
מתורתו של אור שבעת הימים הבעל שם טוב הקדוש זיע"א

ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל ַאֲהֹרן ְקַרב ֶאל ַהִּמְזֵּבַח ְוגֹו'. ּוֵפֵרׁש רש"י ְלִפי 
ּבֹוׁש  ַאָּתה  ָלָּמה  ֹמֶׁשה  לֹו  ָאַמר  ָלֶגֶׁשת,  ְוָיֵרא  ּבֹוׁש  ַאֲהֹרן  ֶׁשָהָיה 
ְלָכְך ִנְבַחְרָּת, ַעד ָּכאן, ְוהּוא ָּתמּוַּה ִמּׁשּום ֶׁשִּנְבַחר ָּבֶזה ֹלא ִיְסַּתֵּלק 
ַהּבּוָׁשה ֵמָעָליו, ְוִהֵּנה ָׁשַמְעִּתי ִמן ֲאדֹוָני ָאִבי ִזְקֵני זללה"ה ֵּפרּוׁש 
ִנְבַחְרָּת,  ְלָכְך  ִיְתָּבַרְך  ה'  ִמן  ּובּוָׁשה  ִיְרָאה  ְלָך  ֶׁשֵּיׁש  ִמְּפֵני  ֶזה,  ַעל 
כי ִזְבֵחי ֱאֹלִהים רּוַח ִנְׁשָּבָרה )תהלים נ"א, י"ט(, ּוְכָבר ִנְזָּכר ֶזה ְּבִכְתֵבי 

האר"י ז"ל: )דגל מחנה אפרים פרשת שמיני( 

שמיני
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| יłראל התחéמäתיłמח äללא וענוה äŁïטה àאמäנה הëצוõת עçłת – 'äłעô ד' צäה אŁר הâבר .'זה . . ד. ְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
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החסידות  פניני שמיני |אוצר פרשת

א 

ׁשמיני  ְִִַָָּפרׁשת
äלבניו לאהרן מŁה קרא ה⁄מיני õçàם ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹויהי

א)וגו' (ט

עין ִַַ�ת
זיע"א מאבריטש דב אברהם ְְְִִֵַַַָָֹר�י

��פל�ת עצמ� להחזיק האדם ְְְְֲִִַַַָָָעל
!ה' להתח"ק זאת #ל ועם ְְְְִִֵֶַָָֹ$מ�רה

ְְָמקרב�

ïéðòׁשּלא הּוא ּבאמת ענוה ּבחינת ÄÀÈְֱֲִֶֶֶַָָֹ
ענוה, ּבבחינת ׁשהּוא ּכלל ְְֲִִֵֶַַָָָידע
לא ׁשעדין עצמֹו את יחׁשב ּתמיד ְְֲִִֶֶַַַַָֹֹרק
ׁשפל ויהיה הּזה, ּבעֹולם טֹוב ׂשּום ְְִֵֶֶַָָָָָעׂשה
ּבּה ּדלית קטּנה יּו"ד ּבחינת ְְְֱִֵֶֶַַָָּבאמת,

ּכלל קצא.)חיוור ח"ג ּבחינת(זוהר הּוא זה , ְְִִֶַָָ
צרי כן ּפי על ואף אמּתית. ְֲֲִִִִֵַַָָָענוה
ׁש'ּקרֹוב ּביֹותר התחּזקּות ּבבחינת ְְְְְִִִִֵֶַַָלהיֹות

ּבאמת' קראיו לכל יח)ה' קמה (תהלים ְְֱֶֶָָֹ
ּבאמּונה ּולהאמין כמֹוני, לׁשפל ְְֱֲֲִִִֵֶַָָָאפילּו
רחּום אל הּוא הּוא, ּברּו ׁשהּבֹורא ְֵֵֵֶַַָָׁשלמה

וגו'. ְַוחּנּון
òébiLëeנעׂשה ענוה, לבחינת האדם ÀÆÇÄÇְֲֲִִֶַַָָָָָ

ּובחינת הּזה. עֹולם מּתאוֹות ְְֲִִִֶַַַָָחפׁשי
ּכללּות ׁשהּוא הּׁשמיני', 'יֹום נקרא ְְְֲִִִֶַָָָָענוה
ּבאמת ענוה ידי ׁשעל מּדֹות, הז' ְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָלכל
מרּמז וזה מּדֹות. הז' לכל לבא ְְְִֶַַָָָֹֻיּוכל

ּגי 'ׁשמיני', וגימטרּיאּבתבת קדֹוׁש מטרּיא ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָ
ממׁשי ענוה ּבחינת ידי ׁשעל ְְְְֲִִֵֶַַַָָּדרֹו"ר,
מּתאוֹות ּדרֹור ונעׂשה קדּׁשה ּבחינת ְְְְֲֲִִֶַַַָָָֻעליו

הּזה. ֶַָעֹולם
eäæåענוה ּבחינת מחמת – הּׁשמיני' 'ּביֹום ÀÆְְְֲֲִִִֵַַַָָ

ידע ׁשּלא ּבמׁשה, ׁשהיתה ְְֲִִֶֶֶַָָָָֹֹהאמּתית
ענוה עּקר ׁשּזהּו ענוה, ּבבחינת ׁשהּוא ְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָּכלל
זבחים לזּבֹוח לאהרן קרא לכ ְְְְֲֲִִִִַַָָָָָֹהאמּתית,
ׁשהּוא ּבדעּתֹו מחלט ׁשהיה מחמת – ְְְֲֵֶֶַַַָָָֻלה'
ענוה, ּבבחינת ׁשאינֹו מחמת לכ ראּוי ְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָאינֹו

נׁשּברה' רּוח אלהים יט)ו'זבחי נא ,(שם ְְְֱִִִֵַָָֹ
הּוא ּבאמת ענוה ּבבחינת ׁשהּוא אהרן ְֱֲֲִִֶֶֶַַַָָֹרק

:לכ ְָָראּוי

לחæאת àקר àן עגל ýל ב)קח (ט ְְֵֶֶַַָָָ

אמת ְֱִֵֶ(ברי
זיע"א מל��לין יצחק יעקב ְְֲִִִִַַָֹר�י

מע+ים �עת $ם ���רא (ב�ק ְֲִִֵֵֶַַַָָהחסיד
עליו ֲִִַָָהחביבים

äpäלעבֹודת ּורצֹונֹו חפצֹו ׁשּכל מי יׁש ÄÅְְֲִֵֶֶַַָ
אינֹו להתנהג ּׁשרֹוצה מה וכל ְְְִִֵֵֶֶַַַָָׁשמים,
,יתּבר הּׁשם ּבדרכי ליל אם ּכי ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָחֹוׁשב
יתּבר ּבֹו ּדבּוק אינֹו ּבמעׂשיו ּכׁשעֹוסק ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָאבל
יתּבר ּבֹו ׁשּדבּוק מי ויׁש הּדבקּות, ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָוׁשֹוכח
ּבמעׂשיו ּכׁשהּוא ּגם ה' את ׁשֹוכח ואינֹו ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָיֹותר
יחידֹו, ּבן את ׁשאֹוהב מי ּכמֹו לֹו, ְְֲִִִִֵֶֶֶַהחביבים
חסיד. נקרא וזה ּבנֹו, את זֹוכר עניניו ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָּבכל

äæå(יז קמה צּדיק,(תהלים ׁשהּוא מי - 'צּדיק' ÀÆִִִֶַַ
'וחסיד' מעׂשיו, ּבכל ולא - 'ּדרכיו' ּבכל ְְְְְֲִַָָָָָָֹה'
יּכנּו 'אחלי וזה ּכן. ּגם 'מעׂשיו' ּבכל ה' –ְְֲֲִֵֶַַַַָָֹ

ה)דרכי' קיט יּכנּו(שם כן ּכמֹו 'ּדרכי' להיֹות , ְְְְִִֵָָָָֹ
מעׂשיו ּבכל מּבעיא לא ,'חּקי 'לׁשמר ְְֲִִֵֶַָָָֹֹֻוגו'
לאדם ׁשּמכרח אכילה ּבׁשעת אפילּו ְְְְֲֲִִִֶַָָָָָֻסתם,
רק להיֹות חּיּותֹו, הּוא ּכי מאד עליו ְְִִִַַָָָֹחביב
ליׁשנא ,'חּקי' לׁשמר וזה ּבֹו, ודבּוק ְְְְִִֶֶַָָֹֻלה'

טז.)ּדמזֹונא ּבן(ביצה עגל ל 'קח וזה . ְְְִֵֶֶֶַָ
ּפרּוׁש לחד ּתילתא, עגלא הּוא (רש"יּבקר', ְְְִֵֶַָָָָ

עגלא), ד"ה סג. חביבעירובין והּוא ּגּדּולֹו ְְִִִָׁשליׁש
להיֹות ּבה' ּדבּוק אכילתֹו ּתהיה ְְֲִִִֶַָָָָָלאדם,
'לחּטאת': וזה עליו, מכּפר ּכמזּבח ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֻׁשלחנֹו

Łנה àני łוכב ועגל לחæאת עåים łעיר äְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָקח
אליכם נראה ה' הõçם éי וגו' לעלה ג-ד)ôמימם (ט ְְְֲִִִִֵֶַָָֹ

לוי ְִֵַֻקד,ת
זיע"א �ב�מ�רדיט יצחק לוי ְְְִִִִִֵַַָר�י

�.ר�ה /# על היא ה0(יק ְְִִִֶֶַַַַַָ+מחת
�עב�דת� ית�ר/ ל��רא 2ְֲֲִֵַַַַָָענ�ג

NBN'''ּבה י)אׂשיׂש סא ּכׁשהּצּדיק(ישעיה , ְִִֶַַַָ
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יתּבר הּׁשם ּכביכֹול אזי ה', את ְְֲִִֵֵֶַַַָָֹעבד
מׁשל, ּדר והּנה הּזה. מאדם ּתענּוג ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמקּבל
יחסר לא ההּוא והּבן ּבן, לֹו ׁשּיׁש ְְְֵֵֵֶֶַַַָֹלאב
לֹו יׁש והאב ּבביתֹו, ועׁשר ׁשהֹון ּכלל, ְְְְֵֵֶֶָָָֹלֹו

ׁשהֹול ּתענּוג חפץ.מּזה לּבֹו ּכאׁשר לבנֹו ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָ
יתּבר הּׁשם לֹו ׁשּנתן ההּוא להּבן ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָוהּנה
הּׁשם לֹו ׁשּנתן מּזה ּתענּוג לֹו אין טּוב, ֲִֵֵֶֶַַַָָּכל
הּבן הּתענּוג רק ּוברכה, טּוב רב ְְֲִֵַַַַַָָָֹיתּבר
מאּתֹו, ּתענּוג לֹו יׁש ּׁשהאב מה הּוא ֲִֵֵֶַַַָָההּוא,

ּתענּוגֹו. ׂשמחתֹו ְֲִֶַָזהּו

Ckטּוב לרב ּומּוכן ה' את העבד הּצּדיק Èְִֵֶַַָָֹֹ
החדוה א לבא, לעתיד לֹו ְִֶֶַַַָָָָֹהּצפּון
לֹו יׁש יתּבר ׁשהּׁשם ׁשּלֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָוהּׁשעׁשּועים
ׁשאני ּכלֹומר – 'ׂשֹוׂש' וזהּו מעבֹודתֹו. ְְֲֲֲִֵֶֶַַָּתענּוג
– ּבה'' 'אׂשיׂש מחמת רּבה, ּבׂשמחה ְְֲִִֵַַַָָָ'ׂשֹוׂש'
אני זה ּבׁשביל 'ּבה'', ׂשמחה מביא ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָׁשאני
חדוה להביא לכ ׁשּזכיתי רּבה ׂשמחה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָׂשמח
את יׂשּמח ּכמני מחמר קרּוץ ,יתּבר ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹלהּׁשם
מׁשלה. ּבּכל ידֹו אׁשר הּוא ּברּו ֲֵֶַַָָָָָֹהּבֹורא

äpäåמקּבל יתּבר ׁשהּׁשם מה הּטעם ÀÄÅְְִֵֵֶַַַַַַַָ
מאלף יֹותר האדם מעבֹודת ֲֲֵֵֵֶֶַַָָָּתענּוג
אֹותֹו, ׁשעֹובדים מלאכים ּכּתֹות אלפים ְְְֲִִִִֵֶַַָָאלפי

מּנעריו' רע האדם לב ׁש'יצר חּכּידּוע (בראשית ְִֵֵֶֶַַַָָָָָֻ
רבץ'כא) חּטאת 'לּפתח ּומּיד כז), ד ואף(שם , ְִֵֶַַַַָָֹ

עסקיו, מּכל עצמֹו ּפֹונה ּכׁשאדם כן ּפי ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָעל
ׁשלם ּובלב ּבׂשמחה הּבֹורא את לעבד ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹּומתחיל
ׁשּלא יצרֹו על ּומתּגּבר ליֹוצרֹו, נחת ְְְְֲִִֵֶַַַַַֹלעׂשֹות
יׁש יתּבר הּׁשם אזי לּבֹו, ּתאוֹות אחר ְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַַָליל
הּיצר את מכניע ׁשהּוא ּבּמה ּגדֹול ּתענּוג ְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָלֹו
ּבגׁשמּיּות, לבּוׁש אדם ׁשהּוא עבּור ְְֲִֶַַָָָָהרע.
הּׁשם עצמֹו, את מתּגּבר הּוא כן ּפי על ְְְִִֵֵֵֶַַַַַואף
יֹותר ּברּיֹותיו עם עצמֹו מתּפאר ְְְְִִִִֵֵַַָָָיתּבר
אֹותֹו. ׁשעֹובדים והּׂשרפים הּמלאכים ְְְְִִִִֶַַַָָָמּכל

הי� לא ל.�3אים ה,מיני ְְִִִִַַָָָֹקר�נ�ת
לא לכן +מחה א�ת א3א 5#ְִֵֶַָָָָָֹרה

��6ר ְְִה�צרכ�

äpäåלטען הּוא ּברּו הּקדֹוׁש צּוה הכי מּׁשּום ÀÄÅְִִִִַָָָָֹ
קרּבן ּכׁשהקריבּו ּכי לקרּבן, ְְְְְִִִִֶָָָָּבּקּור
עצמֹו, חלף יהיה ׁשהּקרּבן לחׁשב ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹהצריכּו

יׁש והּנה עצמֹו. הקריב עצמֹו הּוא ְְְְְִִִִֵֵַַּוכאּלּו
היה ויֹום יֹום ּבכל ולכן ּבבהמה, יסֹודֹות ְְְְְִֵֵָָָָָד'
ׁשּיצא עד הּבהמה, מּיסֹוד אֹותֹו להֹוציא ְְְִִִֵֶַַַָָָהּבּקּור
עצמֹו. ּכאדם חׁשּוב ׁשּיהיה ּכדי הּבהמה, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָמּיסֹוד

äpäåלא ּדמּלּואים הּׁשמיני ּבּיֹום הכא ÀÄÅְְִִִִַַָָֹ
היה לא הּקרּבן ּכי ּבּקּור, ְְִִִִַָָָָֹהצריכּו
לקרּבנֹות הצריכּו לא ּכי הּזמן, ּבאֹותֹו ְְְְְִִִֵַַָָֹֹּפעל
להם היה אז ּכי עליהם, לכּפר ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָּבׁשביל
ועֹון, חטא מּכל מטהרים והיּו ְְְְְְִִִֵַָָָָֹהזּדּככּות
ולכן ה', לפני לׂשמח היּו הּקרּבנֹות ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹרק
אהבת ּבׁשביל ּבּמׁשּכן הּׁשכינה הׁשראת ְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָהיה
רצֹון עת ׁשהיה ּדוקא, ליׂשראל ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָהּבֹורא
ּגדֹולה ּבמדרגה אז יׂשראל ׁשהיּו ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָמחמת
ּכי הּקרּבנֹות, ּבׁשביל ולא עליֹונה, ְְְְְֲִִִֶַַָָָָֹּובמעלה
ּומּזה כו', לכּפר אז הּקרּבנֹות הצרכּו ְְְְִֵֶַַָָָֹֻלא

ּבּקּור. טעּון היה לא ִַַַָָָֹהּטעם

äæåּכלֹומר – עּזים' ׂשעיר 'קחּו הּכתּוב ּכּון ÀÆְְְִִִִֵַַָ
לזּבח לׁשלמים ואיל 'וׁשֹור הׁשּתא, ְְְְְִִִִַַַָָָֹקחּו
לזּבח הּיֹום מּיד קחּו ּכלֹומר – ה'' ְְְְִִִֵַַַָֹלפני
ּבּקּור, טעּון היה ּלא מה ועל ה', ְְִִֵַַָָָֹלפני
נראה ה' הּיֹום 'ּכי הּכתּוב אמר זה ְִִֶַַַַָָָעל
ּתהיה ׁשכינתֹו הׁשראת ּכלֹומר – ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָאליכם'
הּקרּבן, ּבׁשביל ולא ּבׁשבילכם ּכלֹומר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹאליכם,
ׁשכינתֹו מׁשרה הּוא אתכם ׁשאֹוהב מחמת ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָרק
ּבּקּור: ימים ארּבעה הצריכּו לא לכן ְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹּביניכם,

לפני äעמדçו העדה éל äקרבçהוŁמ וçאמר ה' ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
éבõד אליכם וירא äłעô ה' צäה אŁר הâבר ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָזה

ה-ו)ה' (ט

הח7ים ִַַא�ר
זיע"א עטר �ן חיים ִִֶַַַַר�י

– 2ע+�' ה' צ�ה א�ר ה(בר ֲֲִֶֶַַָָָ'זה
לנכח ע�מדים �בחינת 2מיד 2�ְְְְִִִִִֶַַָֹהי�

ה' 5ְֵני

äæ'הּוא מה לדעת צרי וגו'. הּדבר' Æִַַַַָָָָ
אהרן. הקרבת על ּפרׁש ורׁש"י ְְֲִֵֵַַַַַַָָָֹהּדבר.
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ׁשאמר הּכתּוב מאמר ּפׁשט זה ְְֲֵֶֶַַַַָָָואין
הּמעׂשה על לֹומר ׁשּיכּון ונראה ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַ'ּתעׂשּו',
ּכל 'וּיקרבּו ּדכתיב ּבסמּו הּכתּוב ְְְְְִִִִִֶַַָָָׁשהזּכיר
הּכתּוב ּדקּדק ה'', לפני וּיעמדּו ְְְִִֵֵֵַַַַָָָהעדה
אהל לפני אמר ולא ה'' 'לפני ְְְִִֵֵֶַַָֹֹלֹומר
ׁשהרי לֹומר, צרי היה לא ּגם ֲִֵֵֶַַָָָֹמֹועד,
אהל ּפני אל וגו' 'וּיקחּו ּבסמּו ְְְִֵֶֶַַָָֹאמר
עצמם ׁשהכינּו לֹומר ירצה אּלא ְְִִֵֵֶֶֶַַָָמֹועד',
עמידתם, והערכת והּמׂשּכל הּׁשלמּות ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָֻּבער
הּׂשגת היא זֹו ּובחינה ה', לפני ְְִִִִֵֶַַָָׁשהיא

ּדוד ּכמאמר הּׁשלמּות, טזּתכלית (תהלים ְְְֲִִֵַַַַָ
ּבזהח) ּכי תמיד', לנגּדי ה' ְְִִִִִִֶֶָָ'ׁשּויתי

אין ּכי הּתֹורה, ׁשהיא מימינֹו יּמט ִִִִִֵֶַָֹֹלא
ּכיׁשיבתֹו וכו' ּותנּועֹותיו האדם ְְִִִַָָָָָיׁשיבת
מל לפני ׁשּכן ּומּכל ,מל לפני ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָוכו'

הּמלכים. ְְִֵַַָמלכי
ìékNäLëeלהם אמר זה ּבמעׂשה מׁשה ÀÆÄÀÄְֲֵֶֶֶַַָָֹ

ה' צּוה אׁשר הּדבר ֲִֶֶַָָָ'זה
אֹותֹו, ׁשּתעׂשּו ה' צּוה ּפרּוׁש ֲֲִֵֶַַָּתעׂשּו',
אּתם ּכי ּבדעּתכם מעריכים ּתמיד ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָׁשּתהיּו
ה''. ּכבֹוד אליכם 'וירא ה', לפני ְְְְֲִִֵֵֵֶָֹעמדים
מּׁשּלא ה'' 'לפני אֹומרֹו ּבכלל יכּון ְְְְִִִֵֵֶַָֹעֹוד
ּכדכתיב ה' לבין ּבינם מבּדיל מס ְְְְִִִֵֵַַָָָָהיה

ב) נט וגו',(ישעיה מבּדילים' היּו ְֲִִֵֶַָ'עֹונֹותיכם
י ּוכפיוזה ה' עם ׁשלמים ׁשהיּו ּגיד ְְְִִִִֵֶֶַָ

מעׂשה על זה אֹומרֹו נכֹון על ידּיק ְְֲֵֶֶַַַַָֻזה
.ּבסמּו ְֶָָהאמּור

áeLּבּילקּוט אחר מדרׁש לידי (רמזּבאה ְְְִִֵַַַַָָָ
אמרתקכא) הּדבר', 'זה לׁשֹונם, וזה ,ְְֶֶַַָָָָ

ּתעבירּו הרע יצר אֹותֹו ליׂשראל מׁשה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹלהם
ּובעצה אחת ּביראה ּכּלכם ותהיּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֻמּלבבכם
ותהיה וכו' הּמקֹום לפני לׁשרת ְְְְִִֵֵֶַַַָָאחת

ּדכתיב לפניו, מיחדת טז)עבֹודתכם י (דברים ְְְְֲִִֶֶֶַָָֻ
עׂשיתם ואם וגו', לבבכם' ערלת את ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָ'ּומלּתם
והם ּכאן, עד ה'', ּכבֹוד אליכם 'וירא ְְְֲֵֵֵֶֶַָָזה

עצמם: ְְֵַָָּדברינּו

ח7ים ְִִֵַ(ברי
זיע"א מ!אנז ח"ים ְִִִַַַר�י

לב כסיל�ת א/ ע�לם מלא ה' ְְִֵֵַָָ#ב�ד
הבאת ידי ועל זאת, מס2ירה ְְְֲִֵַַַָָָָָֹהאדם
ה.ס/ מס32ק ה:לוית וה��2בה ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָקר�ן

ְִַַה.ס2יר

äpäעל רק לכּפר ּבאים קרּבנֹות ּדעּקר ידּוע ÄÅְְְִִֵַַַַַָָָָ
אדם ׁשּיקריב הּוא ועּקר ּתׁשּובה, ְְְְִִֵֶַָָָָידי
מקּבל הּטֹוב וד' לד', נפׁשֹו נפׁש ְְְִִֵֶֶַַַַַּבמסירּות
על ׁשעֹולה וכיון יׂשראל, ּבני עּמֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָּתׁשּובת
חֹותר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּתׁשּובה, לעׂשֹות ְֲֵֵַַָָָלב
ּולקרבֹו, לקּבלֹו ּכבֹודֹו ּכּסא מּתחת ְְְְְֲִִִֵַַַָָחתירה

הּכתּוב יט)ּכמאמר נז לרחֹוק'.(ישעיה 'ׁשלֹום ְֲַַָָָָָ

äpäåהּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ּבאמת ידענּו ÀÄÅְֱֶֶֶַַָָָ
ּפנּוי אתר לית העֹולם, כל ְֲֵַָָָָֹמלא
זה רֹואה הּנפׁש זּכּות לֹו ׁשּיׁש ּומי ִִֵֵֶֶֶֶֶַַמיּניּה,
ּוכמֹו ּגּופֹו, הזּדּככּות לפי חד וכל ְְְְְְִִַַָּבחּוׁש,

הּקדֹוׁש ּבּזהר קג:)ׁשּכתב לפי(ח"א חד ּכל ְִֶַַַַַָָָֹ
הזּדּככּות לפי והינּו ּבלּבֹו, ּדמׁשער ְְְְְְְִִִִֵַַַַמה
ׁשמֹו קּדּוׁש יתראה ּככה לד' נאמן ְְְֱִִֵֶֶַָָָָָלבבנּו
ּכׁשהביא ולכן יראה. ּוכבֹודֹו ויתעּלה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָיתּבר
ּדר על ּבאזהרה מׁשה להם אמר ְְְֶֶֶֶַַַָָָָָָֹקרּבנֹות

הּׁשלֹום עליו הּמל ׁשלמה דׁשאמר (קהלת ְֶֶֶַַַָָָָֹֹ
אמריז) וכן וגו', ּכסילים שם)'מּתת (ראה ְְִִֵַַַָ

קרּבן. ּומביאים מבינים, אינם לרע טֹוב ְְְִִִִֵֵַָָָָּבין

ìòåעליו רּבנּו מׁשה להם אמר זה ּדבר ÀÇֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
– ה' צּוה אׁשר הּדבר 'זה ֲִֶֶַַָָָָהּׁשלֹום,
ׁשּתעׂשּו הּוא ּׁשהבאתם, הּקרּבנֹות ְְֲֲֵֶֶֶַַַַָָָהקרבת
אליכם 'וירא מהּקרּבן, ּתֹועלת ּבלבבכם ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאתם
אתר לית הּוא ד' ּכבֹוד הינּו – ד'' ְְְֲֵַַּכבֹוד
מבּדיל מס הּוא העֹון ורק מיּניּה, ְְִִֵֶַַָָָָּפנּוי
צּוה ּכאׁשר ּתעׂשּו אם א ּכבֹודֹו, ְְֲֲִִִִֶַַַָמּלראֹות
ּכבֹוד לכם יראה ּבאמת, ּתׁשּובה וּתעׂשּו ְְֱֲֵֶֶֶֶַַָָָד'
.הּמס ויסיר אתר ּבכל הּוא אׁשר הּנגלה ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָד'
ואין עצמֹו, לקּדׁש רק צרי אין ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָּובאמת
מׁשּוקע חֹומרי אדם על הּדבר ּכבד ְְִֵַַַָָָָָָלֹומר
א קדֹוׁש, ולהיֹות ּתׁשּובה לעׂשֹות ְְְְֲִֶַַָָֹּבחמר
ּכּמבאר לזה, מסּיעֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְֱֶֶֶַַַָָָָֹּבאמת

הּקדֹוׁשים: ְְִִַַָּבּספרים
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י+ראל ְְִִֵַָי+מח
זיע"א מאל$סנדר יצחק ישראל ירחמיאל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָר�י

– 2ע+�' ד' צ�ה א�ר ה(בר ֲֲִֶֶַַָָָ'זה
וענוה ��5טה �אמ�נה ה.צו�ת ְְֱֲֲִִֶַַַָָָָע+7ת

התח#מ�ת ְְְִַֹ�ללא

éðôì',ּגבּה מעל ּגבּה מדרגה הּוא ד'' ÄÀÅְֵֵַַַַָָָֹֹ
האנֹוׁשי. וׂשכל הּדעת מהּׂשגת ְְְֱִֵֵֶַַַַַַָָָלמעלה
הּגדֹולֹות הּׂשגֹות לאחר הּמדּבר ּדֹור ְְְְְִֵַַַַַַָָואנׁשי
ּבקריעת ּכ ואחר מצרים, ּביציאת ְְְִִִִִִִִֶַַַַַָׁשהּׂשיגּו
העדה', ּכל 'וּיקרבּו הּתֹורה, ּובקּבלת סּוף, ְְְִֵַַַַַָָָָָים
הּוא, ּברּו להּקדֹוׁש מקרבים ׁשּנעׂשּו ְְְֲִֶַַַָָָֹהינּו
ונגמר נפלא, ּבדבקּות ד'', לפני ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָ'וּיעמדּו
הּמה ראּויים והכנתם הּׂשגתם ׁשּלפי ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָּבדעּתם
מׁשה, להם אמר עליהם. ׁשכינה ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּתׁשרה

מּלבבכם ּתעבירּו הרע הּיצר רמזאֹותֹו (ילקוט ְְֲִִֵֶֶַַַַָ
ּבגדלֹותתקכא) להל ּכזאת עֹוד ּתעׂשּו ואל ,ְְֲֲִַַַָֹֹֹ

ד' צּוה אׁשר 'הּדבר את רק ְְֲִִֶֶַַָָָָּובנפלאֹות,
רק טעם, ׁשּום ּתדעּו לא אם אף ְֲִֵַַַַַֹּתעׂשּו',
ּברּו הּבֹורא ּגזרת לקּים ההכרח ְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַָמחמת
ׁשּמאמין מי ּכי ד', אמּונת ּומחמת ֱֲֲִִִֵֶַַַהּוא
ׁשהרׁשה ד' חסּדֹו הגּדיל ּכּמה עד יֹודע ְְְִִִֵֶַַַַַָָּבּד'
אחרי וידרׁש ׁשּיחקר ולא מצֹותיו, לקּים ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹֹלנּו

הּמצוֹות. ְֲִֵַַטעמי

ékלהאמין ּפׁשּוטה, אמּונה הּוא עּקר Äְְֱֲִִַָָָ
חקר, ואין סֹוף ׁשאין ד' ְְְֵֵֵֶֶּברֹוממּות
ּותנּועֹותיו עׂשּיֹותיו ׁשּכל ּברּורה ּבידיעה ְְְֲִִִֵֶַָָָָָולידע
ּומּכחֹו, מד' הּכל ׁשּלֹו טֹובֹות ְִֵֶַַָֹֹּומחׁשבֹות

ּדר יד)על כט א' הימים הּכל(דברי מּמ 'ּכי ְִִֶֶַַֹ
אצל ּכלּום לאדם לֹו ואין ,'ל נתּנּו ְְְִֵֵֶַָָָָָָּומּיד

א)ּבֹוראֹו ב רבה דברים ׁשהאדם(עיין ואף , ְְֶַָָָ
מכׁשר ּכלי להיֹות עצמֹו את ּומטהר ְְְְְְִִֵֵֶַַַָֻמקּדׁש
צרי זה ּכל עם הּׁשכינה, הׁשראת ְְְִִִֵֶַַַַָָָָלקּבל
מסּפיק, אינֹו מּצּדֹו ּכי הכׁשירֹו, מי ְְִִִִִִִֵֵַַלידע

ּבפעל ה' 'ׂשּמחּתני ה)רק צב מּצּד(תהלים , ְְְֳִִִִֶַַַָ
ׁשמֹו. ְְִַָיתּבר

eäæåהּילקּוט ּבעצה(שם)ׁשאמר ּכּלכם ותהיּו ÀÆְְְְְִֵֶֶַַַָָֻ
הּפּיטן ּכדברי השנה)אחת, ראש של (מוסף ְְְִֵַַַַָ

ּפׁשּוטה, אמּונה הּוא עּקר ּכי אמּונה'. ְֱֱֲִִָָָָָ'עצתֹו
הּקדֹוׁש, טֹוב ׁשם מהּבעל ּגדֹול לנּו ִֵֵַַַַָָָּומי

הּׂשגֹות ּכל מּניח אני ּפטירתֹו קֹודם ְֲִִִֵֶַַַַָָָָׁשאמר
אּון נער א ּבין אי) ּומאמין ְֲִִִִִֶַַַַַׁשהּׂשגּתי

ּדבר' לכל יאמין 'ּפתי ּבבחינת (משליּגלייּב), ְְְֲִִִִֵֶַַָָָ
טו) :יד

י�אל ְִֵֵ(ברי
זיע"א מסטמר י�אל ְִִֵֶַַר�י

�על י+ראל את הזהיר ר�נ� ְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹמ�ה
ועדה עדה �ין ה:סחא�ת �:�יי ְְִֵֵֵֵַַָָָֻאף
לכל #י �יניהם מחל�קת 2היה ְְְִִֵֵֶֶֶַָֹלא

�,מים ו�ער מב�א ְְִַַַַָָָֻנסחא

Løôìהּילקּוט תקכא)ּדברי הּיצר(רמז אֹותֹו ÀÈÅְְִֵֵֶַַַ
ּבהקּדם וכו', מּלבבכם ּתעבירּו ְְְְֲִִֵֶֶַַַָהרע
ּבהקּדמת זלה"ה ויטאל חּיים הרב ּׁשּכתב ְְִִֶַַַַַַָָָָמה
הּמנהגים ּבׁשרׁשי לׁשֹונֹו: וזה חּיים, עץ ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָּפרי
ספרדים ּובין אׁשּכנּזים ּבין חילּוקים ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָׁשּיׁש
ׁשּלהם קדמֹונים מנהגים ּבהם ׁשּיׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָוכּו'
זלה"ה מֹורי אֹומר והיה וכּו' הּתפּלה ְְְְִִִֵֵַָָָּבסּדּורי
ׁשבטים, י"ב נגד ּברקיע ׁשערים י"ב ְְִִִֵֶֶֶַָָָָׁשּיׁש
אחד, ׁשער ּדר ּתפּלתֹו עֹולה אחד ְְִֶֶֶֶַַָָָָָוכל

ּבס הּנזּכרים הּׁשערים ואמרוהם יחזקאל, פר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
הּׁשערים ודרכי הּׁשערים הם לא ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹׁשּוּדאי
ּגם לכן מחברֹו, מׁשּנה אחד וכל ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשוים,
ראּוי ואחד אחד ּכל לכן מׁשּנֹות, ְְְִֵֶֶַָָָָָֻהּתפּלֹות
אם יֹודע מי ּכי ּתפּלתֹו, ּכמנהג ְְְְְִִִִִִֵַַַָלהחזיק
אּלא עֹולה ּתפּלתֹו ואין ההוא מּׁשבט ְְִִִֵֵֶֶַָָָהּוא

ּכאן. עד ההּוא, הּׁשער ידי ְֵַַַַַַָעל

áúëåהּקדֹוׁש מהרב אמרים לּקּוטי ּבספר ÀÈÇְֲִִֵֵֵֶַַָָָ
האר"י ּתּקן ׁשּלכן זלה"ה, ּבער ֲִִֵֵֶֶָָהר"ר
הּכֹולל נּסח ׁשהּוא ׁשּלֹו, הּתפּלה נּסח ְִֵֶֶַַַָָָֻֻז"ל
מאיזה יֹודע ׁשאינֹו ּומי נפׁש, לכל ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָהּׁשוה

ז"ל. האר"י נּסח יתּפס הּוא ְֲִִֵֶַָָֹֻׁשבט

øàáîהּמקּדׁש ׁשּבבית ׁשערים הי"ב ּכי מּזה ÀÙÈְְְִִִִֵֶֶַַָָ
מׁשּנים ׁשבטים י"ב ּכנגד ְְְְִִִֶֶַָָֻֻהמכּונים
מׁשּנֹות, נּוסחאֹותיהם ּגם ּולפיכ מחברֹו, ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָֻאחד
ּובוּדאי תפּלתם. עֹוברת ׁשּדרּכֹו הּׁשער ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָלפי
ּבית ּבקדּׁשת קדֹוׁש ׁשהיה ּבּמׁשּכן ְְִִֵֶֶַַַָָָָֻׁשּגם
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ׁשבט לכל ׁשהיתה זֹו, ּבחינה היתה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָהּמקּדׁש
היּו ולא ּתפּלֹותיו, למעבר אחרת ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָֹּדר

ׁשוֹות. ְֵֶָָֻנסחאֹותיהם

äpäåלפרּוד לגרם יכֹול הּנסחאֹות ׁשּנּוי ÀÄÅְְְִִֵַָָֹֻ
הזהירם ּכן על יׂשראל, ּבקרב ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָלבבֹות
לבבֹות ּפרּוד ׁשל הרע ּיצר אֹותֹו ְֵֵֶֶֶַָָֹמׁשה,
והתחּלקּות המׁשּכן הקמת ידי על נתחּדׁש ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָאׁשר
כּלכם ותהיּו מּלבבכם העבירּו הּתפּלֹות, ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַֻּדרכי
לפני לׁשרת אחת ּובעצה אחת ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָּביראה
הּתפּלה ׁשנּוסחאֹות ּדאף ּפרּוׁש, ְְְִֵֶַַַָָָהּמקֹום.
ּכל ׁשל הּׁשערים ּדרכי ּפי על ְְְִִִֵֶַַַַָָמׁשּתנֹות
אחד הּכל ּבׁשרׁשֹו מקֹום מּכל וׁשבט, ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשבט
ּומקּוּבלֹות חׁשּובֹות הּנסחאֹות וכל ְְְֲַָָָֻהּוא,
ּבׁשוה, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לפני ְְְִֵֵַָָָּומרּוצֹות
ּומחלקת ּפרּוד לעׂשֹות לכם מה ּכן ְְֲִֵֵֶֶַַַָֹואם
ּבקנה ׁשּכּלם ּכיון הּנסחאֹות, ׁשּנּוי ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֻֻמחמת
מלכי למל עטרה להעׂשֹות עֹולים, ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָאחד
חׁשּובים וכּלם הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ְְֲִִַַָָָָֻהּמלכים

:יתּבר לפניו ְְְִִַָָָֻּומרּצים

מ�ה ֶַַֹ(עת
זיע"א מק�ז'ניץ �ריעה אליקים מ�ה ְְְִִִִִֶֶַָָֹר�י

לע+�ת� האם �דבר האדם מס52ק ְְֲִִִֵַַַָָָָָאם
,מים #ב�ד מ#/ יצא האם ְְִִִִֵֵֵַַָָית��נן

ézòîLזּוׁשא מו"ה אדומו"ר הּקדֹוׁש ׁשהרב ÈÇÀÄֶַַָָָ
ידע ולא ּבּדר ּפעם הל ְֶֶַַַַַָָֹזצלה"ה
וראה ּדרכים, ב' לפניו היה ּכי יפנה, ְְְְְִִִֶָָָָָָָָלאן
ּובדר לנגּדֹו עמד הוי"ה הּׁשם ּדר ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹּבאיזה

.הל ַָזֹו

äpäåּבלּבם נתעֹורר אׁשר אדם ּבני יׁש ÀÄÅְְְֲִִֵֵֵֶָָָ
אם יֹודע ואינֹו ּדבר, איזה ְֲִֵֵֵֶַַָָלעׂשֹות
הּכתּוב מלּמדֹו לזאת לא, אֹו מצוה ְְְְִַַָָֹֹהּוא
ּתרצה אם – ה'' צּוה אׁשר הּדבר 'זה ְֲִִִֶֶֶַָָָָּכאן
ולעׂשֹות ליל ההּוא הּדבר ה' צּוה אם ְֲִִֵֵֵַַַַָָָלידע
ּתראּו אם – ה'' ּכבֹוד אליכם 'וירא ְְְֲִִֵֵֶָֹזאת,
הּדר זה ּתדעּו ה', ּכבֹוד ידּה על ְְֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּיבא

והבן: ּבּה, לכּו ְְֲִִֵָָָהאמּתי

הëזàח אל קרב אהרן אל מŁה ז)וçאמר (ט ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַֹֹ

אפרים מחנה ְֲִֵֶֶֶַַ(גל
זיע"א מסדילק�ב אפרים ח"ים מ�ה ְְְִִִִִֶֶַַָֹר�י

מפני – נבחר2 לכ/ ��� א2ה ְְְְִִֵַַָָָָָל.ה
נבחר2 �ב��ה יראה ל= �7�ְְְְִִֵֶַָָָ

øîàiåהּמזּבח אל קרב אהרן אל מׁשה ÇÙÆְְֲִֵֶֶֶַַַַֹֹ
אהרן ׁשהיה לפי רׁש"י ּופרׁש ְֲִִֵֵֶַַָָֹוגו',
אּתה לּמה מׁשה לֹו אמר לגׁשת, וירא ְֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבֹוׁש
ּתמּוּה, והּוא ּכאן. עד נבחרּת, לכ ְְְְִַַַָָָָּבֹוׁש
הּבּוׁשה יסּתּלק לא ּבזה ׁשּנבחר ְְִִִֵֶֶַַַָָֹמּׁשּום
זקני אבי אדֹוני מן ׁשמעּתי והּנה ְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָמעליו.
יראה ל ׁשּיׁש מּפני זה, על ּפרּוׁש ְְְִִֵֵֵֶֶַָזללה"ה
ּכי נבחרּת, לכ יתּבר הּׁשם מן ְְְְִִִִֵַַַָָָָּובּוׁשה

נׁשּברה' רּוח אלקים יט)'זבחי נא ,(תהלים ְְֱִִִֵַָָֹ
ז"ל: האר"י ּבכתבי זה נזּכר ְְְְֲִִִֵֶַָָָּוכבר

äבעד ýעדà וכïר ýעלת ואת ýאתæח את ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹועłה
ז)העם (ט ָָ

מגדים ְִַָֹנעם
זיע"א מטרנ�גרד אליעזר ְְִִִֶֶֶַַַר�י

�חסר�נ=, ה#ר – ח<את=' את ְְְְֲֵֶֶֶַַָ'ע+ה
�מעלת= $ם לה#יר עלי= – ע�לת=' ְְְְֲִֶֶַַַָָָ'את

eøîàל:)חז"ל להתּפּלל(ברכות עֹומדין אין ÈÀְְְֲִִֵֵַַ
וענוה. הכנעה ראׁש, ּכבד מּתֹו ְֲִֶֶַַָָָָָֹֹאּלא
להתּפּלל, יעמֹוד מי לפני האדם ּבזכֹור ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָוהּוא
ּוברּו הּוא ּברּו הּבֹורא ּוגדּלת רֹוממּות ְְֵֶַַָָֹֻּגדל
הכנעה ּתבא האדם, ׁשפלּות ותכלית ְְְְְִִַַָָָָָָֹׁשמֹו,
ענין היה וזהּו האדם. ּכל ּבלב ְְְְִֵֶַָָָָָָָּגדֹולה
וירא ּבׁש ׁשהיה ה' קדֹוׁש אהרן ְְְֲֵֵֶַַַָָָֹֹמדרגת

ֶֶָלגׁשת.

äpäåהּלזֹו הּגדֹולה ההכנעה טֹובה ּכי אם ÀÄÅְְִִַַַַָָָָָ
אחרי יבא מי זה ּכל עם א ְֲִִֵֶַַָָֹֹמאד,
על ּגזר ּכל ואדֹון עׂשהּו, ּכבר אׁשר ְֲֲֶֶֶַַַַָָָָֹהּמל
'ּולעבדֹו לפניו ׁשּנתּפּלל עּמֹו אנחנּו ְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָעבדיו

לבבכם' יג)ּבכל יא זהּו(דברים ׁשּבּלב עבֹודה ְְְֲֵֶֶֶַַָָ
ב.)ּתפּלה להתחּזק(תענית האדם צרי לזה . ְְְְִִִֵֶַָָָָָ
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הּנ"ל הרּבה ההכנעה מעליו קצת ְְְִֵַַַַַָָָָָָָָּולהסיר
היֹות עם והּוא ה'. ּבדרכי קצת לּבֹו ְְְְְְֱִִִֵַַָויגּבּה
חמר הּוא הּגּוף ׁשּמּצד הּדבר כן ּכי ֱִִֵֶֶֶַַַָָָֹהאמת,
חלק ׁשהיא נׁשמתֹו מּצד אבל ונפסד, ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָעכּור
הּמרֹום מּצבא ּכאחד ונצחי מּמעל ְְְְֱִִִִֶַַַַָָָאלֹוּה

לה'. ּולהּללֹו לבר נאה לֹו ְְְֵֶַַַָָָּבּמרֹום,

eäæåלאהרן הּׁשלֹום עליו רּבנּו מׁשה מאמר ÀÆְֲֲֵֶַַַַַָָָֹֹ
ּבמּדה חפניו מלא ׁשאחז ה' ְְְְִֶַָָָָֹקדֹוׁש
ּבׁש היה אׁשר עד הענוה ּבמּדת ְְֲֲִֶַַָָָָָָֹּגדּוׁשה
לֹו ואמר לגמרי, הּקדׁש אל לגׁשת ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹוירא
הּמזּבח', אל 'קרב הּׁשלֹום עליו רּבנּו ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמׁשה
לאחז עֹוׂשה אּתה אׁשר הּדבר טֹוב ּכי ֱֲֲִֶֶֶַַַָָָֹהגם
אל מּזה וגם ּבזה אחז זה ּכל עם ְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָֹּבענוה,

קּים וקבל יד יד.)ּתּנח סנהדרין וזהּו(ראה . ְְְֵֶַַַָָָ
ּבחסרֹונֹו להּכיר – 'חּטאת את ְְְְֲִֵֶֶַַַָ'ועׂשה
ׁשלמה ּובני 'אני ּכמֹו חּטאת, נקרא ְְְְֲִִִֶַָָֹֹׁשהּוא

כא)חּטאים' א א' 'את(מלכים וגם אבל , ְֲִֶַַָָ
מּצד והתרֹוממּותי עלּיֹות לזּכר – 'ְְְְֲִִִִֶֶֶַָֹֹעלת
עלת 'ואת וזהּו מּמעל, ׁשמים ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹהּנׁשמה
הּכתּוב: לפרׁש לי נראה ּכ כו', ְְְִִֵֵֶַַָָָוכּפר'

את אליו אהרן àני äמצאçו העלה את ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹוŁçחט
לנתחיה אליו äהמציא העלה ואת וגו' (טהâם ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹ

יב-יג)

ו�מ� ֶָָָמא�ר
זיע"א מקראקא קלמן קל�נימ�ס ְְְִִִַַָָָר�י

ונתח נתח #ל �על גרמ� ְְֲִֶֶֶַַַַָָֹה#הנים
חטאיו �כל נז#ר מביא� היה ְְְֲִִֵֵַָָָָָָָָמה6ר�ן

ט�ב�ת הלא ְְֲַָֹ�מח�ב�תיו

äpäמכּפרת החּטאת ּכי חז"ל מאמר ידּוע ÄÅְֲֲִֶֶַַַַַַַָָ
והעֹולה החטא, מעׂשה ׁשגגת ְְְֲִֵֵַַַַָָעל

הּלב הרהּור על פ"חמכּפרת יומא (ירושלמי ְְִֵֶֶַַַ
היתהה"ז) לא העּקרית הּכּפרה ואּולם ְְִִַַַַָָָָָָָֹּכּנ"ל.

על ּתֹוהא להיֹות אם ּכי הּקרּבן, ְְְְִִִֵַַַַָָָּבהקרבת
יׁשּוב לבל ּבלבבֹו ולגמר העברה ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָֹמעׂשה
אׁשר על ּבֹוראֹו לפני מאד ויּכנע ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָֹלכסלה,

ּומצינּו הּכּפרה. ּגֹומרת הּקרּבן ואז ְְֱִֶֶֶַַַָָָָָָָהעוה,
לפניהם אדם ּבבא ה' ּכהני ּכי קדׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָֹֹֹּבחּבּורי
לב להכניע ראׁשֹונה ראּו נפׁשֹו, על ְְְְִִֵֵַַַַַָָלכּפר
יקריבּו טרם לב ּבכל יׁשּוב עדי ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָהחֹוטא
לעֹורר ּבׁשיר המדּברים לּלוּים ורמזּו ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָהּקרּבן,
ּבקרּבֹו החֹוטא לב נׁשּבר עדי נעים ְְְְֲִִִֵֵֵַַָּבקֹול

עליו. לכּפר לֹו נרצה ְְִֵַָָָָאז
íðîàåלהחֹוטא נקל היה החטא מעׂשה ÀÈÀÈְְֲֵֵֵֵַַַָָָ

הּפרטית הּמעׂשה ּכי עצמֹו, ְְְְֲִִִֶַַַַַָלהזּכיר
אׁשר אדם אכן זכרֹונֹו, על לעלֹות ְֲֲִֵֵֶַַָָָָנקל
לא אׁשר הרהּוריו על ּכּפרתֹו צר ְֲִֶֶַַָָָָָֹֹהיה
הרּבה לאדם יעברּו רגע וכמעט ְְְְִִֵֶַַַַַָָָטֹובים,
לב על מׂשים מּבלי רעיֹוניו על ְְֲִִִֵֵַַַַָָמחׁשבֹות
ּכי והגם ,יתּבר הּבֹורא רצֹון נגד הּמה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָּכי
זאת ּכל עם מהּנה, לאחת לבבֹו ְְְִֵֵֵַַָָָֹיעֹורר
עליהם. לׁשּוב מּלידע מּזכרֹונֹו רּבם ְְֲִִִֵֵֶַַַָָֻיעברּו
ה' רּוח אׁשר ּומׁשרתיו ה' ּכהני ְְְֲֲֵֶַָָָָֹאמנם
ראּו ּבֹוראם, ּבעבֹודת זריזין והיּו ּבם ְְְְֲִִַַָָָָָנֹוססה
עצמֹו ׁשּיזּכיר הּקרּבן הקרבת עם ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָלהזּכירֹו
ּבנפׁשֹו ויׁשלחּו מזּמֹותיו, ּכל ְְְְְֲִִִַַַָָָלאחדים
חלק ּובכל מחׁשבֹותיו, ּכל על ְְְְְִֵֶַַָָָהתעֹוררּות
יֹותר קרּבן הּמביא נזּכר העבֹודה ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָמחלקי

ְֵויֹותר.
eäæåּבני וּימצאּו העלה את 'וּיׁשחט אמרֹו ÀÆְְְְִִֵֶַַַַָָָֹ

מציאה, לׁשֹון הּדם', את אליו ְְֲִֵֶַַָָָֹאהרן
ׁשעם ּבזה ורמז עם, ּכמֹו הּוא 'את', ְְִִִֶֶֶַַָָּומילת
נאבד אׁשר את ׁשּימצא ּפעלּו הּדם ְְֱֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָהקרבת
ׁשהיה הּמחׁשבֹות ּפרּוׁש העֹולה', 'ואת ְֲִֵֶֶֶַַָָָָָמּמּנּו.
ּכמֹו אליו', 'המציאּו להעלֹות, הּצר ְְְֲִִִֵֶַַָֹמן
'לנתחיה', ידם, על אֹותם ׁשּמצא מציאה ְְְִִֶֶַָָָָָָָָלׁשֹון
יֹותר נזּכר מהּקרּבן נתח ּכל ידי על ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָּפרּוׁש
אליו' 'וּיקריבּו נאמר ּבחּטאת ולכן ְְְְֱִֵֵֵֶַַַַָָָויֹותר.
מעׂשה אֹותן להזּכיר קרֹוב ׁשהיה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָמּפני
העֹולה אבל ה', אל עליו ׁשּיׁשּוב ְֲֵֶֶַָָָָָָהחטא
את הּכתּוב ׁשּנה לכן ּכּנ"ל הרהּור על ְִִִֵֶַַַַָָָהיא

לּמבין: ודי ְְִֵַַלׁשֹונֹו,
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ויברכם העם אל ידו את אהרן כב)וfiçא (ט ְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

�למה 2ְְִֶֶֹֹפארת
זיע"א מרד�מסק �למה ְְְִִַַֹֹר�י

ידיו �הרמת חסדים מ�5יע ְֲֲִִִַַַַַַָָָָה0(יק

àOiå'.'ויברכם העם אל ידו את אהרן ÇÄÈְְֲֵֶֶַַָָָָָֹ
ׁשל הּצּוּוי היה לא ּכאן ְִִֶַָָָָֹלכאֹורה
ּבפרּוׁש ּבארנּו ּכבר אּולם ּכהנים. ְְְְֲִִֵֵַַָָֹּברּכת

יב)הּפסּוק יז על(שמות ּכבדים' מׁשה 'וידי ְִִֵֵֶַַָֹ
הּקדֹוׁש הּזהר סו.)ּפי מכּבדים.(ח"ב ידיו ׁשהיּו ְִִֶַַַָָָָָֹֻ

ׁשּכתּוב יא)וזהּו פסוק מׁשה(שם ירים 'וכאׁשר ְְֲִֶֶֶֶַָָֹ
הּצּדיק ּכח כן ּכי יׂשראל', וגבר ידֹו ְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹאת
להׁשּפיע ּכן ּגם יכֹול לבד ידיו ְְְֲִֵַַַַַָָָָָּבהרמת
'וּיּׂשא הּפרּוׁש ּכן ּגם וזה חסדים. ְְֲִִִֵֵֶַַַָָלהֹוריד
ּבלי לבד ידיו ּבהרמת ידיו', את ְְֲֲִֶַַַָָָָָָֹאהרן

מברכם: היה ּכהנים ּברּכת ְְְֲִִֵַָָָֹׁשּום

וה⁄למים והעלה החæאת מעłת כב)וçרד (ט ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹ

�למה 2ְְִֶֶֹֹפארת
זיע"א מרד�מסק �למה ְְְִִַַֹֹר�י

העב�דה �עת – הח<את' מע+ת ְֲֲֵֵֵֶַַַָָָ'ו7רד
מה"#ר�ן הח<אים לה�ריד י� ְְְִִִִֵֵַַַַָָָוה2פ3ה

Cøcאל ּבגׁשּתֹו האדם את לקרר הּיצר ÆÆְְְִֵֵֶֶֶַָָָָ
הלא לֹו לֹומר ּתפּלה, זּו ְֲֲִַָָָֹהעבֹודה
לגׁשת לבב יּמלא ואי עֹון מלא ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָאּתה
הּקדֹוׁש ּכי ּכן, אינֹו האמת אּולם הּקדׁש. ֱִֵֵֶֶֶַַָָָֹאל
על ּומרחם ּפה ּכל ּתפּלת ׁשמע הּוא ְְִֵֵֶַַַַָָֹּברּו
ׁשאמרּו וזהּו ּתפּלתֹו. ּברחמים לקּבל ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָהּברּיֹות

סד:) ּבל(מנחות הּמצֹות, על 'מעבירין' ְֲִִִֵַַַַאין
הּמצֹות. עׂשּית ּבעת העברֹות זכרֹונֹו על ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָיעלה

טֹוב' ועׂשה מרע כז)'סּור לז ּבׁשעה(תהלים , ְֲֵֵַָָָ
לבב מּקרב הרע ּתסיר טֹוב עֹוׂשה ְְִִֶֶֶֶַַָָָָׁשאּתה

עֹוד. ּתזּכֹור ְִַאל

äæåּבׁשעה וגו', החּטאת' מעׂשת 'וּירד ÀÆְֲֵֵֶַַַָָָֹ
לא יׂשראל את מבר היה ְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹֹׁשאהרן
'ואני ּפרּוׁש וזה ׁשּלהם. החּטאת זֹוכר ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָהיה

רצֹון' עת ה' ל יד)תפּלתי סט ּפרּוׁש(תהלים , ְְִִֵֵָָ
אני ּובטּוח ה' אל ּתמיד מתּפּלל ְֲֲִִִִֵֶֶַַָָׁשאני
מאׁשר רצֹון, עת ויהיה ּתפּלתי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָֻׁשּיקּבל
עּמֹו על מרחם הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ְְִֵֶַַַַַָָָידעּתי

ּברחמים: ּתפּלתם ְְְֲִִֵַַָָּומקּבל

אתם צäה לא אŁר זרה Łא ה' לפני äקריבçְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֹו
א) (י

מ�הר"ן ִֵַַל�6טי
זיע"א מ�רסלב נחמן ְְְִִֶַַַָר�י

יין נקרא מצוה �ל ר�6ד ְְְֲִִִִִֶַַָָהתלהב�ת
החיצ�נים את �מגר� ְְִִֵֵֶַַַַָהמ+.ח
יין נקראת טה�רה �אינ@ ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָוהתלהב�ת
אחיזה חלילה @� וי� ְְֲִִֵֵַַָָָָה.�#ר

ִִַלחיצ�נים

,ïéãewøכ"ב ּדף חּיים ּבעץ איתא הּנה ÄÄְִִִֵֵַַָ
נצח הם הרגלין, הינּו ְְְִִִֵֶַַַַַַָהּברּכים
ׁשּתי ּגימטרּיא ועק"ב עֹוקבין. והם ְְְְְִִִֵֵֵַָָהֹוד,
ׁשם ׁשּיׁש ּדינים, ׁשהם אלקי"ם, ְֱִִִִֵֵֶֶָָֹּפעמים
להבריח והּפעּלה ּכּידּוע. לחיצֹונים ְְְְֲִִִִַַַַַַָָָֻאחיזה
הּברּכים לתֹו ׁשּימׁשי מּׁשם, ְְְִִִִִִֶַַַַָהחיצֹונים
ּבֹורחים החיצֹונים אז הּבינה. מּׁשרׁש ְְִִִִִֶַַַָָֹהּגבּורֹות
ׁשּזה והּברכה, הּבכֹורה לֹוקח והּוא ְְְְִֵֶֶַַַָָָָמּׁשם,
יין נקרא הּבכֹורֹות וׁשרׁש ּברּכים. ְְְְְִִִִִֶַַַַָֹּבחינת
ידי על נמצא המׂשּמח. יין וזה ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָּכּידּוע,
ׁשרׁש ׁשהם המׂשּמח, יין ׁשּׁשֹותה ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹרּקּודין,
ּבתֹו למּטה ונמׁשכין ׁשּבּבינה, ְְְְְִִִֶַַַָָָהּגבּורֹות
החיצֹונים מגרׁש ּבזה ׁשּמרּקד, הינּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהרגלין,
והּוא הרּקּוד, ׁשל התלהבּות וזאת ְְְֲִִִֶַָָֹמּׁשם,

לה'' ניחֹוח ריח ט)'אּׁשה א מי(לעיל אבל . ֲִִִֵֵַַַָ
ּבהתלהבּות חטאׁשּמרּקד נקרא זה הּיצר, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

'וּיקריבּו ּבהם ׁשּכתּוב ואביהּוא נדב ְֲִִֶֶֶַַַָָָָׁשל
והֹוד, נצח הם ואביהּוא נדב זרה'. ֲִֵֵֶַַָָָָָאׁש
המׂשּמח. יין נקרא ׁשּבּקדּׁשה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֻוהתלהבּות
התלהבּות המׁשּכר, יין נקרא זרה ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָואׁש
להחיצֹונים, אחיזה וׁשלֹום חס יׁש וׁשם ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָהּיצר,

אֹותם' צּוה לא מא)'אׁשר :(תורה ֲִֶָָֹ
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ח 

אמת ְֱֶַ+פת
זיע"א מג�ר ליי� יה�דה ְִִֵַָר�י

ח��ב ה��0י מ5ני ה��רא רצ�ן ְְִִִֵֵַַָק�7ם
ה.צו�ת טעמי מה!גת ְֲִֵֵֵַַַַָי�תר

íLaאׁשר' ּפסּוק על ז"ל זקני מֹורי אדֹוני ÀÅְֲֲִִִֵֶַַָ
ּכח העּקר ּכי ללמד אֹותם', צּוה ְִִִִַָָָָֹֹֹלא
ּכל ּכי ה', צּוּוי מּצד האדם מעׂשה ֲִִִֵַַָָָָָּכל
ואביהּוא נדב והּנה זה. לכח ּבטל אדם ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׂשכל
רק ׁשמים לׁשם ועׂשּו ּגדֹולים צּדיקים ְְְִִִִֵַַַָָָהיּו
וחמר קל ללמד ויׁש הּצּוּוי. חסר ְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשהיה
רצֹון ׁשעֹוׂשה מי ּכן אם מרּבה, טֹובה ְְִִִֵֶֶָָָֻמּדה
לעׂשֹותֹו הּדבר טעם יֹודע ׁשאינֹו אף ֲֵֵֵֶַַַַַַַָָהּבֹורא
ּפקּודת מּצד הּכח זה הרי רצּויה, ְְְֲִֵֶַַַַַָָָֹּבכּונה
וצּונּו', ּבמצֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר ּכמאמר ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָה',

הּכל. מן חׁשּוב זֹו צּוּוי ִִַַָֹֹּכח

Léåּׁשאמרּו מה ה)לפרׁש יב ׁשתּויי(ויק"ר ÀÅְְְֵֵֶַָָ
נקרא הּטעמים הּׂשגת ּכי נכנסּו, ְְְְִִִִִַַַַָָָיין
צרי כן ּפי על אף ּתֹורה, ׁשל יינּה ִִִֵֵֶַַַָָָיין,
הּׂשגתם ולאׁשר .הּמל ּבפקּדת רק ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָֻלהיֹות
ה'', צּוה לא 'אׁשר ּגם לעׂשֹות להם ֲֲִֶֶַַַָָָֹּגבר
נפרׁש זה ּפי ועל נכנסּו. יין ׁשתּויי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָנקראים

מּיין' ּדדי ב)'טֹובים א השירים ּכלֹומר,(שיר , ְִִִֶַָֹ
אליו, קרבנּו אׁשר ה' והתקרבּות ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָהתּדּבקּות

האדם: ׂשכל הּׂשגת מּכל ִִֵֶַַָָָָָטֹובים

אהרן ג)וâçם (י ֲִַַֹֹ

ספר ֲֵַֹחתם
זיע"א ס�פר מ�ה ִֵֶַֹר�י

מעלת על לה' ה�דה לא ה#הן ֲֲֵַַַַַַָֹֹֹאהרן
צער �ל�� י#נס �3א #די �ניו ְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֻ$ד3ת

5טירתם ְִַָָעל

íciå'.ׁשתיקתֹו על ׂשכר וקּבל ׁשתק אהרן', ÇÄÙְְֲִִֵַַַָָָָֹ
ּכתיב לֹומר. לֹו היה מה לדקּדק ְְְִֵֵַַַָָיׁש

כא-כב)ּבאּיֹוב ׁשם(א יהי לקח וה' נתן 'ה' ְְִִֵַַָָָ
ולא אּיֹוב חטא לא זאת ּבכל ,מבר ְְְִָָָָֹֹֹֹה'

ּבמדרׁש הּנה לאלקים'. ּתפלה (ילקוטנתן ְְְֱִִִִֵֶַָָָֹ
תתקסד) רמז ּבניומשלי ׁשּמתּו מאיר ְִִֵֵֶַָָּברּבי

ׁשמֹו יתּבר הּפּקדֹון ׁשּבעל אׁשּתֹו ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָונחמּתֹו
ּכל ּכן והּנה אצלֹו, ׁשהפקיד ּפקדֹונֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָנטל
א הּפּקדֹון, החזרת על יתּפעל לא ד' ְְְִִֵֵַַַַַַָָֹירא
לּפּקדֹון ׁשּזכה על והֹודיה ׁשבח יּתן ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָאּדרּבא
זמן ּדכל עּתה, עד הּזמן זה ּכל ְְְֶַַַַַָָָָָהּלז
ואין ּבטֹוב מרּגיׁש אינֹו אצלֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָׁשהּפּקדֹון
לתת ראּוי והיה ּבהעדרֹו, אּלא נּכר ְְְִֵֵֶַָָָָָָָהּטֹוב
לקח' וה' נתן 'ה' אּיֹוב ּדקאמר והינּו ְְְֲִַַַַָָָָָּתֹודה
הּנתינה על 'מבר ה' ׁשם 'יהי ְְְְִִִֵַַָָֹּפקדֹונֹו,
לֹו. ׁשהיה טֹוב רב הּכיר ׁשעכׁשו ְִִִֶֶַָָָָָֹהראׁשֹונה,

Càלכׁשּיתעֹורר הּטבע, התחּזקּות צרי לזה Çְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָ
העבר, על להֹודֹות ורֹוצה הּטֹוב רב ְְֶֶַַַָָֹעל

מּמּנּו,קרֹוב הּלקיחה על להתרעם ׁשּיתּפעל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
חטא לא זאת 'ּבכל לן מׁשמע קא ּכן ְְֵַַַָָָָָֹֹעל
ּפי על אף לאלקים', ּתפלה נתן ולא ְְִִִִֵַַַָָֹֹאּיֹוב
מעצֹור לֹו היה נתן, אׁשר ה' והֹודה ְֲֲֵֵֶֶַַָָָָׁשּבר
אהרן א הּלקיחה. על ּתפלה לּתן ְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹׁשּלא
'ּבקרבי הּׁשלֹום עליו רּבנּו מּמׁשה ְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹּכׁשּׁשמע
היה ,ּומּמ מּמּני ּגדֹולים היּו והם ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָאּקדׁש'
ּכאּלּו, ּבבנים ׁשּזּכהּו יתּבר לה' להֹודֹות ְְְִִִֵֶַַָָָָלֹו
לה', הֹודה ולא אהרן' 'וּיּדם מקֹום ְֲִִַַַָָֹֹֹֹּומּכל
יעצר ולא הּלקיחה על יתעֹורר ּפן חׁשׁש ְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹּכי

ּכאּיֹוב: ְִַֹּכח

äתמת ולא מõעד אהל אל ט)àבאכם (י ְְֲֵֶֶֶָֹֹֹֻ

מ�ה ֶַַֹ(עת
זיע"א מק�ז'ניץ �ריעה אליקים מ�ה ְְְִִִִִֶֶַָָֹר�י

נ�מתם 52רד �3א ל0(יקים ְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹאזהרה
זק�ק ה(�ר #י �דבק�ת ��2קה ְְִֵֵַָָֹמרב
�:תע3ף מ�6ז'ניץ �.$יד מע+ה ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָלהם,

2�ְִַָפ3ה

äàøðאיתא ּדהּנה יד:)לי ׁשּנכנסּו(חגיגה ּבד' ÄÀÆְְְְִִִִֵֶָ
ּתׁשּוקתֹו לגדל ונפּגע הציץ א' ְְְְְִִֵֵֶַַַָֹלּפרּדס
ּדבּוק, ׁשם נׁשאר העליֹון ּבּׁשרׁש ְְְִֵֶֶַַָָָֹּודבקּותֹו
ויצא ּבׁשלֹום הּנכנס עקיבא מרּבי ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָלבד
קדֹוׁשי ּכן ּגם ּכעת יׁש ּובוּדאי ְְְֵֵֵֵַַַָָּבׁשלֹום.
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ט 

להתּבּטל יּוכלּו הּתפּלה ּבתֹו אׁשר ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָעליֹון
ארע וכאׁשר הּתׁשּוקה. ּגדל מחמת ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֹמּמציאּות
ּבאמצע זצלה"ה ורּבי מֹורי אבי ְְְֲִִִִֶַַַָלאדֹוני
נתעּלף והּדבקּות הּתׁשּוקה לגדל ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹהּתפּלה
ונתעֹורר. ּבׁשמֹו ׁשּקראּוהּו עד הּתפּלה ְְְְְְִִִֵֶַַָָּבתֹו
אל 'ּבבאכם אֹותנּו הּתֹורה הזהירה ְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹולכן
אזי הּקדּׁשה, אל ּכׁשּתבֹואּו - מֹועד' ְְֲֵֶֶֶַַָָֹֻאהל
ותּׁשארּו ּתמתּו ׁשּלא ּתראּו - תמתּו' ְְְֲִִֶָָָֹֹֻֻ'ולא
הגם - עֹולם' חּקת 'ּכי ּבדבקּותיכם, ְֲִִֵֵֶַַָָֻׁשם
העליֹון, ּבעֹולם ולחקק חק לעׂשֹות ְְְְְֲִֶֶַַָָֹֹׁשּתרצּו
חּיבים ּכי לכם צריכים הּדֹורֹות - ְְִִִִֵֶֶַַָָֹֹ'לדרתיכם'
ליׂשראל לּתן הּדֹורֹות ּבצרכי להׁשּגיח ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָאּתם

טּוב: ָּכל

łרף והìה מŁה Łרâ Łרâ החæאת łעיר ְְְִִֵֵֶַַַָָָָואת
טז) (י

אפרים מחנה ְֲִֵֶֶֶַַ(גל
זיע"א מסדילק�ב אפרים ח"ים מ�ה ְְְִִִִִֶֶַַָֹר�י

ידי על ה6ל�5ת את +�רף ְְִִֵֵֶַַַַה0(יק
א�3 על #עס ר�נ� מ�ה ְֵֵֶַַַָָָֹ(ר�ת�,
ה0(יק (ר�ת ל�מ�ע �אים ְְִִִֵֶַַַַָָָ�אינם

úàå'ּדר על הינּו – החּטאת' ׂשעיר ÀÅְְִֶֶַַַַָ
חז"ל מי"א)מאמר פ"ד עֹון(אבות ֲֲַַַָ

קּטגֹור קֹונה האדם יעׂשה אׁשר ְֲֲֵֶֶֶַַַָָָָוחּטאת
עֹון מּכל לּצלן רחמנא קלּפה ׁשּנעׂשה ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָָָאחד
הּקלּפה, הינּו – 'ׂשעיר' ׁשאמר והּוא ְְְְְִִֶַַַַָָָוחּטאת,

ׁשם' ירּקדּו 'ּוׂשעירים כא)ּכמֹו יג (ישעיה ְְְְִִַָ
החּטאת'. 'ׂשעיר וזהּו מחּטאת ְְֲִֵֶַַַַַָָָהּנעׂשה

Løc'ׁשהּוא ּכׁשהחכם, הינּו – מׁשה' ּדרׁש ÈÙְְֶֶֶֶַַָָָֹ
הן ּתֹורה, ּדברי ּדרׁש מׁשה, ְְִִֵֵֵֶַָֹֹּבחינת
והן רּבֹותיו ּבׁשביל מרּבֹותיו ּׁשּׁשמע ְְִִֵֵֶַַַַָָָמה
מרּבֹותיו ׁשּקּבל הּקדמֹונים ּפי על עצמֹו ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָּדברי
'ּדרׁש'. ּכפל ּולכ ּדריׁשה, ּבבחינת ְְְְִִִַַָָָָֹוהּוא

æàåׂשֹורף הּוא ּבזה הינּו – ׂשרף' 'והּנה ÀÈְְִֵֵֶַָָֹ
יׂשראל, עוֹונֹות ׁשל הּקלּפה ְְְֲִִֵֵֶַַָָּומבּטל

וגו' רׁשעים' ּתלהט יח)'להבה קו ,(תהלים ְְִֵֶַָָָ
וכו' ודרׁש יׁשב ׁשהחכם משליּבׁשעה (מדרש ְְֵֵֶֶָָָָֹֹ

עונותיהם ומכפר מוחל אני ודורש יושב שחכם בשעה כ טו

ישראל) –של הּנֹותרם' וגו' מׁשה 'וּיקצף .ְִִֶַַָֹֹ
ּבביתם הּנֹותרם אֹותם על ּכֹועס הּצּדיק ְְִִֵֵַַַַַָָָהינּו
ּכדי מּפיו ּתֹורה ּדברי לׁשמע הֹולכים ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָֹואינם
עניו היה ׁשּמׁשה ואף עוֹונֹותיהם. ְְֲִֵֶֶֶַָָָָֹֹלמחל
ּגדל לצד הּדבר על ּכעס זה ּכל עם ְְִֶֶַַַַָָָָֹֹמאד,
ׁשּנׁשארּו זהּו הּפסּוק ּופרּוׁש מּזה, ְֲִִֵֶֶֶַַָָֻהּמּׂשג
'לאמר' הּוא החכם, אל הלכּו ולא ְְְֵֵֶֶָָָָֹֹּבביתם
יּוכלּו עצמם ׁשהם נחלט ׁשּבדעּתם הינּו –ְְְְְְֵֶֶֶַַַַָָ
ּכעס זה ועל ּכּנ"ל, החכם ּכמֹו ּתֹורה ְְֶֶַַַַַָָָָלֹומר

והבן: ְֵֶָֹמׁשה,

ח�תם �25ִֵָחי
זיע"א א�יחצירא יעקב ֲִִִַַַַָֹר�י

�רא� ו'דר�' �יטה �ס�ף ְְְִַָָָֹֹ'(ר�'
#עני ה�2רה את ה.ק7ם – ְְִִֵֶַַַָָָ�יטה
לק7מ@ ס�פ� ה,�רה �ס�ף ְְְֵַַַָָה��7ב

ה,�רה �רא� ה��7ב ְְִֵַַָָֹ#ע�יר

áúkּבנחל לברכה זכרֹונֹו חיד"א רּבנּו ÈÇְְְִִִֵַַַָָָ
ּבתבֹות, הּתֹורה חצי 'ּדרׁש' ְְֲִִֵַָָֹקדּומים,
ׁשיטה, ּבראׁש ו'דרׁש' ׁשיטה ּבסֹוף ְְְִִַָָָָֹֹ'ּדרׁש'
ּומּׁשמֹו. אחרים מּׁשם זה על רמז ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָוכתב
רמזים להֹוסיף אפׁשר אם אֹומר ּבעניי ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָואני
הּׁשלֹום עליו הּתּנא אמר ּדהּנה ְֲִִֵַַַַָָָָָָאחדים,

מ"ט) פ"ד מעֹוני(אבות הּתֹורה את ְִֵֵֶַַַָהמקּים
'ּדרׁש' הרמז וזהּו מעׁשר, לקּימּה ְְְֵֶֶֶֶַָָָָֹֹסֹופּה
אחרֹון יׁשב ׁשהּוא ּכעני ׁשיטה, ְְֲִִֵֶַָָֹּבסֹוף
ואפילּו עני האדם היה אם ּכ ֲֲִִִִֶַַַָָָָָָָׁשּבאחרֹונים,
ּבּטלה, ולא ּומקּיימּה ּבּתֹורה ּדרׁש היה ְְְְִִֵַַָָָָָָֹֹהכי
ּכ'דרׁש' לאנׁשים וראׁש עׁשיר יהיה אם ְְְֲִִִִֶַַָָָָֹּכ
אינֹו הכי אפילּו ׁשיטה ּבראׁש ׁשהיא ְְֲֲִִִִִֵֶַָָֹהּׁשנּיה
ׁשּלא מאחר ּבּה יּדרׁש ודרׁש ּתֹורה, ְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹמבּטל

מעני. ְִִֵָֹּבּטלּה

éàזכרֹונם רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ּפי על נמי, Äְְִִֵֵֶַַַַָָ
ז.)לברכה מתקּימת(תענית הּתֹורה ּדאין ְְְִִֵֶֶַַָָָ

נמׁשלה ּולפיכ עליו נמּוכה ׁשרּוחֹו ּבמי ְְְְְִִִֶֶָָָָָָאּלא
למקֹום אּלא הֹולכים ׁשאינם למים ְְְִִֵֶֶַָָָָּתֹורה
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והּנה ּגבֹוּה. למקֹום עֹולים ואינם ְְְִִֵֵַָָָָנמּו
חֹולם נקּדה ׁשיטה ׁשּבסֹוף ראׁשֹונה ְְִִֶָָָָָֹֻ'ּדרׁש'
ׁשיטה ׁשּבראׁש ו'דרׁש' ראׁש. לׁשֹון ְְְְִִֶַָָָָֹֹּוקריאתּה
ּכ והּכּונה רׁש. לׁשֹון ּוקריאתּה ּפּתח ְְְְִַַַָָָָָָָָֻנקּדה
ׁשהיא ּכ'ּדרׁש' וׁשפל ענו עצמֹו הּמׂשים ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹהיא,
וסֹופֹו ּבֹו מתקּימת הּתֹורה ׁשיטה, ְְְִִֶֶַַָָּבסֹוף
זחה ונפׁשֹו והּמתּגאה ּבּתֹורה, ראׁש ְְְְְִִֶַַַָָָָֹלהיֹות
עֹוׂשה ּכ ׁשיטה, ּבראׁש ׁשהּוא ּכ'דרׁש' ְְִֶֶַָָָָָֹעליו
ועני רׁש לחזר סֹופֹו לאנׁשים, ראׁש ְְֲֲִִַַַָָָֹֹעצמֹו

ּבידֹו: מתקּימת ואינּה הּתֹורה ְְְִִֵֶֶַַָָָמן

אŁר החçה זאת לאמר יłראל àני אל äרàâְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ
äאכלô(ב (יא ְֹ

ו�מ� ֶָָָמא�ר
זיע"א מקראקא קלמן קל�נימ�ס ְְְִִִַַָָָר�י

�נ�מ�ת לניצ�צ�ת ז�כה �קד,ה ְְְִִֵֶָָָֻהא�כל
�מ�סיף �מאכלים המגל$לים ְְְְֲִִִַַָָֻקד���ת

�מים ְִִַַָיראת

øwòחֹומרּיּותֹו לזּכ הּוא האדם עבֹודת ÄÇְְֲִֵַַָָָ
ּבאין עצמֹו לקׁשר לׁשרׁשֹו ְְְְְְִֵַָָֹולׁשּוב

ו הּוא, ּברּו אלהּותֹוסֹוף אֹור עליו ׁשּיזהיר ְְֱִֶַָָָֹ
הּמבּדילים הּמסּכים ּכל להסיר וצרי ,ְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָיתּבר
ּוקדּׁשה טהרה ידי על אלהינּו לבין ְְְֱֳֵֵֵֵֵַָָָֹֻּבינינּו
ׁשלמה ּבתׁשּובה ויׁשּוב עצמֹו, על ְְְְְִִֵֶַַַָָָׁשּימׁשי
עוֹונֹותיו. ידי על ׁשּנעׂשּו הּמסּכים ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָלהסיר

,äpäåחצץ הּוא ּגׁשמי ודבר מאכל ּכל ÀÄÅְְֲִֵַַָָָָֹ
הּבהיר. אֹור יראה לבל אדם ְְְִִִֵֶַַָָָּבפני
הּתירה אׁשר טהֹורים ּבמאכלים ְְְֲֲִִִִֶַָָָואּולם,
נּצֹוצֹות יּמצאּו ּבכּלם הּקדֹוׁשה ְְְִִֵַָָָָֻּתֹורתנּו
מגלּגלין קדֹוׁשֹות נׁשמֹות יזּדּמנּו וגם ְְְְְְְְִִַַָָֻקדֹוׁשֹות,
אזי ּובטהרה, ּבקדּׁשה והאֹוכלם ְְְְְֲֲֳִִַַַָָָָָָֻּבהּמאכלים,
ּבהּמאכלים אׁשר יתרה קדּׁשה עליו ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָֻממׁשי
הּקדֹוׁשה הּנפׁש אליו ׁשאב היה ּכי ְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹההם,
ויּוכל הּזה, הּמאכל ּבתֹו עטּוף היה ְְֲֲֶֶַַַַָָָָאׁשר
ולׁשּבר האמּתית, ה' ליראת זה ידי על ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹֹלבא

ה'. ּבנעם ולחזֹות הּמבּדילים ְְְֲִִִַַַַַַָֹהּמסּכים

íâåׁשרׁש להם יׁש הּטהֹורֹות הּבהמֹות ÀÇְְֵֵֶֶַַָֹ
הּנה אׁשר מהחּיֹות ּבהּׁשֹור ְְְֲֵֵֶַַַַָָלמעלה.
לנּו, ׁשּנאסרּו ואריה ונׁשר לּכּסא. ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻמרּבעֹות
מּסטרא ּכּלֹו להיֹותֹו נאסר ׁשאריה לֹומר ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָֻנּוכל
הרחמים מּצד להיֹותֹו נאסר ונׁשר ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָּדגבּורה,
ממׁשיכין והיינּו ּגבּורה, מּמּדת ּבהם אין ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָאׁשר
ּביכלת ּׁשּיׁש מּמה יֹותר הרחמנּות ְִִִֵֵֶֶַַַָָֹמּדת
זה לעּמת זה 'את ּכי ידּוע, והּנה ְְְִִִֵֶֶֶַַָֹֻלסּבל.

אלהים' יד)עׂשה ז מרּכבה(קהלת ּכן ּגם ויׁש , ְְֱִֵֵֶַָָָָֹ
אסּורים ּבמאכלים עצמֹו והמטּמא ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָטמאה,
ׁשּכמעט עד הּטמאה, ּכח עליו ממׁשי ְְְִִֶַַַַַָָָֹֻהּוא
הּמסּכים להסיר נׁשמתֹו לׁשרׁש יכלת ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹאין
ואּולם, ההם. האסּורים ּבּמאכלים ְֲֲִִִֵֶַַָָָָׁשּמֹוסיף
הּוא ּבקדּׁשה ואכילתן הּטהֹורים ְְֲֲִִִִַַַַָָָָֻּבּמאכלים
העלאת ידי על עצמֹו על קדּׁשה ְְְֲִֵַַַַַָָֻמֹוסיף
אמרּו זה ּומּפני ּכּנ"ל. הּקדֹוׁשֹות ְְְִִֵֶַַַָנּצֹוצֹות

יא:)ז"ל ּדיתיב(תענית רב ּבי ּבר האי ְִֵַַַַָ
מּפני לׁשירּותא, ּכלּבא ליכֹול ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָּבתעניתא
וטֹוב להם טֹוב הּוא הּצּדיקים ְֲִִִֶֶַַַָׁשאכילת
נׁשמֹות אכילתן ידי על ׁשּמתּקנין ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָלעֹולם,
הּקדֹוׁשֹות, הּנּצֹוצֹות ּומעלין ְְְֲִִַַַַָֻהמגלּגלֹות
הּמבּדילים מסּכים אכילתן ידי על ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָּומסירים

עליהם. ׁשּנתוּסף הּקדּׁשה ידי ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָֻעל

äæåאׁשר החּיה 'זאת הּכתּוב לנּו רמז ÀÆֲֶַַַַָָָָֹ
מהחּיֹות החּיה' 'זאת ּבאּורֹו ְֵֵַַַַָֹֹּתאכלּו',
הּבהמה 'מּכל היא אׁשר לּכּסא, ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֻהּמרּבעֹות
היא הּתחּתֹונה ׁשּבארץ הארץ', על ְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָאׁשר
מהּות הּכתּוב הֹורנּו ּכ ואחר ְְֵַַַַָָָָּבהמה.
ּכל ּפרסה', מפרסת 'ּכל ואמר ְְְֲִֶֶַַַָָָָָֹהאכילה,
הּמבּדיל מס ׁשעֹוׂשה ּגׁשמי ּדבר ׁשהּוא ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָהגם
ׁשסע 'וׁשסעת אמנם מּפה, ּפֹורס ְְְִֵֶַַַַָָָֹמּלׁשֹון
ּבקדּׁשה אכילתּה ידי על ׁשּיכֹול ְְְֲִִֵֶַָָָָָֹֻּפרסת'
'מעלת והּמסּכים, הּפרסֹות ּולחּלק ְְְְֲִֵֵַַַַַַַַָָלׁשּסע

מֹואב' 'וּיגר מּלׁשֹון ג)ּגרה' כב ּכלֹומר,(במדבר ְְִֵַַָָָָ
הּוא קדּׁשה, עצמֹו על ׁשּמֹוסיף ידי ְְְִֵֶֶַַַָֻׁשעל

ה': יראת ְִִַמֹוסיף
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ה,יל�ח ִֵַַמי
זיע"א מאיז'�יצה י�סף מר+כי ְְְִִִֵֵַַָָר�י

ה�<ח�ן על מ�רים טה�רה �המה ְְִִִֵֵַַָָָָסימני
ית�ר/ ְִֵַַָ���רא

éðîéñּומפרסת ּגרה מעלה טהרה ּבהמה ÄÈÅְְְֲֵֵֶֶַַָָָָֹ
ׁשאינֹו הינּו – ּגרה מעלת ְְֲֵֵֶַַַַָָּפרסה.
מּוכן הּוא ותמיד יתּבר מהּׁשם הּטֹוב ְְִִֵֵֵַַַָָָחֹוטף
להחזירֹו מּוכן הּוא ּכבר, ׁשּקּבל אף ְְְְֲִִִֵֶַַַָָלהחזירֹו,
הּוא – ּפרסה ּומפריס ּבנייחא. מקּבלֹו ְְְְְְְִַַַַַָָורק

ידיו קֹופץ לֹוׁשאינֹו ׁשּנחלק ּבּמה לאחז ְֱֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
ּכי ּבה', ּבטחֹונֹו מּגדל וזהּו ,יתּבר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹמהּׁשם
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּפרסה, מפריס רֹומז זה ְְְִֵֶֶַַַָָעל

לז) יח ּבּמרחב:(תהלים ׁשעֹומד צעדי' ְְֲִִֵֶֶַַַָ'ּתרחיב

Łקץ äיאכל לא העõף מן äצñŁô אêה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָֹואת
ואת העזנçה ואת הïרס ואת הŁìר את ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָהם

ãלמינ האçה ואת יג)הâאה (יא ְְִֶַַָָָָָ

ח�תם �25ִֵָחי
זיע"א א�יחצירא יעקב ֲִִִַַַַָֹר�י

הע�פ�ת ��מ�ת נפלאים ְְְִִִֵָָָרמזים
�תפ3ה �2רה ה.ב<ל על ְְְִִֵֵַַַַָָה<מאים

ה.מ�ן רדיפת ְֲִֵַַַָמחמת

øLôàרדיפת על האּלה הּפסּוקים לרמז ÆÀÈְְְִִִֵֶַַַָֹ
ּבני עיני ׁשּמסּמא ותאותֹו, ְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָהּממֹון
מעבֹודת אֹותם ודֹוחה ּבלּבם ּומטמטם ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָאדם
ּתׂשּבע לא ועינֹו ירּבה לֹו העׁשיר ְְְִִֵֵֶֶַַַָֹהּׁשם,
יסּפיקּו לא אֹומר ּכי ימעיט לא והּדל ְְְִִִֵֶַַַַֹֹֹעׁשר,
ואין ּביתֹו, אנׁשי לפרנסת ולילֹות ימים ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָלֹו
ּבמחׁשבה אדם לׁשּום מנּוחה ואין ְְְְְְֵֵַַָָָָָהׁשקט
ׁשּבזמּננּו זרה עבֹודה היא זֹו ּכמעט ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָּובמעׂשה,
ּתֹורה, נתּבּטלה זה ענין ועל וׁשלֹום. ְְְְְִִֶַַַַָָָחס
אדם ּבני ׁשּמרּבים ּבׁשביל הּתפּלֹות, ְְְְְִִִִֵֶַַַָָוגם
לּים ּפרׁש זה עקלקּלֹות, ארחֹות ְְֲֲִֶַַַַַַָָָּבהליכת
ּבמקֹומם, המיּׁשבים ואפּלּו וכּיֹוצא. לּיּבׁשה ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֻוזה
מּמלאכּתם, להתּבּטל רֹוצים אינם וכּמה ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָּכּמה
'מנחה', ׁשל הּזֹו החביבה הּתפּלה ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָּומבּטלים
רּבם ּתפּלֹות, ׁשלׁש הּמתּפּללים ְְְֲִִִִַַַָָֹֻואפילּו

והּבית עּמם, ּבל לּבם הרּבים ְֲִִִֵֵַַַַָָָּבעֹונֹותינּו
יצאּו אימתי ׁשאֹומרים ּכמאסר, להם ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּכנסת

ּובגּלּוליהם. ּבׁשּקּוציהם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַלהתעּסק

ïéàåמה מּפני לֹומר לב על ׂשם איׁש ÀÅְִִֵֵַַַָ
ּכדי אף הארץ, על אדם אלהים ְֱִֵֶַַָָָָָָֹּברא
ּולהּניח וחפצֹו רצֹונֹו ולעׂשֹות ולׁשּתֹות ְְְְְְְֱֲִִֶֶַַַֹלאכל
לבהמה. אדם ּבין הפרׁש מה ׁשמים, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָחפצי
לאו אם לאּמֹות יׂשראל ּבין הפרׁש ְְִִֵֵֵֶַָָָֻמה
אחר הּלהּוטים והאנׁשים והּתפּלֹות. ְְְְֲִִִַַַַַָָָהּתֹורה
ּבגללֹו, ּותפּלה ּתֹורה ּומבּטלים הּממֹון ְְְְְִִִִַַַָָָָרדיפת
,יתּבר ּבהׁשּגחתֹו ּכֹופרים ּבפׁשיטּות ְְְְְְִִִִִִַַָָָָנקראים
ׁשהּכל ּבהׁשּגחתֹו מאמינים ׁשהם איתא ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹּדאם
ׁשהחסידים ּתפּלתֹו. מבּטלים למה ּבידֹו ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָּתלּוי
ּבלי ׁשלמה ּבאמּונה ויֹודעים ּבה' ְְְְְֱִִִֵֶַַָָֹהּבטחים
אינם יתּבר ּבידֹו ׁשּפרנסתם ּפקּפּוק ְְְְִִֵֶַַָָָָָָׁשּום
קביעּות ׁשּום ולא ּתפּלה ׁשּום ְְְְְִִִַָֹמבּטלים

ּכלל. רוח איזה ּבׁשביל ְְִִֵֶֶַָָּתֹורה

àáðåרֹומז הּוא 'עֹוף' הּפסּוקים. לבאּור ÀÈÙְְִֵֵַ
ׁשּכתּוב ּכמֹו ה)לממֹון, כג (משלי ְְֶָָ

ּגימטרּיא 'עֹוף' ועֹוד ּבֹו', עיני ְְֲִִִֵֶַָָ'התעיף
מן ּתׁשּקצּו אּלה 'ואת ׁשאמר וזהּו .'ממֹונ'ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָ
ּדהינּו – יאכלּו' 'לא הּממֹון, הּוא – ְְֵֵַַָָָֹהעֹוף'
המגּנֹות הּמּדֹות מן ּתהנּו ולא ּתעׂשּו ְְֲִִֵַַַָֹֹֻלא
ועֹוד הם'. ׁשקץ 'ּכי להזּכיר, ׁשרצה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָהאּלה
רעֹות מּדֹות הרֹודף לֹומר – יאכלּו' ִֵֵֵַָָָֹ'לא
הּממֹון יּׁשאר ׁשּלא סֹופֹו הּממֹון ׁשל ִֵֵֶֶֶַַָָָֹאּלה
הּנׁשר' 'את מּמּנּו. יהנה ולא יאכל ולא ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹּבידֹו
ּכּנׁשר הּזה לּממֹון ׁשּיארע סֹוף ּדהינּו –ְְֱֶֶֶֶֶַַַַַָ

הּׁשמים. ִַַָָיעּוף

úàå'מלכּות ּפריסת ּפרס, לׁשֹון – הּפרס' ÀÆְְְְִֶֶַַַָָ
כב.) הּממֹון(סנהדרין ויׁשּתּבר ׁשּיתּפּזר ,ְְְִִֵֵֶַַַָ

'ואת מּידֹו. יל והל אֹותּיֹותההּוא העזנּיה', ְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹ
הּממֹון מּידֹו יברח ׁשּברח ׁשּלאחר נהי, ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָעז
ּבתקף ּבעליו ׁשהיה ּתחת ריקם ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹונׁשאר
והאּיה' 'והּדאה ּונהי. לאנחה יחזר ְְְְֲֲִַַַַַָָָָָָֹועּזּות,
מּמקֹום מׁשֹוטט ההּוא האדם יהיה עכׁשו –ְְְִִֵֶַַָָָָָ
ואינֹו ּבצמצּום אפילּו מזֹונֹותיו לבּקׁש ְְְְְְֲִִֵֵַָָלמקֹום
ּכמֹו ּפריחה, לׁשֹון 'והּדאה', וזהּו ְְְְְִֵֶַָָָמֹוצא,
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רּוח' ּכנפי על יא)'וּידא יח 'והאּיה',(תהלים . ְְֵֵֶַַַַַָָ
אנה אּיה, לּלחם הּוא נדד אּיה, ּביּה ִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹקרי

ְִֶָימצאּנּו.

úà'הּוא ׁשהעֹורב – למינֹו' ערב ּכל Åְִֵֵֶָָֹ
אפילּו מרחם ואינֹו ׁשּבעֹופֹות ְְְֲִִֵֵֶַַָָָהאכזרי

ּבניו כב.)על אדם(עירובין ּבני יׁש ּכ , ְֵֵַָָָָָ
ׁשּקׁשה הּממֹון חּבת מרב לֹו, ִִֵֶֶַַַָָֹהּדֹומים
מֹונעים ידם, ּׁשּתחת מה להֹוציא ְְְִִֵֵֶֶַַַָָּבעיניהם
ּבמּדת ואֹוחזים הּטֹובה מן ּוקרֹוביהם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָּבניהם
לא ׁשעינֹו – הּיענה' ּבת 'ואת ְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹהאכזרּיּות.
אֹומר וכֹונס ּׁשאֹוסף מה ׁשּכל עׁשר, ְְִֵֵֵֶֶֶַַָֹּתׂשּבע
עין לׁשֹון והּיענה חּקֹו, הׁשלים ׁשּלא ְְְֲֲִִִִֶַַַַָֹֻעדין
חמס, לׁשֹון – הּתחמס' 'ואת ְְְְְֶַַַָָָָָּכמׁשמעּה.

וחמס. ׁשד ׁשל ממֹון ְְֵֶֶַָָָֹׁשּמקּבץ

'óçL'לנחׁש ׁשּדֹומה 'לנחׁש', ּגימטרּיא ÈÇְְְִִֶֶַָָָָָ
ׂשבע. אינֹו והּוא ׁשּלֹו העפר ְֵֵֶֶֶַָָָָׁשּכל
ׁשּבׁשעת ׁשחפת, לׁשֹון 'הּׁשחף' נמי ְְִִֵֶֶֶַַַַָָאי
'הּנץ' נֹותן. ואינֹו רעדה ּתאחזהּו ְְְֲֵֵֵֵַַָָָָֹהּצדקה
ׁשּבהם הרּבה נֹוצֹות לֹו ׁשּיׁש עֹוף הּוא –ְֵֵֶֶֶַָ
ׁשּמקּבץ הּממֹון זה ּגם אחרים, עֹופֹות ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָמנּצח
ּכדי רק טֹובה ּבֹו לעׂשֹות מכּון ְְֲֵֵֵַַַָאינֹו
חמּדת ּבהם ׁשּנׁשקעה אדם ּבני ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָלהתּגאֹות.
אֹו לּים ּכׁשּפֹורׁשים מרויחים והם ְְְְִִִֵֶַַַָָהּממֹון
'ואת וזהּו סּכנה, ּובדר ּבחרבֹות ְְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָָלּיּבׁשה
'ואת חרבֹות. לכֹוס ּדֹומים ּדהינּו ְְְְֲִֶַַָהּכֹוס',
ּבמקֹום עצמם מׁשליכים ּדהינּו – 'ְְְְְִִִַַַַָָָהּׁשל
ּבנׁשף אפילּו ּדהינּו – הּינׁשּוף' 'ואת ְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָסּכנה.
'ּתנׁשמת' נחים. ואינם הֹולכים לילה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָׁשהּוא
נׁשמתֹו נֹותן ּדהינּו נׁשם, ּתת אֹותּיֹות –ְְְִִֵֵֶֶַָ
יֹותר ממֹונֹו עליו ׁשחביב הּממֹון ְִִִֵֶַָָָָָּבׁשביל
והכי אתי, קא ּביּה קרי – 'קאת' ְְְִִִִֵַַָָָָמּנפׁשֹו,
יֹותר ממֹונֹו המחּבב 'הּתנׁשמת', ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָקאמר,
אֹותּיֹות ׁשהיא 'רחם', לידי ּבא סֹופֹו ְִִִִֵֶַָָָמּנפׁשֹו,

ֵֶחרם.

úàå'עצמֹו העֹוׂשה ּדהינּו – החסידה' ÀÆְְְֲִֶַַַָָ
הּצדקה למּדת ּוכׁשּבא מיּלי ּבכל ְְְְִִִֵֶַַָָָָָחסיד
ׁשּדרׁשּו 'האנפה' וזהּו וצֹועק, ּומקּצף ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָמתאּנף

לברכה זכרֹונם סג.)רּבֹותינּו ּדּיה(חולין ׁשהיא ְְִִִֵֶַַָָָָ

אל עצמֹו, ּבפני מין זה [למינּה–] ְְְְִִִִֵֶַַַָָרגזנית,
'הּדּוכיפת' ּבחסידּותֹו. ּתאמין ואל מּמּנּו ְְֲֲִִִִִֶַַַַַַּתלמד

לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו אמרּו הֹודֹו(שם)– ְְְִִֵַָָָָ
ּבני אֹותֹו מכּבדים ׁשּיהיּו ׁשּכּונתֹו ְְְְִִֵֶֶַַָָָּכפּות.
ממֹון ּבׁשביל ּבׁשבחֹו לסּפר וירּבּו ְְְְְְִִִֵַַָָָאדם
ׁשּכל עֹוף הּוא – 'עטּלף' הרּבה. לֹו ְֲֵֵֵֶֶַַָׁשּיׁש
ׁשּמּׂשאֹו מי ּכ אֹור, ראה לא ּבחׁש ִֶֶַַָָָָָָֹֹימיו
ּומתּדּבק הּצדקה מן מתרחק ּברּמאּות ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָּומּתנֹו
:הל הּוא ּבחׁש ימיו ּכל נמצאּו ְְְִֵֶַַָָָָֹֹּברּמאּות,

ה,יל�ח ִֵַַמי
זיע"א מאיז'�יצה י�סף מר+כי ְְְִִִֵֵַַָָר�י

על מר.זים טה�רים ע�פ�ת ְְְִִִֵַַָסימני
ויקרה ז#ה נפ� 2ְִֶֶַָָָכ�נ�ת

éðîéñּבּגמרא איתא טהֹורים, (חוליןעֹופֹות ÄÈÅְְִִַָָָ
זפק,נט.) לֹו ויׁש ּדֹורס, ְֵֵֵֶֶֶׁשאינֹו

והארּבעה יתרה. ואצּבע נקלף, ְְְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָֻוקרקבנֹו
הּדֹורס האדם, ּבנפׁש מרּמזים האּלּו ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָסימנים
ואינֹו ּכׁשּטֹורף מּיד ׁשאֹוכל ּבּגמרא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָנתּפרׁש
ּכעס. על מֹורה זה ׁשּתמּות, עד ְִֶֶֶַַַַַָממּתין
ּברגלֹו ׁשאֹוחז הּוא ּדֹורס ׁשל הּׁשני ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַוהּפרּוׁש
ּבטחֹונֹו חּסרֹון על מֹורה ּכׁשאֹוכל, ְְֲִִֵֶֶַַַָָהּמאכל
לֹו, ׁשחלק הּטֹוב מּמּנּו יּקח ּפן וירא ְִִֵֶֶֶַַַַָָּבה'
הּׁשנים ּבאּלּו נקי להיֹות צרי האדם ְְְְִִִִֵַַַָָָָָוגם

ּבה'. ּבּטחֹון לֹו ויהיה יכעס ְְְִִִֶֶַָֹֹׁשּלא

òaöàåּכי הּדעת, יּׁשּוב על מֹורה יתרה ÀÆÀÇְִִֵַַַַָָ
הרגל, מן ּפניו מחזיר היא ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָּבהאצּבע
ויּׁשּוב מעצֹור לֹו יׁש מרּוצתֹו ּבכל ּכי ְְְְֲִִֵֵַָָורֹומז
וזפק לאחֹוריו, לׁשּוב לפניו נכֹון ּפן ְְֲֶֶֶַַַַָָָָָהּדעת
ׁשאחר ּתֹורה ּבדברי ממּלא ׁשּיהיה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֻמֹורה
הּזפק ּבתֹו הּמֹותר מּניח ׂשבעֹו ּבכדי ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשאכל
ּכדאיתא ,ּכ אחר ּגם מּזה ׁשּיהנה ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלזּכרֹון

כח.) מּדברי(ברכות עיף ּכׁשהיה זירא ְְְִִֵֵֵֶָָָָּבר'
ּבר נתן ּדרב ּפתחא על ויׁשב הל ְְְִַַַַַָָָָָָּתֹורה
אייקּום רב מּבי רּבנן אזלי ּכי אמר ְִִֵֵֵֵַַַָָָָטּובי,
ּכלל. ּבטל ליׁשב רצה ׁשּלא ְִֵֵֵֵֶַַָָָָֹמקמייהּו,
הּמאכל ּכח ינּוח ׁשּלא הינּו נקלף ְְְְְֲִֶַַַַַַָָָֹֹֻוקרקבנֹו
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נטּיה ׁשּום וׁשלֹום חס לֹו לגרם ְְְְְִִִֵַַָָֹלהתּפּׁשט
מכּסה, חכם ּתלמיד ׁשּיקרת רמז וגם ְְְְִִֵֶַַַַָָָָֻמה',
ּתלמיד יקרת לׁשער וער ּדמיֹון אין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַּכי
הּנראה ּכי הּבא, ּבעֹולם ּתֹורתֹו ּבאֹור ְְִִֶַַָָָָָָחכם
יקרּותֹו נגד וׁשעּור ּדמיֹון אין הּזה ְְְִִִֵֶֶֶַָָּבעֹולם

הּבא: ַָָָּבעֹולם

éל עד ארàע על üלõה וכל áחõן על üלõה éְְֵֵַַַַַָָֹֹל
לא הארץ על ה⁄רץ ה⁄רץ לכל רגלים ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹמרàה

הם Łקץ éי מב)תאכלäם (יא ְִֵֶֶֹ

חי י�סף ֵָע�ד
זיע"א מ�גדד ח"ים י�סף ְִִִֵַַַָר�י

מר�ה #ל עד אר�ע על ה�ל/ ְְְֵֵַַַַַָָ'וכל
סד�ם ערי לאר�עת רמז – ְְְְִֵֶֶַַַַַָרגלים'
/ מ�יניהם א�רחים רגלי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַ�הרחיק�

מ�ילנא �ה$א�ן ְְֲִִֶַַָָמע+ה

BøîBàעל יתּבאר ארּבע', על הֹול 'ּכל Àְְִֵֵַַַַָָ
רּבנּו ּדהּגאֹון באו"ף ּׁשּכתב מה ְִֵֶַַַַָָּפי
העיר אנׁשי את ּבּקׁש ז"ל מּוילנא ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָאלּיהּו
רק אם ּכי לאספה יקראהּו לבל ְְְֲִִִִֵַַַָָָֻוילנא
אחת ּפעם והּנה חדׁשה. ּתּקנה ְֲֲִֵַַַַַַָָָָּבעׂשֹות
ּתּקנה ליּסד וילנא עיר מנהיגי ּדבר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָהחליטּו
למּׂשא להיֹות העירה יבאּו ּבל חּוץ ענּיי ְְֲִִִִֵַַָָָָֹּכי
אל ּדבר ויׁשלחּו יחד ויתאּספּו הּקהל, ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָעל
נא יֹואל לאמר ז"ל אלּיהּו רּבנּו ִֵֵֵֵַַַָָָֹהּגאֹון
ּכי לנּו הּמיעדת האספה אל לבא ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹרּבנּו
ויהי ויבא. חדׁשה, ּתּקנה לתּקן ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָֹרצֹוננּו
וּיאמר עליהם רגז הּתּקנה, ּדבר את ְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּכׁשמעֹו
אֹותי ּתקראּו אל אליכם אמרּתי מּכבר ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָֹהלא
אֹותֹו וענּו חדׁשה, ּתּקנה ּבעׂשֹות אם ְֲֲִִַַָָָָָּכי
חדׁשה ּתּקנה זאת והלא רּבנּו העיר ְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָֹֹמנהיגי
יׁשנה ּתּקנה זאת הּגאֹון להם ואמר ְְִֶַַַָָָָָָָֹהיא,
זֹו ּתּקנה לֹו וּיאמרּו ארצֹות, מארּבע ְְְֲִֵַַַַָָָָֹמּכבר
ארּבע ׁשל ּבתּקנה ּבּפנקס אצלנּו ּכתּובה ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹלא
ארצֹות ארּבע הּגאֹון, להם וּיאמר ְֲֲֶֶַַַַָָָָֹארצֹות,
אדמה ועמרה סדם הם לכם, ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשאמרּתי

ּכאן. עד ְִַָֹּוצבים,

úðeëåנהפכּו הערים ּדאּלּו לֹומר, הּגאֹון ÀÇÈÇְְִֵֶֶֶַַָָ
ׁשּלא אצלם ׁשעׂשּו ּתּקנה ְֲֶֶֶַַָָָָֹּבעבּור
אצלם. ּדרכים עברי אֹורחים רגל ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָֹּתּכנס
ּדסנהדרין ּבּגמרא ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָּוכמֹו

ּפסּוק(קט.) ד)על כח מעם(איוב נחל 'ּפרץ ִֵַַַַָָ
על נאמר ׁשּזה רגל' מּני הּנׁשּכחים ְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָּגר
ׁשאין ּדרכים עברי לנּו למה ׁשאמרּו ְְְְִֵֵֶֶָָָָָֹסדֹום,
ּבאּו מּממֹונינּו לחּסרינּו אּלא עלינּו ְְִִֵֵֵֶַָָָָֹּבאים

מארצנּו. רגל ְְֵֵֵֶֶַַַנׁשּכח

äæáeּכל' הּכתּוב רמז ּכאן בס"ד מּובן ÀÆֶֶַָָָֹ
מּזיני ּבטנֹו למּלאֹות ּגחֹון' על ְְְִִִֵֵַַָהֹול
ׁשאמר אֹותֹו ׁשל מּסטרא ׁשהּוא ְִִִֵֶֶֶַָָּביׁשי
ארּבע', על הֹול 'וכל נא', ְְְִִֵֵַַַַָֹ'הלעיטני
סדֹום ׁשהם ערים ארּבע מנהג ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּמתנהג
ּכל 'עד הּוא ּדחטאם ּוצבים אדמה ְְְְֲִֶַַַָָָָֹֹועמרה
לֹומר רֹוצה הּוא 'עד' מּלת רגלים', ְְִִֵֶַַַַַַמרּבה
ּבהסּפד האמּור הּיֹום' 'עד ּכמֹו והסרה, ְְְֲִֵֶֶַַַָָָסּלּוק

הּׁשלֹום עליו הּנביא ב'יאׁשּיהּו הימים (דברי ִִַַָָָָָֹ
כה) ּכלֹומרלה, הּגמרא, ּבלׁשֹון נּמי הּוא וכן ,ְְְְִֵֵַַַָָ

רגלים המרּבה אדם ּכל והעביר ודחה ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָסּלק
'הּנׁשּכחים סדֹום על ׁשּכתּוב ּוכמֹו ׁשם, ְְְִִֶֶַַָָָׁשּלֹו

רגל': ִִֶָמּני

נפŁתיכם את äצñŁô מג)אל (יא ְְְֵֶֶַַַֹ

הח7ים ִַַא�ר
זיע"א עטר �ן חיים ִִֶַַַַר�י

נע+ית עצמ@ נפ�� מה,רצים ְְְֲִֵֵֵַַַַָָָהא�כל
ֶֶ�רץ

éìeàהאֹוכל ּכי להֹודיע, הּכתּוב ׁשּבא Çְִִֵֶַַָָָ
ׁשרץ, עצמֹו נפׁשֹו נעׂשה ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָמהּׁשרצים
נפׁשֹותיכם', את ּתׁשּקצּו 'אל אֹומרֹו ְְְְְֵֶֶַַַוהּוא
ּובּמה, ׁשקץ, נפׁשֹותיכם ּתעׂשּו לא ְֲֵֵֶֶֶֶַַַֹּפרּוׁש
ּכׁשּתאכלּו הארץ' על הּׁשֹורץ הּׁשרץ ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָֹ'ּבכל
ּבפרׁשת ּׁשּכתבנּו מה ראה נא ול ְְְְֵֵֵֶַַָָָָָאֹותּה.

כו)ּבראׁשית בדגת(א 'וירּדּו ּפסּוק ּברמז ְְְְְִִִֵֶֶַָ
ז"ל מאמרם ותמצא וגו'', מט:)הּים (פסחים ְְֲִַַַָָָָ



החסידות  פניני שמיני |אוצר פרשת

יד 

ּובנֹותיהם ׁשרץ הם הארץ עּמי על ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשאמרּו
הּקדׁש ּברּוח ז"ל ּדבריהם וכל וכּו', ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָֹׁשקץ

עצמם: ּדברינּו והם ְְְְֵֵֶֶַָָנאמרּו,

אפרים מחנה ְֲִֵֶֶֶַַ(גל
זיע"א מסדילק�ב אפרים ח"ים מ�ה ְְְִִִִִֶֶַַָֹר�י

את מטעים #�רים �אינם ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָמאכלים
��2בת / �מינ�ת זר�ת לדע�ת ְְִֵַָָָָהאדם
�הס52ק� אחת מדינה לאנ�י ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָהרמ�"ם

ה.תים 2ח7ת ְְְִִִֵַַַ�ענין

ézòîLעל זללה"ה זקני אדֹוני מאבי ÈÇÀÄְֲִִִֵֵַָ
ּבמכּתב ּׁשּׁשאלּו אחת ְְְֲִִֶַַָָָמדינה
להם לֹומר הּמתים ּתחּית על ז"ל ְְְִִֵֶַַַַַַַָָלהרמּב"ם

ּבגמרא חז"ל ׁשּדרׁשּו ּומה הּתֹורה, (ברכותמן ְְֲִִֶַַַָָָָ
ּבאפןטו:) לדֹורׁשם ׁשּיׁש אמרּו הּפסּוקים ְְְְְִִֵֶֶַָָֹמן

ּדבר, ּבעצמֹו הּוא להׁשיבם רצה ולא ְְְֲִֵַַַָָָָָֹאחר.
ּתּבּון אּבן ׁשמּואל רּבי לתלמידֹו אמר ְְְְִִִִֵַַַַָא
נמרץ. ּבקּצּור ּדבריו ּתכן וזה יׁשיבם, ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָֹׁשהּוא

ìòמאכל מיני מּכל ּכי הּטבע חכמת ּפי Çְֲִִִִֵֶַַַַָָָ
אל יֹורד ּומהּדם ּדם, נעׂשה ְֲֵֵֶֶַַַָָָּומׁשקה
הּלב, אל הּברירּות עֹולה ּומהּכבד ְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּכבד
וׁשם הּמח אל והּדק הּמבחר יֹורד ְְְֵֵֵֶַַַַַַָָֹֻּומהּלב
ׁשּׁשֹומר ּומי האדם, ׁשל וחּיּות הּׂשכל ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשֹורה
והּטמא, והאּסּור הּמֹותרֹות מּמאכלֹות ְְְֲִִֵַַַַָָָָעצמֹו
לב לֹו ויׁש ּוטהֹורין צלּולין ּדמיו ְְְֲִִֵֵַָָנעׂשּו
חּיּות נעׂשה ׁשּלֹו והחּיּות והּמח ְְֲֶֶַַַַַַָֹטהֹור,

להּׂשיג אלהּותטהֹורֹות ׁשהיא החּיּות אמּתית ְְֱֲִִִִִֶַַֹ
כּוּלם. את הּמחּיה העֹולמֹות ּכל ְֶֶֶַַָָָָׁשל

éîeאכילתֹו את ּומקּדׁש יֹותר עצמֹו ׁשּׁשֹומר Äְְֲִֵֵֵֶֶַַָ
מּזה נעׂשה ותֹורתֹו, ה' ּדרכי ּפי ְְֲִִֵֶֶַַַָעל
אבריו, רמ"ח לכל הּׂשכל והיא אב, ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָּבנין
חס להּפּו וכן ּומתטהרים, ְְְְְֲִִִִִֵַַַּומתקּדׁשים
ּומעּפׁש עכּור ׂשכל אב ּבנין נעׂשה ְְְֲִֵֶֶַָָָָָֻוׁשלֹום,
מת, ּבחינת נעׂשה ׁשלֹו וחּיּות זרֹות, ְְְֲִִֵֵֶַַַָּבדעֹות
ּורמ"ח לכּלם, הּטמאה אבֹות אבי ְְְְֲֲִִַַָָֻֻוהיא
ּדבר, לכל יקרא טמא וטמא נטמאים, ְְְְִִִֵֵֵָָָָָָָָָאבריו
אלקּות ּׁשהיא החּיּות אמּתת מּמּנּו ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַֹונעלם
לדעֹות ונֹופל ונטמא העֹולמֹות, ּכל ְְְְִֵֵֶָָָָׁשל
אּלמים אלילים הם אחרים, ואלהים ְֱֲִִִִִִֵֵֵָֹזרֹות

להם. יקראּו מתים וזבחי ְְְְִִִִֵֵֵֶָמתים

ïëìוחכמי הּמּדֹות ּובעלי ואמֹוראים הּתּנאים ÈÅְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָ
יתּגאלּו ּׁשּלא נפׁשן ׁשמרּו הם ְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹהּמׁשנה
האירּו ולכן מׁשּתיו, ּוביין הּזקן ּבג ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָּבפת
הּקדׁש רּוח עליהם ׁשֹורה והיה ׂשכלם ְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹאֹור
הּקדֹוׁשה, הּתֹורה ּבדת סתּום מאמר ּכל ְְְֲֵַַַַָָָָָָלפרׁש
הּוא אׁשר אלֹוּה ּכח עליהם ּׁשרתה ְֱֲֲִֵֶֶַַָָֹּכי

חד ּכּוּלא עג.)ואֹוריתא ח"ג נׁשמתם(זוהר ואֹור , ְְְְִַַָָָָ
יּנתק לא אׁשר המׁשּלׁש חּוט הּוא ּכן ְֲִֵֵֶַַָָֹֻּגם
הּללּו אנׁשים אבל עֹולמים, ּולעֹולמי ְְְֲֲִִֵַָָָָָלעֹולם
לּבם ּומּׁשם ּדמם ונטמאּו טמאים, ְְְְְִִִִֵַַָָָָּבוּדאי
האסּורֹות ּבמאכלֹות נטמּטם ׁשּלהם ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָֹּומח
למינּות נֹוטה ׁשּלהם החּיּות ּולכ ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָוהּטמאים,
נפת מתיקּות לקּבל יכלּו ולא ְְְְְִִֵֶַַֹֹֻאּפיקֹורסּות
ׂשכל ּפי על הּבנּוים מאמרנּו ּדברי ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָצּוף
והעזּו והֹואיל עליֹון, ּומל עֹולם ְְְֱִֵֵֵֶֶֶָֹאלקי
עליהם יבֹוא ּפתאֹום לחּוץ וּיצאּו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָּפניהם
להם. אׁשר וכל אֹותם יכרתּו וכרֹות ְְְְֲִֵֶֶַָָָָהּכֹורת
מּועטים ימים היּו לא ּכי להם, עלתה ְְִִִֶָָָָָָָֹוכ

ּגדֹול מל עליהם ּבא אׁשר אֹותםעד והרג ְֲֲֵֶֶֶֶַַָָָָ
ּדבריו ּתכן ּכאן עד להם, אׁשר ּכל ְֲִֵֶֶֶַָָָָָֹּוּביזז

עקב) :(פרשת

ה' אני éי àם, ונטמתם àהם äאëæת ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָֹולא
מג-מד)אלקיכם (יא ֱֵֶֹ

ה.צו�ת ְִַַַ�ער
זיע"א ויטאל ח"ים ִִִַַָר�י

א�ת� מס7עין �מאכל� 2מיד ְְְְֲִִִַַַַָָה:זהר
ח7ים ר�י עד�ת / י#�ל �3א ִִִִִֵֵֶַַַָָֹמ,מים

ִָויטאל

òãBðז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ז.)מה (חולין Çְֵֶַַַָ
ּתּקלה מביא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ִֵֵַַָָָָאין
עּובדא ּבההּוא צּדיקים ׁשל ּבהמּתן ידי ְְְְְִִֵֶֶַַַָָעל
צּדיקים יאיר, ּבן ּפנחס רּבי ׁשל ְְֲִִִִִֶֶַַָָדחמֹורֹו
ּבמאכלֹות יׁש והּנה ׁשּכן, ּכל לא ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹעצמן
האדם לפני יזּדּמן אם ּכגֹון מקרים, ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָּכּמה
אֹו חלב ּכמֹו אּסּור, ּתערבת ּובתֹוכֹו ְְֲֲִֵֶֶַַָֹמאכל
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טו 

מיני ׁשאר אֹו לתֹוכּה זבּוב נפל אֹו ְְְִֵַָָָָּדם,
הּכרם וכלאי טבל ּכגֹון קץ, לאין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַאּסּורין

כו'.
äpäåלפׁשּפׁש ּבמאכלֹו, ּתמיד הּנזהר האדם ÀÄÅְְְְֲִִֵַַַַָָָָָ

אסּור, ׁשּום ּבּה יהיה ׁשּלא ְִִֶֶֶָָֹּבהם
ּתּקלה ּתבא ׁשּלא הּׁשמים מן אֹותֹו ְְִִִֶַַַַָָָָֹֹמסּיעין
אני ּבעצמי לי נתאּמת זה ודבר ידֹו. ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָעל
ּבהם להארי עת אין נֹוראים ּדברים ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָהּכֹותב
זה על מעיד אני ּגם ׁשמּואל, אמר ְֲִִֵֵֶַַַָ(הגה.
מארי אּבא להרב ּפעמים ּכּמה ׁשראיתי ְְְִִִִֶַַַַָָָָָָּבמה

ַז"ל):

י�רים ְְִִַָמס3ת
זיע"א �ל�צאט ח"ים מ�ה ִִֶַַָֹר�י

ה�א א�Cר �.אכל האדם 7�#ְֲִִֶֶַָָָָָבין
�� יקל לא ארס �� �7� ְֲֵֵֶֶֶַָָֹ#מאכל

ìkאּסּורי יחׁשב ּבקדקדֹו מח לֹו ׁשּיׁש מי Èְְְֳִִֵֵֶַַָֹֹ
ּכמאכל אֹו הארסּיים ּכמאכלים ְְְֲֲֲִִִַַַַַָָָָהּמאכל
אם הּנה ּכי ארסי, ּדבר איזה ּבֹו ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשּנתערב
לאכל עצמֹו על אדם היקל יארע, זה ְֱֱֲֵֶֶֶַַַָָָָָֹּדבר
מחּוׁש ּבית איזה ּבֹו לֹו יּׁשאר אם ִִִֵֵֵֵֶֶָמּמּנּו?
ואם יקל, ׁשּלא וּדאי קטּנה, חׁשׁשא ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹאפּלּו
גמּור, לׁשֹוטה אּלא נחׁשב יהיה לא ְְְִֵֶֶֶֶָָָָֹיקל
ארס ׁשהּוא ּבארנּו ּכבר הּמאכל אּסּור ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָאף
יהיה אפֹוא מי ּכן אם ונפׁש, ללב ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָמּמׁש
ּבעל אם אּסּור, ׁשל חׁשׁשא ּבמקֹום ְֲִִִֵֵֶַַַָָהּמקל

נאמר זה ּדבר ועל הּוא, ב)ׂשכל כג (משלי ְֱֵֶֶֶַַָָ
אּתה' נפׁש ּבעל אם ּבלע סּכין ְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹ'וׂשמּת

יא) :(פרק

2ְַָניא
זיע"א מלאדי זלמן �ניא�ר ְְִִִֵַַַָר�י

ואס�ר�ת ק��ר�ת – 'אס�ר�ת' ְֲֲֲַַָמאכל�ת
אף על7ה להם ואין אחרא ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָ�סטרא

�כחם �מת35ל ל�מד ְְִִֵֵַָֹאם

ãBòנקראים ׁשּלכ אסּורֹות, ּבמאכלֹות ְְְֲֲִִֶַָָָֹזאת

מאכל ׁשאכל מי ׁשאף מּפני אּסּור, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָּבׁשם
ה' לעבֹוד ּׁשמים לׁשם הֹודע ּבלא ְְֲִִֵַַַָֹאּסּור
ּכן ועׂשה ּפעל וגם ההיא, אכילה ְְְֲִִֵַַַַָָָָֹּבכח
אין ההיא, אכילה ּבכח והתּפּלל ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹוקרא
הּתֹורה ּבתבֹות ּומתלּבׁשת עֹולה ׁשּבּה ְְִֵֶֶֶַַַַָָָהחּיּות
ּבידי אּסּורּה מּפני ההיּתר, ּכמֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָוהּתפּלה
הּטמאֹות. קלּפֹות מּׁשלׁש אחרא ְְְֲִִִֵַַַָָָֹהּסטרא
ּדברי ׁשחמּורים ּדרּבנן, אּסּור הּוא ְְֲֲִִִִֵֶַַָָואפילּו

ּגםסֹופ ולכן כו'. ּתֹורה מּדברי יֹותר רים ְְְִִִֵֵֵַָָ
האסּורים לּדברים הּמתאּוה וכח הרע ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹהּיצר
הרע יצר ׁשהּוא נּוכראין מּׁשּדין ׁשד ְִִִֵֵֵֶֶַָָהּוא
מּׁשלׁש ׁשּנפׁשֹותיהם גּלּולים עֹובדי אּמֹות ְְִִִֵֵֶֶֶַָֹֻׁשל
הרע הּיצר ּכן ּׁשאין מה הּטמאֹות, ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָקלּפֹות
למּלאת הּמּתרים לּדברים הּמתאּוה ְְְְִִִֶַַַַַַָָֹֹֻוכח
ׁשּיכֹול לפי יהּודאין, מׁשדין ׁשד הּוא ְְֲִִִִֵֵֶַָָָּתאותֹו

ּכדלעיל. לּקדּׁשה ְְְְִֵַַָֹֻלחזר
Càהּוא לּקדּׁשה ׁשחזר קֹודם מקֹום מּכל Çְִֵֶַַָָָָֻ

ּכ אחר וגם ּוקלּפה, אחרא ְְְֲִִַַַַָָָָסטרא
ּכי להיֹות ּבּגּוף, ּדבּוק נׁשאר מּמּנּו ְְְִִִִִֶַַָָהרׁשימּו
ּובׂשר ּדם ּתכף נעׂשה ּומׁשקה מאכל ְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָמּכל
הּקבר לחיּבּוט הּגּוף צרי ולכן ְְְִִִֵֶֶַַָָָמּבׂשרֹו,
ּבהנאת ׁשּקּבל מּטמאתֹו ּולטהרֹו ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָֻלנּקֹותֹו
נגּה קלּפת מּטמאת ותענּוגיו הּזה ְְְֲִִֶַַַַָָֹֹֻעֹולם
ׁשּלא מי ּכן אם אּלא יהּודאין, ְְִִִִֵֵֶֶָָֹושדין
הּקדֹוׁש ּכרּבנּו ימיו ּכל הּזה מעֹולם ְֱֵֵֶֶַַַָָָָָָנהנה

ח) :(פרק

אני Łõקד éי קדŁים והייתם (יאוהתקôŁâם ְְְְְִִִִִִִֶֶַָָ
מד)

2ְַָניא
זיע"א מלאדי זלמן �ניא�ר ְְִִִֵַַַָר�י

יצרכם את 2כפ� אם – ְְְְְְִִִִִֶֶֶַ'והתק(�2ם'
– קד��ים' 'והייתם קד��ים, ְְְְִִִִִֶלהי�ת

�אמת קד��ים להי�ת ְְְֱִִֶֶֶס�פכם

ìkׁשעה אפּלּו יצרֹו זֹובח ׁשהאדם מה Èְֲִִֵֶַַָָָָָ
אחרא לסטרא לאכפיא ּומתּכּון ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָקּלה,
ּומאחר לאכֹול ׁשחפץ ּכגֹון הּׂשמאלי, ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּבחלל
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טז 

ועֹוסק ּפחֹות אֹו ׁשעה לאחר עד ְְְֵַַַָָָָסעּודתֹו
ּבגמרא ּכדאיתא ׁשעה. ּבאֹותּה (שבתּבתֹורה ְְְְִִִָָָָָָָ

ׁשעהׁשעהי.) אדם ּכל מאכל רביעית ְֲִִַָָָָָָָָ
מרעיבים והיּו חכמים. ּתלמידי מאכל ְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָׁשּׁשית
אחר ׁשּגם אף זֹו לכּונה ׁשעֹות ׁשּתי ְְְֵֶַַַַַַָָָָעצמם
אם וכן הּיֹום. ּכל לֹומדים היּו ְְְִִֵַַָָָהּסעּודה
מתאּוה ּׁשּלּבֹו ּדברים מּלדּבר ּפיו ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָּבֹולם
ּבהרהּורי וכן העֹולם, מעניני לדּברם ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַָָָֹמאד
דאתּכפיא מּזעיר ּבמעט אפּלּו ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָמחׁשבּתֹו
ּדקּודׁשא יקרא אסּתּלק לתּתא אחרא ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָסטרא
ּומקדּוׁשה הרּבה, לעילא ּוקדּׁשתֹו הּוא ְְְְְִִֵֵַָָָֻּברי
למּטה האדם על עליֹונה קדּׁשה נמׁשכת ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָֻזֹו
.יתּבר לעבֹודתֹו ועצּום רב סּיּוע ְְְְֲִִַַַַַָָָלסּיעֹו

eäæåז"ל רּבֹותינּו לט.)ׁשאמרּו אדם(יומא ÀÆְֵֶַַָָָ
מקּדׁשין למּטה מעט עצמֹו ְְְְְְִֵַַַַַָמקּדׁש
ׁשּמקּים מה לבד מלמעלה, הרּבה ְְְְְִֵֵֶַַַַַָאֹותֹו
וכּו'' 'והתקּדׁשּתם ּתֹורה ׁשל עׂשה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָמצות
'והתקּדׁשּתם' ּופרּוׁש לֹו. ּבּמּתר עצמֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֻּכׁשּמקּדׁש
אף ּכלֹומר קדֹוׁשים, עצמכם ׁשּתעׂשּו –ְְְְֲִֶֶַַַַ
אחרא, מּסטרא ּומבּדל קדֹוׁש אינֹו ְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָֻׁשּבאמת
ּבחלל ּכתֹולדּתּה ּובגבּורתּה ּבתקּפּה היא ְְְְְֲִִִַַַָָָָָּכי
עצמֹו, ּומקּדׁש יצרֹו ׁשּכֹובׁש רק ְְְְִִֵֵֶַַַַָהּׂשמאלי,
להיֹות סֹופֹו ּכלֹומר – קדֹוׁשים' ְְְְִִִִֶַ'והייתם
על אחרא מהּסטרא ּבאמת ּומבּדל ְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָֻקדֹוׁש
ּומסּיעים מלמעלה הרּבה אֹותֹו ׁשּמקּדׁשים ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָידי

מעט מעט מּלּבֹו לגרׁשּה כז)אֹותֹו :(פרק ְְְְִִַַָָ

ïסח אחר àŁֶַַַַָת

ו�מ� ֶֶָָמא�ר
זיע"א מקראקא קלמן קל�נימ�ס ְְְִִִַַָָָר�י

– 5סח אחר נקראת �מיני 5ְְִִִֵֶַַַַָָר�ת
ה5ה ��6ל ה6ד,ה ל�מירת ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֻרמז

ה.0ה ידי ְֵַַַָעל

íéàøB÷ּתכף ׁשמיני ּפרׁשת הּׁשנים ּברב ÀÄְְִִִֵֶַַָָָֹ
נזהרּו זּו ׁשּבפרׁשה הּפסח, ְְֲִֶֶַַַַָָָאחר
אסּורֹות, מּמאכלֹות עצמן ׁשּירחיקּו ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָיׂשראל

ׁשּיׁשמר עד הּתֹורה להּׂשגֹות לבא אפׁשר ְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשאי
וכל. מּכל אסּורֹות מּמאכלֹות עצמֹו ְֲֲִִֶַַָָָֹאת
ּפיהם נתקּדׁש מּצה, אכלּו ׁשּיׂשראל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּובפסח
אנּו ּפסח אחר ותכף מּצה. אכילת ידי ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָעל
עצמנּו ׁשּנׁשמר ּכדי ׁשמיני ּפרׁשת ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹקֹוראים
הּתֹורה: להּׂשגֹות ונזּכה אסּורֹות, ְְְֲֲִִֶַַַָָָמּמאכלֹות

י+ראל ְִֵֵָא�הב
זיע"א מא,טא ה�ל �ע�יה אברהם ְְְְִֵֶַַַַָָָֻר�י

לנקב נ�הגים ה5סח לאחר ְְְֲִִֶַַַַַָֹ���ת
�ערי לפתיחת רמז – �מפ2ח ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַהח�3ת

5ְַָָרנסה

âäðnäאת לנקב קדמֹונים מּימים הּוא ÇÄÀÈְְִִִִֶַָֹ
ּפסח ׁשּלאחר ּבׁשּבת ְְֶֶַַַַַַָהחּלֹות
מפּתח צּורת החּלה על ונעׂשה ְְְְֲֵֵַַַַַַַַָָּבמפּתחֹות,

הּוא ּתֹורה יׂשראל ְְִִֵַָָּומנהג

íòèּבעת הּנה ּכי ּפׁשּוטֹו, ּפי על אחד ÇÇְִִִֵֵֶַָָ
הּמן, מן יׂשראל ּכׁשאכלּו ְְְִִֵֶַַָָָֹהּזאת
מן עֹוד אכלּו לא ואיל העמר ְְִֵֵֶַַָָָָָֹֹמהקרבת

הּכתּוב ׁשאמר ּכמֹו יא)הּמן ה 'וּיאכלּו(יהושע ְְֶַַַַָָָֹ
ּבּגמרא ואמרינן הארץ' מעבּור הּפסח ְְְֲֳִִֵֶֶַַַַָָָָָָָמּמחרת

לז:) הׁשּתא(קדושין עד אכל הּפסח ֳֳִֶַַַַָָָָֻמּמחרת
מּתבּואת לאכל התחילּו ּומאז אכל, ְְֱֳִִִֵֶַָֹֹֻלא
עד ּכי לפרנסה צריכין יׂשראל והיּו ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָהארץ
ׁשּלכל ידּוע וזאת הּמן. להם היה ְְֶֶַַַָָָָָָָֹעּתה
ׁשּיפּתח מתּפּללין ׁשאנחנּו ּכמֹו ׁשער יׁש ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָּדבר
נׁשּתרּבב ּומּזה ּפרנסה. ׁשערי יתּבר ה' ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָלנּו

ל החּלֹותהּמנהג על מפּתח צּורת עֹוׂשין היֹות ְְְִִִֵַַַַַַַָ
ּפרנסה. ׁשערי יתּבר ה' לנּו ׁשּיפּתח ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹלרמז

íòèסֹופרים ההּוא ּבעת ּכי לֹומר, יׁש הב' ÇÇְִִֵֵַַַָ
מ"ט והם ׁשבּועֹות ׁשבעה ספירה ְְְִִֵָָָָאנּו
ואנחנּו ּבינה, ׁשערי נ' סֹוד ּדר על ְֲֲִֵֶֶַַַַָיֹום,
מפּתח, יׁש ׁשער ּולכל לׁשער, מּׁשער ְְְְִִֵֵַַַַַַַַָהֹולכים

מפּתח: צּורת ׁשעֹוׂשין ְְִֵֶֶַַַוזהּו
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יז 

5נחס ְְִִֵָאמרי
זיע"א מק�ריץ ,נחס ְִִִִַָר�י

ל�ערי רמז – �מפ2ח הח�3ת ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַנקיבת
�ני 5סח עד ה5ת�חים ְִִִֵֶַַַַָ�מים

íLaעֹוׂשין הּפסח אחר ּבׁשּבת הרב, ÀÅְִֶַַַַַַָָ
למּצֹות רמז וכו', מּצֹות ְְֵֶֶַַּכעין
רמז ּבמפּתח, ּומנּקבין ׁשני. לפסח ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּנאכלֹות
הּוא ואמר ׁשני. ּפסח עד ּפתיחין ְְְְִִִִֵֶַַַַָדּתרעין
מּצֹות' 'געלע העֹולם ׁשּקֹורין מה ִֶֶֶַַָָנ"י,
(גּוטע) לֹומר רצֹונם אּלא טעּות, ְֶֶַָָָהּוא

מּצֹות: ְַָ[ּגאּולה]

העמר ְִֶַָֹספירת

ו�מ� ֶֶָָמא�ר
זיע"א ע,�טיין קלמן קל�נימ�ס ְְְְִִֵֶַַָר�י

א7ר בר"ח ללמד ה(�ר�ת $ד�לי ְְְִִִֵַַָֹמנהג
לה!יג .�עילה ה5סח קד,ת #י ְְִִִֶַַַַָֻגפ"ת

ה�2רה (עת ַַַַָָע2ה

ìéìaהחכמה מח נתּגּלה ּפסח ׁשל הראׁשֹון ÀÅְְִִֶֶַַַַָָָָֹ
נסּתּלק ּכ ואחר יׂשראל, ּכנסת ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָעל
הּפסח למחרת מּמּנּו רׁשימּו ונׁשאר ְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַָָמהם
הּספירה ׁשל ג' בׁשבּוע לספירה. ְְְִִִִֶַַָָָָּובאים
חדׁש ׁשל והּצרּוף אּיר, חדׁש ראׁש ְְִִֵֶֶֶַַָֹֹֹמתחיל

הּוא ׁשּלֹו ׁשהּצרּוף ּדעת, הּוא (ירמיהאּיר ִֵֶֶַַַָ
וכו'.כג)ט  וידע' הׂשּכל הּמתהּלל ְְְְִִֵֵֵַַַַַָֹ'יתהּלל

אנׁשי נהגּו לכן ּדעת. הּוא מ"ה ְְֲֵֵֵַַַָָוׁשם
אּיר חדׁש ּבראׁש ללמד זמּננּו ְְְְִִֵֵֶַַָֹֹֹקדמֹוני
מּפני ּתֹוספֹות, הלכה מרחׁשון חדׁש ְְְְֲִֵֶֶַָָָָֹֹּובראׁש
על עליֹונֹות קדּׁשֹות נתּגּלּו טֹוב ְְְְִֶֶַַֻׁשּביֹום
וצרּוף ודעת, ּבינה ׁשהן יׂשראל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּכנסת
מרחׁשון חדׁש וראׁש אּיר חדׁש ראׁש ְְְִֶֶֶֶַָָֹֹֹֹׁשל
אּלּו חדׁשים ונתּכּׁשרּו הּדעת, על ְְְֳִִִֵַַַַַָמֹורים
חדׁשים. מּבׁשאר יֹותר הּתֹורה ּדעת ְְֳִִִִֵַַַַָָָלהּׂשיג
להם נתוּסף אם לאֹות, להם זאת ְְְִִֵֶֶַָָָָֹוהיה
יֹותר ּדאֹורייתא חּדּוׁשין ּומחּדׁשין יֹותר ְְְְִִִֵֵַַַָָּדעת
ּבהחג ׁשהּׂשיגּו ידעּו אז חדׁשים, ְְְֳִִִִִֵֶֶָָָָמּבׁשאר

העליֹונֹות: ְְֶַָֻהּקדּׁשֹות

עין ִַַ�ת
זיע"א מאבריטש דב אברהם ְְְִִֵַַַָָֹר�י

– �מט�מא�תינ�' מקלי�5תינ� ְְְֲִִִֵֵֵַ'לטהרנ�
מ,מים וטהרה ס�7ע על ְְְֳִִִִִַַַַָָָמת35לים

ה��2בה �חינ�ת ְְְִִֵַָל�2י

eðøäèìהינּו ּומטּומאֹותי"נּו. מקליּפֹותי"נּו ÀÇÂÅְְְִִִֵֵַ
חּטאים, ּבחינֹות ב' ְִִֵֶַָׁשּיׁש
ּכ ואחר האדם ּכׁשחֹוטא א', ְְְִֵֶַַָָָָָּבחינה
ועׂשה, ׁשּפעל מה ללּבֹו מׂשים ְְִִֵֵֶֶַַָָָּתכף
ולּבֹו מאד ּומתחרט הּפגם, ּגדל ְְְְִִִֵֵֶַָָֹֹּומבין
ועֹוזב ּומֹודה זה, על ּבקרּבֹו ְְְְִִֵֶֶַַנׁשּבר
ּומעֹורר ׁשלם, ּבלב לה' ְְְִֵֵֵֵַַָּומתּפּלל
מלמעלה, רּבים ורחמים חסד ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָּבחינת

לֹו. ְְִֵַונתּכּפר

ìòåהּׁשלֹום עליו הּמל ּדוד אמר זֹו ּבחינה ÀÇְִִֶֶַַַָָָָָָ
יג) מ הינּו(תהלים רעֹות', עלי ְְַַָָָ'אפפּו

הינּו מסּפ"ר, ּבחינת לי' ּׁש'אין עד ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָהעברֹות,
ּבעלּה. על החביבה ּצאן ּבבחינת ְְְֲִִִִַַַַָָֹלהיֹות
לבחינת מרּמז לּב"י, ּבחינת מקֹום ְְְִִִִִִֵַַַָָמּכל

לעֹולם' אלהים וחלקי לבב"י עג'צּור (שם ְְְְֱִִִֶָָֹ
ּבכו) הינּו זהּו, ּבקרּבי, ׁשּיׁש ה' חלק חינת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַ

עּמֹו' ּתעזב 'עזֹוב (מּלׁשֹון (שמותעזבנ"י ְֲֲִִִַָָָֹ
ה) לעזרכג לי והיה וסעד) עז"ר לׁשֹון ,ְְְִֵֵֶֶַָָָָ

ׁשּפגמּתי מה ּולהבין מּיד להתחרט ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָּולסעד
ה' 'רצה לכן ׁשלמה, ּבתׁשּובה ְְְְִֵֵֵָָָָולׁשּוב

וגו''. ְִִֵַלהּצילני

äðéçáeאינֹו ּכׁשהחֹוטא הּוא הב', ÀÄÈְֵֵֶַַ
וזהּו ּכלל, נגעיו את ְְְֶֶֶָָָרֹואה
ּדוד רמז זֹו ולבחינה מּמׁש, ְְְִִִַַָָָָָֻטמאה

ּבּפסּוק הּׁשלֹום עליו הּׂשיגּוני(שם)הּמל' ִִִֶֶַַַָָָָ
ׁשהחֹוטא הינּו לראֹות', יכלּתי ולא ְְְְֲִִֵֶַַַָֹֹעֹונֹותי
טמאה והּוא עֹונֹותיו, לראֹות יכֹול ְְְֲִֵָָָֻאינֹו
מּׁשמים עזר צריכים זה ועל ְְִִִִֵֶֶַַַָָמּמׁש,
אנּו זה ועל זֹו. מּטמאה ְְִֵֶַָָָֻלצאת
מּׁשני ה' אֹותנּו ׁשּיטהר ְְְְִִִֵֵֶַַָמתּפּללים,

הּנ"ל: ְִַַַהּבחינֹות



החסידות  פניני א'|אוצר פרק אבות

יח 

א' ïרק - אבõת ֶֶֶֶַָמíכת

מíיני õôרה קàל (מ"א)מŁה ִִִֵֶַָֹ

לוי ְִֵַֻקד,ת
זיע"א �ב�מ�רדיט יצחק לוי ְְְִִִִִֵַַָר�י

למר�ת – 'מCיני' �2רה ק�ל ְִִִֵֶַַָֹמ�ה
ה�2רה �2:תן מ�ה נא�ת ְְִֵֵֶֶַַָָָֹענותנ�ת�

סיני מהר זאת ולמד יד� ְִֵַַַָָָֹעל

äpäג)ּכתיב יב עניו(במדבר מׁשה 'והאיׁש ÄÅְְִִֶָָָֹ
ּבמצרים וכן כו'', האדם מּכל ְְְְִִִֵַָָָָֹמאד

יא)אמר ג וכו'(שמות אל ּכי אנכי 'מי ִִִֵֵַָָֹ
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ּוכׁשאמר אֹוציא', ְְִִֶַַָָָוכי
ׁשל רּבן יהיה והּוא ידֹו על הּתֹורה ְְִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּיּתן
ענותנּותֹו. והיכן ּכלל, סרב לא יׂשראל ְְְְְִֵֵֵֵַָָָָָֹּכל
רּבנּו מׁשה ּכי הּנֹותנת, היא אּדרּבא ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹאמנם
הר על תּנתן ׁשהּתֹורה הסּתּכל הּׁשלֹום ְִִֵֵֶַַַַַָָָָָעליו

ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו והּטעם (סוטהסיני, ְְְִֵֶַַַַַָָ
וראהה.) ההרים, מּכל נמּו ׁשהּוא ְְִִִֶֶָָָָָלפי

הּׁשפל ידי על אם ּכי נּתנת הּתֹורה ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּׁשאין
ׁשּתּנתן נתרּצה מּיד לכן מהּכל, ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹוהּגרּוע
ׁשחּׁשב ענותנּותֹו רֹוב מחמת ידֹו, על ְְֲִֵֵֶַַַַָָָהּתֹורה
נּתנת הּתֹורה ואין מּמּנּו ּגרּוע ּביׂשראל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּׁשאין

מהּכל. והּגרּוע הּׁשפל ידי על אם ְְִִֵֵֵַַַַַָָֹּכי

eäæåוהיכן ּכּנזּכר וקׁשה ּתֹורה', קּבל 'מׁשה ÀÆְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ
ׁשּלמד 'מּסיני', אמר לזה ְְִִֶֶַַַַָָָָענותנּותֹו,
ׁשאר על ולא הּתֹורה עליו ׁשּנּתן ְְִִִֶַַַָָָָָֹמּסיני
לכן ההרים, מּכל נמּו ׁשהּוא מּפני ְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָההרים
ידֹו: על הּתֹורה להּנתן מּיד נתרּצה הּוא ְְִִִֵַַַַַָָָָּגם

רגליהם àעפר מתאàק (מ"ד)והוי ְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַ

י+ראל ְֲִֵַָעב�דת
זיע"א מק�ז'ניץ י.ראל ְְִִִִֵַָר�י

ללמד – רגליהם' '�עפר מתא�ק ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַֹוהוי
החמר �עניני ה0(יקים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַֹמהתק(��ת

øôò'והּמּדֹות הּתאוֹות על רֹומז רגליהם', ÂÇְְֲִֵֵֶַַַַַ
האדם ׁשּצרי והחֹומריּות, ְְֲִִִִֶַָָָָהחיצֹונּיֹות

ּולהעלֹות ׁשמֹו יתּבר הּבֹורא את ּבהם ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָלעבֹוד
לּמענהּו' ה' ּפעל 'ּכל ּכי הּקדּׁשה, אל ְֲִֵֶַַַַַָָֹֹֻהּכל
ּוגדלים הּצּדיקים צֹומחין העפר ּומּזה ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָעׂשה,
ׁשּמזּבלין הּׂשדה למׁשל ועז, ׂשאת ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּביתר
אז ּביֹותר אֹותּה ׁשּמזּבלין מה ּכל ְְְִֵֶַַָָָָאֹותּה,

ּכ וטֹוב, יֹותר נצמחין הּצּדיקיםהּפרֹות ּכן מֹו ְְִִִִֵֵֵַַַָָ
מתּגּברים הּגּופנּיֹות והּתאוֹות ׁשהחמר מה ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָֹּכל
אֹותם ּומעלין עליהם מתּגּברין והן ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָעליהם
על ּומתעּלין ויֹותר יֹותר ּכחן יפה ְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֻלּקדּׁשה

זה. ְֵֶידי

eäæåרצה – רגליהם' ּבעפר מתאּבק 'והוי ÀÆְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַָָ
הּצּדיקים מּמעׂשה האדם ׁשּילמד ְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹלֹומר

ׁשּלהם חּלין וׂשיחת העֹולם (הצריכהּבעניני ְְְְִִִֵֶֶַָָָֻ
כא:) סוכה ראה ּכחלמוד, על להתּגּבר ְְִֵֵַַַַֹהיא

הּקדּׁשה: אל הּכל ּולהעלֹות ְְֲֶֶַַַַָֹֹֻהחמר

הרàה ועłה מעט אמõר קבע ýרתõô (מט"ו)עłה ְְְְֱֲֲֵֵֵַַַַָ

י+ראל ְֲִֵַָעב�דת
זיע"א מק�ז'ניץ י.ראל ְְִִִִֵַָר�י

האדם �לב לה6בע ה�2רה (ברי ְְְִִֵֵַַַָָָָָעל

äNò'לראֹות האדם ׁשּצרי – קבע' ּתֹורת ÂÅְְְִִֶַָָָָָ
לעבֹודת ותכלית ּפעּלה איזה לֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֻׁשּיּגיע
הּדברים ויקּבע ׁשּלמד, מהּלּמּוד יתּבר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּבֹורא
מה ּכי ולחּוץ, ּכמּׂשפה יהיה ולא ְְְְְִִִִֶַַָָֹּבלּבֹו,
לא ּבאם והּלּמּוד הּדברים רֹוב לֹו ְְְִִִִַַָֹיֹועיל

ּתֹועלת: ׁשּום מּמּנּו ּלֹו ִִֶֶֶַַיּגיע
לידי לה$יע 2היה ה3.�ד #�נת ְְִִִִִֵֶַַַַַַָע6ר

ֲֵַמע+ה

eäæåׁשהאמירה – הרּבה' ועׂשה מעט 'אמֹור ÀÆְְֱֲֲִֵֵֶַַַָָ
ּכּונת ועּקר מעט, יהיּו ְְְְְִִִַַַָָָוהּדּבּור

על אינֹויהיה זה ּכי ׁשּתרּבה. העׂשּיה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָ
רק הּתֹורה, את האדם ׁשּילמד ְְִֶֶַַָָָָֹּכלּום
ה' ּדרכי ּתלּמדהּו ׁשהּתֹורה להיֹות ְְְְִִֵֵֶַַַָָצרי
מברכין ׁשאנּו ּכמֹו ּבּה, יל אׁשר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָוהּדר
ׁשהּתֹורה יׂשראל', לעּמֹו ּתֹורה ְְְִֵֵֶַַַַָָָ'הּמלּמד

אֹותנּו: ְֶֶַָמלּמדת



החסידות  שמיני |סיפורי פרשת

יט 

הíפק מן והסêôק רב ýל (מט"ז)עłה ְְְֲִִֵֵֵַַַָ

י+ראל ְֲִֵַָעב�דת
זיע"א מק�ז'ניץ י.ראל ְְִִִִֵַָר�י

ו(אי �אפן לעצמ� לד.�ת האדם ְְְְִֶַַַַָָָָֹעל
לע.ת� נ0ב ית�ר/ ְְִִֵֶַַָָָֻ�ה��רא

äöøּתעׂשה' מתּפּלל, אֹו ּכׁשּלֹומד לֹומר, ÈÈְְֲִֵֵֶֶַַַ
ׁשּתצּיר ,יתּבר הּבֹורא הּוא – רב' ְְְִֵֵֶַַַַָל
לנגּד הּוא יתּבר ׁשהּבֹורא ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָּבמחׁשבּת
– הּספק' מן 'והסּתּלק להֹועיל. ְְְְְִִִֵֵֶַַַָּומלּמד
,אצל לספק זאת ל יהא ׁשּלא לֹומר ְְְְְֵֵֶֶַָָָֹֹרצה
מצּוי יתּבר הּבֹורא ׁשּבוּדאי ּתחׁשב ְְְִֵֶַַַַַַָָֹרק
ּותחֹות עלמין מּכל לעילא הּוא ּכי ,ְְְְְִִִֵֶָָָאצל

ּפנּוי אתר ולית עלמין ּכל ּובגֹו עלמין ְְְְֲִִֵָָָָָָּכל
ּכלל. ְִֵָמיּניּה

ék,יתּבר הּבֹורא עבֹודת עּקר הּוא זה Äְֲִִֵֶַַַַָ
מציאּות ּובתמים ּבאמת ּתמיד ְְְֱִִִֵֶֶַָָלצּיר
ּוכמֹו ּכלל, ספק ׁשּום ּבלי יתּבר ְְְְִִֵֵַַָָָהּבֹורא
הּוא. ּכן וּדאי ּכי חברֹו, ּבפני עֹומד ְֲִִֵֵֵֵֶַַׁשהּוא
לעׂשֹות ּביכלּתנּו אין אם ּפנים ּכל ְְֲִִִֵֵַַָָָועל
ׁשאמר מה נגּדנּו נצּיר ּפנים ּכל על ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּכזאת,

הּׁשלֹום עליו הּמל ח)ּדוד טז 'ׁשּויתי(תהלים ִִִִֶֶַַָָָָ
מצּוייר ּתמיד יהא הוי"ה ׁשּׁשם כו'', ְְֲִֵֵֶָָָָה'
ּומהּוה הוה ׁשהּוא הויתֹו אמּתּות ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַָָֹלנגדנּו

הויֹות: ֲָָּכל

החסידות  סיפורי 

ג) (י אהרן ֲִַַֹֹוâçם

הּקדֹוׁשסּפר יׂשראלהרב הרבהּבית זיע"א: ְִִֵֵֵַַַַָָָָ
חתנֹו ז"ל מראדֹומסק ליפמן ר' ְְְֲִִֵֶָָָָהחסיד

הּקדֹוׁש הרב ׁשלמהׁשל היההּתפארת זיע"א, ְְִֶֶֶַַַָָָָֹֹ
לקאצק, נסיעה ּכׁשּבא ּופעם קאצק, ְְְְְִִֶַַָָָָָחסיד

מּקאצקּבּקׁשֹו מחֹותנֹוהרּבי מאמר ׁשּיאמר ְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹ
ּכׁשּמתּו אהרן אצל לֹו, ואמר ׁשלמה, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹהּתפארת
מיתת ׁשּקּבל אהרן", "וּיּדם ּכתיב ּבניו ׁשני ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹֹלֹו
ּבמדרגה היה הּמל, ּדוד אּולם ּבׁשתיקה, ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָּבניו
"למען הּמל, ּדוד אצל ּדכתיב ּגדֹולה, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָיֹותר

יּדם" ולא כבֹוד יג)יזּמר/ ל "אֹומר(תהילים ׁשהיה ְְְִֵֶֶַָָָֹֹ
ּבכל צרֹות, עליו ׁשּבאּו ּבעת אפילּו ְְֲִִֵֶָָָָָָׁשירה"
יּדם. ולא להקב"ה לזּמר ממׁשי, היה ְְְִִֵַַָָֹֹֹזאת

ּבּגמראהֹוסיף ּדאיתא מּקאצק, הרּבי זה על ְְְִִִִֶַַַָָָָָ
צב:) זהב(סנהדרין יֹוצק יֹוחנן רּבי ִֵַַָָָָָאמר

רׁשע, אֹותֹו ׁשל ּפיו לתֹו, ).רֹותח (נבּוכדנאּצר ְְְִֵֶֶַַַָָ

ּבּקׁש ּפיו על וסטרֹו מלא, ּבא ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָׁשאלמלא
ּבספר ּדוד ׁשאמר ותׁשּבחֹות ׁשירֹות ּכל ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָלגּנֹות
יפֹות ּתׁשּבחֹות הּוא ׁשּיאמר (ּבכ, ְְְִִִֶַָָָֹּתהּלים
על 'סטרֹו ענין את הרּבי ּובאר רש"י), ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָמאּלּו,
אּלא מּלזּמר, אֹותֹו ׁשהׁשּתיקּו הּכּונה לא ְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹּפיו',

ּבפסּגתׁשּכא ּבעֹודֹו ׁשירה לֹומר הּוא רצה ׁשר ְְְֲִִֶֶַַַָָָ
ּפיו על וסטרֹו הּמלא, ּבא ואׁשרֹו, (עׂשהּכבֹודֹו ְְְְְְִַַַָָָָָָ

להׁשּפילֹו) ׁשאּתהּפעּלה אי, נראה עכׁשו לֹו ּכאֹומר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֻ
זֹו אין ּבטֹוב, הֹול, ּכׁשהּכל ּכי ׁשירה, ְְִִֵֵֵֶַָֹאֹומר
ּתּגיד אם נראה עּתה ׁשירה, לֹומר ְְִִִִֶַַַָָָָחכמה
לא לגמרי ּגֹוי ואכן הּקׁשים, ּבּזמּנים ּגם ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹׁשירה
צרֹות. עליו ׁשּבאים ּבׁשעה ׁשירה להּגיד ְְְִִִֶַָָָָָָָָֻמסּגל

חריףוהֹוסיף זה מאמר ואמר, יׂשראל הּבית ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ
לקֹוצק. ּומתאים ְְְִַהּוא,

זיע"א) ישראל הבית הרה"ק בשם יהודה (ליקוטי

.õתיקתŁ על łכר קàל ג) (י' אהרן (רש"י)וâçם ְֲִִִֵַַַָָָֹֹ

ז"לּבעת אהרן ר' הּצּדיק הרב ׁשּנסּתּלק ְְֲִִֵֵֶַַַַַָֹ
רּבי הּקדֹוׁש הרב ׁשל מּסקוויראּבנֹו ּדוד ְְְִִִִֶַַַָָָָ

לימים, צעיר ּבעֹודֹו אביו ּפני על ְְְִִִֵַָָָזיע"א
אחריו הּניח ּכאׁשר ונֹורא, איֹום הּמׁשּבר ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָהיה
אחד נכנס צעירים, יתֹומים עׂשר ְְְֲִִִִִֶַָָָָחמּׁשה
לֹו אמר הּקדֹוׁש. הרב את לנחם ְֲִִֵֵֶַַַַַָָָמהחסידים
ּבּצרה, מרּגיׁשים אנחנּו ׁשאין ּתסּבר אל ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹהרּבי:
אּולם נקרע!, לּבנּו היטב! מרּגיׁשים ְְִִִִֵֵֵַָָָאנּו
"וּיּדם על רש"י ּכתב ּכן ועל ְְִִֵַַַַָֹׁשֹותקים!.
יאמרּו ׁשּלא הּׁשתיקה, על ׂשכר ׁשּקּבל ְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹאהרן"
אֹותֹו ּבלּבלה לא ׁשּמיתתם מּפני ׁשתק ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשּלכן
ואף מאד, נצטער ּבאמת רק צערּתֹו, ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַֹֹולא
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על ׂשכר קּבל ּכן ועל ׁשתק, כן ּפי ְִִֵֵֵַַַַָָָעל
ְִַָהּׁשתיקה.

אור) מאורי (ילקוט
âçג)ו (י' אהרן ם ֲִַַֹֹ

הּׁשנּיהּבׁשנֹות העֹולם מלחמת ימי הּזעם ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ
האבר, את ימ"ש הּמרּצחים ְְְְִֵֶַַַָָּתפסּו
ׁשל ּבכֹורֹו ּבנֹו הי"ד רקח מׁשה רּבי ְְִֶֶַַַָֹֹהּקדֹוׁש

רּבי הּקדֹוׁש מּבעלזאהרב זיע"אאהרן ְְֲִִֶַַַַָָֹ
ּבאׁש, הּבֹוער הּכנסת ּבית ללהבֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַוהׁשליכּוהּו
הרּבי ׁשל ּביתֹו מּבאי אחד ּברתת ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָנכנס

ּׁשארע. מה על לֹו להֹודיע ּבעז ְְְֱִֵֶֶַַַַַֹונאזר

הּצּדיקהעיד ׁשל נכּדֹו מּבריגל, האדמו"ר ְְְִִִִֵֶֶַַ
הּמעמד, ּבאֹותֹו נֹוכח ׁשהיה ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָמּווילעפאלע,
ׁשל ּדבריו את ׁשֹומע הייתי אלמלי ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָואמר:
הּקדֹוׁש, מּפיו יֹוצאים מּבעלזא הּקדֹוׁש ְְְִִִִֶַַַָָָהרב
מעיד אבל ּבכ,, להאמין לי היה קׁשה ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָוּדאי
ּבזה הּצּדיק, ּתׁשּובת ׁשמעּתי ּבאזני ּכי ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָאני
אֹוי, האּב אי, ּבֹורא, פּון חסד "א ִֵֶֶַָָהּלׁשֹון:

קרּבן!". א ּגעגעּבן ׁשּטייער הּבֹוראצּו מאת (חסד ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

לפניו) קרּבן להקריב זכיתי אני ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָׁשאף

פראגר). ר"מ מבעלזא, הרבי (הצלת

כ) (י' àעיניו וçיטב מŁה ְְִִֵֶַַַַָֹוŁçמע

מּפרׁשיסחאהּיהּודי ּבצעירּותֹוהּקדֹוׁש זי"ע ְְְְִִִִִַַַָָ
מן אחד אצל ּבּכפר מלּמד ְְִֵֵֶֶַַָָָָהיה

ׁשע לאחר ׁשם. נחלההּנגידים מאז, ׁשנים ברּו ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ּברֹופאים ודרׁש עינים. ּבמחלת ּבן הּנגיד ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָלאֹותֹו
הּקדֹוׁש ׁשהּיהּודי וׁשמע ּבמאּומה. הֹועילּו ְְְְִִִֶַַַָָָֹולא
לרּבי, נתּפרסם ּבביתֹו מלּמד ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָזיע"א,
'מׁשה', היה ׁשּׁשמֹו ּבנֹו עם הּנגיד אליו ְְִִֵֶֶַַָָָָָֹנסע
עּמֹו לדּבר זיע"א הּקדֹוׁש הּיהּודי ְְְִִִִֵַַַָהתחיל
אּתה "מׁשה, וׁשאל אליו ּופנה ּתֹורה, ְְְִֵֵֶַַָָָָָָֹּבדברי
ּכתיב הרּבי, אמר ּכן, הּבן והׁשיב ְְִִִֵֵֵֵַַַַָָׁשֹומע"?

מׁשה ּבעיניו"וּיׁשמע התחילוּייטב מּיד ." ְְְִִִִִֵֶַַַַַָֹ
ונתרּפא. ּבעיניו הּנגיד ּבן ְְְְִִִֵֵֶַַָָלראֹות

קודש) שרפי (שיח

Łסע וŁסע הäא ïרסה מפריס éי החזיר ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָֹואת
(יא לכם הäא טמא יáר לא áרה והäא ïְְִֵֵֶַָָָָָֹרסה

ז)

ׂשרדה ּבעל ּבעירלבּוׁשי רב ּכׁשהיה זיע"א, ְְְִֵֶַַַָָָָ
רּבי הּקדֹוׁש הרב אל ּפעם ּבא ְֵֶַַַַַָָָָסֹורקה,

מּמעז'יּבּוז ּברּו,ּברּו8 רּבי ּכּבד לבּקרֹו. זיע"א ְְִִִִֵֶַַָָ
הׁשּתהּות לאחר ּתֹורה. ּדברי לֹומר אֹורחֹו ְְְְִִֵֶַַַָָאת
ּכל ׁשל ׁשּתפקידֹו ידּוע ואמר: נענה ְְֲִֶֶַַַַָָָָָמה,
ּולהתקּדם להתחּזק הּוא הּזה, ּבעֹולם ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָאדם
ׁשּבעקבֹות לפעמים קֹורה א, ה'. עבֹודת ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָּבדר,
אל אז מּדרּגתֹו. האדם נפל ּכלׁשהּוא ְְְִֵֵֶַַָָָָָָֹחטא
ּכתֹוצאה יאּוׁש לידי וׁשלֹום חס האדם ְְִִֵֵַָָָָָָֹיּפל
קצת ׁשחֹוזר ּבנפׁשֹו ידּמה אּלא ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָמּנפילתֹו,
למרחֹוק, יֹותר לקּפץ ׁשּיּוכל ּבכדי ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָֹלאחֹוריו
הּלּוכֹו ׁשּבדר, למי ּדֹומה: הּדבר למה ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָמׁשל
ּכּמה לחזר הּוא חּיב עמק, ּבֹור לֹו ְֲִֵַַַַָָָֹֹהזּדּמן
לעברֹו לקּפץ ׁשּיּוכל ּבכדי לאחֹוריו, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹצעדים

הּבֹור. ׁשל ִֵֶַַהּׁשני

הּפסּווזהּו ׁשל ּכיּפרּוׁשֹו החזיר "ואת ק: ְְֲִִֵֶֶֶַַָ
ּפרסה ׁשסע וׁשסע הּוא ּפרסה ְְְְִֶַַַַַָָֹמפריס
"ואת לכם", הּוא טמא יּגר לא ּגרה ְְִֵֵֶֶָָָָֹוהּוא
לאחֹוריו קצת לחזר ׁשּנאלץ למי מרּמז ְְְֱֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָָֹהחזיר"
הּוא" ּפרסה מפריס "ּכי ּבחטא, ְְְְְְִִִֵֶַַַָּכׁשּנכׁשל
מנת על ּכאמצעי הּוא זה ׁשּכל לדעת ְְְִֶֶֶַַַָָָָָָעליו
ּובחּזּוק ׂשאת ּביתר ּולהתקּדם ּבתׁשּובה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹלחזר
יּגר" לא ּגרה "והּוא ה', ּבעבֹודת ְֲִֵַַָָָֹֹּכחֹותיו
"לּגר" ּדעּתֹו על יעלה לא וחלילה ְְֲִִֶֶַַַָָָֹֹׁשחס

ׁשּפגם. ּבּמקֹום ְִֵֶַַָָָּולהּׁשאר

שפתי קובץ בשם הדורות, וגאוני צדיקי (אוצרות
צדיקים)

החסידה יט)ואת עם(י"א חסד Łעłõה ְֲִִֵֶֶֶַָָ
àמזõנõת. (רש"י)חברõתיה ְְִֶַָ

רּביהרב מּווארקיהּקדֹוׁש רצהיצחק זיע"א ְְִִִִַַַָָָָָָ
העין טּוב ּומּדת הּׁשלֹום את ְְִִִֶַַַַָָלהחּדיר
על ואמר: הּׁשֹונֹות, ּבחצרֹות החסידים ְֲֲִִֵֵַַַַַָּבין
עם חסד ׁשעֹוׂשה רש"י מפרׁש ְֲִִֵֶֶֶַָָָהחסידה
החסידה ׁשהיא ּכיון קׁשה, ולכאֹורא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָחברֹותיה.
היא ּכן אם מּדּוע ּכ,, ּכל ּבחסד ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָמתנהגת
ּדוקא חסד עֹוׂשה ׁשהיא ותרץ טמא? ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָעֹוף
ולא ּבלבד מינּה ּבנֹות הינּו חברֹותיה, ְְְְְִִִֶַַָָָֹעם
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ּדֹורסה היא אּדרּבא אּלא אחר, עֹוף ְְִִֵֶַַַָָָעם
ּכי טמא, עֹוף היא ּולפיכ, למות עד ְְִִִֵֶַָָָָאֹותּה
ראּוי ּכי ּכן, אינּה 'האמּתית' החסד ֲִִִִֵֵֶֶַַָָָמּדת
'ורחמיו ּוברּיה", ּברּיה ּכל "עם חסד ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָלעׂשֹות

ּכתיב, מעׂשיו' ּכל ְֲִַַָָעל

אלוסּים, אחד לצּדיק ׁשּנֹוסע מי כן ּכמֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָ
אחר. לצּדיק ׁשּנֹוסע חברֹו את ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָיׂשנא

יצחק) אהל / חדשות (נפלאות

הäא àאŁר יהäדי éל עם חסד ְֲֲִִֶֶֶַָעõłת

הּקדֹוׁשאחד הרב ּבהם ׁשעסק מהענינים ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
מּסאטמררּבי ּבמׁש,יֹואל זיע"א ְְִִֵֵֶֶַַ

למנהלי ותׁשּיה, עצה לטּכס היה ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָֻהּיֹום,
'סאטמאר', מֹוסדֹות הן הּמֹוסדֹות, ְְְְְֵֵֵַַַָּולעסקני
ּפעמים, הרּבה והיה מֹוסדֹות. ׁשאר ְְְְְְִֵֵַַָָָוהן
מֹוסדֹות מיני מּכּמה מֹוסדֹות עסקני ְְְִִֵֵֶַַָָָׁשּבאּו
והיה הרּבי, מאת וכּדֹומה עצה ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָלׁשאֹול
ׁשאינם הּמֹוסדֹות העסקני את מּקדם ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמכניס

סאטמאר. ְְִֵַמּמֹוסדֹות

ׁשּכתּובוהיה רש"י ּבדברי לעּין הרּבי אֹומר ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ
'חסידה', הּנקרא הּטמא עֹוף ְֲִִֵַַַָָָעל
חברֹותיה", עם חסד ׁשעֹוׂשה "חסידה, ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּבאר
עֹוׂשה חברֹותיה עם ּדוקא ּכי הרּבי, ְְְִִִִֵֶַַַָָָָודּיק
עֹופֹות, ׁשאר עם ּכן ּׁשאין מה ְִֵֵֶֶֶַַחסד,
ּכי נראה ּומּזה טמא, עֹוף היא ְְִִִִֵֵֶֶָָולכן
חסד לעׂשֹות צרי, ּכׁשר, יהּודי ְְֲִִִֵֶֶַָָלהיֹות
לֹו ׁשאין אדם, ּבני ׁשאר אם ְְֲֳִִֵֵֶָָאפילּו

עּמהם. ִֶַָָׁשּיכּות

צדיק "זכר בשם רבותינו, מבית ועובדות (תורות
לברכה")

אני Łõקד éי קדŁים והייתם (י"אוהתקôŁâם ְְְְְִִִִִִִֶֶַָָֹ
מד)

רּביהּגאֹון וייסהּצּדיק רּבּהאהרן זצוק"ל ְֲִִַַַַַַַָָֹ
מּונקאטׁש וׁשל ּבענעדעקאוויץ ְְְִֶֶֶֶֶָָׁשל

הּקדֹוׁש הרב ׁשל אחיו יֹוסף, האמרי ְִִֵֵֶַַָָָָ
היהמּסּפינקא אׁשר מעׂשה סּפר זיע"א, ְְֲֲִִִֵֵֶַָָָ

ּבׁשלחן ּבלּמּודֹו עסק אׁשר ּבּתקּופה ְְְְֲִִֶַַַָָֻאּתֹו

והיה לּסעּודה, ידים נטילת הלכֹות ְְְְִִִַַַָָָָָערּו,
ּדיניה ּפרטי ּבכל זה ידי על מאד ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹּבקי
ּבצל להסּתֹופף נסע וכאׁשר ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָוׁשיטֹותיה.

הּקדֹוׁש הרב מּׁשינאוואקדׁש יחזקאל הּדברי ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ׁשהרב אי, ההּוא ּבעת אז ראה ֵֵֶַַָָָָָזיע"א,
ּומדקּדק לּסעּודה, ידיו את נֹוטל ְְְֵֵֶַַַָָָָהּקדֹוׁש
מבין, היה מהן אחדים אׁשר רּבֹות ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָּבחּומרֹות
להבין. זכה לא חּומרֹותיו מהנהגֹות ְְְֲִִֵֵַַָָָָָֹואחרים
ּפה מּׁשינאווה הרּבי ּפתח הּסעּודה, ְְִִִֶַַַָָָָָּובתֹו,
חּומרֹות הרּבה לי יׁש לֹו: ואמר ְְְְִֵֵַַָָקדׁשֹו
מכּתבים לקּבל החּלֹותי ּכי ידים. ְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָּבנטילת
והרהרּתי הּקדֹוׁש" "הרב ּבהם עלי ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָׁשּכֹותבים
אדם על לכּתב אפׁשר אי, וכי ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹלעצמי
ׁשהרי חׁשבּתי, אז נּו, הּקדֹוׁש"? ְֲִֵֶַַַָָָָ"הרב
ּופרׁש קדׁשים'', והייתם ''והתקּדׁשּתם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָֹּכתּוב
זהּו ''והתקּדׁשּתם'' ז"ל, רש"י זה ְְְִִֶֶֶַַעל
מים זה קדׁשים'' ''והייתם ראׁשֹונים, ְְִִִִִִִֶֶַַֹמים
נזהר אדם אם ּכן, אם אז נּו, ְֲִִִִֵַָָָָאחרֹונים.
זה ּובגלל "קדֹוׁש". הּוא נקרא ידים ְְְִִִִִֶַַַָָָּבנטילת
חּומרֹות הרּבה לעצמי לקחת חֹובה ְְְְִִִֵַַַַָָָראיתי

ידים. ְִִִַַָּבנטילת

נאסויד) יהושע, (גדולת

תאכל לא אŁר החçה äבין הìאכלת החçה äֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹבין
מז) (יא,

הרי"מהּקדֹוׁשלהרב היתההחּדּוׁשי זיע"א ְְִֵַַַָָָָ
לה נפלאה ּדברהרּגׁשה ּבכל בחין ְְְְְְִִַַַָָָָָ

אּסּור, חׁשׁש ׁשל נדנּוד ּבֹו יׁש אם ְֲִִִֵֶֶַֹאכל
ּפעם ּכׁשר. היה הּדין מּצד אם ֲִִִִֵַַַַָָָאפילּו
ּתבׁשיל, עם צּלחת לֹו הביא ְְְִִִֵֵֶַַַַַַּכׁשהמׁשּמׁש
ּכי ונתוּדע לטעם, רצה ולא להסירּה ְְְְֲִִִִִַַַָָָָֹֹצּוה
העֹוף, על ׁשאלה איזה היה ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָלהמׁשרתת
לׁשאֹול והלכה ּבּבית, אז היתה לא ְְְְְִִִַַַָָָָָָָֹוהרּבנית
ּכׁשר הּוא ׁשהעֹוף לּה ואמר הרב, ּפי ְִֵֶֶַַָָָָָאת
הרּבה קרּו ּכאּלה מעׂשים חׁשׁש. ּכל ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָּבלי
איׁש ּכל זיע"א: הרּבי אמר ּופעם ְִִִַַַַָָָָּפעמים.
נֹותן לּבֹו אם ּבזה להרּגיׁש יכֹול ְְְְִִִִֵֵֶַָָיׂשראל
ׁשּכתּוב וזה לא, אֹו זה ּדבר לאכֹול ְֱֶֶֶֶָָָֹלֹו
להאכל הּנּתנת ּכלֹומר הּנאכלת", החיה ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ"ּובין

עסען) זי8 לאזט עס לא(וואס אׁשר החּיה "ּובין , ְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹ
לאכלּה ּביכלת ׁשאין לאזטתאכל" עס (וואס ְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹ

עסען) ניׁשט ְְִִֶזי8



החסידות  שמיני |סיפורי פרשת

כב 

ׁשּוםּופעם ּבזה ׁשאין ּתדעּו אמר, אחרת ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָ
יכֹול מּכם אחד וכל ּכלל, ְְְִֵֶֶַָָָָָמדרגה

אֹותנּו לּמד וכ, זּו, הרּגׁשה ר'להּׂשיג הרּבי ְְְִִִֵַַַָָָָָ
מּפרׁשיסחא ּומנּסה,ּבּונם ּבדּוק והּוא זיע"א, ְְְְִִֶַָָָֻ

לתֹו, נֹותן ׁשהאדם קֹודם מאד, קּלה ְְְֵֵֵֶַָָָָָָֹוהעצה
לעיסה ּבכל מׁשקה, אֹו מאכל ּדבר ׁשּום ְְְְֲִִֶַַַָָָּפיו
יאּנה ׁשּלא יתּבר, מהּׁשם יבּקׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻּולעיסה
ויקּבל אּסּור, ׁשל מאכל וׁשלֹום חס ְֲִִֵֶַַַָָלֹו
ׁשלם, ּובלב ּגמּורה ּבהחלטה עצמֹו ְְְְְֵֵַַַָָָָעל
אּסּור ּדבר איזה ׁשלֹום חס יׁש ְִִֵֵֶֶַַָׁשאם
ׁשּיחנק לֹו מּוטב ּבהּמׁשקה, אֹו ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָּבהּמאכל
הּׁשמים מן לֹו מֹודיעים ואז זּו, ְְִִִִִִַַָָָּבבליעה
מּלבלֹוע ׁשּיּמנע ּברּורה הרּגׁשה ידי ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָעל

ּדבר. ָָאֹותֹו
יהודה) ליקוטי / הגולה עיני (מאיר

מõðת" "áעלע àŁֶֶַַָת
מּצֹות",ׁשּבת "ּגעלע נקראת הּפסח חג ׁשאחר ְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָ

מּקאז'ניץ הּמּגיד הּקדֹוׁש הרב ְְִִִַַַַַָָָָואמר
ּכלֹומר מּצֹות", "ּגּלּוי היא ּדהּכּונה ְְִִַַַָָָזיע"א
ׁשל האֹורֹות נגלים הּפסח ׁשאחר ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָׁשּבׁשּבת

ַַהּמּצֹות.

ëàקõמõת מáŁיחין ְְִִֵַַאין
רּביּפעם הּקדֹוׁש הרב היה ּדודאחת נתן ִִַַַַַַַָָָָָָָ

ּבׁשּבתמּׁשידלאווצי ּבהענטׁשין זיע"א ְְְְְְִִִִֶַָָ
מּצֹות". ּגעלע "ׁשּבת הּנקראת הּפסח, ְִֵֶֶֶַַַַַַַָאחר
מּפני ׁשלחנֹו, ּבעריכת ּב'תֹורה' הרּבי ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָֻואמר
ּגעלע ּבׁשם הּזֹו הּׁשּבת את ּקֹוראים ְְִֵֶֶֶַַַַָמה
היּו הּׁשלחן עריכת ּגמר ואחר ְְְֲִַַַַַַָָֻמּצֹות,
והיה ׁשאמר, הּתֹורה על חֹוזרים ְְֲִִִֶַַַַָָָָהחסידים
ואמר מחסידיו היה ׁשּלא אחד אבר, ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשם
ׁשּׁשּבת מקֹומֹות ׁשּיׁש יֹודע אני ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָלחסידים,
הּתֹורה ּכן אם אחר, ּבׁשם נקראת ְְִִֵֵֵֵַַָזּו
נבראה, ולא היתה לא ׁשּלכם הרּבי ְְְְִִֶֶֶַָָָָָֹֹׁשל
ּבתֹו, עּמֹו. להתקֹוטט החסידים ְְְְְֲִִִִִִֵַוהתחילּו
וסּפרּו ּזאת, מה וׁשאל הרּבי ּבא ְְְִִַַַָָָָֹּכ,
ואמר, הרּבי נענה האבר,, ּדברי את ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָלֹו
ּפסּולים. ּבתפּלין מתּפּלל הּזה ׁשאיׁש ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַּתדעּו
רּבם ּכי ּביֹודעם זאת, ּבׁשֹומעם ְְְְְֲִִִַַָָָֹוהחסידים
הּתפּלין את לקחּו ּבֹו, ּדּבר אלקים ְְֱִִִִֵֶַַָֹרּוח

ּכּלם ראּו ואז ּופתחּום אבר, אֹותֹו ְְְֵֶַָָָָֻׁשל
רעׁש והיה ּדאֹורייתא. ּפסּול ּבהם היה ְְְְִֶַַָָָָָָָּכי
רּוח את ראּו ּבעין עין ּכי החסידים, ְֲִִִִִֵֶַַַַָּבין

רּבם, ׁשל ֶֶַַָֹהּקדׁש

הּקדׁש,אמר רּוח זה ׁשאין ּתדעּו הרּבי: ְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשאמרּו חז"ל, מּדברי זאת ׁשּידעּתי ְְְִִִֵֶֶַַָָֹרק

ד:) ּפרׁשּיֹות(סנהדרין ארּבע מּניחין אנּו ְְְִִִֶַַַַָָׁשּלכ,
"לטטפת", ּכתיב ּדבּתֹורה מּׁשּום ּתפּלין, ְְְְִִִִֶַָָֹֹׁשל
ׁשּתים, ּבאפריקא ּופת ׁשּתים, ּבכתפי ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָוטט
הּזה, האבר, ּדברי לפי קׁשה, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָולכאֹורא
טט קֹורין אׁשר מקֹומֹות יׁש ְֲִֵֶַַאּולי
להניח צריכים היּו ּכן אם ְְְִִִִֵַַַָָארּבע,
מׁשּגיחין ׁשאין וּדאי אלא ּפרׁשּיֹות, ְְִִִִֵֵֶַַַַָָׁשּׁשה
ׁשּמׁשּגיח הּזה האבר, ּכן ואם ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָּבּמקֹומֹות,
את סֹובר אינֹו אחרים מקֹומֹות ְֲִֵֵֵֶַעל
ּולכ, ּתפּלין, לענין חז"ל ׁשל ְְְְְִִִֶַַָָהּכלל

ּפסּולים. ּבתפּלין ׁשּמתּפּלל ּכיאמרּתי [אף ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָ

התלּבׁש ענותנּותֹו למען א8 ּגלּוי, הּקדׁש רּוח היה אמת ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹלפי

חז"ל,] ְְִֵּבדברי

היהודי) (תפארת

מפôח ְֵַַַַחêת

החêה" Łל ִֶַַַָ"הõïðר

הּקדֹוׁשּפעם הרב זיע"אמרֹוזֹוודֹובׁשהה ֵַַַַָָָָ
הרב ּבנֹו ּכאׁשר זה היה ְְְְֲִִֶֶַַָָָּבקלימנטֹוב,

רּבי מּסטיטׁשיןהּקדֹוׁש צרי,יצחק היה זיע"א ְְְִִִִִִַַָָָָָ
אביו נסע ואז ּבאֹוסטרּיה, לּצבא ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָלהתיּצב
ּפרק ׁשם וׁשהה ׁשּבפֹולניה, לקלימנטֹוב ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָעּמֹו
ּבגּופֹו. מּום איזה קּבל זיע"א ׁשּבנֹו עד ְְְִֵֵֶֶַָזמן
אני האם נּו, ּוׁשאלֹו: הּקדֹוׁש אביו קראֹו ְְֲִִִַָָָָָָאז
לחג ׁשם והיה לביתי?! לׁשּוב ּכבר ְְְְִֵַָָָָָָיכֹול
"ׁשּבת הּקרּויה הּפסח, ׁשּלאחר ּבׁשּבת ְְְֶֶֶַַַַַַַַַָָָהּפסח.
מפּתח ּכדמּות לעׂשֹות נֹוהגים מּצֹות", ְְֲֲִִֵֶֶַַַַּגעלע
"הּצּפֹור לּה קֹורא הרּבי והיה החּלה, ְִִֵַַַַַָָָָָעל
ׁשהרּבי לאחר קדׁש, ׁשּבת ּבליל החּלה". ְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹׁשעל
"הּצּפֹור" את הֹוריד הּוא החּלה, מן ִִִֶַַַַָָּבצע
ׁשאני ּכמֹו ואמר: אֹותּה, וׁשבר החּלה ְְְֲִִֶַַַַָָָָמן
לּצאר לֹו ּתהיה ּכ, הּצּפֹור את ּכאן ְִִֵֶֶַַָָָׁשֹובר
נֹודע, יֹומים אֹו יֹום וכעבר ּבקרֹוב. ְְֲִַַַָָָָֹמּפלה

מת. ֵֶַַׁשהּצאר

מאין") "החכמה בשם צדיקים של (אוצרותיהם



- יומא דהילולא -

ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ְמַנֵחם ֶמעְנֶּדל ִמִּויְטֶּבְסק 

ַּבַעל "ְּפִרי ָהָאֶרץ"
יֹוָמא ְּדִהּלּוָלא - ב' ְּדֹראׁש ֹחֶדׁש ִאָּיר

ִּבְׁשַנת ה'ת"צ  נֹוַלד  ָעֵלינּו  ָּתֵגן  ְזכּותֹו  ֶמעְנֶּדל  ְמַנֵחם  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב 
ָהָיה  ָאִביו  ַזַצ"ל.  ֹמֶׁשה  ַרִּבי  ְלָאִביו  ַהְּלָבָנה,  רּוְסָיה  ֶׁשְּבֵאזֹור  ְּבִויְטֶּבְסק 
ִמְמֹקָרֵבי ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ְזכּותֹו ָּתֵגן ָעֵלינּו, ְוֵהִביא ֵאָליו ֶאת ְּבנֹו ְּכָבר ְּבִגיל 
ֵּתַׁשע. ְוָאְמָנם, הּוא ַהָּקדֹוׁש ֲאֶׁשר ָטַבע ֶאת ַמְטֵּבַע ַהָּזָהב ַהְמֻפְרָסם ַעל 
ְמַיֵּסד ַהֲחִסידּות ָמָרן ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ְזכּותֹו ָּתֵגן ָעֵלינּו: "ָהיֹו ָהָיה ְּדַבר ה' 
ְּבַיד ַהַּבַעל ֵׁשם, ַוִּיְגֹזר ֹאֶמר ַוָּיָקם, ֶאָחד ָהָיה, ּוֵמַהַּקְדמֹוִנים ֹלא ָקם ָּכמֹוהּו, 
ְוַאֲחָריו ַעל ָעָפר ִמי ָיקּום" )"פרי הארץ", "אגרות קודש", אגרת י"ט(.

ַהַּמִּגיד  ֶׁשל  ַּתְלִמיָדיו  ִמְּגדֹוֵלי  ְוָהָיה  ְּבִמיְנְסק,  ִהְתּגֹוֵרר  ֶׁשָּגַדל  ְלַאַחר 
)"ַרְייֵסין"(  ַהְּלָבָנה  ְּברּוְסָיה  ִּבְׁשִליחּותֹו  ֲחִסידּות  ְוֵהִפיץ  ִמֶּמֶזִריְטׁש 
ְּפִטיַרת  ְלַאַחר  ִמֶּקְרִלין(.  ַהָּגדֹול  ַאֲהֹרן  ַרִּבי  ִעם  ַיַחד  )ְּבִליָטא  ּוְבִליָטא 
ְלִויְטֶּבְסק,  ֶמְנְּדֵלי  ַרִּבי  ָחַזר  ִּכְסֵלו תקל"ג(  )ְּבֹחֶדׁש  ִמֶּמעֶזִריְטׁש  ַהַּמִּגיד 
ֻהְכַּתר  ַהַּמִּגיד  ְּפִטיַרת  ְלַאַחר  ַהְּסמּוָכה.  ְלהֹורֹודּוק  ָעַבר  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר 
ֵקרּוב  ְוַעל  ַהַּמִּגיד.  ַצָּוַאת  ִּפי  ַעל  ַהְּלָבָנה  ְּברּוְסָיה  ַהֲחִסיִדים  ְלַמְנִהיג 
ַהְּיהּוִדים ְּבַרְייֵסין ְמֻפְרֶסֶמת ִאְמָרתֹו: "ְּבַרְייֵסין ָמָצאִתי ְלָבבֹות ְׁשֵלִמים 
ּוְבָגִדים ְקרּוִעים, ָהַפְכִּתי אֹוָתם ִלְלָבבֹות ְקרּוִעים ּוְבָגִדים ְׁשֵלִמים". ַיַחד 
ְּכֵדי  ִמִּויְלָנא,  ַהָּגאֹון  ִעם  ְלִהָּפֵגׁש  ִנָּסה  ִמָּלאִדי  ַזְלָמן  ְׁשֵניאֹור  ַרִּבי  ִעם 

ַלֲהִניאֹו ֵמִהְתַנְּגדּותֹו ַלֲחִסידּות, ַאְך ַהְּפִגיָׁשה ֹלא ָיְצָאה ַלּפַֹעל.
ְּבֹחֶדׁש ֲאָדר תקל"ז ָעָלה ַרִּבי ֶמְנְּדֵלי ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְּבִלְוַית ְׁשֹלׁש ֵמאֹות 
ָהַרב  ַּתְלִמיָדיו,  ְׁשֵני  ּוְבֹראָׁשם  ַהֶּדֶרְך,  ְּבֶאְמַצע  ִהְצָטְרפּו  ֶׁשֻרָּבם  ִאיׁש, 
ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ְוָהַרב  ָעֵלינּו  ָּתֵגן  ְזכּותֹו  ִמְּקִליְסְק  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש 
ִעָּמֶהם  ַנֲעׂשּו  ְוִנְפָלאֹות  ְוִנִּסים  ָעֵלינּו,  ָּתֵגן  ְזכּותֹו  ִמּפֹולֹוְצק  ִיְׂשָרֵאל 
ַּבֶּדֶרְך. ַּגם ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַּבַעל ַה'ַּתְנָיא' ֵמַחַּב"ד ִהְצָטֵרף ַלַּמָּסע ִּבְתִחָּלה, 
ַאְך ָחַזר ּבֹו ְּבֶאְמַצע ַהַּמָּסע ְוִנְׁשַאר ְּברּוְסָיה ְּבהֹוָרָאתֹו ֶׁשל ַרִּבי ֶמְנְּדֵלי, 

ְּכֵדי ְלַהְנִהיג ֶאת ֲחִסיֵדי רּוְסָיה ַהְּלָבָנה.
ְרִדיפֹות  ְּבֶׁשל  ַאְך  ִלְצָפת,  ָעַבר  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ִּבְפִקיִעין,  ִהְתּגֹוֵרר  ִּבְתִחָּלה 
ָּבּה  ְוִיֵּסד  ִלְטֶבְרָיה,  ָעַבר  ָעָליו,  ֶׁשֶהֱעִלילּו  ַוֲעִליָלה  ְוָהַעְרִבים,  ַהּטּוְרִקים 
ַהֹּקֶדׁש  ֶאֶרץ  ְמעֹות  ֻקַּפת  ְמִקיֵמי  ֵּבין  ָהָיה  הּוא  ַהֲחִסיִדי.  ַהִּיּׁשּוב  ֶאת 
ַה'ַּתְנָיא'  ַּבַעל  ִמָּלאִדי  ַזְלָמן  ְׁשֵניאֹור  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ֶׁשל  ִּבְנִׂשיאּותֹו 
ְזכּותֹו ָּתֵגן ָעֵלינּו, ּוְלַאֲחָריו ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ָמְרְּדַכי ִמֶּלעכֹוִויְטׁש ְזכּותֹו 
ָּתֵגן ָעֵלינּו ֶׁשָּדֲאגּו ְלַהֲעִביר ְּכָסִפים ִמחּוץ ָלָאֶרץ ֲעבּור ַהִּיּׁשּוב ַהֲחִסיִדי 

ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.
ְלַאַחר  ְוַלֲחִסיָדיו.  ִלְבנֹו  ַצָּוָאה  ֶמְנְּדֵלי  ַרִּבי  הֹוִתיר  ִהְסַּתְּלקּותֹו  ֶטֶרם 
ְלַהְנִהיג ֶאת ֲעַדת  ַיְמִׁשיְך  ִּכי  ֵמַחַּב"ד  ַהָּזֵקן  ָלַאְדמֹו"ר  ִאֶּגֶרת  ִמֵּכן ָׁשַלח 
ֹקֶדם מֹותֹו ֶׁשֹּלא  ִצָּוה  ֵּכן  ַהְנָהָגתֹו.  ֶאת  ְיַקְּבלּו  ְוֶׁשַהֲחִסיִדים  ַהֲחִסיִדים 
ִּבְלַבד.  ֶמעְנֵּדיל"  ְמַנֵחם  "מוהר"ר  ֶאָּלא  ֶׁשַבח  ׁשּום  ַמֵּצָבתֹו  ַעל  ַיְחְקקּו 
ִלי  ֶנֱאַנח "אֹוי  ִאָּיר תקמ"ח  ִאָּיר, א'  ֹחֶדׁש  ֶׁשל רֹאׁש  ֵׁשִני  יֹום  ּוְבַהִּגיַע 
ְּבַחְדרֹו "סּורּו  ַהִּנָּצִבים  ְלֵעֶבר  ָקָרא  ּוְלֶפַתע  ִמֵּגאּות",  ִלי  ֲאבֹוי  ִמְּפִנּיֹות, 
ְליֹוְצָרּה.  ִנְׁשָמתֹו  ֶאת  ֵהִׁשיב  ְּכֵמיְמָרא  ְוֶרַגע  ָעַלי"  ִנָּצב  ה'  ִּכי  ֵמָעַלי 
ּוְמנּוָחתֹו ָּכבֹוד ְּבֵבית ָהָעְלִמין ָהַעִּתיק ִּבְטֶבְרָיה, ְּבֶחְלַקת ַּתְלִמיֵדי ַהַּבַעל 

ֵׁשם טֹוב ְזכּותֹו ָּתֵגן ָעֵלינּו.
ָּתֵגן  ְזכּותֹו  ַזְלָמן  ְׁשֵניאֹור  ַרִּבי  ֵמַחַּב"ד,  ַהָּזֵקן  ָלַאְדמֹו"ר  ֶׁשּנֹוַדע  ְלַאַחר 
ָעֵלינּו אֹודֹות ִהְסַּתְּלקּותֹו ֶׁשל ַרּבֹו, ָׁשַלח ִאֶּגֶרת ַּתְנחּוִמין ְליֹוְׁשֵבי ֶאֶרץ 
ְּבִכְפַלִים  ְלַנֲחָמם  ְוַהֶּנֱאָנִקים,  ַהֶּנֱאָנִחים  ִנְדָּכִאים  ֶלב  ַעל  "ְלַדֵּבר  ַהֹּקֶדׁש 
ָקדֹוׁש..."  ֱא-ֹלִקים  ִאיׁש  ַהְמֻפְרָסם  ַהָּגאֹון  ָהַרב  ְּפִטיַרת  ַעל  ְלתּוִׁשָּיה 

)האגרת נדפסה בפרק כ"ז ב'אגרת הקודש' שבספר 'התניא'(.
ָהַרב  הּוא  ְּבנֹו  ֲחָתִנים.  ּוְׁשֵני  ֵּבן  ַאֲחָריו  הֹוִתיר  הּוא  ְוַתְלִמיָדיו:  ָּבָניו 

ַאֲהֹרן  ַרִּבי  ֶּבן  ַיֲעֹקב  ַרִּבי  ַוֲחָתָניו;  ָעֵלינּו,  ָּתֵגן  ְזכּותֹו  ֹמֶׁשה  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש 
ַזַצ"ל, ְוַרִּבי ֹּדב ֶּבער ֶּבן מֹוֵרנּו ָהַרב ַעְזִריֵאל ַזַצ"ל. ֵּבין ַּתְלִמיָדיו ָהיּו: ָהַרב 
ַרִּבי ַאְבָרָהם ַהֹּכֵהן ִמָּקאִליְסק ְזכּותֹו ָּתֵגן ָעֵלינּו, ָהַרב ַהָּקדֹוׁש  ַהָּקדֹוׁש 
ַזְלָמן  ַרִּבי  ָהֱאמּוָנה',  'ְיסֹוד  ַּבַעל  ָעֵלינּו,  ָּתֵגן  ְזכּותֹו  ִמּקֹוסֹוב  ָּברּוְך  ַרִּבי 
ַאְדמֹו"ר  ָעֵלינּו,  ָּתֵגן  ְזכּותֹו  ִמּפֹולֹוְצק  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ִויְלֶנר, 

ַהָּזֵקן ַרִּבי ְׁשֵניאֹור ַזְלָמן ִמָּלאִדי ְזכּותֹו ָּתֵגן ָעֵלינּו, ְועֹוד ַצִּדיִקים.

ְסָפָריו
ּתֹוָרה.  ֻחְמֵׁשי  ה  ֲחִמּׁשָ ַעל  ּוַפְרֵּד"ס  ַהַּקָּבָלה  ּתֹוַרת  ִּפי  ַעל  ָהָאֶרץ"  "ְּפִרי 
ִמָּקאִליְסק(,  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ַּתְלִמידֹו  ָּכַתב  )ֶׁשֶחְלָקם  ִמְכָּתִבים  ְּבסֹופֹו 
ַהְּגדֹוָלה,  ַעְנְוָתנּותֹו  ִנֶּכֶרת  ֵמֶהם  ָלָאֶרץ,  ְּבחּוץ  ַלֲחִסיָדיו  ֶׁשִּנְׁשְלחּו 
ּכֹוְלִלים  ֵאּלּו  ִמְכָּתִבים  ֶּבֱאֶמת".  ָפל  "ַהּׁשָ ַהִּמְכָּתִבים  ָּכל  ַעל  ְּבחֹוָתמֹו 
בּות ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ּוִבְטֶבְרָיה, ַּבָּקׁשֹות  ִּדְבֵרי ֶׁשַבח ְוִחּזּוק ִחּדּוׁש ַהִהְתַיּׁשְ
ֶׁשִהְׁשִאיר  ַהֲחִסיִדים  ְלַהְנָהַגת  הֹוָראֹות  ְוֵכן  ַּכְלָּכִלית,  ְוִלְתִמיָכה  ְלֶעְזָרה 

ֵמֲאחֹוָריו.
ִהְסַּתְּלקּותֹו  ְלַאַחר  ָׁשָנה  כ"ו  ֶׁשִּנְדַּפס  ָהָאֶרץ"  "ְּפִרי  ַהָּקדֹוׁש  ִסְפרֹו  ַעל 
ְלָחן ָערּוְך  ִּבְׁשַנת תקע"ד, ֵהִעידּו ְּגדֹוֵלי ַהֲחִסידּות ֶׁשהּוא "ָהַרְמַּב"ם ְוַהּׁשֻ
ְלָחנֹו ֶׁשל  ֶׁשל ַהֲחִסידּות", ּוְמסּוָרה ְּבָיֵדינּו ֶׁשַהֵּסֶפר ֹלא ָיַרד ֵמעֹוָלם ִמּׁשֻ

ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ֵמרּוִז'ין ְזכּותֹו ָּתֵגן ָעֵלינּו.
מֹוֲעִדים.  ַעל  ִמְקָצת  ְוַאף  ַהּתֹוָרה  ָּפָרִׁשּיֹות  ַעל  ּתֹוָרה  ִּדְבֵרי  ֵעץ",  "ְּפִרי 
ַהֵּסֶפר ָיָצא ָלאֹור ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ְּבִהְׁשַּתְּדלּות ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ַאֲהֹרן 
ְזכּותֹו ָּתֵגן ָעֵלינּו ִמְּטֶׁשְרנֹוִּביל )ֶּבן ַהַּמִּגיד ַרִּבי ָמְרְּדַכי ְזכּותֹו ָּתֵגן ָעֵלינּו(, 
ּוְלַאַחר ִמֵּכן ִנְדַּפס ׁשּוב ַעל ְיֵדי ֶנְכּדֹו ֶׁשל ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַּבַעל ַאְרֵיה ְּדֵבי 

ִעיָּלֵאי ִמְּבִריֶגל ְזכּותֹו ָּתֵגן ָעֵלינּו.
עֹוָלם  ֶׁשל  ַמְלּכֹו  ַהֶּמֶלְך  ַלֲעבֹוַדת  ְמַנֵח״ם  ָיָצא  "ּבֹו  ֲאָמִרים",  "ִלּקּוֵטי 
ֵיְלכּו  ַהֶּדֶרְך  ְלהֹורֹוָתם  ּוִביָנ״ה,  ֱאֶמת  ִאְמֵרי  ֹקֶׁשט  ָהָאָדם  ִלְבֵני  ְלהֹוִדיַע 
ּבֹו ְוַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ַיֲעׂשּו ִלְׁשֹמר ָאְרחֹות ַחִּיים, ְלַדֵּבר ַעל ֶלב ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ַמִים, ַמֲעֵׂשה ֹרַקח  ְּדָבִרים טֹוִבים ְוִנחּוִמי״ם ּוְלַהְלִהיָבם ַלֲאִביֶהם ֶׁשַּבּׁשָ
ִהְתּבֹוְננּות ְּבִעְמֵקי ַהֲחִסידּות ֲאָמרֹות ְטהֹורֹות..." )מתוך שער הספר(.

ָהִאיׁש ַעל ָהֵעָדה
ֲחִסיֵדי ַרְייֵסין, ֶׁשִהְסּתֹוְפפּו ֵאֶצל ַהַּמִּגיד ַהָּקדֹוׁש ִמֶּמעֶזִריְטׁש, ָּבאּו ַּפַעם 
ַאַחת ֶאל ַהַּמִּגיד ְוִהְתאֹוְננּו ְּבָפָניו ִּכי, ַהֶּדֶרְך ֵאָליו ְרחֹוָקה ְמאֹד, ְוָקֶׁשה 
ְלֹלא  ַרב  ְזַמן  ִלְהיֹות  ָלֶהם  ָצר  ֵמִאיָדְך,  ֲאָבל  ְּבָכל ֵעת.  ֵאָליו  ָלבֹוא  ָלֶהם 

ַמְנִהיג, ּוַמה ַּיֲעׂשּו?
ְוָאַמר  ּוַמֵּקל,  ַוֲחגֹוָרה  ִמְּבָגָדיו,  ֶּבֶגד  ַזַצ"ל  ַהָּקדֹוׁש  ַהַּמִּגיד  הֹוִציא  ִמָּיד 
ֶמְנְּדֵלי,  מֹו  ְלִאיׁש ֶׁשּׁשְ ְוִתְמְסרּו אֹוָתם  ַהָּללּו  ַהֲחָפִצים  ָלֶהם: "ְקחּו ֶאת 
ּתּוְכלּו  ֵאַלי,  ָלבֹוא  ָקֶׁשה  ָלֶכם  ֶׁשִּיְהֶיה  ְזַמן  ּוְבָכל  ְּבִויְטֶּבְסק,  ַהּיֹוֵׁשב 

ְלִהְסּתֹוֵפף ְּבִצּלֹו".
ָנְסעּו ַהֲחִסיִדים ְלִויְטֶּבְסק, ְוֵכיָון ֶׁשָאז ֲעַדִין ֹלא ִנְתַּפְרֵסם ָּבַרִּבים, ָלֵכן ַאף 
ה ַאַחת ֶׁשָאְמָרה  ֶאָחד ֹלא ָיַדע ֵהיָכן ִנְמָצא ִאיׁש ָּכֶזה. ְלַבּסֹוף ָמְצאּו ִאּׁשָ
ָלֶהם ִּכי ַּגם ֲחָתָנּה ִנְקָרא ֶמְנֵּדיל. ֵהִבינּו ַהֲחִסיִדים ִּכי ֶזהּו ָהִאיׁש אֹותֹו ֵהם 
ְמַבְּקִׁשים. ִהִּגיעּו ֵאָליו ּוָמְסרּו לֹו ֶאת ַהֶּבֶגד, ַהֲחגֹוָרה ְוַהַּמֵּקל. ַוְיִהי ַאְך 
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ָלַבׁש ַרִּבי ֶמְנְּדֵלי ֶאת ַהֶּבֶגד, ְוָחַגר ֶאת ַהֲחגֹוָרה ְוָאַחז ְּבָידֹו ֶאת ַהַּמֵּקל, 
מּוָרם  ַאֵחר,  ְלִאיׁש  ֶנֱהַפְך  ְלֵעיֵניֶהם  ִּכי  ָהֲאָנִׁשים,  ִהִּכירּוהּו  ֹלא  ִמָּיד 
ֵמָעם, ּוַפְחּדֹו ָנַפל ֲעֵליֶהם. ְוָאז ֵהֵחל ְלַנֵהל ֶאת ָהֵעָדה. )על הצדיקים(

ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶאָּך
ְּכָבר ִמִּגיל ָצִעיר ָיַדע ַרִּבי ֶמְנְּדֵלי ִּכי ֶאת ְּתקּוַפת ַחָּייו ָהַאֲחרֹוָנה ַיֲעֶׂשה 
ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ַּכֲאֶׁשר ָהָיה ֵאֶצל ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש ְּבַׁשַּבת ֹקֶדׁש, 
ִּדֵּבר ִעּמֹו ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת, ְוִסֵּפר לֹו ִסּפּור ַעל סֹוֲחִרים 
ּוְׁשָוִרים... ַּבֶחֶדר ָנְכחּו ַּגם ַהַּמִּגיד ִמֶּמעֶזִריְטׁש, ְוַגם ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַּבַעל 
"ּתֹוְלדֹות ַיֲעֹקב יֹוֵסף". ְּבַמֲעֶׂשה ֶזה ָרַמז ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ְלַרִּבי ֶמְנְּדֵלי 
ָעַבר ָעָליו ֵמֵעת ֶׁשּנֹוַלד ְוֹכל ֶׁשַּיֲעֹבר ָעָליו ַעד ְּפִטיָרתֹו ְּבֶאֶרץ  ָּכל ַמה ּׁשֶ
ַהּתֹוָלדֹות  ּוַבַעל  ַהָּקדֹוׁש  ַהַּמִּגיד  ֵהִבינּו  ַמה  ִּגְרָסאֹות  ֶיְׁשָנן  ִיְׂשָרֵאל. 
ִמִּסּפּור ֶזה, ֲאָבל ַרִּבי ֶמְנְּדֵלי ֵהִעיד ַעל ַעְצמֹו ֶׁשהּוא ֵמִבין ֶאת ַהַּמֲעֶׂשה 

ַעד אֹותֹו יֹום ּבֹו ָׁשַמע ֶאת ַהַּמֲעֶׂשה.
ֲחִסיָדיו  ִמֶּמּנּו.  ִנַּטל  ַהִּדּבּור  ְוֹכַח  ֶמְנְּדֵלי  ַרִּבי  ָחָלה  ָׁשִנים,  ַּכָּמה  ְלַאַחר 
ִמן ָהעֹוָלם. ֲאָבל ְלקֹול  ְלִהְסַּתֵּלק  ִּכי ָחְׁשבּו ֶׁשַרָּבם עֹוֵמד  ִּבְבִכָּיה  ָּגעּו 
ִלי  ֶׁשִּסֵּפר  ֵמַהַּמֲעֶׂשה  ִּתיָראּו!  "ַאל  ְוָאַמר:  ֶמְנְּדֵלי  ַרִּבי  ֵהִקיץ  ַזֲעָקָתם 

ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ֲאִני יֹוֵדַע, ִּכי ִהְנִני ָצִריְך ִלְהיֹות עֹוד ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל".
ַּכָּמה  ְּבַחְצרֹות  ֶמְנְּדֵלי  ַרִּבי  ָעַבר  ִיְׂשָרֵאל  ְלֶאֶרץ  ְּבַדְרּכֹו  ַהָּידּוַע,  ְּכִפי 
ַרִּבי  ֵאֶצל  ִּבֵּקר  ָאר  ַהּׁשְ ֵּבין  ְּפֵרָדה.  ִּבְרַּכת  ֵמֶהם  ִלֹּטל  ְּכֵדי  ַאְדמֹו"ִרים 
ְּבחּוץ  ְּכמֹותֹו  ֵהִניַח  ֶׁשֹּלא  ָעָליו  ִהְתַּבֵּטא  )ֲאֶׁשר  ִמֶּמעִזיּבּוז',  ָּברּוְך 

ָלָאֶרץ(, ַרִּבי ַנחּום ִמְּטֶׁשְרנֹוִּביל, ְוַרִּבי ִּפְנָחס ִמּקֹוִריץ.
ֶאת  ּוְלַנּקֹות  ְלַכֵּבד  ִּפְנָחס  ַרִּבי  הֹוָרה  ְלקֹוִריץ,  ַהִּגיעֹו  ֶטֶרם  ְׁשבּוַעִים 
ַּכָּמה  ְלַאַחר  ִיְׂשָרֵאל.  ֶמֶלְך  ְלָכאן  ְלַהִּגיַע  עֹוֵמד  ֶׁשֵּכן  ֵּביתֹו,  ַחְדֵרי  ָּכל 
ָיִמים ָּבֶהם ָׁשָהה ַרִּבי ֶמְנְּדֵלי ֵאֶצל ַרִּבי ִּפְנָחס, ָאַמר ַרִּבי ִּפְנָחס ְלַכָּמה 
ֵאיֶנִּני  ֶׁשֵּכן  ִמָּכאן,  ִיַּסע  ְּכָבר  ֶמְנְּדֵלי  ֶׁשַרִּבי  ַמְסִּכים  "ָהִייִתי  ִמְּמֹקָרָביו: 

ה ֶׁשּלֹו". ְמֻסָּגל ָלֵׂשאת ֶאת ֹּגֶדל ַהְּקֻדּׁשָ
ַּבֶהְמֵׁשְך, ִהִּגיַע ַרִּבי ֶמְנְּדֵלי ַּגם ֶאל ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ַיֲעֹקב יֹוֵסף ְזכּותֹו 
ָׁשַאל  ְּכֶׁשִּנְפְּגׁשּו,  ִמֶּמּנּו.  ְלִהָּפֵרד  ְּכֵדי  ַה'ּתֹוְלדֹות'  ַּבַעל  ָעֵלינּו,  ָּתֵגן 
ְלָך  ֶׁשִּסֵּפר  ַהַּמֲעֶׂשה  ֶאת  ֵהַבְנָּת  'ַהִאם  ֶמְנְּדֵלי:  ְלַרִּבי  ַה'ּתֹוְלדֹות'  ַּבַעל 
ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב?' ְוַרִּבי ֶמְנְּדֵלי ֵהִׁשיב: ֵהן. ְוׁשּוב ְׁשָאלֹו: 'ְּבֵאיֶזה ָמקֹום 
ֵמַהַּמֲעֶׂשה ַאָּתה אֹוֵחז ָּכֵעת?' ְוַרִּבי ֶמְנְּדֵלי ֵהִׁשיב ַּבֲאָנָחה: ְּכָבר ָעַבְרִּתי 

יֹוֵתר ֵמֲחִצי ַהַּמֲעֶׂשה... זֹאת ַעל ַאף ֶׁשהּוא ָהָיה ֲעַדִין ַרק ֶּבן מ"ז ָׁשִנים. 
ְלַאַחר ִמֵּכן ְׁשָאלֹו ַּבַעל ַה'ּתֹוְלדֹות': 'ַהִאם ְּכבֹודֹו יֹוֵדַע ִּכי ַּבַּמֲעֶׂשה ַּגם 
ַהָּדָבר,  ֶמְנְּדֵלי ֵמִׁשיב: ֱאֶמת  ְוַרִּבי  ֶאְצִלי?'  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ִנְרַמז ֶׁשְּכבֹודֹו 
ִלָּוהּו  ְּכֶׁשִּנְפְרדּו,  ְּכבֹודֹו".  ְלִהָּפֵגׁש ִעם  ְּכֵדי  ֶּדֶרְך ּפֹוְלָנָאה,  ָנַסְעִּתי  ְוָלֵכן 
)סיפורי  ְּגדֹוָלה.  ַּבֲחִביבּות  ִנְפְרדּו  ְוֵהם  ֶּדֶרְך,  ִּכְבַרת  ַה'ּתֹוְלדֹות'  ַּבַעל 

חסידים(

ִמְּדָבָריו ּוִמְכָּתָביו:

ֲאַדְּבָרה ָּנא ָׁשלֹום ָּבְך...
ָּכַתב  ְּבַרְייֵסין,  ֶׁשִּנְׁשֲארּו  ֵאָליו  ִרים  ַהְמֻקּׁשָ ַלֲאָנָׁשיו  ְּבׂשֹוָרה  ְּבִאֶּגֶרת 
ר אֹוָתם ְּבִתוּוְך ִאיׁש ְּבָׂשר"ֹו ִלְקַראת ֵרֵעהּו ְׁשלֹום  ַרִּבי ֶמְנְּדֵלי: "ָוֲאַבּׂשֵ
ְוִתּכֹוֵנן  ִּתָּבֶנה  ְצַפת  ַהֹּקֶדׁש  ִעיר  ַהֹּקֶדׁש  ַאְדַמת  ֹּפה  ה'  ְּבֶעְזַרת  ּבֹוִאי 
ְוֵרַעי ֲאַדְּבָרה ָּנא ְׁשלֹום  ְּבָיֵמינּו ָאֵמן ֲאִני ּוֵביִתי. ּוְלַמַען ַאַחי  ִּבְמֵהָרה 
ְוֶאְביֹוִנים ִאיׁש  ֲעִנִּיים  ֲעִׁשיִרים  ֻּכָּלם  ַיַחד  ְּגדֹוָלם.  ְוַעד  ִמְּקַטָּנם  ּבֹוָאם 
ּוֵביתֹו ָּבאּו. ַוה' ִהְצִליַח ֶאת ַּדְרֵּכנּו ְוָנָטה ַּכָּנָהר ְׁשלֹוֵמנּו ָׁשלֹום ָלנּו ְוֹלא 
)פרי הארץ,  ְלַמֲעֵננּו..."  ְלַבּדֹו  ִנְפָלאֹות ְּגדֹולֹות  ַמֲעָבֵדינּו. עֹוֵׂשה  ְלִפי 

מכתב א'(

ִּבְגנּות ַהַּמֲחֹלֶקת
ְוִׂשְנַאת  ַהַּמֲחֹלֶקת  ֶנַגע  ָחַדל  ֹלא  ִּכי  ֶמְנְּדֵלי,  ַרִּבי  ָרָאה  ַהֹּקֶדׁש,  ְּבֶאֶרץ 
ַּבּגֹוָלה  ִּבְהיֹוָתם  עֹוד  ֲעֵליֶהם  ֶׁשֵהִפיצּו  ָהָרע  ַהָּלׁשֹון  ַּגם  ְוַאף  ַהִחָּנם. 
ַמְמִׁשיְך ְלַרֵחף ִמַּמַעל. ַרִּבי ֶמְנְּדֵלי ֵהֵצר ְמֹאד ַעל ָּכְך, ְוהּוא ִּבֵּטא ֹזאת 
ַּפַחד  "...ֲאָבל  ָהָאֶרץ:  חֹוֵפי  ֶאל  ֶׁשִהִּגיַע  ְלַאַחר  ָהִראׁשֹון,  ְּבִמְכָּתבֹו 
ָּפַחְדִּתי ִּבְראֹוִתי ָמקֹום ֲאֶׁשר ִהְּללּו ּבֹו ֲאבֹוַתי ְוֵאיָנם ֶאָּלא ַּבֲעֹון ִׂשְנַאת 
ִחָּנם. ַוֲעַדִין ֹלא ֻהְטַהְרנּו ְמעֹון ִלּבֹות ִנְפָרִדים ִעם ַאְנֵׁשי ִקְרַית חּוצֹות 
ּוְלָרְדֵפהּו,  ָׁשלֹום  ְלַבֵּקׁש  ָאַמְרִּתי  ָלֵכן  ָוִעיר...  ִעיר  ֶׁשְּבָכל  ְוַרּבֹוַתי  מֹוַרי 
ְוֶאת ְׁשלֹום ַאַחי ָאֹנִכי ְמַבֵּקׁש ְלָכל ַהּנֹוְגִעים ַּבָּדָבר ַהֶּזה... ּוְכמֹו ֵכן ַיֲעׂשּו 
ַּגם ֵהם ֶׁשֹּלא ִלְהיֹות ַחס ְוָׁשלֹום ַאְכָזִרים ִמִּלְמֹחל ְוַלֲעֹבר ַעל ַהִּמָּדה... 

ְוֵאין ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ַרק ְׁשלֹום ֻּכָּלנּו ֶּפה ֶאָחד". )מכתב א'(

להעלות נר תמיד - לזכר נשמת

כו' ניסן
הרה"ק משה ב"ר חיים צבי טייטךבוים אדמו"ר מסאטמר )ב' ברך משה(

כח' ניסן
הרה"ק שבתי שעפטל ב"ר ישעיהו הלו הורוויץ )ב' ווי עמודים(

הרה"ק אהרן ב"ר יצחק מנשה רוזנפלד מפינסק קרלין
הרה"ק משה ב"ר יעקב הלברשטם מטשאקעווע )ב' דברי משה(

כט' ניסן
הרה"ק יהודה מאיר שפירא משפיטיווקא ב"ר פינחס מקוריץ

הרה"ק משה ב"ר ישראל מקוברין
הרה"ק מרדכי שלום יוסף ב"ר אהרן מסדיגורה )ב' כנסת מרדכי(

ל' ניסן
הרה"ק יוסף הלוי ב"ר מאיר מיגאש תלמיד הרי"ף

הרה"ק יעקב ב"ר צבי מעמדין )הגריעב"ץ(

ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ְמַנֵחם ֶמעְנֶּדל ִמִּויְטֶּבְסק 

ַּבַעל "ְּפִרי ָהָאֶרץ"
יֹוָמא ְּדִהּלּוָלא - ב' ְּדֹראׁש ֹחֶדׁש ִאָּיר



ספיר ויהלום
הארה חסידית לפרשת השבוע

 

   

את זה תאכלו

מליז'ענסק זיע"א רבי אלימלך הרבי הרה"ק סב יהפעם אחת 
לסעודת ערבית רגילה ביחד עם כמה מתלמידיו. לאחר שאכל בקדושה 

רבי אלימלך את הרבי ובטהרה ובדביקות עילאה כדרכו בקודש, משך 
ופנה אל תלמידיו ואמר:  ,ידו כשהוא מותיר ממאכלו בקערה שלפניו

חי אינו עשות כן, אני כבר זקנתי וסבתי, כבניי יקיריי, אל תלמדו ממני ל
במתניי, ובעל כורחי אנוס אני למשוך את ידי ולהותיר. אולם אתם, 
אברכים צעירים, הוו משתדלים לאכול את כל המוגש לפניכם, למען 

פשיה זכי נמי גו דזכי לנתוסיפו כוח ואון לעבודת הבורא יתברך, ומ
הלא הוא 'הניצוץ הקדוש'  ,ומתוך שזוכה לעצמו זוכה גם לחברו[-]לחבריה 

שבתוך המאכל, הנעשה בכך שותף בתורה ובתפילה שלומד ומתפלל 
האדם מכח האכילה ההיא, ועל ידי זה יש לניצוץ ההוא עליה. והוסיף 

רבי אלימלך בנימת התנצלות: בימי נעוריי היתה דרכי להתענות הרבי 
הרבה ולסגף את גופי, לכן תשש כוחי ואיני מסוגל היום לאכול היטב. 
אולם אתם יקיריי, זאת עשו וחיו, אכלו לשובע נפשכם, על דעת כן 
שעל ידי כך יהיה גופכם בריא וחזק לעבודת השם יתברך, ממילא תהיה 
כל אכילתכם לצורך גבוה ותחשב לכם אכילתכם כעבודת הקודש ממש 

ספר 'צנתרות הזהב' חלק הקדושת ציון, הרה"ק ר"ש מבאבוב בשם אביו מההרה"ק כך סיפר )

 .ב עמוד שנג(

* * * 

בישיבתו מליז'ענסק זיע"א רבי אלימלך הרה"ק הרבי כאשר ביקר 
, חלף ביום השבת בורגבניקלשזיע"א הרבי רבי שמעלקא הרה"ק של 

קודש מתחת לחלון בית המדרש ולאוזניו הגיע קול תורה שבקע מפי 
דים בהיכל הישיבה. הכיר רבי אלימלך כי אותו תלמיד אחד התלמי

לומד בהתלהבות עצומה ומתוך דחילו ורחימו עד להפליא, ועל כן נכנס 
אל ההיכל פנימה כדי לראות מי הוא זה ואיזה הוא אותו בן עליה. כאן 

את מילא , אשר לימים זיע"א פגש את הגאון הקדוש רבי מרדכי בנעט
 ורג. בשל ניקלש המקומו של רבי שמעלקא כרב

רבי אלימלך לצדו של רבי מרדכי הצעיר, אך זה לא חל הרבי נעמד 
ולא הרגיש בו כלל ועיקר והמשיך בלימודו הנלהב והמעמיק. כך ארך 
הדבר שעה תמימה עד אשר סיים רבי מרדכי את פרקו, ורק אז הופתע 
לגלות את האורח הדגול מפולין, הרבי רבי אלימלך, ניצב עליו. רכן 

רבי אלימלך לעברו ולחש לו: אחי יקירי, חזור בתשובה ושוב הרבי 
נדהם רבי מרדכי עד עמקי נשמתו שכן לא מצא בעצמו שום  .לבוראך

פגם ועוון שיהיה ראוי לתוכחה זו, אלא שרבי אלימלך לא חש לבאר לו 
 את כוונתו, כי אם נפרד ממנו לשלום והלך לדרכו. 

רבו הרבי רבי שמעלקא ופגשו מאוחר יותר הגיע רבי מרדכי לבית 
רבי אלימלך. אזר רבי מרדכי עוז וסח לרבו את הרבי מיסב בצוותא עם 

אשר קרהו עם הצדיק האורח, וביקש לדעת ולהבין את פשר הדברים. 
רבי אלימלך והשיב לו: ומדוע לא תבין, הלא ישבת כל הרבי פתח 

רה השבוע החולף בתענית, ולפי ערך עיונך והתמדתך בלימוד התו
לבעל תורה כמוך נחשבת התענית  .הקדושה נגרם לך מכך ביטול תורה

לחטא! באשר תפקידך הוא ללמוד ללא הרף ובכל הכוחות ולא 
 להתענות ולהסתגף ולהחליש את הגוף. 

ויידע רבי מרדכי כי איש אלקים קדוש ונורא הוא האורח. צופה 
י בסוד נסתרות ויודע תעלומות. שכן את דבר תעניתו נצר רבי מרדכ

 .)שם, עמוד שנה(כמוס ושום אדם בעולם לא ידע על כך 

* * * 

הרה"ק החידושי הרי"ם זיע"א שאל פעם לחסיד אחד: אמור לי 
, ששמע לו החסיד השיב א,"יעצק זאמה שמעת מרבינו הקדוש מק

ממנו שאמר בזה הלשון: תמיה לי מדוע אין אדם נעשה ירא שמים 
ענין שעל ידי זה ה עיקר הוכשר מברכת המזון. הלא ברכת המזון הי

כמבואר  ,אברהם אבינו ע"ה את האנשים תחת כנפי השכינה סהכני
שלאחר שאכלו ושתו האורחים אצל אברהם  מג ח( אשית רבה)ברבמדרש 

בזה הלשון: הרי"ם אמר לו רבינו  .אבינו אמר להם ברכו למי שזה משלו
אך לי פלא האיך אין האדם נעשה כשר  ,הנה הוא אמר כמו 'גיטער יוד'

ידע שור קונהו וחמור ' )ישעיה א ג(והלא נאמר  ,וירא מהאכילה גופא
 .)'ליקוטי הרי"ם', הפטרת שבת חזון( 'אבוס בעליו

* * * 

ו כי אין לו לאדם לסגף רבמאורי החסידות סהקדושים רבותינו 
ולענות נפשו בצומות ותעניות, כאשר הטיב לומר בזאת הרה"ק בעל 

נו דות בוראהדרך אשר בה נלך בעב: )פרשת וילך(זיע"א 'מאור ושמש' 
יתברך ודרכי התשובה הנכונה, כי הנה ישנם אנשים אשר יחשבו כי תוכן 

לא בזה  תים וסיגופים, ואולםשובה הוא יום ענות אדם נפשו בתענהת
בחר ה' ובפרט בדורות האלו צוה לנו אדמו"ר הרב האלקי הקדוש מו"ה 

כי כשל כח הסבל  ,אלימלך זצוק"ל לבל יתענו יותר ממה שציוו חז"ל
ואין באפשרי לקנות שלימות על ידי  ,לסבול התעניות והסיגופים

תעניתים, זולת מי שבטוח על כוחו ואונו שיהיה יכולת בידו לקבלם, או 
ות לו פגם חס ושלום בעבירות חמורות יבוא לפני צדיקי הדורות להור

 אלו דבריו. .תשובה, וכל ערום יעשה בדעת

ואדרבה ביארו שיש חשיבות גדולה באכילה הנעשית כראוי, 
היא מעלה עוד זאת  ,שיש בה נתינת כח לעבודת השי"תשמלבד מה 

 ומרוממת את הניצוצות הקדושות המצויות במאכלים.

הבעל שם טוב זיע"א אור שבעת הימים וידועים דברי רבינו 
'רעבים גם צמאים נפשם בהם תתעטף', כי  )תהלים קז ה(בפירוש הפסוק 

הם, מה שברא הקדוש ברוך הוא דברי מאכל ומשקה שהאדם תאב ל
הוא מחמת הנפש העטופה בהם, שהם ניצוצי אדם הראשון, שהתלבשו 
בדומם צומח חי מדבר, ויש להם חשק להתדבק בקדושה, וכל אכילה 
שאדם אוכל ושותה, הם ממש חלקי ניצוצות שלו, שהוא צריך לתקן. 
זהו שאמר הכתוב 'רעבים גם צמאים', מה שהאדם רעב וצמא להם, 

 '. הוא לפי ש'נפשם בהם תתעטף

שפת על פי דברי הבעש"ט הקדוש זיע"א, הוסיף וביאר הרה"ק ה
יב ה' ֱאֹלֶהיָך ֶאת ' )דברים יב כ(את הפסוק  תרנ"ו(ראה )זיע"א אמת  י ַיְרחִּ כִּ

י ְתַאֶוה ַנְפְשָך ֶלֱאכֹל ָבָשר ְבָכל  ֶבר ָלְך ְוָאַמְרָת אְֹכָלה ָבָשר כִּ ְגֻבְלָך ַכֲאֶשר דִּ
למדה תורה דרך ארץ, שלא יתאוה ', ופירש רש"י: ַנְפְשָך תֹאַכל ָבָשרת ַאוַ 

 . ל בשר, אלא מתוך רחבת ידים ועושראדם לאכו



ספיר ויהלום
הארה חסידית לפרשת השבוע

 

   

וכי  ',בכל אות נפשך' 'אות נפשך'דכל מה שכופל הפסוק בכל 
למלאות התאוה. אכן אין ריבוי אחר ריבוי בתורה אלא  תובהתיר הכ

אך תאות הגוף מכסה  ,בנפש למעט. כי באמת כל תאוה יש לה שורש
ניכר העיקר. ואיתא בשם הבעש"ט בפסוק  העל תאות הנפש שלא יהי

למה ברא הקדוש ברוך  רוש,ופי ',רעבים גם צמאים נפשם בהם תתעטף'
רק שיש בהם ניצוצות  ,הוא להיות לאדם רעבון וצמאון לאלה הדברים

יקר רצון כי ע ',נפשם בהם תתעטף' ירושכו'. וזה פוהשייכים אל הנפש 
וצמאון של הגוף. ולכן לעתיד  הנפש מעוטף ומכוסה ומלובש ברעבון

כי  ',ו' דברי ה'וגלשמוע  י אםלא רעב ללחם ולא צמא למים כ' בכתי
ולכן יתבטל רעבון וצמאון הגשמיי.  ,יתגלה רעבון וצמאון העיקר הגנוז

חלק  ר הרעוהגם כי יש גם ליצ ,כי הנה האלקים עשה האדם ישר
שתנה אם האדם בר דעת ואינו נ כל מקוםמ ,שאור שבעיסה ,באדם

 ר הרעממילא משהו הבא אל הגוף ויצ ,שבו את שלו נהומקבל כל בחי
דייקא להיות  ',פשךבכל אות נ' רושבטל וטפל אל הנפש. וזה עצמו הפי

ובזה עצמו מתמעט  ,ולא יבטל הגוף תשוקת הנפש ,התאוה בנפש וגוף
וזהו  ',בכל אות נפשך'הגוף הרי אינו  תאות הגוף. אבל כשגובר תאות

כי 'הריבוי אחר ריבוי למעט תאות הגוף כנ"ל. ובאמת אין זוכין לזה רק 
ולכן  ',העמדת במרחב רגלי' רשבמד ו שכתובוכמ ',ו' גבולךוגירחיב ה' 

דאין לך בן חורין אלא  ,רשאי לאכול בשר ם הארץחז"ל אין עאמרו 
וזה  .ין הנפש מתאסר בתאות הגוףשא ,ואז יש לו חירות ,העוסק בתורה

רחבת ' רושופי כי אין עני אלא מתורה ומצות. ',רחבת ידים ועושר' קראנ
 רוש,פי ',אשר תמצא ידך לעשות בכחך'כדאיתא בזוה"ק בפסוק  ',ידים

ה ונפש שולטת באדם. כי יד הוא הכח להיות הנשמ ,"שייבכח הנשמה ע
מצוה לאכול  ,ובו יש כח הנשמה יתירה ',רחובות' ראלכן בשבת שנק

 בשר ולשתות יין. 

ומסיים שם השפת אמת בדברי הרה"ק החוזה מלובלין זיע"א: 
כי הצבי  ',כצבי וכאיל תאכלנו'רמז  ל דרךע רושפי 'זאת זכרון' פרובס

מביט תמיד לאחוריו. כן בשעת אכילה צריכין  חתועין א ,חתישן בעין א
 .בכל פעם עבודת ה'ה' ולזכור  שלא לשכוח תורת

* * * 

בספרו 'עבודת ישראל' זיע"א ניץ 'זאמקהמגיד וכך כתב הרה"ק 
הר"ר זושא ז"ל ברצוני שלא ו: שאמר הרב הקדוש מ)ליקוטים לאבות פ"ג(

לאכול, ומה אעשה שבוראי יתברך כמעט כופה אותי במה שברא לי 
 הפה, כי בודאי הבורא יתברך לא ברא עולמו כי אם לעבדו בלבד, אם כן

מה היה צורך לברוא את הפה לצורך אכילה וכיוצא מדברים אלו. אך 
דבזה יש גם כן עבודת ה' יתברך כנ"ל, שבכל ענין מעניני העולם יש בו 

 עצם רוחני הצריך להעלותם.

: הנה הצדיק )'עבודת ישראל' פרשת שלח( עודובהרחבה יתירה כתב 
אותו לפי ה משולם זיסל מאניפאלי אמר כשהאדם אוכל בתו"הקדוש מ

דמיונו שאי אפשר לחיות בלא אכילה ושתיה בודאי מן הנמנע שירים 
ניצוצי הקדושה שבתוך המאכל למעלה, רק אם האדם חכם ומשכיל על 
דבר ואומר בלבו הלא בודאי אם הבורא ברוך הוא רצה שנחיה בלי 
אכילה בודאי היה אפשר להתקיים כמו עתה, אלא שהבורא ברוך הוא 

ש כל חי על ידי אכילה, ועל ידי זה אני מוכרח לאכול רצונו להחיות נפ
בקדושה וטהרה שאני עושה רצונו בזה, ואז יש בכח אדם להרים 

, דהיינו 'בבואכם אל הארץ'ניצוצין קדישין לשורשם. וזה פירוש הפסוק 
אל הארציות, ותדעו נאמנה אשר אני מביא אתכם שמה, כי אני הבאתי 

ה' יתברך והשביעה גם כן מאתו, אז  אותך לזה שהרעבון והצמאון מאת
 , ותגביהו הניצוצין'והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה לה''

 .ודברי פי חכם חן .קדישין למעלה

* * * 

רבינו האור החיים הקדוש במה לפרש בכך גם את דברי ואולי יש 
וגו'. טעם שמכנה שם  'זאת החיה': )ויקרא יא ב(שכתב בפרשת השבוע 

בהמה, כבר כתבתי בכמה מקומות כי בחינת הרע לא יתייחס  -חיה 
שיש בה בחינה  ,פירוש ',זאת החיה'אליו בחינת החיים, והוא אומרו 

הנקראת חיה, לשלול שאר בהמות שאין להם קדושה שהיא בחינת 
חיות זו היא הניצוצות הקדושות המצויים במאכלים  . עכ"ל.החיים

 הכשרים.

* * * 

שני עניינים אודות  )ספר הליקוטים, פרשת עקב(ובא מהאריז"ל ומ
המצויים במאכל: א' להעלות הנפש החיונית שיש במאכל אל הקדושה, 
ב' לגאול את הנפשות המגולגלות במאכל, וכתב שם: וזה שתקנו 

על הכל  )ברכות פ"ו מ"ב(בברכת הנהנין 'שהכל נהיה בדברו', כי קיימא לן 
כי היא ברכה כוללת. ובכח זאת הברכה עולה כל יצא,  'שהכל'אם אמר 

הרוחניות והקדושה למעלה למקומו, ויתקנו מקלקולם בחטאו של 
אדה"ר. ובברכה האחרונה, שהיא 'בורא נפשות רבות וחסרונם' וכו', 
רומז המין האחר, לתיקון נפשות המגולגלים, בצומח או בעלי חיים או 

מברואיו  'נפשות רבותבורא 'במינים האחרים, בכח הברכה האומר 
ובחסרונם, צריכין אנחנו בכח זאת הברכה, 'להחיות בהם נפש כל חי 
אשר ברא', והוא שם מגולגל, ובכח הברכה שהוא בא בזה התקון, 

 עכ"ל. ובודאי שברוך הוא חי העולמים, ומפליא לעשות דבר גדול כזה.

: )נג:(אמרנו לבאר דברי הגמרא במסכת ברכות על פי דברים הללו 
אמר רב יהודה אמר רב ואמרי לה במתניתא תנא 'והתקדשתם' אלו 

ההתקדשות  מים ראשונים, 'והייתם קדושים' אלו מים אחרונים.
כנגד העלאת הנפש החיונית שבמאכל, שתהיה בחינת  היא הראשונה

ההתקדשות אילו קליפת נוגה נכללת ועולה במדרגת הקדושה, ו
האחרונה להכין עצמו להעלות את הנשמות שנתגלגלו במאכלים 

 באמצעות הברכה האחרונה. 

* * * 

מנהגו של הרה"ק רבי מנחם מענדיל מפרימישלאן זיע"א שאף 
כאשר לא הספיק לטבול במקוה קודם התפילה, הקפיד לטבול ולשים 

 )עקבאזור למתניו בטרם יאכל את סעודתו, וטעמו עמו דאיתא בזוהר 

ששעת אכילה היא שעת מלחמה, וביאר על כך שכאשר  רע"מ רעב.(
ניגשים לתפילה, יודע גם הפחות שבישראל כי לדבר מצוה הוא הולך 
ומתכונן לכך כראוי, איש כפי מדרגתו. אבל האכילה נראית בעיני בני 
אדם כדבר ירוד ונחות, ואינם משימים ליבם לידע כי היא חלק גדול 

מעלתה עד למאוד, אם רק ידע האדם להתכונן בעבודת השי"ת וגדלה 
אליה כראוי ולהתבונן במעשיו בעת מעבדו ולכן צריכה היא הכנה 

 יתירה.

: בשם הרב הקדוש )ש"ס שבת בשם פאר ישרים(ומובא בתורת המגיד 
. וקשה, דאנו רואים )קכט:(ממעזריטש זצ"ל, אכל ועמד מתחייב בנפשו 

מתים, אך דענין אכילה הוא  כמה בני אדם עומדים אחר האכילה ואין
לברור ניצוצי הקדושה, וזה שאמרו שעת אכילה שעת מלחמה, דבאמת 
היא מלחמה גדולה, דאם זוכה ומעלה ומברר ניצוצי הקדושה, אז עולה 
ממדרגה למדרגה, משא"כ כשאינו מברר אזי הנצוצות הקדושים 

ל מנוח משפילים ומורידין אותו, בענין שאין בידינו אלא כוונת אכילה ש
שהיא כוונה קטנה, לכך לא רצה המלאך לאכול אצלו, משא"כ באברהם 

 באו המלאכים דוקא לאכול אצלו להתעלות על ידו.
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ביהכנ”ס חב”ד  רח’ התומר 5
ביהכנ”ס ‘אחוה ורעות’  רח’ הנביאים 5

ביהכנ”ס ‘שערי ציון’  רח’ הנביאים 5
ביהכנ”ס ‘קדושי צה”ל’  רח’ פלמ”ח 8

כולל ברסלב רח’ דבורה הנביאה

חיפה
רח’ נתיב אליעזר 1

ביהמ”ד נדבורנא

חיספין
מזכירות היישוב

ישיבה תיכונית חיספין
ישיבת ההסדר ‘הגולן’

טבריה

ביכנ”ס ‘חניכי הישיבות’ רח’ ז’בוטינסקי 1
ביכנ”ס ‘צמח’ רח’ יפתח הגלעדי 11

ביהמ”ד של הרב קוק רח’ אהל יעקב
ביכנ”ס ‘קרלין’ רח’ חזון איש 18
ביכנ”ס ‘צאנז’ רח’ אהבת ציון 1

ביהכנ”ס ‘תפארת טבריה’ רח’ המגינים 1
שטיבלאך )הרב אויערבאך( רח’ ורנר

ביהכנ”ס ‘יביע אומר’  רח’ מיכאל 7

ירושלים
רח’ יחזקאל 26 )בדוכן(

רח’ יעל 4
רח’ מוסאיוף 5

כתובתעיר

ירושלים

ציון שמעון הצדיק
ביהמ”ד באדאישל רח’ פתחיה 2

רח’ חיים פרחי 2
ביהמ”ד אמשנוב רח’ פרנק   בית וגן
ביהמ”ד סאטמר רח’ אבן האזל 20

ביהמ”ד רחמסטריווקא רח’ גבעת משה 10
ביהמ”ד ביאלה  רח’ יעקבזון  20

ביהמ”ד קרלין רח’ עזרת תורה 27 
החומה השלישית 16

ישיבת ‘נהר שלום’ רח’ שילה 6
הכותל המערבי מניין וותיקין
הכותל המערבי מניין וינגרטן

משרדי ‘הידברות’ רח’ דובר שלום 9
ביהמ”ד הגדול דחסידי בעלזא רח’ דובר שלום 6 

ביהמ”ד ‘קדושת מרדכי’ לעלוב רח’ בר אילן 39 
ביהמ”ד ‘אנשי ירושלים’  רח’ עזרא 2

רח’ אלמושינו 4/6   רמת שלמה
ביהכנ”ס ‘מונסטרית’ רח’ הרב קלונימוס 38
ביהכנ”ס ‘משכנות יעקב’ רח’ סאדיגורא 26 
ביהכנ”ס ‘שומרי החומות’ רח’ אגרות משה 1
ביהכנ”ס חב”ד רח’ האדמו”ר מליובאוויטש 

ביהכנ”ס ‘סלונים’ רח’ קהילות יעקב 13
ביהכנ”ס ‘ויז’ניץ’ רח’ סאדיגורא 26 

ביהכנ”ס ‘באיאן’ רח’ דרוק 101
ביהכנ”ס ‘טשחויב’ רח’ אלנקווה 25
ביהכנ”ס ‘חוסט’ רח’ אלמושנינו 5

ביהכנ”ס ‘ערוך לנר’ רח’ דרוק 97 פינת אלמושנינו

ביהכנ”ס ‘רינת גבריאל’ רח’ אלמושנינו 5
ביהכנ”ס ‘משכן משה’ רח’ הרב חדש 1
ביהכנ”ס ‘חזון איש’ רח’ ז’ולטי 23 פינת חזו”א
ביהכנ”ס ‘לומדי תורה’ רח’ הרב ז’ולטי 6

מעדני הפסגה  רח’ ברכת אברהם 4
רח’ יעקב דה הוז 2/1    רמות א’

ביהכנ”ס ‘שבת אחים’ רח’ הכרמל 64כפר סבא
בית הכנסת המרכזיכרמי קטיף
מרכז רוחני ‘מאור החיים’ רח’ הדובדבן 14מגדל העמק

מודיעין 
עילית

רח’ הלוח העברי 34/2
ביכהכנ”ס ‘מגדל דוד’ רח’ מגדל דוד 35

ביהכנ”ס ‘נאות שמחה’ רח’ מסילת יוסף 40
ביכנ”ס בויאן    גרין פארק

ביכנ”ס אונגוואר    גרין פארק
ביהמ”ד קרעטשניף רח’ יהודה הנשיא 21

ביהמ”ד ויזניץ רח’ רבי טרפון 8
מקווה יערוסלב רח’ רשב”י 21

מחסיה
ביהכנ”ס המרכזי 

ביהמ”ד ‘מתא’ מחסיה
ביהכנ”ס ‘נעימת חיים’ מיתר

מפעל שמן מרוקאי א.ת פארק קורןמעלות
רח’ אלה 7מצפה נטופה

הישיבה הגבוהה מצפה רמון רח’ עין עופרים 18מצפה רמון

ביהכנ”ס המרכזינחלים

כתובתעיר
בית הכנסת המרכזינטע

ביהכנ”ס המרכזי      הר יונהנצרת 
רח’ הרב מזוז 40נתיבות

נתניה

רח’ יהודה הנשיא 11
רח’ אמנון ותמר 7 )כניסה ג’(   

ביהמ”ד ‘חפץ חיים’ רח’ נעמן בלקינד 9
ביהכנ”ס ‘בית אליהו’ רח’ לבונטין 19

ביהכנ”ס ‘פנינת האור הגנוז’ רח’ 
ביהכנ”ס המרכזי  שכות ‘משהב’

רח’ מפרץ שלמה 11/35עכו

עלמה

בית הכנסת ע”ש ר’ אלעזר בן 
בית הכנסת הגדול

בית המדרש ‘נר מיכאל’
בית הכנסת ‘שלג’

עפולה
רח’ ביל”ו 5 כניסה ב’
רח’ שלום עליכם 26

ביהמ”ד רח’ הזית 1 קומה שניה

ערד
רח’ חרוב 7

רח’ יהודה 52/40

פתח 
תקווה

ביהכנ”ס המרכזי קריית הבעש”ט רח’ בן אליעזר 15

כולל ‘אהל רחל’ רח’ הירקונים 18 כפר אברהם
מקווה הבעש”ט רח’ דרך מנחם בגין 113

ביכהנ”ס ‘חניכי הישיבות’ רח’ מנחת שלמה 3
ביהכנ”ס ‘חניכי הישיבות’ רח’ שמואל הנגיד 4

ביהמ”ד ‘ויזניץ’ רח’ פרנקפורטר 20 
ביהמ”ד ‘בית אהרן’ בעלזא רח’ רוטשילד 108
מהדרין - מאפים ולחמים מיוחדים  רח’ החמישה 1

מהדרין - מאפים ולחמים מיוחדים רח’ גיסין 86
ביהכנ”ס המרכזי ביה”ח בילינסון

צפת
רח’ אצ”ל 207

ביהמ”ד צאנז   רח’ תרפ”ט 13

קדומים
ישיבה גבוהה קדומים רח’ מעלה רש”י

ביהכנ”ס ‘משכן מאיר’ רח’ מעלה שנאור
ביהמ”ד המרכזיקוממיות

קרית גת
ביהמ”ד קרעטשניף רח’ רמות דוד 1

ביהכנ”ס ‘קהל חסידים’ רח’ גאון הירדן 31

קרית 
שמואל

המקווה המרכזי רח’ תורה ועבודה
ישיבת ‘רמה בקריות’ רח’ קדושי השואה 13

ביהמ”ד ‘נחלת ישורון’ עטרי רח’ הנביאים 12ראש העין

ראשון 
לציון

רח’ משה לוי 16
ביהכנ”ס ‘משכן צדוק’ רח’ נחמיה 80

רח’ השקמים 16רכסים

רמלה
ביהמ”ד ‘אשל אברהם’ בראשות רבי יעקב 

ביהכנ”ס ‘יד הרמ”א’ רח’ דוד רזיאל
ביהכנ”ס ‘איילת השחר’ רח’ הגדוד העברי

בית כנסת ‘משכנות יעקב’ רח’ ארנון 13רמת גן
ישיבת ‘ערשנו’ רח’ הרב אפריים 31רעננה

בית הכנסת שומריהשומריה

תל אביב
ישיבת חב”ד רח’ טאגור 32 

רח’ הגיבור האלמוני 26    יד אליהו
כולל ‘זכר שלמה’ רח’ יהושע בן נון

ביהכנ”ס המרכזי בבי"ח תל השומרתל השומר

'מוקד החסידות' לשירותכם: 073-2600-999 



'אוצר פניני החסידות'
להתבשם מאור החסידות
עם רבבות אלפי ישראל בכל שבוע מחדש

להשיג גם בחנויות הספרים המובחרות:

'מוקד החסידות' לשירותכם: 073-2600-999 

אופקים
יהודה הנשיא 90יפה נוף

חפץ חיים 6נזר הקודש

אשדוד

האדמור מפיטסבורג 44אוצר הספרים בלוטניק

הרותם ביהמד מעליץסיטנר מעליץ

יוסי בר חלפתא  10יפה נוף

אליעזר בן הורקנוס 12ספרי שרגא

בית שמש

אור החיים 12הנקודה היהודית

נחל ניצנים  8 בחניון מתחת לסופר ישיודאיקה סנטר

חזון איש 17         יפה נוף

חפציבה בן איש חי 29יפה נוף

חזון איש 35ספרים שיווק והפצה

ביתר עילית

רבי עקיבא 6ספר וכו’

אלעזר המודעי 11ספרית ביתר

המגיד ממעזריטש 86קודש

בני ברק

ירושלים 10אורייתא

זוננפלד 3אורן לב יהודי

כהנמן 126אלתר ספרים

חזון איש פינת הרב לנדאואלתר ספרים

חבקוק 3בנדיקט

יואל 14ברכת הספר

שלמה המלך 2גיטלר

אמרי חיים 22הדרת הספר

הרב שך 8טלית סנטר

עקיבא 130יפה נוף 

עקיבא 43יפה נוף 

עזרא 45יפה נוף 

השומר 19יפה נוף 

ברטנורא 3יפה נוף 

השומר 64למדן בית הספרים

הרב שך 2מרכז הספרים

בית יוסף 12סאטמר 

חזון איש 23סופר ספר גוטמן

קוטלר 5ספרי אברמוביץ

שבטי ישראל 15ספרי קודש שבטי ישראל

ירושלים

מאה שעריםברסלב

חפץ חיים 13גירסה

חבקוק 5המסורה

ירושלים

קדושת אהרן )בית מדרש בעלזא(וולדמן שלמה

אשתורי הפרחי 3וייס ספרים

לבוש מרדכי 4ויסבקר

מלכי ישראל 19טלית סנטר

מלכי ישראל 31טלית סנטר

פישל 5יסודי

בית הדפוס 32יפה נוף

בר אילן 1יפה נוף

גבעת שאול 28יפה נוף

מלכי ישראל 17יפה נוף

משגב לדך 40מוריה

שורץ 1מלכות קודש

מאה שערים 17סופר סטור 

מאה שערים 2סיפור חוזר

בית ישראל 1ספרי הישיבה

צומת בר אילןספר הספרים

מאה שערים 15ספרי מאה שערים

עלי הכהן 15ספרים וינקל

הפסגה 45עולם הספר והיודאיקה

עין יעקב 31עין יעקב

מאה שערים 16פינקלשטיין שרייבר

מלכי ישראל 3ש. כהן ספרים

אדניהו הכהן 27שיווק והפצת ספרי קודש

פתח תקוה 16שינקיס

פתח תקווה
קהילות יעקב 4יפה נוף

ההסתדרות 2יפה נוף

מודיעין עילית

יהודה הנשיא 22גלינסקי-תשמישי קדושה

יהודה הנשיא 14יפה נוף

שדי חמד 1יפה נוף

אבני נזר 26יפה נוף

דברי חיים 5ספרים טוביםנתניה

השקד 10קוראים נבוןעלי

האדמור מחב”ד 1יפה נוףקרית גת

ההגנה 54טייטלבויםרחובות

סביון  39יפה נוףרכסים

סמ` חטיבת גבעתי 35שיר שלום יוחנן )לב לדעת(שדרות




