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  ק"ג לפ"משנת תשנ

  .אליו מאוהל מועד לאמר' ויקרא אל משה וידבר ה

 îòôô íëî¬ íôíë ³¼ð îë ö−ê¾ ó×ì ð−ôñ³ ñ× îþôê öê×ô)ðò³"î šþõ íëþ ê.(  

×ô −³¼ô¾"îôðê š"−ï êì½−¾þõô þ"êþ−¼ï ¹ñêí ñ¼ ó¼¬ ¼ , íè−þðôô µñôí îí−ëèí¾ ñ−ì ¾−êñ ñ¾ô µþð ñ¼

íè−þðôñ ,îê¾ò −× ð¼ ó−þ¾í ñ× ñ¼ , ³¼ë í−í¾ íêþ−í ³ðôë ö−−ð¼ ðôî¼ êîí óê ³îêþñ µñôí ³¼ð ñ¼ íñ¼ ó¼õ

óðîší ,î−ñê êëñ îíêþšî .ïñí þ¾í ,íòî¾êþí ³¼ ³ðîšò× ðìõî íêþ−ë îô®¼ ð−ô¼íî êë î³¼ðë ñõ¾ ³ôêë î³î−íë . îô×

í¾ô ñ¾ôòí ö× ,ëší îí−ëèí¾"íþî³ ö³ôî ó−½ò íô× îð− ñ¼ í¾¼î í ,î³îê êþš¾ ³¼ëî êþ−¼ï ¹ñêë í−í ,¼"×.  

 í¼−ð−í ³−ñ×³¾ ³¼ðí îíïî– ¼ðò êñ þ¾ê ,¼ îò−ëþ í¾ôñ í−í ³êï íðôî"í.  

)þ¾ëô ñîš ,íèí"®ï êì½−¾þõô ó−òîë −ëþ š"ñ(  

  

� זעירא שבתיבת ויקרא יש כמה וכמה "בטע� הדבר של האל

ע חיבר ספר אשר בו הוא "ק בעל המגלה עמוקות זי"הגה, טעמי�
רב ל� אל תוס� דבר אלי עוד "ה למשה "הקב מבאר את העני� שאמר

במאתי� חמשי� ושתי� אופני� על פי נגלה ועל פי , "בדבר הזה

' א� מובא בספרי� הק, וספר זה זכינו לאורו, כמני� רב ל�, נסתר
� זעירא באל� "שהמגלה עמוקות חיבר ספר לבאר את טעמו של האל

פ יש "ועכ, פר זהא� לא זכינו לס, במלואו שהוא אל�' אופני� כמני� א
  .ל"ק מפרשיסחא הנ"לנו הטע� של הרה

  

ëôþí íòí" íþîôí þõ½ë ó)ó−×îëò íþîô (ñ šþõ" ñî¬−ë ö−ò¼ êîí ³îòëþší ó¼¬ î³¼ð −õñî ³îòëþší ó¼¬ë µ−þêí ë

íþï íðîë¼ ,ó−þ−¼¾ñ óí−ìëï ³ê ðî¼ îìëï− êñî ëî³×í þôê¾ îô×î íþï íðîë¼ñ ìîëïñ êîíí ³¼ë ó−ñ−èþ î−í¾ ,¾š í−íî í

íïô ¾îþõñ óíñ ,í íî® µ×ñ ’îô¾ñ ö×¾ô ³î¾¼ñ ,íñ ³îòëþš îë−þš− ó¾î ,’í ¬¼−ô íïë óèî ’ ëî³×í þôêî þ¾õêð íô ñ×

íõ ó−¾î¼ îòìòê þ¾ê ñ×× ö× öî¾¼³ êñ ,í þìë− þ¾ê óîšôí ñê óê −× ’ó¾ îô¾ ö×¾ñ.  

ëôþíî"³îì−×îô ³î−êþ íô×ë îðšðš ñ¼ í×íî íï ñ¼ šñîì ö , îë−þší óí¾ óíô ðìêî íðîë¼ í−í êñ¾ ³¼ë ³îòëþš

óñî¼ë íþï ,í ¼¾−î ’î³ìòô ñêî ñëí ñê ,¼ ñî¬−ë óî¾ô êñ −êðî"ö× í¾¼ ï ,³îþìê ³î−êþ ê−ëí ðî¼î , ³î®ôë î³¼ð ö×î³î

îô®¼ ñ−õ¾− ê¬ì¾ óðê¾ ³îòëþší ,öëþšë í¾¼ò¾ íô î³îêþë ,í¬−ì¾ ,óðí ³š−þï ,ó−þëêí ³ëþšíî , ³î¾¼ñ −îêþ íï ñ×¾

îô®¼ óðêë , ½ì¾ êñêëší"óðê ¾õò ³þîô³ íôíë ë−þšíñ íî−®î í.  

ëôþí ³¼ðñ í−êþ −³êëí −òê íòí"ö ,í −× ñë³ −ë¾î− ñ× î¼ð−î îþ−×− êñí îò−šð® ì−¾ô öôïë −þí¾ ’ ó¼î ó−šñê êîí

šð® −ìëï îê−ë− íï ñ× ,ê¬îìí ³¼ð ñ−õ¾íñ ³îòëþší ó¼¬ð íïô þêîëô.  

þë¾ò ëñ íþë¾ò ìîþ ó−šñê −ìëï ëî³×í þôêô −³¾þ−õ íïëî ó−šñê −ìëï ëî³×í ³òîî× íïî íïë³ êñ ó−šñê ê×ðòî , ó¼¬

ê×ðòî þë¾ò ëñð íþë¾ò ìîþ êîí ³îòëþší , šð® −ìëï ±õì³ ïê ó−ñ¾îþ− ³îôîì íòë³ öî−® ³ê µòî®þë íë−¬−í íïñ í−êþíî

ó−þõ µìëïô ñ¼ îñ¼− ïê.  

)ëš¼− ³î¼î¾− ,íþí"þ š ’®ï ëîëñô ö−−¬¾òþîê ¼¾îí− ëš¼−"ñ(  

  
' ע שאמר שאצל רבותינו הק"זי" אמרי חיי�"שמעתי מרבינו ה

והיה , �"של הרמב" מורה נבוכי�"ע לא היו נוהגי� ללמוד בספר ה"זי

ע לא היה מרשה לנו ללמוד "זי") אהבת ישראל"ה(ר "אאמו: אומר
אלא להתהל� , "חובות הלבבות"שבספר " שער היחוד"אפילו את 

  .בתמימות בלי שו� חקירות ודרישות

� שבאמת חושש "רה נבוכי� כותב הרמבבהקדמה שבספר מו
הוא מלפרס� ספר זה משו� שאולי יהיו אנשי� אשר לא יוכלו לרדת 

משו� , א� ע� כל זה הרי הוא כותב את הספר, לעומק� של דברי�
יהיה , שא� יהיה אד� אחד מאל� אשר ברוחב שכלו יבי� את הדברי�

ביל בש"ולכ� החליט לכתבו , הדבר עבורו לתועלת מרובה ביותר

  ".האחד מאל� הזה

פנחס מקארי# ' ק ר"ע שהרה"ושמעתי מרבינו האמרי חיי� זי
אשר מבי� את הדברי� " אחד מאל�"ע אמר על עצמו שהוא הוא ה"זי

  .שבספר מורה נבוכי� ואשר בשבילו כדאי היה כתיבת הספר

פע� אחת השאיל אחד מבני ביתו את הספר מורה נבוכי� שלו 
פנחס מקארי# הורה להשיבו ' ק ר"להרהכשנודע הדבר , למישהו אחר

כשנמצאי� בבית אפילו בשעה " �"ספרי הרמב"ש, תיכ� לביתו ונימק
  .מסוגלי� ה� ליראת שמי�, שאי� לומדי� בה�

ע היה לומד הרבה בספר "מצאנז זי" דברי חיי�"ק בעל ה"הרה
וכפי שנראה מספריו הקדושי� בה� הוא מרבה " מורה נבוכי�"

ומסופר שחותנו בעל , "מורה נבוכי�"רי הלהביאו ולהעתיק מדב
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 ק"לפ ב"עתש -] רב[ט גליו
  - ' ושנה ד  "בס



 

 

 

 ב

ע לא היה ניחא דעתו מזה שחתנו הדברי חיי� "זי" ברו� טע�"ה
ולכ� היה תמיד מקפיד לסגור במנעול את , מרבה לעסוק בספר זה

כדי שלא יגיע לידי , הארו� אשר בו היה נמצא ספר המורה נבוכי�

ר� נזכר ובאמצע הד, פע� אחת יצא מביתו לנסוע למקו� אחר. חתנו
�מיד שב על עקבותיו וחזר לביתו כדי לנעולו , ששכח לנעול את הארו

 ].וכמדומה לי שכבר לא מצא ש� את הספר[

  

  
  .א� הכה� המשיח יחטא לאשמת הע�

¾þ ö−−¼"ó¼ñ íô¾ê êîí ê¬ì− ì−¾ôí öí×í óê¾ î¬î¾õ −õ ñ¼ ¾þ−õ¾ − , íþîê×ñ í¾š¾ íô −õ ñ¼ ¾þõñ ¾−î

×ì ð−ôñ³ ðë×ñ í³î® íþî³íð ë−³×ð× î−òõô óîšñî ó)¬− êþš−î ,ëñ (öšï −òõ ³þðíî óîš³ íë−¾ −òõô , íô×ì íòš¾ íï

)íò ó−þðò ,ê (−ê −þí −êôêî ’¾ë" šî½õ ñ¼ ½)ê× þëðôë ,× (ê−èí ³îôëôî , îñ ¾− óê íþî³ë š½î¼¾ ó×ì ð−ôñ³ ¹êð

ëší ³îê¾ò³í"îñ−õ¾ô í , ê³−ê óèî)î½ ó−ì½õ ,ë (îòôô ³šñ³½ô î³þî³¾ ,ì−òô ó−ô¾ óîšôñ ö−×ñîíî íîëèí óîšô ó−

µîôòí , ó−ô× íþî³ −þëð îñ¾ôò ö×ñî)ï ³−ò¼³ ,ê( , î−òõô ó−ðôî¼î ðîë× îë ö−èíîò ñ×í¾ íêîþ ó×ì ð−ôñ³¾ íï ö× óêî

³îêèî ³îê¾ò³í îñ óîþèñ ñî×− ,î−òõô ó−ðôî¼ î−í êñ îñ−ê þ³î− îñ ëî¬ í−í êñí µ× íþî³í í³î® íï íôñ ö× óêî.  

þôîñ −³−®þ íþîê×ñî îñ š−ïíñ þëðí ñ×î−î î−òõô ó−ðôî¼î î³îê ó−ðë×ô¾ íô ëî¬ þëðí ö−ê îô®¼ñ îñ ³ôêëð −íòð ,

ô ñëê"íþî³í ðîôññ óí óè îþëè− íï −ð− ñ¼¾ íñîðè íñ¼ô êîí ó−êîþí ó−þìêñ ô , ö−ê îô®¼ë ó×ì ð−ôñ³íñ¾ ¹ê ö×ñî

íëî¬ñ þëðí ,³îê−èî ³îê¾ò³í îñ óîþèñ ñ×î− −× ,ô"ñ¼ þ³îîñ ìþ×îô êîí ô óñî¼í ³ëî¬ñ îñ¾ , êîí êôñ¼ð ó−¾òêñ −×

ó×ì ð−ôñ³ −òõô ó−ðôî¼¾ íô íñîðè íëî¬ñ.  

ö× íþî³í í³î® þë×¾ öî−×ð íêþò óòôê ,ó×ì −ð−ôñ³ ðë×ñ þëðë íî®ô ¾−î , ñ−ë¾ë ó×ì ð−ôñ³ ðë×ô ðìê óê ëî¾

−¾í ³î®ô ó−−šñ"³îê¾ò³í óî¾ −ð−ñ íïô ó×ì ð−ôñ³í êë− êñ ëî¾ ³ ,³¾ò ¼þ þëð óî¾ ö−êð ð® óî¾ë íî®ô óî−šô ñ¾ñ

³îñ¾ñ³¾í íô×î íô×ë îñ−õê ,êî"−¾í öî®þ× íî®ôí ðìê ó−−šô¾ íôôð þ¾õê µ−ê ×"ì þìêí êë− ³"³îê¾ò³í −ð−ñ íïô î ,

óñî¼ë¾ óðê óî¾ñ ¼þ þëð óî¾ íïô ì−ô®− êñ¾ ö−èô íî®ôí ³î×ï −êðî , îô× ó−ô¾ ³êþ−ñ íï ñ× ó¼ ö−×îï íëþðê šþ

 íë−¾ −òõô −ëè êþší ó−−½ô¾îèî óîš³ ’îèî µ−šñêô ³êþ−î ,’ êîíî ó−ô¾ ³êþ−ñ ö−×îï îï íî®ô óî−š þ×¾ë¾ ¾þðôë ê³−êî

³ôêë ³îñõ¾.  

íþ−ë¼ íþ−ë¼ þ×¾î íî®ô íî®ô þ×¾¾ íò¾ôë ê³−ê¾ íô ö× óè îíïî , ³î¾¼ñ íð− ñ¼ ö−×îï¾ êîí íî®ôí þ×¾¾ îò−−í

³îþìê íî®ô ,−ë¼ −ð−ñ óðê óî¾ êîë− êñ¾ êîí íþ×¾¾ ö×¾ ñ×ô ö× óêîñêþ¾− ¾−ê ñ¾ íî®ôí óî−š −ð− ñ¼ íþ.  

¾ñ îò−−íð íî®ôí óî−š ó¾ñ šþ êîí ñêþ¾−í ó−−šô¾ íî®ôí óî−š óêë êšîð îíïð íêþò óòôê" íë ¾− óê ñëê ¾

ì þî½−ê ³îëîþ¼³"íï ññ× íë ö−ê −ïê î , ¾þõñ ó−¾îðší ó−þõ½ ó¾ë ±¼í −þõ þõ½ë ê−ëí¾ íô −õ ñ¼ þ−ë½íñ ¾− þ³î−ëî

¾í −þëð"í×½− îþôê¾ ½ íþ¾ îï ,í−õ−ë ö−×î½ ñ×í¾ í×½− íô¾ êþšò íôñî ,í−õ−ë ö−×î½ ñ×í í−í¾ êîí ¾îþ−õí¾ , êñî

ì ¼þ þëð þîíþí óî¾ óðê óî¾ñ êë í−í"íð− ñ¼ î , ±ô¾ óî¾ íë í−í êñî ëî¬ í³−í íñî×¾ öî−×¾ ó¼¬í êîí þê−ëî

¼þ þëð ,¾−ê óî¾ñ þîíþí óî¾ íð− ñ¼ ìîô®ñ ñî×− í−í êñ ö× ñ¼ , êîí ¾þõô ö×î íþ¼òíî íšëþ −ëè ë−³×ð íô íïë

í¼ð− êñ ¾−êî íêþô ³ëî¬ íñî³ë ,íêþô ³ëî¬ êîí¾ ¼ðî− í−í êñ ¾−ê óî¾¾ êîí ¾îþ−õí¾ ,èî"ò× ×" íë í−í êñ¾ öî−× ñ

× šñì óî¾"ì ¼þ þëðô ¾"î ,ì ¼þî ëî¬ ³îëîþ¼³ë ö−ò¼í í¾¼ò¾ ñ× ñëê"êîí íî®ô ó®¼ë þëðí îñ−õê î ,ô" öî−× ô

þôêò þë× ³îëîþ¼³ë êîí¾ ì íë îñ¾×− ó−¼¾îõî íï ñ¼"î ,ñ¾×íñ þìê ñî×−¾ ,öî×òî šîô¼ ö−ò¼íî.  

 )êë¾ ëíï ,íèí"®ï ðñ¼õò−þè öî¼ô¾ −ëþ ®"ñ( 

  

איתא עובדא המאלפת לנו כמה גרוע מדת הגיאות  1במדרש
פע� עבר : והכי הוי גופיה דעובדא, וההתנשאות ומה שיכולה ליגרו�

שמו סימוניא ויצאו אנשי על מקו� ש, יהודה הנשיא' ר, רבינו הקדוש
רבי ת� לנו אד� אחד שיהא "אמרו לו . סימוניא לקראתו לקבל פניו

נענה לבקשת� ' רבינו הק". מקרא אותנו ושונה אותני וד� את דיננו
  .לוי בר סיסי שיהא לה� לרב ודיי�' ר, ונת� לה� את תלמידו

אנשי סימוניא הכינו לה� קבלת פני� מכובדת עד למאוד 
וממשי� המדרש , "ימה גדולה והושיבו אותו למעלה ממנהועשו לו ב"

, לוי דברי תורה שלמד' שמתו� הכבוד הגדול שעשו לו נתעלמה מר
וכשבני העיר שאלו אותו את שאלותיה� לא היה לו מה , ושכחו

היא� תוכל אשה גדמת ' הא: שאלות ששאלוהו' ומובא ש� ג, להשיב
מהו הדי� ' הב. ולא השיב ,שהרי אי� לה יד, לחלו#, והיא יבמה, ל"רח

                                                 
1
ו ובמדרש "ב ה"והובא ג� בירושלמי יבמות פי) ב, א"פרשה פ(וישלח ' ר פ"ב 

 .)'ה' סי(תנחומא צו 

ז לא "וג� ע, בא� רקקה ד� ולא רוק, באשה החולצת שצריכה לרקוק
וכיו� שראו שלא היה בידו מענה על אלו שתי השאלות , השיב כלו�

, חשבו כי אולי אינו בר הלכה וכוחו וגדלותו היא באגדה, שבהלכה

וביקשוהו לבאר , ולכ� את שאלה השלישית שאלוהו בדבר אגדתא
 2,"את הרשו� בכתב אמת"ע דכתיב "מקרא הנראה כסותרת א לה�

דהיינו שאינו רשימה בעלמא אלא כתיבהה תמה העשוי , "אמת"א� 
דמשמע שאינו כתיבה " הרשו�"כ מהו הכוונה באמרו "א, להתקיי�

�כ "א" רשו�"וא� , ממש אלא רוש� בעלמא כעי� שרושמי� לסימ
  .לוי בר סיסי' ב רוג� על שאלה הזאת לא השי, "אמת"למה כתוב 

לוי שצרתו צרה השכי� בבוקר והל� לו לרבי ' כיו� שראה ר
  .להגיד צרתו כדי שיפטרהו מהמינוי ההוא שהוא לו לפוקה ומכשול

                                                 
 .כא, דניאל י 2
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כששמע רבי את כל סיפורו ביקש ממנו שיחזור על השאלות 
, "ז אינ� יודע להשיב"הא� ע"שאלו רבי , וכשחזר על שאלה הראשונה

התשובה היא שהגדמת תוכל לחלו# , � יודע אניאכ"לוי ' השיב לו ר
', וכשהמשי� לחזור בפניו שאלה הב, בגופה' אפילו בשיניה ואפי

וג� בזה ענה לו , ל האי� ל� תשובה על שאלה זו"שאלו רבי כנ
התשובה שא� רקקה היבמה ד� ונשאר בו צחצוחית של רוק הרי 

שכל , נותלוי לע' כ ידע ר"ועל השאלה בביאור הפסוק ג 3,הוא כשר

, "אמת"ומשנגזרה גזירה " רשו�"זמ� שלא נגזרה גזירה אינה אלא 
  .ש במדרש שמארי� לבאר זאת"יעו

אחרי שראה רבי כל זאת שבאמת ידע להשיב על כל השאלות 
' ז נענה ר"וע, "מהו הטע� שלא יכולת להשיב לה�, כ"א"תמה ושאל 

ותפח רוחי לוי בר סיסי משו� שעשו לי בימה גדולה והושיבינו עליו 
  .ודא גרמא לי לשכוח הדברי תורה, עלי

א� נבלת "קרא עליו הפסוק ', כיו� ששמע זאת רבינו הק

על שנשאת , ת"מי גר� ל� להתנבל בד 4,"בהתנשא וא� זמות יד לפה
�  .כ"ע, בה� את עצמ

ג תמה דלכאורה מה זו תשובה "ק המהרש"להגה" זהב שבא"וב

מו ולכ� לא ידע להשיב לוי בר סיסי לרבי שהתנשא עצ' שהשיב ר
  .ע היא דלמה לו להתנשאות"דבר זו תביעה ע, הרי אדרבה, כהלכה

, לוי להשיב' ש דכוונת ר"ל א"א� לפי המבואר למעלה בספר הנ
ולא היה כוונת� , שעשו לו בימה גדולה לכבדו, דהע� היו הגורמי�

  .ולכ� תפח רוחו עליו, ש"לגמרי לש

�  

שמעו� גרינפעלד ' ק ר"ההדברי תורה של הרב דסעמיהאלי הג
ג מצטייני� בפשטות� "ת מהרש"ושו" זהב שבא"ע בעל ה"זי

  .ובאמיתיות הפשט

ע היה אומר שסימ� לדבר תורה "חיי� מבריסק זי' הגאו� ר
אמיתית הוא שאחר ששומעי� את הפשט בהפסוק חושבי� שאי 

, כ שזהו הפשט האמיתי"שנראה בבירור כ, אפשר ללמוד בדר� אחרת

שכולו מלא באמיתיות " זהב שבא"ה לאומרו על הספר ודבר זה נא
  .ופשטות התורה

�  

נוטריק� דתיבת " והדרת פני זק�"ש 5'בעני� מה שמביא מהגמ
"�א במקומו מקשה "יש להוסי� שהמהרש, ה חכמה'נ'ה ק'הוא ז" זק

ל "והאי� למדו חכמינו ז, שבתיבת זק� מרומז רק תיבות זה קנה
  .שהכוונה הוא לחכמה

דעת קנית "על פי המאמר החכ� שאמרו  6י יהושעומתר# הפנ

כ לא שיי� קני� אלא בחכמה "וא, "מה חסרת דעת חסרת מה קנית
 �, על כרח� שהכוונה הוא חכמה, "זה קנה"וכיו� שמרומז כא� קני

�  .שא� לא כ� לא קנה כלו� ולא נקרא קני

�  

שהזק� יכול , "והדרת פני זק�"במה שמקשה על ציווי התורה 

ל "ישראל סאלאנטער זצ' ידועי� דברי הגאו� ר, י התנשאותלהגיע ליד
אי� לחשוש שההוא יבוא לידי גאות ' שבעני� כבוד הזולת וכדו

שכיו� , "לפני עוור לא תת� מכשול"וממילא הוא יעבור על איסור ד
, שהוא מחויב בכ� וכבר אמרו איזהו מכובד המכבר את הבריות

, לקיי� את חיובו הוודאיממילא חיוב על האד� ואי� לאד� להמנע מ

הרי בי� " זהב שבא"אבל לפי דברי ה, מספק שהאחר יכשל על ידי זה
�כאשר מקיי� המצוה כראוי , כה מובטח לו שלא יתנשא על ידי כ

  .'ש ולא לש� חנופה וכדו"לש

�  
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 .מתחילת ברייתו
שביישו " א� נבלת"פ פשוטו הכוונה דא� "ש במפרשי� דע"וע, לב ,משלי ל 4

, שתנשא עצמ!" בהתנשא"ז ולא תת  לדבר זה לכאוב ל! רק "אות! אל תקפיד ע
אלא , אל תעשה כמחשבותי!, שחשבת לשל� לשונא! על מפעליו" א� זמות"וא� 

 ".יד לפה"תשי� 
 :קידושי  לב 5
 .א"במהרש' ועי 6

זירא כשהיה ' דר 7'איתא בגמ, בעני� הקימה בפני תלמיד חכ�
הל� וישב בפתח בית , דולא היה בכוחו ללמוד עו, חלוש מגירסיה

אמר שכשהתלמידי חכמי� יעברו לידו יקי� ממקומו , המדרש
  .לכבוד� וממילא יקבל על זה שכר

וכי קדוש עליו� זה רצה לקיי� המצוה  8,"בני יששכר"ומקשה ה

הרי בוודאי שכל מעשה האמוראי� הקדושי� היו , כדי לקבל שכר
ר כא� שהוא ומדוע אמ, לעשות נחת רוח ליוצר�', עושי� לש� ה

  .רוצה את השכר על זה

ק שהשכר לקימה מפני תלמיד "ומתר# שהיות שכתוב בזוה

י זה זוכי� ליראת שמי� כמרומז "שע, "ויראת מאלוקי�"חכ� הוא 
כ שכר זה צרי� כל אחד להשתוקק לקבלו ולזכות לזה "א, בפסוק

  .וממילא זהו השכר אשר ביקש לקבל

�  

ומתנגד נמר# , כ� גדולותלמיד ח, בשוויי# גר רב אחד עשיר

  .לדר� החסידות בהיותו נכדו של הגאו� מווילנא

ע לשוויי# "מסאטמאר זי" דברי יואל"ק בעל ה"פע� נסע הרה
  .והגיע לעיר צירי� אשר ש� גר אותו רב

באותו יו� כשהל� אותו רב לבית המדרש ושמע שהסאטמאר 

חשב , רב צרי� להגיע היו� לבית כנסת זה להשמיע את דרשתו
שהרי , עתו ולא ידע מה לעשות בשעה שהרבי יכנס לבית המדרשבד

להשאר יושב במקומו אסור לו שהרי הוא תלמיד חכ� וצריכי� 
לא היה יכול , ומאיד� גיסא, לכבדו ולקו� מלפניו משו� כבוד התורה

להסכי� בדעתו שהוא המתנגד הגדול יתרומ� ממקו� מושבו לכבודו 

  .של רבי ומנהיג של חסידי�

לבסו� החליט לעמוד על עמדו כל הזמ� ולא להתיישב כלל 
וכ� , וממילא לא יצטר� לקו� בכניסת ויציאת הרבי מבית המדרש

ושלא , נשאר על עומדו מש� כל הדרשה שלא להכנס לשאלה זה
אבל בכל זאת הפסיד את השכר (לעבור על מצוות כיבוד תלמיד חכ� 

  ).ל"כנ" ויראת מאלוקי�"הגדול שנאמר בתורה על זה 

�  

בש� ספרי� " פרי הע#"מספר " זהב שבא"במה שמביא ה

המובא ', ה� דברי הבעל ש� טוב הק, הקדושי� בעני� יסכה זו שרה
  ".תשואות ח�"בשמו בספר 

  

  ע"יהודה מודרו
 זי' ק ר"אודות הגה

לע מודרו� 'יהודה' הוא ספרו של הגאו� הגדול ר" פרי הע#"ספר 
אבל בזמנינו היה ספר זה ידוע , ל כ�כיו� ספר זה אינו ידוע כ, ל"זצ

  .ומקובל במאוד

חת� "ל היה מגדולי תלמידיו של ה"לע זצ'יהודה' הגאו� ר
וזכה , והוא הגיע לישיבתו עוד בהיות ילד כב� תשע שני�" סופר

והיו אומרי� שהוא , החזיקו על ברכיו באותו עת" חת� סופר"שה

סיבה שהוא לא א� משו� איזה " חת� סופר"עתיד להיות חתנו של ה
  .יצא הדבר אל הפועל

זכרו� "וכפי הנראה ג� מספרו , ידוע היה בעול� כגאו� אדיר

על מסכת גיטי� אשר זהו מהספרי� החזקי� ומקובלי� " שמואל
" פרי הע#"וכ� ספרו , אשר כמעט שאי� בדומה לו, ביותר על מסכת זו

על התורה הוא ספר טוב אשר כל דבריו ה� מתוקי� מדבש ומנופת 

  .צופי�

' דברי� נוראי� היו מספרי� על מדרגותיו הגבוהי� בעבודת ה
ומסופר שבעת פטירתו מ� העול� נפלו הפמוטות שבבית הכנסת על 

  .האר#

על גאו� זה היו אומרי� שהטע� שלא נעשה לרב ומנהיג 
בישראל הוא משו� שהוא היה בי� התלמידי� באותו מקרה ידועה 

יהודי עני מאורחי פרחי " סופרחת� "אשר פע� הגיע לישיבתו של ה

לדבר עמו " חת� סופר"לבוש סחבות וביקש להכנס לחדרו של ה
�אבל חלק , וכמה מ� הבחורי� התחילו להתלוצ# עליו, באיזה עני
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אחר מהתלמידי� נתנו לו שלו� וכיבדו אותו בכבוד כראוי לבר 
ועוד חלק מהבחורי� המשיכו בלימוד� כשאי� ה� מתייחסי� , ישראל

  .עני עובר אורח זהכלל ל

שעני , גילה לתלמידיו, "חת� סופר"אחר שיצא העני מחדר ה
ואלו הבחורי� שכיבדו אותו ונתנו , זה היה אליהו הנביא זכור לטוב

לו שלו� מובטח לה� שיורו הוראה בישראל וישמשו ברבנות בראשי 
ואלו הבחורי� אשר צחקו עליו והתלוצצו ממנו הרי שלא , קהילות

ואלו אשר לא כיבדו אותו ולא דחקו ממנו יהיה , ע"� ליצא מה� כלו

תלמידי חכמי� וגדולי ישראל א� לא יזכו להיות מנהיגי עדה 
  .בישראל

יהודה מודרו� היה מאלו התלמידי� אשר לא ' והיות והגאו� ר

חת� "לכ� נתקיימו בו דברי ה, כיבדו ולא זילזלו בכבודו של אותו עני
  .לא נתקבל לרב בקהילה בישראל שעל א� היותו גאו� אדיר" סופר

נשא לאשה את " חת� סופר"אחר שהתעלה בישיבתו של ה
וממילא נעשה לאד� חסיד גדול , בתו של אחד מחסידי העיר סיגעט

רצה לברר איזה דבר " החת� סופר"שכש, ובעל מדריגה ובעל מקובל
�  .בדרכי החסידי� היה מתעניי� אצלו ועל דבריו סמ

פע� אחת , כל מנהיגי החסידי� שבדורול נוסע היה ל"הגאו� זצ

בווישובא הגיעו אליו שלשה מגדולי הדור " צמח צדיק"כששבת ה
מענדעלע ' ק ר"האחד היה הרה, להסתופ� בצילו בשבת קודש

אשר היות שמעיר דעעש עד , ע"זי" מעגלי צדק"בעל ה, דעעשער

" צמח צדיק"וויזני# יש מהל� רב לכ� ניצל עתה את ההזדמנות שה
וכ� היה ש� באותו שבת , ובא לשבות אצלו, מקו� קרוב לעירהיה ב

  .ל"לע מודרו� זצ'יהודה' והגאו� ר, ל"זצ" 'קול ארי"ג� הגאו� בעל ה

את הרבי מדעעש שיבר� " צמח צדיק"בסעודת ליל שבת כיבד ה
ברכת המזו� על הכוס מאחר והוא היה אד� גדול וג� רבי ומנהיג 

  .לחסידי�

יכול לשית עצות " צמח צדיק"ה בסעודת יו� השבת לא היה
למי לכבד לבר� ברכת המזו� על הכוס אחר אשר המנהג , בנפשו

לכ� לא , בוויזני# הוא שבסעודת שלישית הרבי בעצמו מבר� על הכוס

אחר ששניה� היו , ידע למי מגאוני עול� אלו לכבד יותר מהשני
דע מה לכ� ניגש אליה� ואמר שאי� הוא יו, ידידיו וחבריו וגדולי עול�

להחליט שהרי שניה� חשובי� אצלו ביותר ולכ� הוא מבקש מה� 

  .שה� עצמ� יחליטו ויאמרו לו מה לעשות

' הנה איתא בגמ, ל ואמר"יהודה מודרו� זצ' מיד נענה הגאו� ר
ומה , שברכת הנהני� שמברכי� לפני האכילה למדו מקל וחומר

�יהודה  'והיות שהגאו� ר, כשהוא שבע מבר� כשהוא רעב לא כל שכ
לכ� , היה עני מרוד" קול אריה"כ ה"היה אד� עשיר ובעל נכסי� משא

�כ "א, אמר בדר� מליצה שא� רוצי� לית� להשבע דהיינו העושר לבר

�� דמשמע "ואמר את תיבת רעב בהבלעת העי, להרעב לא כל שכ
י "כ מוהר"הינו רב בישראל משא' ורמז בזה על זאת הקול ארי" רב"

צמח "ואכ� ה" 'קול ארי"שיש לכבד את ה' מהגמ 'כ יש ראי"וא, ל"הנ
  ".'קול ארי"ומסר את הכוס לה, נהנה מדבריו" צדיק

היה אחד מתלמידיו המובהקי� של " ער� שי"הגאו� בעל ה
�וכמה וכמה פעמי� מביא בספרו מדברי רבו כשהוא כותב עליו , הגאו

  ".י מודרו�"מורי מוהר"

, א המיוחסי�י מודרו� היתה ממשפחת כהנ"אשתו של מוהר
' שעל חוש� משפט מהגאו� ר" תרומת הכרי"ולכ� הדפיס את הספר 

לייב ' ארי' אחיו של הגאו� ר" קונטרס הספיקות"יהודה כהנא בעל ה
הוא ספר " תרומת הכרי"וידוע אשר ספר , ע"זי" קצות"כהנא בעל ה

ועד אז היה ספר זה , ספרו של אחיו" קצות החוש�"עמוק מאוד כמו ה

  .א לקטו ועשהו לספר והוציאו לאור עול�בכתבי� והו

�  

" �"חידושי הרי"ה, "זהב שבא"בעני� הכבוד שמבואר בספר 
שכשנתמנה להיות מנהיג עדת גור והוא לא רצה בעטרה זו אחר 

ובכל (שהרי היה ב� גילו של השר� מקאצק , שכבר היה זק� מופלג

  ).זאת הכניע עצמו לפניו במלוא ההכנעה

הנה אני איני מוכ� להיות , עו לי בנישמ"אמר לה� לחסידיו 
אלא שא� תתאספו , לע שהרי לכס� וכבוד איני צרי� כלל'סת� רבי

, ויבא מזה טובה באידישקייט הרי טוב, להיות כנסיה לש� שמי�
אבל א� אי� כל כוונתכ� לש� שמי� אז יכולי� את� להוריד ג� 

למשה ויקציפו על מי מריבה וירע "וכדכתיב , ו"אותי ממדרגותי ח
  ".שכשיש חסרו� בהעדה גור� להיזק להמנהיג, "בעבור�

  

  "אמרי נוע�"ע ב
 ה"נפתלי חיי� זי' ק ר"אודות הרה

ל מדזיקוב בעל 'מאיר' ק ר"נפתלי חיי� בנו של הרה' ק ר"הרה
עד שאביו , היה כידוע איש אלקי� קדוש ונורא מאוד, "אמרי נוע�"ה

היה אומר , סביבווכשהיו אנשי� נדחפי� , הגדול היה מתפאר בו
שהמעלה היחידי שמצא , "ס טאטע'דר� אר# פאר נפתלי חיימ"

�נפתלי חיי� זה היה ' וא� ר, נפתלי חיי�' ר, בעצמו הוא שיש לו ב
, נשאר לגור במדינת גאליציא היתה מחצית המדינה נכבשת על ידו

אלא שאמר כי היות וכבוד הוא דבר המזיק מאוד להאד� לכ� הוא 

ש� היה גר . אר# מולדתו ולעלות לאר# ישראל מוכרח לעזוב את
וכל , כ עבר לירושלי� בעיר העתיקה"ואח, קוד� בצפת, בדירה קטנה

  .ו לא יגיע לו שו� כבוד"זה כדי שח

לע דאמברעווער 'משה' ק ר"נפתלי חיי� היה חתנו של הרה' ר
" דברי חיי�"הקשר שבי� ה, ע"מצאנז זי" דברי חיי�"חתנו של ה 9ע"זי

נפתלי חיי� חת� את ' נפתלי חיי� היה חזק ואמי# עד שר 'לנכדו ר

על א� שלא " ק מצאנז"חת� הרה"שמו על ספריו אשר הוציא לאור 
  .היה חתנו ממש אלא חת� חתנו

באותו עת נתעורר השאלה הידועה אודות התרנגולי� של עיר 
א� מותר לאוכל� או , "קאבריצער הינער"קאבריצע הידועי� בש� 

' אשר אמרו שבאר# ישראל אוכלי� החרדי� לדבר ה והיו אנשי�, לא
ולא היה ידוע הא� אכ� התרנגולי� שבאר# ישראל , תרנגולי� כאלו

�שעסק בשאלה זו שיביאו לו " דברי חיי�"לכ� רצה ה, ה� מאותו המי
�, מהתרנגולי� שבאר# ישראל שיוכל לבדוק א� אכ� ה� מאותו המי

א צרי� לתרנגולי אר# נפתלי חיי� שהיות והו' לכ� שלח לומר לר

לכ� הוא מבקש ממנו , ואי� הוא סומ� בזה על שו� אד�, ישראל
שהוא עצמו יביא עמו כמה תרנגולי� מאלו שאוכלי� באר# ישראל 

לגאליציא ויעיד עליה� שיש בזה מסורת שטהורי� ה� ואז יוכלו 
  .לאוכל� בלי חשש

דער "נפתלי חיי� בקשה זו אמר למקורביו ' כששמע ר
שרצונו , מדמה בנפשו שאי� אני תופס את כוונתו" עראלטיטשק

נפתלי חיי� ' ואכ� ר, אבל הדבר לא יעלה בידו, שאני יחזור לגאליציא
ובמש� כל זמ� שהותו בחו# , נסע לגאליציא ע� כמה מהתרנגולי�

לאר# קשר את עיניו שלא יראה את האויר של חו# לאר# ומיד אחר 
  .זר לאר# ישראלח" דברי חיי�"שמסר את התרנגולי� לה

, נפתלי היו בדר� נסתרת ומשונה מאוד' כל הנהגותיו של ר
דרכו היה שהמשמש היה מביא את הקוויטלע� שהיו מגיעי� אליו 

ומכניס� לתו� קערה של ברזל ומניח� מתחת , מכל קצוי תבל
כ בהעבירו מעל המיטה את כל המצעות אשר אליו עד "ואח, למטתו

ואז הציתו את כל הפיתקאות שבכלי שנשארו ש� חוטי הברזל בלבד 
נפתלי חיי� היה משכיב את עצמו על ברזלי ' אשר תחת המיטה ור

וכ� פעל ישועה לכל שולחי , המיטה כשגבו היה נכוה באש
  .הפיתקאות

אשר אשתו הרבנית היתה אשה , פלא גדול היו רואי� אצלו
חלשה מאוד אשר כוח לא היה לה לטפל בצרכי הבית וממילא לא 

אבל מטתו שלו היה תמיד נקי ומסודר , טתה מסודר כראויהיה מ
  .להפליא

אחר , פע� ביקש ממנו אחד מאנשיו שיכתוב לו קמיע לשמירה
, מ,ח,הפצרות מרובות נעתר לו ונת� לו פסקא אשר בו היה כתוב נ

ענה שזהו , כששאלו אותו איזה ש� קודש מרומז באותיות הללו
  ".נפתלי חיי� משוגענער"ראשי תיבות של 

הרבה פעמי� כשהיו מדברי� עמו היה פתאו� מתחיל לסלסל 
והיה כמצחק בעיני , שבתפילת יו� הכיפורי�" והכהני�"במילות 

כ ראו את מדרגתו הנעלה שהסתלקותו מ� העול� "אבל אח, האנשי�
אשר בו היה  10,"ס שוהל'ניס� באק", היה כשבבית המדרש שממול

ואז ראו והבינו , ורי�אמרו תפילה זו ביו� הכיפ, רגיל להתפלל

                                                 
 .ו"אשר מנוחתו כבוד בעיר צפת ת 9

ק "ש הרה"ע" תפארת ישראל"ושמו המקורי הוא , כ  היתה נקראת בפי העול� 10
 .ע"מרוזי  זי



 

 ה

 

שאמירתו  נוסח זה היה כדי להזכיר לעצמו את יו� המיתה אשר 
  .ידעו במדיוק באיזה יו� ובאיזה שעה עתידה להיות

, כל הנהגותיו המשונות היו כדי לברוח מ� הכבוד ומ� הגיאות
, וכנראה אשר חשש שיכבדיהו שלא לש� שמי� וזה יכול להזיק

, שר שיצא מזה דבר שאינו טובכ כשהוא לש� שמי� אי אפ"משא
  .ל"הנ" זהב שבא"וכדברי ה

�  

ישנו עובדא , ל"המובא במדרש הנ" 'א� נבלת וגו"בהפסוק 
ע שכשבא אצלו פע� "ל מפרימישלא� זי'מאיר' ק ר"המסופר על הרה

, והושיבוהו במקו� המכובד" צדיקי� הגדולי�"גביר אשר לא היה מה
ח "הבחי� שכשנכנס תק "והרה, ששמה ישבו המכובדי� אנשי הש�

  .ק� העשיר ממקומו לכבודו ומסר לו את מקו� ישיבתו, אחד

ופתח , ל הוטב הנהגתו זאת מאוד בעיניו'מאיר' ק ר"להרה
ואמר  11,בדורו" נביא"אשר כל רז לא אניס ליה והיה בבחינת , ק"הרה

כיו� שהוכרחת לנבל ולבייש , "א� נבלת בהתנשא"ל "על העשיר הנ
א� א� חטאת " א� זמות"לכ� , "בהתנשא"מ� י שקמת ממקו"ע ע"א

ל ישי� יד לפה ולא 'מאיר, "יד לפה) "זימה' מל(ו "בעניני� חמורי� ח
  .יגלה

�  

מסופר על חייט אחד , עוד מרעת הגאוה ומה שנגר� על ידו
אומ� להפליא שהזמינו הפרי# וביקשו שיכי� לו בגד תפארה שיתפאר 

                                                 
שהיה מגלה , ז היה עליו חילוקי דיעות בי  גדולי דורו על דרכו בקודש"כידוע שע 11

 .רי�א הנסתרי� שעשו בחדרי חד"העבירות ומפרס� כל מעשה בנ

יוחדת במינה שיעשה אותו ונת� לו פיסת בד משי מ, בו בפני חביריו
  .לבגד הדר ונאה

�הכי� בגד מיוחדת , שהיה בקי היטיב באומנתו, היהודי האומ
אול� מה . שתשביע רצונו של הפרי#, ביפיו בפאר והדר עד להפליא

התחיל , שהובא לפניו בגדו החדש, רבה היתה אכזבתו כשהפרי#
את מה זאת עשית שקלקלת "לצעוק עליו בקולות מלא כעס וחימה 

�ואיי� עליו באיומי� , "ועתה הסכלת עשו, הסחורה היפה שהבאתי ל

וא� לא יראה לתק� את הבגד מרה , נוראי� שחייו תלואי� לו מנגד
  .תהיה אחריתו

ובצר , החייט חזר לביתו בפחי נפש ולבו שבור לשברי שברי�
  .ושפ� לפניו את נפשו 12,מצדיקי דורות הקודמי�, לו נכנס אצל רבו

שכל זאת בא לחייט מגאותו במלאכתו והסביר  ק הבי�"הרה

כ עד שג� להגוי לא ישא "ליהודי החייט שהגאות וההתנשאות גרוע כ
ולכ� עצתו נאמנה שיחזור החייט שוב ויפרו� את , הדבר ח� בעיניו

, ובלי מחשבת גיאות, הבגד וישוב ויתפור אות� התפירות כמקוד�
כנעה ושפלות רוח ואכ� החייט שהיה כעת לבו נשבר בקרבו ומלא ה

  .ושב אל הפרי# בלב מלא פחד על הבאות, קיי� פקודת הצדיק
התחיל הפרי# להודות , והנה כשא� נכנס אל הפרי# ע� הבגד

ופיו היה מלא , לו בלי סו� על הדבר נאה ומתקבל שהוציא מתחת ידו

ולא , בגד נפלא כזאת מהודר ביפיו, אכ�"ויאמר לו , בשבח ותהילה
ועתה כל מה שרק אשל� ל� לא יספיק עבור , ראיתי מעודי כזאת

  ".עבודה נפלאה כזאת

                                                 
 .מפרשיסחא' אולי היתה זאת אצל היהודי הק 12

  
  

  

   

�¾ðîìí ³¾þõ  
  

 ת שיחדש לו רוח נכו
 ולב טהור"ט ויבקש מהשי"יחדש עצמו בתשובה ומעש
  החודש הזה לכ� ראש חדשי�
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שמביא " בפי� ובלבב� לעשותו' כי קרוב אלי� וגו"ל הכתוב ע
במה , וכא� נביא בקצרה .13א"הארכנו לספר במק" זרע קודש"ב

ד זיטאמיר שבחתונתו של "אהר� אייזנבערג אב' ח ר"ששמעתי מהגה
קע 'דוד' ק ר"ע שהיה לחתנו של הרה"מסטאלי� זי" ינוקא"ה

באו הרבה חסידי סטאלי� שהתפללו בקולי קולות , 14מזלאטאפולי
�וכשביקשו לשמוע חוות דעתו , כדרכ� של חסידי קארלי� וסטאלי

על , זקנו של הכלה, ע"שע מראחמסטריווקא זי'חנטיו' ק ר"של הרה

                                                 
 .ה ושאינו יודע לשאול"פ בד"בהגדש 13
מרדכי ' ק ר"ב  הרה, שע מראחמסטריווקא'יוחנט' ק ר"בנו בכורו של הרה 14

 .מטשערנאביל

היתה תגובתו שדבר זה הוא טוב ויפה א� הוא ג� בלב , ל"מנהג� הנ
ונענה לעומתו חסיד סטאלי� אחד שלא כ� , של� ובכוונה מליאה

" בלבב�"שדייק אילו היה כתוב , ע"זי" בית אהר�"ה, לימד� רב�
קוד� שלבו עמו  לא היה שיי� לפתוח הפה להתפלל" בפי�"כ "ואח

קוד� " בפי� ובלבב� לעשותו"א� כיו� דהקדי� הכתוב , בשלימות
"�  .ק שיתחיל בפה עד שיצליח להיכנס ללב"לימדה התוה" בפי

  

  אלטר שוחט מטבריה' אודות החסיד ר
אגב מעני� תפלת� של חסידי קארלי� ידוע שבטבריה בתקופה 

עלה התגוררו חסידי� אנשי מ, לפני מלחמת העול� הראשונה
והתפללו , מחסידי קארלי� אשר הכניסו כוחות עצומי� בתפלת�



 

 ו

 

שקוד� תפלת המנחה " אשרי"ו, 15בשאגות וצעקות שלא נשמע כהיו�
  .היתה נמשכת כעשרי� מינוט, ביו� חול גרידא

ל היה מספר על אחד מחשובי "אשר סופר ז' ח ר"ח הרה"מו
ל "זצאלטר חיי� הלוי שיפמ� ' ח ר"חסידי קארלי� שבטבריה הרה

ששימש , במסירות נפש' עובד ה, אלטר שוחט' ב הידוע בש� ר"שו

                                                 
עש גדול א! אי  זה דמיו  כלל וכלל א� שג� כהיו� מתפללי� בקארלי  בקול ר 15

 .למה שהיתה אז

רעדו , "החודש הזה לכ�"וכשהגיע לקרות הפסוק , כ כבעל קורא"ג
  .ד מהקולות שבקעו מפיו מרוב התרגשות והתלהבות"קירות הביהמ

ע השתוקק "מאטיל סלאנימער זי' ק ר"שהרה, ח"עוד סיפר מו
ות הממונה על הפרשת אלטר שוחט להי' מאוד למנות את ר

והיה מטעי� סיבת העני� שא� כי על גו� הדבר לא , המעשרות בעיר
והיתה הדבר אפשרי במנותו אחד , היה נחו# לו לקחת דוקא חסיד זה

אמנ� זאת היתה עז רצונו , מצעירי האברכי� שיוכל להיות זריז בדבר
 שיהודי זה ע� פיאותיו הארוכות ודמותו האצילית יעבור דר� שווקי

  .טבריה שטובה תהא בזה להעיר
  

 

 .החודש הזה לכ� ראש חדשי� ראשו� הוא לכ� לחדשי השנה
 


  קדושת חודש ניס
דברי "ה, קדושתו ורוממתו של חודש ניס� הוא למעלה להפליא

ל מראש חודש ניס� עד ע היה לובש את השטריימ"מצאנז זי" חיי�
  .אחר חג הפסח

מי חודש ניס� נסע מובא שפע� אחת בי "אביר הרועי�"בספר 
ובדר� למקו� , מנח� מאמשינוב לחתונת אחד מנכדיו' ק ר"הרה

  .ע"זי "אבני נזר"השמחה עבר בעיר סוכטשוב ונכנס לבקר את ה
שמח מאוד לקראת אורחו ואמר לו חייב אני  "אבני נזר"ה

משו� שכשאבי בעל , לכבדכ� ביותר משו� חובת הכרת הטוב
יש נסע פע� לווארקי והצטרפתי היה רבי בעיר עלק "אגודת אזוב"ה

ע "יצחק מווארקי זי' ק ר"ונכנסנו לבקר את זקנ� הרה, אליו בנסיעתו
 �והוא קרבנו ביותר באופ� מיוחד ושוחח עמי על א� היותי ילד ר

�  ".רבי בענטש מי�"לו  ואמרתי, בשני� עדיי
יצחק ווארקער האי� אתה מעיז לדבר אלי בלשו� ' אמר לי ר

  ).שהרבי יבר� אותי" (דער רבי זאל מי� בענטש�"מר שהיה לי לו, נוכח
שהרי ג� לפני מל� מלכי , עניתי לו שאי� הדבר כחוצפה חלילה

  .המלכי� אנו מדברי� בלשו� נוכח כשאומרי� לו אתה
מבטחני , כששמע רבי יצחק את תשובתי זה פנה לאבי ואמר לו

  .בילד זה שיגדל לגדול בישראל
זו כיו� שהוא ברכה קצרה אמרתי לו שאיני מסתפק בברכה 

, אלא רצוני שישי� שתי ידיו על ראשי ויברכני בברכה ארוכה, מדאי
  .וכ� עשה שש� ידיו על ראשי וברכני בהרבה ברכות

ואמר האמת היא שלא כל הברכות שברכני  "אבני נזר"וסיי� ה
א� בכל זאת מחויב אני בהכרת הטוב משו� , אז נתקיימו במלוא�

  .בי חלק הברכות שהתקיימו
הרבי מאמשינוב שהיה בדרכו לחתונת אחד מנכדיו בשמעו 

א� כבודו של זקיני יקר בעיני� כל כ�  "אבני נזר"סיפור זה אמר לה
א� כ� אבקש ממ� שתעשה עמדי חסד זה שתבא עתה להשתת� עמנו 

  .בשמחת חתונתו של נכדי
בחודש ניס� ותשרי איני זז מתו� ביתי  "אבני נזר"אמר לו ה

  .חד בחדשי� אלו הוא כיו� של� בשאר ימות השנהמשו� שרגע א
כותב הוא לרב אחד על ימי  16"אבני נזר"ת "ואכ� בספרו שו

�ושעה ליו� , כי ימי� אלו יקרי הער� ה�", חודש ניס� בזה הלשו
ואולי היה סובר שלאנשי� צדיקי� כהאמשינאווער הרי שרגע , "יחשב
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אמר ששעה של ולשאר אנשי� פשוטי� , אחד בימי� אלו נחשב ליו�
  .חודש ניס� נחשב ליו�
בש� הסוכטשובער רבי שאמר  "אביר הרועי�"עוד כותב בספר 

כמעט , שבחודש ניס� מחמת גודל הקדושה והבהירות שבימי� אלו
  .שאינו צרי� לית� שינה לעיניו כלל

מלאי� בגודל ' ט הק"בספרי קודש ובפרט ספרי תלמידי הבעש
�דכלה איתא שהחודש הזה ראש בספר אגרא , רוממתו של חודש ניס

חדשי� היינו שחודש ניס� הוא חודש של ראשי חדשי� דהיינו שיו� 
נגד סיו� ' ג, הוא נגד חודש אייר' ויו� ב, ניס� הוא נגד חודש ניס�' א

  .וכ� הלאה
ע היה כותב בימי� אלו מה "ק החוזה מלובלי� זי"ומביא שהרה

ה שיהיה בחודש ניס� כתב מ' שיהיה במש� כל השנה כולה שביו� א
�ב ניס� שבה "כתב את שיהיה בחודש אייר עד יו� י' וביו� ב, ניס

וכ� היה נוהג כל שנה ושנה עד . כתב את הדברי� שיהיו בחודש אדר
ניס� ' לאותו שנה שבו נתסלק מ� העול� שבו לא כתב אלא עד יו� ה

 .שו� שבאותו חודש נסתלק מ� העול�שהוא נגד חודש אב מ

ה "ע כותב שהצירו� ש� הוי"ויזני# זימ "אהבת ישראל"ה
חודש זה ומשו� ש, "ישמחו השמי� ותגל האר#"לחודש ניס� הוא 

הנדמי� לאר# וה� לעניני רוחניות צורכי מסוגל ה� לעניני גשמיות 
ולכ� בחודש זה בפסח אוכלי� מצה שהוא , הנפש הנדמי� לשמי�

ה דהיינו מאכל שהוא לרפוא' כדאיתא בזוהר הק, מאכל דאסוותא
  .ובעיקר הוא לרפואת הנפש

', ומובא בספרי� הק, ומצד שני בפסח נידוני� על התבואה
דאחד מהטעמי� לאכילת , ע"ל מעזיבוזער זי'ברוכ' ק ר"בש� הרה

ולכ� רואי� , מצה בפסח הוא משו� שמצה אינו מזי� כל כ� כמו לח�
והוא משו� , שבפסח האנשי� רעבי� יותר מבשאר ימות השנה

לכ� רצה להזכיר לה� , לתפילת� של צדיקי� ה מתאווה"שהקב
  .ויש להתפלל על הפרנסה של כל השנה, שבפסח נידוני� על התבואה

ע היה אומר שפסח בגמטריא קמח משו� "זי "אהבת ישראל"ה
שדברי ' � הק"והיה מביא בש� האלשי, שבו נידוני� על התבואה

 וא� אי� תורה אי� קמח, המשנה באבות שא� אי� קמח אי� תורה
שכנסת ישראל אומרת , ה"הוא ויכוח בי� הכנסת ישראל להקב

ת משיבה "והשי, ע א� לא תת� לנו קמח אי� נוכל ללמוד תורה"רבוש
' וכעי� הויכוח שבדברי הפסוק השיבנו ה, שא� יהיה תורה יהיה קמח

שאומרת כנסת ישראל כנגד הפסוק שובה אלי ואשובה , אלי� ונשובה
  .ת"אליכ� שמשיבה השי

סיי� ואומר שבסדר של הימי� טובי� יש ראיה לכנסת והיה מ
כ "ט פסח שבו נידוני� על התבואה ואח"ישראל שהרי מקוד� חל יו

  .ט שבועות שהוא קבלת התורה"יו
  

 
רוש ולבקש לעזר אפשר לד, י ההתחברות לצדיקי הדור"י ההכנעה מצד שפלות מעשינו וכ
 ע"ע

  מה ולהרגיש אור קדושת החגאלוקי לתשובה שלי
  ).'פסחי� ו(שואלי� ודורשי� בהלכות הפסח שלושי� יו� קוד� הפסח 
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שואלי� "ע בריש הלכות פסח "ההלכה הנפסקת בשועל 
לע 'מרדכי' ק ר"יסופר שיהודי אחד היה נפרד מהרה, "'ודורשי� כו

ק שבדעתו להיות אצל "וסיפר להרה, ע טר� נסיעתו"מנאדבורנא זי
  .ע"מליסקא זי צבי הירש' ק ר"הרה

נענה ליהודי , ק"שהיה מפורס� כבעל רוה, לע'מרדכי' ק ר"הרה
ע "כשתגיע להליסקער רב תמסור לו דיוק שיש לדקדק בשו"ואמר לו 

שואלי� ודורשי� בהלכות הפסח 'שכותב המחבר  17ריש הלכות פסח
ומנהג לקנות חטי� לחלק� לעניי� 'א מגיה "וברמ', יו�' קוד� לפסח ל
כ "א על מש"ב איזה קשר ושייכות יש לדברי רמ"וצ ',לצור� הפסח

ע פתח שדורשי� בהלכות הפסח שיש לה� הלכות "ל דהשו"וי, המחבר
, ויש לראות לאכול כזית שלימה מהמצה ושיהא שיעור מרווח, רבות

ז "וע, וכ� לשתות יי� מהודר לארבע כוסות וכדומה במצוות הפסח
מציא כל הדברי� הללו י הדרשות עדיי� לא נוכל לה"א שע"מעיר הרמ

וצרי� לראות למעשה להמציא להעניי� , הנחוצי� להעניי� ואביוני�
  .כ"ע, "מעות חיטי� וקמחא דפסחא
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ק "מסר לו דברי הרה, ק מליסקא"כשהגיע יהודי הלז אל הרה
והנה תיכ� לאחר זה הגיע אל ביתו של הליסקער רב , מנאדבורנא

וכבר , מצות על פסח ושפכה מר לבה לפניו שאי� לה, אלמנה רצוצה
  .וכל האופי מצות כבר גמרו למכור סחורת�, עומדי� סמו� ונראה

ק "הערשעלע ליסקער זכר את דברי קדשו של הרה' ק ר"הרה
ותיכ� אס� את כל בני ביתו , לע והבי� מיד את המוטל עליו'מרדכי' ר

ומקורביו והתחילו לאפות מצות כדי לספק לאשה האלמנה ובני 
  .מצות ברווח ביתה על כל החג

�  

שבת "ל מסופר על גדול אחד שאמר בדרשתו ב"בעני� הנ
, א"� מוקשה שלכאורה סותר את דבריו במק"שנמצא רמב" הגדול

וכ� , � שיש לאכול מצה בליל פסח"חמ# ומצה פסק הרמב' דהנה בהל
� פוסק שאסור "ומצד שני מצאנו שהרמב, כוסות ועוד' לשתות ד

שבו שני הפסקי� הללו שלא יסתרו ויש להקשות היא� יתיי, לגנוב
דמאי� ישיג העני כס� לקיי� כל המצות החג כאשר , האחד למשניהו

ל שחיוב מוטל על כל אחד לתרו� לקמחא "כ צ"ובע, אסור לגנוב
  .דפסחא באופ� שלא ישארו לעניי� שו� קושי להשיג כל צרכי החג

  
  

  


