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

ִּכי ָכל ְׂשֹאר ְוָכל ְּדַבׁש ֹלא ַתְקִטירּו וגו'. ֵּפרּוׁש ָהֶרֶמז ִּבְׂשאֹור ּוְדָבׁש ְלַגְבהּות 
ִּדיֵני ַהַּקְטנּות,  ְוֵהם  ֶׁשֵהם ַמְרִּתיִחים ְועֹוִלים ְּכמֹו ַהַגְבהּות ֶׁשַּמְגִּביַּה ֵלב ָהָאָדם, 
ְוָאַמר ַהָּכתּוב ֹלא  ְוֶהְדיֹוט קֹוֵפץ ְּברֹאׁש )מגילה י"ב ב(,  ִּכי ָקָטן רֹוֶצה ִלְהיֹות ָּגדֹול 
ְיֵדי ַּגְבהּות, ַרק ָקְרַּבן ֵראִׁשית, ָרָצה לֹוַמר  ה ַלה', ַלֲעבֹוד ַעל  ַתְקִטירּו ִמֶּמּנּו ִאּׁשֶ
ֵראִׁשית ַהִהְתָקְרבּות לה' ִיְתָּבַרְך מֹוַתר ִלְהיֹות ְּבַגְבהּות, ֲאָבל ַאַחר ָּכְך, ֶאל ִמְזַּבח 
ַחס  ְּבַגְבהּות  ְׁשמֹו  ִיְתָּבַרְך  ְלָפָניו  רּוַח  ַנַחת  ֵאין  ּׁשֶ ִניֹחַח,  ְלֵריַח  ַיֲעלּו  ֹלא  ָהֶעְליֹון 
ְוָׁשלֹום, ִּכי ּתֹוֲעַבת ה' ָּכל ְּגַבּה ֵלב ְּכִתיב )משלי ט"ז, ה'( ְוִדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ז"ל )סוטה ה' 

א( ֲאִפילּו ְּבָכל ֶׁשהּוא: )כתר שם טוב ח"ב דף י"ח ע"ב( 
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החסידות  פניני ויקרא |אוצר פרשת

א 

וּיקרא  ְִַַָָָּפרׁשת
אליו ה' וידàר מŁה אל א)וçקרא (א ְְִֵֵֶֶַַַָָֹ

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

הם לאדם ה�אים ה ��בה ְְִִֵֵַַָָָָָהרה�רי
י"ם #ל ח"רב מהר ה$"צאת ק"ל ֵֵֵֵַַַַָמה�ת

àø÷iå'.'וגו אליו' ה' וידּבר מׁשה אל ÇÄÀÈְֵֵֶֶַַָֹ
הּקֹול, מּגיע היה אליו רׁש"י ִִֵֵֵַַַַָָָּופרׁש
ׁשמעּו. לא יׂשראל וכל ׁשמע לבד ְְְְִֵֶַָָָָָֹׁשהּוא
ׁשּׁשמעּתי ּפי על רמז, ּבדר ּבזה לֹומר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָויׁש
הּגמרא על זללה"ה זקני אבי אדֹוני ְְֲִִִִֵַַָָָמן

מ"ב) פ"ו מהר(אבות יֹוצאת קֹול ּבת יֹום ְֵֵַַָּבכל
נדּפס ּוכבר ,ּנפׁש מּמה והקׁשה וכו', ְְְְְִִִֵַַָָָָחֹורב
יֹוסף, יעקב ּתֹולדֹות הּקדֹוׁש ּבּספר ְֲֵֵֶַַַָֹהּוא
הרהּורי הּוא קֹול הּבת ּכי ז"ל, הּוא ְִִֵֵֵַַַּובאר
ׁשּיׁש ּומי יֹום, ּבכל לאדם הּבאים ְְִִֵֶַָָָָָָּתׁשּובה
ּתׁשּובה הרהּור לֹו ּכׁשּבא ּתכף ּדעת, ְְְִֵֶֶַַָָלֹו
ׁשּמכריזין הּכרֹוז מן ׁשּזהּו הּוא מבין ְֲִִִִֵֶֶֶַַַָאזי
ּבמעׂשיו מפׁשּפׁש ּומּיד ׁשֹובבים, ּבנים ְְְֲִִִֵַַָָָָׁשּובּו
ּבֹו ׁשאין מי אבל ׁשלמה, ּבתׁשּובה ְְְֲִִֵֵֶָָָָוׁשב
ּתׁשּובה ּבהרהּור ּכלל מרּגיׁש אינֹו ְְְְְִִֵַַַָָּדעת,
יׁש וזה ּכלל. אליו ּפֹונה ואינֹו לֹו, ְְְֵֵֵֶֶֶָָָׁשּבא
'וּיקרא' הּפסּוק. ּבפרּוׁש רׁש"י ׁשרֹומז ְְִִֵֵֶַַַַָָלֹומר
יֹום, ּבכל ּומכריזין ּׁשּקֹוראין מה הינּו –ְְְְִִִֶַַַָ
רק – מׁשה' 'אל ּתׁשּובה. הרהּורי ְְִֵֶֶֶַָֹׁשהּוא
ּבבחינת ׁשהּוא מי הינּו הּקֹול, מּגיע ְְִִִִֵֶַַַַַָאליו

הּד סֹוד יׂשראלמׁשה, ׁשאר ּכל אבל עת, ְְֲִֵֶַַַָָָָֹ
את ּכלל יׁשמעּו לא ּדעת, ּבבחינת ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹׁשאינם
ּכלל לב על מׂשים אינֹו ּכי הּכרֹוז, ְִִֵֵֵַַָָקֹול
להבין: וקל לֹו, הּבא ּתׁשּובה ְְְְִִַַַָָָההרהּור

מ�ה ְִֶַֹקה%ת
זיע"א מק�ז'ניץ מ�ה ְִִִֶַֹר�י

מ�ה �ל לענותנ�ת" רמז זעירא ְְְְִֶֶֶֶַָָֹא'
ז��א ר�י ה*ד"� �הרב מע+ה /ְֲִֶַַַַָָָ
�ל ה-מליא את �ראה ְִִֵֶֶֶַַַָָָָמאני-"לי

מ*"ז'ניץ ה0/יד ��יע�ר ְְְִִִִַַַָמעלה

àø÷iå'.זעירא ּבאלף נכּתב וגו', מׁשה' אל ÇÄÀÈְְְִִֶֶֶַָָֹ
לפרׁש ּבהקּדם לפרׁש לי ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָנראה

ג)הּכתּוב יב ענו(במדבר מׁשה 'והאיׁש ְִֶַָָָָֹ
האדמה', ּפני על אׁשר האדם מּכל ְְֲֲִֵֶַָָָָָָֹֹמאד
הּׁשלֹום עליו רּבנּו מׁשה ּכי לֹומר ְִֵֶַַַָָָָָֹורצה
לזה הּוא ּברּו הּבֹורא את ממׁשי ְְִֵֶֶַַָָָהיה
רֹואה והיה יׂשראל, ּבקרב לׁשרֹות ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָהעֹולם
זה ידי ועל ,יתּבר עּזֹו ׁשכינת ּבעין ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָֻעין
מּׁשכינת ואימה ּופחד הענוה ּגדל לֹו ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹהיה
הּקדֹוׁש מהרב ׁשּׁשמעּתי ּוכמֹו .יתּבר ְְְְִִֵֶַַַַָָָָּכבֹודֹו
(המגיד זצללה"ה ורּבי מֹורי אבי ְֲִִִִַָאדֹוני
ּביחד היה אחת ּפעם זיע"א), ְַַַַַַָָמקוז'ניץ
מהאנּפאלי, זּוׁשא מו"ה הּקדֹוׁש הרב ִִִֵַַַָָָֹעם
להּׁשיעּור הּכנסת לבית הּנ"ל הרב ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָוהל
זצלה"ה, ורּבי מֹורי אבי אדֹוני ְֲִִִִֶַַָָׁשאמר
מו"ה הּקדֹוׁש הרב נפל הּׁשיעּור ְִַַַַָָָּובתֹו
אֹותֹו ׁשאלּו ּכ ואחר ּפניו. על הּנ"ל ְֲַַַַַָָָָָזּוׁשא
מחמת והׁשיב ּפניו, על ּנפל מה ְְֲִִֵֵֵַַַַָָָמּפני
ּבאּו ּכּלם מעלה ׁשל ׁשּפמליא אי ְְֵֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשראה
ּדבריו לׁשמע הּמּגיד הרב ׁשל ְְְִִִֶַַַַַָָָֹלהּׁשיעּור
מּׁשכינת והאימה הּפחד ּומּגדל ְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹהּקדֹוׁשים,
נפל לזאת ּדיליּה, ּומּפמליא יתּבר ְְְִִִֵַַַָָָָָֹּכבֹודֹו
מׁשה 'והאיׁש הּכתּוב מאמר וזהּו ּפניו. ְְֲִֶֶַַַַָָָָֹעל
לֹו היה מאין הּכתּוב ּומפרׁש מאד', ְְִֵֵַַָָָָָָֹענו
רמז האדם', 'מּכל אמר לזה הענוה, ֲִֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹּגדל
יתּבר ּכבֹודֹו מּׁשכינת ּדהינּו הּנ"ל, ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָלדברינּו

העליֹון... האדם ְְֶַָָָָּדיֹוקן

øæçðåאל 'וּיקרא ּכאן, הּכתּוב לבאּור ÀÇÂÙְְִֵֶַַָָָ
לֹומר רצה זעירא, ּבאלף ְְִֶֶַָָָָֹמׁשה',
ּברּו הּבֹורא הּוא עליֹון לפלא רמז - ְְֵֶֶֶֶֶֶַָָאלף
עליֹון הּפלא ׁשהמׁשי זה ידי ועל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַהּוא,
ּבגדל היה - זעירא זה ידי על ְְְְִֵֶֶַַָָָָֹלמּטה,
וגו', מאד' ענו מׁשה 'והאיׁש וּכּנ"ל ְְְֲִֶַַָָָָָָֹֹהענוה
אּדרּבה ּכי האלף, על קאי לא זעירא, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹותבת
מאד, ּגדֹול הּוא עליֹון, הּפל"א הּוא ְְֶֶֶֶַָָָֹהאל"ף
הּׁשלֹום, עליו רּבנּו מׁשה על ׁשּקאי ֵֵֶֶַַַַָָָָֹא
יתּבר ׁשכינתֹו ׁשהמׁשי ידי על ּכאמּור ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָהינּו
וזהּו הענוה, לגדל ּבא זה ידי על ְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָֹלמּטה

והבן: זעירא, ְְִֵֶָָָאלף
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אפרים מחנה ְֲִֵֶֶֶַַ�גל
זיע"א מסדילק�ב אפרים ח�ים מ�ה ְְְִִִִִֶֶַַָֹר�י

נע+ים הם ל"מדים �החסידים ְְֲֲִִִִֵֶַַָ#כל
עצמם �עיני קט2ים ְְְִֵֵֵַַָי"תר

ãBòׁשּׁשמעּתי ּדר על זעירא. א' ְְְִִִֶֶֶַַָָֹירמז
מיׁשרים מּגיד יֹוסף ר' ּבׁשם ְְִִִֵֵֵַָאֹומרים
מה על ׁשאמר זללה"ה, ּפֹולנאה ְְֶַַַָָדק"ק
יא לערנן ׁשהּלֹומדים העֹולם, ְְְִִֶֶֶֶַָָָּׁשאֹומרים
ׁשהּלֹומדים ׁשהאמת, ניט. לערנין ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַָוהחסידים
ּבעיניהם ּגדֹולים הם יֹותר, ּׁשּלֹומדים מה ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָּכל
ּכל הרּבה למדּו ׁשּכבר ּבעיניהם ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָָויחׁשב
יֹותר, ּׁשּלֹומדים מה ּכל והחסידים ,ְְֲִִִֵֶֶַַַָֹהּצר
מגּמתם, ּכל וזהּו ּבעצמם, קטּנים יֹותר ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָהם
ּוׁשפלים קטּנים להיֹות עצמם את ְְְְְִִִִֵֶֶַַָׁשּלֹומדים
לׁשֹון א' זעירא, א' ׁשרּמז והּוא ְְְְְִִֵֶַָָּבעצמם.

והבן: עצמם, להקטין זעירא, ְְְְְִִִֵַַָָָלּמּוד,

קרàן מéם יקריב éי ב)לה'אדם (א ְְִִִֶַַָָָָ

ה*ד"� ְַָָ�ל"ה
זיע"א ה�רוויץ י�עיה ְְְִִַַָר�י

להי"ת ורא�י מז5# האדם היה �תח%הְְְְִִִָָָָָָָָֻ
נפעלת החטא לאחר קר�ן, �עצמ"ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָ
קר�ן הבאת ידי על ְְְֲֵֵַַַָָָה�בק�ת

ְְְְִָוהתע"רר�ת ��בה

íãàä'ּולׁשמרּה 'לעבדּה בנברא (בראשית ÈÈÈְְְְְִָָָָָ
רֹוצהטו) עבֹודה, סֹוד הּוא 'עבדּה' .ְֲֶָָָ

ּדהינּו העבֹודה, יהיה ּבעצמֹו ׁשהּוא ְְְְְֲִֶֶַַַָָלֹומר
ׁשהם ּכמֹו חּיּותֹו, ּבחּיים לה' קרּבן ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּיהיה
מֹותם לאחר צּדיקים ׁשל הּנׁשמֹות ְְִִֶַַַַַָָָעּתה
ּכ ׁשּלמעלה, מזּבח ּגּבי על נקרבים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשהם
ּדבקּותֹו ּברב חּיּותֹו ּבחּיים להיֹות ראּוי ְְְִִֵַַַָָָֹהיה
ּבחּייו, קרב להיֹות ,יתּבר להּׁשם ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָוקּורבתֹו
נעׂשה ּכי עצמֹו. אצל 'קרב' האדם ְְֲִֵֵֶַַָָָָָּבסֹוד
על הּיׁשב האדם ּודמּות ּבצלם למּטה ְְְֵֶֶַַַָָָָָָֹאדם
עצמֹו... אצל 'קרב' ּבסֹוד ׁשהּוא ְְִֵֵֵֶֶַַָהּכּסא,
ואז הּדבקּות, ּבסֹוד עליֹון ּכדמּות ְְְְְְִִֵֶַָלהיֹות

לה''. 'קרּבן ְַָָהּוא

íNeäåהּנבחר מקֹום ׁשהּוא עדן, ּבגן ÀÇְְִֵֶֶַַָָ
להיֹות ונברא העֹולם, ְְְְִִִָָָמּמקֹומֹות
ׁשאמרּו ּכמֹו חּיה'... לנפׁש 'ויהי לעֹולם, ְְְְְִֶֶֶַַָָָָחי

ז"ל ג)רּבֹותינּו פקודי נׁשמֹות(תנחומא ּכל ּכי ְִֵַַָָ
נמצא הראׁשֹון. אדם ּבנׁשמת ּכלּולֹות ְְְְִִִַָָָָָהיּו
היה ּומקֹומֹו האנֹוׁשי, מין ּבחיר הּוא ְְֱִִִָָָָָהיה
היה הרי נצחי... להיֹות ראּוי והיה ְְְֲִִִִֵָָָָָָּבחיר,
עֹולם והם הּמציאּות... ׁשלמּות ג' ְְְִֵֵֵַָּכֹולל
קרּבן לה'', 'קרּבן היה ואז נפׁש... ְְְֶֶַַָָָָָָָָׁשנה
ּבסֹוד מעלה ׁשל מזּבח ּגּבי על ְְְִֵֵֶַַַַַָָמּמׁש
היה ּכי עצמֹו, אצל קרב והיה ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָהּמרּכבה,
ּכי 'אדם ּבֹו מקּים והיה קרּבן. ְְְְְִַָָָָָָָֻּבעצמֹו

מ ּכי לה'', קרּבן מּכם היהיקריב ּובכם ּכם ְְִִִִֶֶֶַַָָָָָ
הּׁשם לֹו ׁשּצּוה האכילה וסֹוד לה'. ְְֲִִֵֶַַָָָָָקרּבן
ּובטהרה... ּבקדּׁשה הּכל היה לאכֹול ְְְֱֳִִֶַַָָָָָָֹֻיתּבר
הּקרּבן, ּבסֹוד הּוא אדם ׁשל ׁשלחן ְְְִֶַָָָָָֻּכי
ּבסֹוד לה' קרּבן היה ּבעצמֹו האדם ְְְְְְִַַָָָָָָָָָוהענין
והאכל לה'', קרּבן מּכם יקריב ּכי ְְְִִִֶֶַַָָָָָֹ'אדם
לֹו, קרּבן היה הּקדׁש ּבטהרת יאכל ְְֲֳֶֶַַַָָָָָֹֹאׁשר
הּצאן ּומן הּבקר ּומן הּבהמה 'מן ְְִִִֵַַַָָָֹּבסֹוד

קרּבנכם'... את ְְְִֶֶַַָּתקריבּו
Càעצת ּבקלקּול ׁשּנתמעט מעּוט ורק Çְְְְֲִִִֵֶַַַ

הּנחׁש ּכי מּגדּלתֹו, ירד אז ְִִַַַָָָָָָָֻהּנחׁש,
להר ׁשּבאּו עד ּפסקה ולא זהמא. ְְְֲִֵֶַַָָָָֹֻהטיל
ראּוי והיה הּנחׁש, זהמת ּפסקה ואז ְְְֲִַַָָָָָָָָָֻסיני,
והר וסימנ ליׁשנּה, העטרה מחזר ְְְְְְְֲִִַָָָָָָָֻלהיֹות
נ'פׁש. ׁש'נה ע'ֹולם ּתבֹות ראׁשי עׁש"ן ִֵֵֶֶַָָָָָָסיני
חזר ואז ּבעגל, לקלקּולם חזרּו ּכ ְְְְִֵֶַַַָָָָָָאחר
האמּתי ּבּתּקּון יתּקן ולא לקלקּולֹו, ְְְְֲִִִִַַָָָֹֻהעֹולם
ּבּגאּלה לעתיד עד הּבריאה, ְְְְִִִִֶַַַַָָָֻּכמּתחּלת

ֲִִָהאמּתית.
ìkîּתּקּון מעין היה ּוביני ּביני מקֹום, ÄÈִִִֵֵֵֵָָָ

ׁשהּוא מקּדׁש, הּנקרא הּמׁשּכן ְְְֲִִִִֶַַַַָָָּבעׂשּית
הּבריאה ׁשהּוא העֹולמֹות... הׁשּתלׁשלּות ְְְְִִִֶַַָָָצּיּור
אדם ּבמקֹום נבחר הּכהן ואהרן ְְְֲֲִִֵַַַָָָָֹֹחדׁשה.
ּכתיב ּובאהרן ונתרחק, ׁשּנתקרב ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹהראׁשֹון
ואהרן ...'אחי אהרן את אלי הקרב ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ'ואּתה
ּכהן מיכאל ּבמקֹום הּוא ׁשּלמּטה ּגדֹול ְְִִֵֵֵֶַָָָֹֹּכהן
ׁשּנתנּו ּכמֹו נׁשמֹות, הּמקריב ׁשּלמעלה ְְְְְְִֶֶַַַָָָָּגדֹול
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אֹותּיֹות "אליכם" ''נראה'' ה' הּיֹום ּכי ְֲִִִִֵֶֶַָסימן,
יקריב ּכי 'אדם ּובמקֹום 'אהרן'. ְְֲִִִִֵַַָָָֹ'מיכאל'
הּבקר ּומן הּבהמה מן 'קרּבן נעׂשה ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָמּכם'
ונפׁשֹו ּגּופֹו למסר האדם צרי... הּצאן'. ְְְִִִַַָָָָֹֹּומן
ׁשהּוא להראֹות מעׂשה ולעׂשֹות ְְְְְֲֲִֵֶַַַַַּולהכניע
זה ּומראה וחנק, הרג ׂשרפה סקילה ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָחּיב
ּומראה ׁשּמקריב, הּקרּבן ּפעּלת ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָֻּבאמצעּות
לה''. 'קרּבן הּוא ואז עצמֹו, את ְְְְִֶֶַַַָָָׁשּמקריב

eäæׁשּמקריב – מּכם' יקריב ּכי 'אדם ׁשאמר Æְְִִִִֶֶֶַַַָָָ
לה''. 'קרּבן – זהּו ּברצֹונֹו, עצמֹו ְְְִֶֶַַָָאת
זּו, מחׁשבה לחׁשב מתעֹורר ּכׁשאינֹו ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָֹאמנם
הּבהמה הקרבת החּצֹונית הּפעּלה ׁשעֹוׂשה ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֻרק
ּדבק להיֹות ליהו"ה קרּבן אינֹו זה ְְְִֵֵֶָָָָלבד,
'מן ׁשאמר זהּו האדם, קרּבן הּוא רק ְִֶֶַַָָָָָָּבֹו,
את ּתקריבּו הּצאן ּומן הּבקר מן ְְִִִֵֶַַַַָָָֹהּבהמה
ּדבּוק ואינֹו 'קרּבנכם' זה ּכלֹומר ְְְְְְֵֶֶֶַַַָָָקרּבנכם',
נאמר זה ועל ה'. קרּבן נקרא להיֹות ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָלגמרי
ונדּכה נׁשּבר לב נׁשּברה רּוח אלהים ְְְְְֱִִִִִֵֵֶַָָָֹ'זבחי

תבזה' לא יט)אלהים נא ּכלֹומר(תהלים , ְְֱִִֶַֹֹ
רּוח לֹו להיֹות הּזבחים ׁשל ׁשּתכלית ְְְִִִֵֶֶַַַַַָמאחר
מקּדׁש לנּו ׁשאין חטאינּו מּפני עּתה ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָנׁשּברה,
ּדהינּו לזה, ּדגמא לעׂשֹות נּוכל קרּבן, ְְְְְְֲֶַַַָָָֹֻולא
'לא ואז ונדּכה', נׁשּבר 'לב לנּו ְְְְְִִִֵֶָָָֹלהיֹות

עקדה: ּבעל ּפרׁש וכן ְְֲִֵֵֵֵֶַַָתבזה',

הח$ים ִַַא"ר
זיע"א עטר �ן חיים ִִֶַַַַר�י

�ל התקרב�ת" – יקריב' #י ְְְִִִֶַָָָ'אדם
– 'מ#ם' היא ל:כינה, �ר�נ ְִִִֵֶֶַַָֹמ�ה

�זכ�תכםְְִֶ

Cøãáׁשראּו לצד ,הּדר זה על יכּון רמז ÀÆÆְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ
וּיקרא אליו מׁשה את ה' ְְִִִֵֶֶֶַָָֹׁשהקריב
למׁשה, ּוגדּלה יקר ועׂשה ּכּלם מּתֹו ְְְְִֶָָָָָֹֻֻלֹו
הקרבה ּכ ּכל יקריב' ּכי 'אדם אמר, ְְִִֶַַַָָָָָָָָלזה
מּצד ּפרּוׁש – 'מּכם' אּלא זה אין ְִִִֵֵֶֶֶַַָָלּׁשכינה,
ּוכמֹו ההּגׁשה, היא ּבאמצעּותם ּכי ְְְְִִִֵֶַַָָָָָיׂשראל,
עּמֹו ה' מדּבר היה ׁשּלא למעלה ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּכתבנּו

ׁשנה ל"ח ּולמד, וצא יׂשראל. ּבׁשביל ְְְְִִִֵֵֶַָָָָאּלא
הּכבֹוד מעליו נתרחק נזּופים, יׂשראל ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָׁשהיּו

אלהים: אּתֹו ּדּבר ְֱִִִֵֹֹולא
– לה'' קר�ן מ#ם יקריב #י ְְִִִֶַַָָָָ'אדם
לבב"ת לקרב הר�ים למז#י ְְְִִֵֵֵַַָָָזר�ז

ל�"רא ְִֵֵַָי+ראל

ãBòלהׁשּתּדל חיל אנׁשי את לצּוֹות ְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹירמז,
לעבֹודת יׂשראל ּבני עם לבבֹות ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָלקרב
ידי על ּכי לה'', 'קרּבן יּקרא ולזה ְְְִִֵֵֶַַָָָָה',
עם יׂשראל ׁשל הּדבקּות יּפרד האדם, ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָחטא

ּדכתיב ׁשּבּׁשמים, ד)אביהם ד 'ואּתם(דברים ְְֲִִִִֶֶֶַַַָ
ּומרחקים נבּדלים ויהיּו ּבה'', ְְְְְִִִִִֵַַָָֻהּדבקים
ּכביכֹול יקּפיד הּוא ּברּו והאדֹון ְְְְִִִֵַַָָָָָמהּׁשכינה,
וצּוה אליו, אֹותם לקרב ויתאּוה הּדבר, ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָעל
העניׁש ּגם לּבֹו, ּולקרב הרחֹוק לכל ְְְֱִִִֵֶַַָָָָלהֹוכיח
אׁשר האֹות ל וזה מהּדבר. עין ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָלמעלים
ׂשכר והגּדיל מּמקּדׁשיו, להתחיל ה' ְְְְְִִִִִַָָָָָֻצּוה

הּתּנא ּכמאמר מי"ח)המזּכה פ"ה ּכל(אבות ְְֲֶַַַַַַָָ
ידֹו, על ּבא חטא אין הרּבים את ְְִֵֵֶֶַַַַָָָהמזּכה
הּדברים והם מּׁשגיֹונֹות, ה' יׁשמרּנּו ְְְְְִִִִִֵֶַָּכי

ּכאן: ֱִֶַָָהּנאמרים

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

לקרב הר"צה – יקריב' #י ְְִִֵֶַָָָָ'אדם
ה�0ה #פי – 'מ#ם' ל�"רא, ְְִִִֵֶַַַָעצמ"
אליו ה�"רא יקרב #ן עצמ" ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָ�$קרב

נאה מ�ל /ֶָָָ

áMéìוהּוא יתר. לׁשֹון ׁשּנראה 'מּכם' מּלת ÀÇÅְְִִִֶֶֶֶֶַָ
ּבת ׁשער ּבספר ּׁשּכתב מה ּפי ְִֵֶֶַַַַַַָעל

ּפסּוק על ּבּמדּבר ּפרׁשת ּבסֹוף (מלאכירּבים ְְִִַַַַָָָָ
ו) יעקבג ּבני ואּתם ׁשניתי לא ה' אני ְְֲֲִִִִֵֶַַָֹֹ'ּכי

לחנּות ּבא איׁש מׁשל, ּדר על כליתם', ְֲִִֶֶֶַַָָָֹלא
הּסֹוחר וּיראהּו זכּוכית, מראה לֹו ְְְְִִֵֵַַַַָלקנֹות
ולא ּבּה הּביט והּוא ויפה טֹובה ְְְְִִַָָָָָֹמראה
חפץ אינ מּדּוע הּסֹוחר לֹו אמר ּבּה. ְֵֵֵֵַַַַָָָָחפץ
נגּדי, מׁשּנה ּתמּונה אני רֹואה וּיענהּו ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָֻּבּה,
הראׁש ׁשעל והּכֹובע ּפרּוע, ראׁשֹו היה ְִֶַַַַָָָָֹֹּכי
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ׁשל לכלּוכים יׁש מצחֹו ועל הּצד, על ְְְִִִֵֶַַַָהּוא
עיניו וגּבֹות ּדיֹו, ׁשל לכלּוכים ּובפניו ְְְְִִֵֶַָָָָּדם,
הּסֹוחר אמר העין. ׁשל ּבצֹואה ְְְִִֵֶַַַָָָָֻמלכלכים
רֹואה ׁשאּתה הּתמּונה הלֹוא ּופתי, ְֲִֶֶֶֶַַָָׁשֹוטה
הם והּלכלּוכים ,עצמ ּתמּונת היא ְְְְְִִִֵַַַָּבּה,
,מעצמ הּוא הּכֹובע וקלקּול ,ּובמצח ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָּבפני
ּכראּוי, ראׁש על הּכֹובע להכין נא ְְִֵַַַַָָָָֹנּסה
ותרחֹוץ הּלכלּוכים, מן ּופני מצח ְְְְְְֲִִִִִִֶַָותרחֹוץ
ּתמּונת אז ותראה צֹואתם, מן עיני ְְְִִֵֶֶַַָָָּגּבֹות

יפה. ּכנגּד ְְְְֶַַָָָהּמראה
ïëåמתנהגת העליֹונה ההנהגה זה ּדר על ÀÅְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּבטֹוב מתנהג ׁשאם האדם, הנהגת ְְְְִִִֵֶַַַָָָָּכפי
עּמֹו מתנהגת העליֹונה ההנהגה יראה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּוביׁשר,
עניניו הנהגת אז מעׂשיו, יקלקל ואם ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָּבטֹוב,
ׁשניתי', לא ה' 'אני ׁשאמר והּוא ְְְֲִִִִֵֶַַָָֹּתתקלקל.
וׁשלֹום, חס הׁשּתּנּות מקּבל איני ְְְְִִֵֵַַַַָּכלֹומר
אּלא מּצּדי אינֹו לרע מּטֹוב לפעמים ְְְִִִִִִִֵֶַָָָוהּׁשּנּוי
יעקב ּבני 'ואּתם יען מּצּדכם, רק ְְְֲִִֵֶֶַַַַַֹהּוא
מעׂשיכם להׁשלים ׁשּלכם חק כליתם' ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָֹֹלא
ּבסּיעּתא ּפרׁשּתי ּובזה לׁשֹונֹו. ּכאן עד ְְְְִִֵֶַַַָָָָָּכראּוי

הּכתּוב ּׁשאמר מה ג)ּדׁשמּיא ו השירים (שיר ְִֶַַַַָָָ
ׁשעּור ּכפי ּכלֹומר לי', ודֹודי לדֹודי ְְְְֲִִִִִִַ'אני
ּדֹודי ּכן לדֹודי, מתקרב ׁשאני ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָהתקרבּות

ּדכתיב לי, ה)מתקרב קכא צּל',(תהלים 'ה' ְְְִִִִִֵָ
עליו. הּמצל ּכנגד מכּון ׁשהּוא הּצל ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻֻּדגמת

äæáe'יקריב ּכי 'אדם ּדׁשמּיא ּבסּיעּתא יּובן ÈÆְְְְִִִִַַַַָָָָ
התקרבּות, לעׂשֹות רֹוצה ּפרּוׁש –ְְֲִֵֶַָ
'מּכם' ,יתּבר להּׁשם ועצמֹו נפׁשֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָׁשּיקריב

ו ׁשעּור ּכפי ּכלֹומר יהיה– אׁשר הּמּדה ְְְְֲִִִִֶֶַַָ
ּתהיה אׁשר ההתקרבּות ּתהיה ּכן ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָמּכם,
רצה הּוא, הּכּונה אֹו עּמכם. יתּבר ְְִִֵֶַַַַָָָָָָלהּׁשם
להיֹות ׁשראּוי ההכנֹות ׁשּתׁשלימּו אחר ְְֲִִֶֶַַַַַָָלֹומר,
ה'ּקרּבן ּתמצאּו אז ּומצֹות, ּבתֹורה ְְְְְִִִֶַָָָָ'מּכם'
יתּבר הּׁשם ׁשל ההתקרבּות ּכלֹומר – ְְְְִִֵֶַַַַַָָלה''
את אּתם ׁשּתעׂשּו אחר ּכי לכם, ֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַָׁשּיעׂשה
את הּוא ּברּו הּקדֹוׁש יעׂשה אז ֲֶֶֶֶַַָָָָׁשּלכם
רמז ּדׁשמּיא ּבסּיעּתא יּובן ּובזה ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָׁשּלֹו...
ליׂשראל יתּבר הּׁשם ּׁשאמר מה ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָהּכתּוב

ריקם' פני יראּו טו)'ולא כג ּכלֹומר(שמות , ְְֵֵַַָָָֹ

מתקרב אני ׁשאהיה 'ּפני', לראֹות ּתּוכל ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָֹלא
ּבעֹוד ּוקדּׁשה, הארה ׁשפע ל ואׁשּפיע ְְְְְְִֶֶַַַָָָֻל
עצמ למּלאת הקּדמּת ׁשּלא 'ריקם', ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹֹׁשאּתה

ּומצֹות: ְְִָּבתֹורה

יחזקאל ְְְִֵֵֶ�ברי
זיע"א מ$ינאווה יחזקאל ְְִִִֵֶַָֹר�י

מ�ה #נגד מ�ה רא�י ב"ת ְִִִֵֵֶֶֶָָָ'מ#ם'

íãà',ׁשמעּתי לה''. קרּבן מּכם יקריב ּכי ÈÈְְְִִִִֶַַַָָָ
מּדה – 'מּכם' ׁשל ּתבֹות ִִֵֵֶֶָָָהראׁשי
היה ּבּקרּבן הּנעׂשה ּדזאת מּדה, ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָֹּכנגד
ׁשּיתּכּפר ּכדי החֹוטא ּבאדם לעׂשֹות ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָמהראּוי
האדם על מרחם יתּבר ה' רק ְְִֵֶַַַַָָָָָּבזה,
ּכל ועל ּתמּורתֹו. קרּבן להביא לֹו ְְְְְִִַָָָָָָוצּוה
יחׁשב לאּׁשים, וכליל ונּתּוח הפׁשט ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָֹעבֹודה
אׁשר על ּכן לֹו לעׂשֹות הּוא ׁשראּוי ֲֲֵֶֶַַָָָָהאדם
ּתׁשּובה יעׂשה זה ידי ועל לה', ְְְֲֵֶֶַַַָָָחטא

לֹו: ְְִֵַויתּכּפר

מן הàהמה מן לה' קרàן מéם יקריב éי ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָאדם
קרàנכם את äקריבô הðאן äמן ב)הàקר (א ְְְִִֶֶַַַַָָָֹ

ח$ים מים �ארְִִֵַַ
זיע"א מצ'רנ�ביץ ח�ים ְִִִִֶַַר�י

עב"דת על – מ#ם' יקריב #י ְֲִִִֶַַַָָ'אדם
ו+מחה זריז�ת �א"ת> להע+"ת ְְְְְִִֵֵַָָָה�"רא

עצמכם צרכי את ע"+ים ְְְִֵֶֶֶֶַַָ�א ם

íãà'ּׁשאמר מה ּדר על וגו'. יקריב' ּכי ÈÈְִִֶֶֶַַַַָ
כז)אּיֹוב העויתי(לג ויׁשר 'חטאתי ְֱִִִֵֶָָָָ

ּבפרּוׁשֹו. ׁשם המפרׁשים ונדחקּו לי', ׁשוה ְְְְְְֲִִִֵַָָָָֹולא
יּביט אם ּבאמת ּכי הּוא, לי ׁשּנראה ְֱִִִִִֶֶֶֶַַּומה
להנאת לעצמֹו מעׂשּיֹותיו ּכמימרא רגע ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָהאדם
למל לעׂשּיֹותיו ּביתֹו, ּובני ּבניו ונפׁש ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָּגּופֹו
רחֹוק ּכּמה יראה ּבעיניו, והּקדֹוׁש ְְְִֵֶַַַָָָָָהּגדֹול
ולמה להפליא, עד האמת מעבֹודת ְְְֱֲֲִֵֶַַַָָָָעבֹודתֹו
ּבֹוראנּו לבין ּבינינּו האמת על נֹודה ְְֱֵֵֵֵֶֶַָֹלא
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ּתעלמֹות ּכל נגלּו לפניו הלא ,ְְְֲֲִִַַָָָָֹֻיתּבר
מעללי ויצרי ותחּבּולֹותיו אדם ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָמחׁשבֹות
ּפרנסתֹו, עסקי על אדם ּביגיעת ונראה ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָאיׁש.
ואף יׁשקט, ולא ינּוח לא ולילה יֹומם ְְְְֲִַַַָָָָֹֹֹֹהלא
הֹול זה ּכל עם מּׁשּלֹו, ּכלּום לֹו אין ְִִִֵֵֶֶָאם
וכל הּיֹום ּכל ׁשּיּוכל מה ּכל ועֹוׂשה ְְְִֵֶֶַַַַָָָּומתחּזק
ׁשם ונקׁשר רב ּבזירּוז ׁשּמה ּומעׂשהּו ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָהּלילה
לא אדם יקראּנּו ואם ולּבֹו, מחׁשבּתֹו ּכל ְְְְֲִִִִֶַַָָָָֹעם
יעּכבּנּו ולא ׁשּמה, מהתקּׁשרּותֹו לֹו ְְְְְְִִֵֶַַַָָֹיׁשמע
יֹום רק וחם, קר וׁשלג ּגׁשם יעצרּנּו ְְְְֲֶֶֶֶֶַַֹֹֹולא
הּכלּכלה. ועל הּמחיה על יׁשּבת לא ְְְְְִִַַַַַַָָָָָֹֹולילה

Bîëeּגּופֹו מֹורא איזה לֹו יׁש אם למׁשל Àְִֵֵֶָָָ
אֹו הּגּוף ּבעֹונׁשי ודם ּבׂשר ְְִֵַָָָָָמּמֹורא
ּתגּדל הלא וכּדֹומה, ּובּוׁשה ממֹון ְְֲִֶֶַַָָֹֹענׁש
על יעבֹור לבל ּבקרּבֹו אׁשר והאימה ְְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָהּפחד
ּבאדם ׁשּכן ּומּכל ּדבריו, ועל ְְֲִֵֶַָָָָָָֹחלֹומֹותיו
וירּתת ירא מּמּנּו, ּפרנסה איזה לֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּיׁש
לֹו יחסר ׁשּלא ּכרצֹונֹו ׁשּלא ּדבר ְְֲִֶֶֶַַָָֹֹלעׂשֹות
הּוא ּברּו ּבֹוראנּו ּבעבֹודת ּכן ולא ְְְֲֵֵַַַָֹלחמֹו.
ּבעבֹודתֹו עֹוסק ׁשאינֹו ּדי לא ּכי ׁשמֹו ְֲִֵֵֶַַָָֹּוברּו
החצי אף טֹובים ּובמעׂשים ּבתפּלה ְְֲֲִִִִִַַַַָָּבּתֹורה
הּמעט אף אּלא ּגּופֹו, ּבצרכי ּׁשעֹוסק ְְְִֵֵֶֶַַַַָָמּמה
וׁשלֹום חס ּבתפּלה, אֹו ּבתֹורה ּבּה ְְְִִֵֶַָָָָׁשעֹוסק
ּכמעׂשהּו ולא הּכבֹוד למל ּכראּוי ְְְֲֵֵֶֶַַָָָֹאינֹו
ּומחׁשבּתֹו הּוא ׁשם מקּׁשר אינֹו ּכי ְְְִֵַַַָָֻּבחּוץ,
אּדרּבא וׁשלֹום וחס אבריו, וכל ְְְְְִֵַַָָָָָָולּבֹו
ּבצרכי אז ּגם ּוטרּודה מהּומה ְְְְְֲֵַַַָָָָמחׁשבּתֹו

עׂשּיֹותיו. וכל ְֲִָָּגּופֹו
íbׁשּלא הּוא ּברּו מהּקדֹוׁש והּמֹורא הּפחד Çְֵֶַַַַַָָָֹ

ּכל אינֹו וחמר, ּבקל צּוּויֹו על ְֲִֵֶַַַָָֹֹלעבר
ּולזה ודם. ּבׂשר מעֹונׁשי ּגּופֹו ּכמֹורא ְְְֵֵֶָָָָָָּכ
היה ּבאמת ּכי העויתי', ויׁשר 'חטאתי ְֱֱִִִֵֶֶֶַָָָָָָָאמר
ועּקרֹו הּטפל, על מרּבה העּקר להיֹות ְְְִִִֵֶַַָָָָָֻראּוי
לה' לעבד ׁשחּיב העבֹודה הּוא אדם ֲֲֶֶַַַָָָָָֹׁשל
להֹוציא מהראּוי והיה נברא, ׁשּלזה ְְְִִֵֶֶַָָָָָָהּטֹוב
ׁשם ּולהתקּׁשר ּוׁשנֹותיו ימיו רב זה ְְְִֵֶַַָָָָֹעל
ּומחׁשבּתֹו וגידיו אבריו ּבכל ּתמיד ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָּבאמת
ּגּופֹו ּבצרכי לעסק הּמעט מן ּומעט ְְְְְֲִִֵַַַַָֹולּבֹו,

ז"ל ּכמאמרם מי"ב)ּומזֹונֹו, פ"ד הוי(אבות ְְֱֲֵַַָָ

'יׁשר ּבזה והּנה ּבּתֹורה. ועסֹוק ּבעסק ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָממעט
ׁשּלא העויתיהּו, יׁשר אׁשר זה ֱֱֲִִִֵֶֶֶֶֶָָֹהעויתי',
העֹולם, ּבהבלי הּנמצא עולּתּה על ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָהגּדלּתיה
זה ׁשוין לעׂשֹותן ראּוי היּו ּפנים ּכל ְֲִִֶַַָָָָָָועל
'ולא ּכי עׂשיתי, לא זה אף ואמנם ְְְִִִֶֶַָָָָֹֹּכזה.
ּבעיני ׁשוה אפילּו היה ׁשּלא לי', ְֲִִֵֵֶֶֶָָָָֹׁשוה
ּפנים ּכל על לעׂשֹותן ה' עסקי עם ְֲֲִִִֵַַַָָָָעסקי

וריק. הבל ׁשהם העֹולם עסקי ְְִִֵֵֶֶֶָָָּכמֹו

ìòå,'יקריב ּכי 'אדם הּכתּוב יאמר ּכן ÀÇְִִֵַַַָָָֹ
לה' להתקרב אדם ּכׁשּירצה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָּכלֹומר
ּפנים ּכל על ויעׂשה יראה ּכן הּנה ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹאלהיו,
מּדברים ּכלֹומר לה'', קרּבן 'מּכם ְְְֲִִִֶֶַַָָָאׁשר
ּבאהבה עצמֹו ׁשל ּדבר ׁשעֹוׂשה ּכמֹו ְְְֲֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּלכם,
יאּבדּנּו, ׁשּלא ּגדֹול ּומֹורא וזרּוז ְְְְְִֵֶֶַָָָֹוׂשמחה
לחצֹות ּכן, ּגם לה' יקריב לה'', 'קרּבן ְְֲִֵֵַַַַַָָּכן
לכם, וחצי לה' חצי ּפנים ּכל על ֲֲִִִֶַַַָָָָָימיו
ּובחמּדה ּבתאוה ּודבקּות ּבהתקּׁשרּות ְְְְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָולעׂשֹותן
ּולזה וכּדֹומה. וזּוּוג ּוׁשתּיה אכילה ְְְְְֲִִִֶֶַָָּכמֹו
ּתקריבּו' וגו' הּבקר מן הּבהמה 'מן ְְִִִֵַַַַָָָָאמר

הּכתּוב מאמר ּדר על יא)וגו' לה (איוב ֲֶֶַַַַָ
ידע ּבאמת ּכי וגו', ארץ' מּבהמֹות ְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָ'מּלפנּו
מלחרֹוׁש ּגבּולֹו על לעבר ׁשּלא קנהּו ְֲֲִֵֶַַַֹֹֹׁשֹור
ּומּכל עצמֹו, מהנאת יֹותר לבעליו ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָֹֹולעבד
ועל ּומח. ׂשכל ּבעל הארץ על אדם ְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּכן
אי ּתלמדּו וגו' הּבקר' מן הּבהמה 'מן ְְְִִִֵֵֵַַָָָּכן
הּמלכים מל לפני קרּבנכם' את ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָ'ּתקריבּו
והּנֹורא הּנכּבד ׁשמֹו ּוברּו הּוא ְְְִַַָָָָּברּו
ולב: לב ּבכל לֹו ולעבד אליו ְְְְְֲִֵֵֵֵַָָָֹלהתקרב

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

מיכלת �ר�ה� וכח מעלת ללמד ְְֲִִִֵֶַַַַֹֹֹי�
�המה להק�י� ְְְִֵַָָָָהאדם

íãàäהתקרבּות ׁשּום לֹו ואין ּבדרכיו ההל ÈÈÈְְְְִִֵֵַָָָֹ
מן ראיה לֹו יּקח הּוא, ּברּו ְִִַַָָָלה'
ּפי על להקרבה הקּדׁש ׁשּנעׂשית ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּבהמה
עֹולה זּו הרי ׁשאמר האדם, ׁשל ֲִֵֶֶַָָָָָּדּבּורֹו
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ּדּבּורֹו ידי על רק קדׁשים קדׁש ְְֲִִֵֵֶַַַָָֹונעׂשית
ּפי על ואף עליה. האדם ׁשל ּפיו ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָוהבל
ּכמֹו והיא נׁשּתּנית לא עצמּה ְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹׁשהּבהמה
הּוא האדם ׁשּמֹוציא הּדּבּור א ְִִֶֶַַָָָָָׁשהיתה,
הּבהמה על ׁשחל והּוא קדׁשים, ְְִֵֶֶַַָָָָֹקדׁש
הּקדּׁשה ּגדל האדם יראה ּכן אם ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹֻוהקּדיׁשּה.
ׁשל הּדּבּור וחמר קל עֹוד ּומה ּבֹו. ֲִֶֶֶַַַָֹאׁשר

ו .יתּבר הּׁשם לפני ּותפּלה ּפרּוׁשּתֹורה זה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ
להתקרב ׁשרֹוצה – מּכם' יקריב ּכי ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָ'אדם
ׁשחל מעצמֹו יבין – הּבהמה' 'מן ְְִִֵֵֶַַַָָָלה',
ּובזה ּפיו, ּדּבּור ידי על עליה ְְִִֵֶֶַַָָָָֻהּקדּׁשה
ּבהרּוח לֹו ּדי ּכי קרּבנכם', את ְְְְִִֶֶַַַַָָ'ּתקריבּו

לֹו: מׁשּכן והּוא ּבקרּבֹו אׁשר ְְְְֲִִֶָה'

ִֵָל*�טי "רה
זיע"א מלאדי זלמן �ניא�ר ְְִִִֵַַַָר�י

לאחר ח"לפת מ:מים ה�אה ְִִֶֶֶַַַַָָָָָהארה
נ�ארת עצמ" �0כין המתי/ע א5 ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָזמן

�קביע�ת ההארה ְְִִֶֶַָָאצל"

íãà'החילֹו להבין וגו'. מּכם' יקריב ּכי ÈÈְְִִִִֵֶַַָ
לׁשֹון יקריב' ּכי 'אדם לנֹוכח, ְְְִִֵֶַַָָֹׁשּלא
לׁשֹון קרּבנכם' את 'ּתקריבּו וסּים ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָנסּתר,
ו'תקריבּו יחיד, לׁשֹון יקריב' ּד'כי וגם ְְְְְְִִִִֵַַַַָנֹוכח.
לֹו ּדהיה וגם רּבים. לׁשֹון קרּבנכם' ְְְְְִֶֶַַַָָָאת
הינּו יקריב', 'ּכי קֹודם 'מּכם' מּלת ְְִִִִֵֶַַַַלֹומר

כו'. יקריב ּכי מּכם ְִִִֶַָָאדם

Cà,נפׁשֹות ב' אחד ּבכל ׁשּיׁש נֹודע הּנה Çְְִֵֵֶֶָָָָ
ותכלית הּבהמית... ונפׁש האלקית ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָֹנפׁש
לברר ּכדי הּוא הּזה לעֹולם הּנׁשמה ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָירידת
אתּכפייא ּבבחינת להיֹות הּבהמית ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָנפׁש
האלֹוקית נפׁש ידי על והינּו ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָואתהּפכא,
ּבקריאת אחד ּבה' ּומתּבֹוננת ּבּה ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָהּמתלּבׁשת
ואהבּת זה ידי ועל כו', יׂשראל' 'ׁשמע ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָׁשמע
על והּנה כו'... יצרי ּבׁשני - לבב ְְְְְְִִֵֵֶַָָָּבכל
האלקית... לּנפׁש ּגם עלּיה נעׂשה זה ְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹידי
ּדלתּתא ואתערּותא מ"ן העלאת ידי על ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָוהּנה
ׁשּנאמר ענין וזהּו ּדלעילא. אתערּותא ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָָנמׁש

ט)ּבקרּבנֹות א(פסוק להויה'... ניחֹוח 'ריח ְְֲִֵַַַַָָָָ
מלמעלה... ּדלעילא אתערּותא ּכן ּגם ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָיׁש
ּבהבלי מּׁשנתֹו להקיצֹו האדם את ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָלעֹורר
היה העֹולם ּבריאת ׁשּבתחּלת דכמֹו ְְְִִִִֶַַָָָָָָהעֹולם,
הּוא, חסד חפץ ּכי חּנם ּבחסד ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָההמׁשכה
ּכמֹו הּתחּתֹונים ּבמעׂשה ּתֹולה ּכ ְְְְֲִֵֶַַַַַָואחר

טו)ׁשּנאמר ב לעבדּה(בראשית עדן בגן 'וּיּנחהּו ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָ
ׁשּצרי היֹות עם מקֹום מּכל אבל ְְֱֲִִִֶָָָָָָּולׁשמרּה',
עם אבל ּדוקא, ּדלתּתא אתערּותא ְְְְֲֲִִִִַַָָָָלהיֹות
לעֹורר ּדלעילא אתערּותא נמׁש זה ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָּכל

ּדלתּתא. ְְֲִִַָָאתערּותא
ïáeéåרֹואים אנּו ּדהּנה ה', ּבעבֹודת זה ÀÇְֲִִֵֶַַָ

ּבחינת הא' ּבעבֹודה. מדרגֹות ב' ְְֲִֵֵֶַַָָָׁשּיׁש
ּבׂשר ויגיעת נפׁש ּביגיעת ּדלתּתא ְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָאתערּותא
ׁשעל נׁשּבר, ולב ּבהתּבֹוננּות הּדעת ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָּבהעמקת
אלקים, קרבת אֹור ּגּלּוי ּבנפׁשֹו יבא זה ְְְְֱִִִֵֶַַָֹֹידי
ּדלעילא. אתער ּדלתּתא ּבאתערּותא ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָוהינּו
להיֹות יּוכל ׁשּלפעמים הינּו הּב' ְְְְִִִֵֶַַַַָָּומדרגה
ויגיעה הכנה ידי על ׁשּלא ּבּנפׁש ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהתּפעלּות
אנׁשים הרּבה ׁשּיׁש רֹואים ׁשאנּו ּוכמֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָּכלל,
ּומחם לּבם ויתלהב ּפתאֹום ְְְְְִִִִִֵֶַָָֹׁשּמתעֹוררים
הּסּבה להם נֹודע ּבלי מה זמן מׁש ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָּבתפּלה
ּובמעט זאת, התעֹוררּות אליהם ּבא ְְְֲִִִֵֵֶַַָֹמאין
ׁשהיא והינּו זאת. התעֹוררּות ּכח יכלה ְְְְְְִִִֶֶַַָֹֹזמן
ּדלעילא אתערּותא רק מלמעלה, הערה ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבאמת

ּדלתּתא. אתערּותא ְְְֲִִֵַָָלעֹורר
àúe÷ôpäåּדלתּתא ׁשּבאתערּותא מה ּבין ÀÇÇÀÈְְְֲִִֵֶַַָָ

האתערּותא ּובין ּדלעילא, ְְְֲִִִֵֵַָָָאתער
ּדלעילא, אתערּותא מּצד רק הּנמׁש ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָּדלתּתא
על מּמׁש ּדלתּתא אתערּותא יׁש ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָׁשּכאׁשר
ׁשּיכֹול ּדבר הּוא אזי נפׁש, יגיעת ְְֲִֵֶֶֶַַָָָידי
אתערּותא ידי על ׁשהרי לעד, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָלהתקּים
והיא ּדלעילא אתערּותא נתעֹורר ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָּדלתּתא
ּפנימית ּבבחינה ּבּנפׁש ּומתּגּלה ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָהּמאירה

ידיּכיו על ולכן ּתחּלה, לזה לּבֹו ׁשהכין ן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
אתערּותא עֹוד להיֹות ּבנפׁשֹו ועז ּכח יּתן ְְְְְֲִִִֵֶַַָֹֹזה
נפׁש יגיעת ּכׁשאין ּכן ּׁשאין מה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָּדלתּתא,
ּׁשּנתעֹורר מה רק מּלמּטה, ּבׂשר ְְִִִִֵֶַַַַָָָויגיעת
הכין ולא מלמעלה ההערה ידי על ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹנפׁשֹו



החסידות  פניני ויקרא |אוצר פרשת

ז 

להיֹות יּוכל הּנה נפׁשֹו, ּכ אחר לעֹורר ְְְִִִֵֵַַַַָלּבֹו
ּכי קּיּום, לּה ואין ההתּפעלּות ועֹובר ְְְֲִִִֵֵֵַַָחֹולף
מאירה ׁשאינּה זּו עליֹונה הארה ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָּבהסּתּלק
ההתּפעלּות, היה ּכלא היה אזי רצֹון, ּבעת ְְְֲֲִֵַַַַָָָָָֹרק
והארה הערה ּבסּבת רק היתה ׁשּלא ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹמאחר
האהבה ּבטלה האֹור ּבהסּתּלק לכן ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָעליֹונה,
ּׁשּקֹובלים למה הּסּבה וזהּו מּמּנה... ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשּנסּתעף
ּבהם היֹות על העבֹודה ּבעלי עצמם ְֱֲֲֵֶֶַַַָָָָאת
ּכּמה על ה' לעבֹודת והתעֹוררּות טהרה ְְְֲֳִַַַַַָָָרּוח
והּסּבה כו', לגמרי ּפֹוסקת ּכ ואחר ְְְְִֵֶֶַַַַָָָׁשבּועֹות
מלמעלה היתה זֹו ׁשהתעֹוררּות לפי הּוא, ְְְְְְִִִֶֶַָָָָלזה
אֹור והסּתּלקּות הפסק אחר לכן ְְְְְִֵֵֶַַַָָלבד,
וטבעֹו: עמדֹו על נׁשאר ּדלעילא ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָהאתערּותא

עליו לכïר õל ונרצה העלה Łרא על õיד üד)וסמ (א ְְְְִֵַַַָָָָָָָֹֹ

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

�לכ5 ה0ד0ה ה#ח אחר נמ�5 ְְְִֵֶַַַַַַַַָֹהח"טא
ולסמ5 לקר�ן �המה להביא ְְְְְְִִֵָָָָָָֹעליו

ה0ד0ה #"ח �"לט <� #י ְִֵֶֶַַַָָָעליה

Céøö,מהמדּמה עצמֹו את להֹוציא אדם ּכל ÈÄְְְִֵֶֶַַַָָָ
אחר ּוכׁשּנמׁש הּׁשכל. אל ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָֹולעלֹות
ׁשהּוא לב, ׁשרירּות ּבחינת זה ְְְִִֵֶֶֶַַַהמדּמה,

ּוכׁש ׁשּבּלב. המדּמה אחר מּׁשרירּותהֹול ּיֹוצא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַ
'ׁשמיר', ּבחינת זה האבן, לּבֹו ּומׁשּבר ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּלב
אחר הֹול ואינֹו האבן, נכנע ידֹו ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשעל
ועּקר הּׁשכל... אחר והֹול המדּמּיֹות, ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַֹֻּתאוֹות
ׁשם ּכי יצא, הּמקּדׁש מן החכמה, ְְְִִִַַַַַָָָָָָהּמעין
וכח הּבהמּיּות ׁשהם הּקרּבנֹות, מקריבין ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹהיּו

ׁשּכתּוב ּכמֹו יט)הּדמיֹון. נא 'זבחי(תהלים ְְְִִֵֶַָ
הם הּדמיֹון ׁשּׁשבירת נׁשּברה', רּוח ְְְֱִִִִֵֶַַַָָֹאלקים
הּקרּבנֹות, על סמיכה ּבחינת וזה ְְְְְִִֶַַַַָָָָָהּקרּבנֹות...
ּבחינת ׁשהם מּבהמֹות, מביאין הּקרּבנֹות ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָּכי
המדּמה אחר הֹול ּוכׁשאדם המדּמה... ְְְֵֶֶֶַַַַַַַָָֹּכח
וׁשלֹום חס ּתאוֹותיו אחר ּדהינּו ְְְֲֵֶַַַַַַָָׁשּבּלב,
ּבהמה מעׂשה זהּו המדּמה, מּכח ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּבאין
המדּמה. ּכח לּה יׁש הּבהמה ּגם ּכי ְְִֵֵֶַַַַַַָָָֹמּמׁש,

וכל וׁשלֹום, חס חֹוטא, ּכׁשאדם ּכן ְְְְֵֵֶַַָָָָועל
ׁשּמּׁשם המדּמה ּכח ידי על ּבאין ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהחטאים
צרי הּוא ּכן על הּתאוֹות, ּכל ְֲִִִֵַַַָָָנמׁשכין
עליו, לסמ וצרי מּבהמֹות, קרּבן ְְְְְִִִִֵָָָָָָֹלהביא
ּבׁשעת הּקרּבן על חטאיו ּכל ְְְְֲִִַַַַָָָָָּולהתוּדֹות
החטאים ּכל נמׁשכין זה ידי ועל ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָהּסמיכה,
ּבחינת ׁשהיא הּבהמה, על המדּמה ּכח ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָֹוכל
ׁשחיטה, לסמיכה ּתכף ּכ ואחר ּכּנ"ל, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָמדּמה
נכנע זה ידי ועל לקרּבן, הּבהמה ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָוׁשֹוחטין

המדּמה כה):ונׁשּבר סימן קמא (מהדורא ְְְִֶַַָ

ה' לפני צפנה הëזàח üיר על õאת יא)וŁחט (א ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

צ�יק ִֶַַצמח
זיע"א מ&יז'ניץ מנדל מנחם ְְְִִִִֵֶֶַַר�י

היס"ד �מירת ידי על ה$צר ְְְְִִֵֵֶַַַַַ�חיטת
#�ר �ממ"ן האכילה ְֲִֵַָָָָֻקד:ת

øîàּדהּפסּוק זצ"ל, מרּוז'ין הּקדֹוׁש חֹותני ÈÇְְִִֵַַַַָָ
ּתּוכל ּבּמה הרע, הּיצר על קאי ֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּלזה

ּופר אֹותֹו, ּדברים.לׁשחט ּבג' הּכתּוב ׁש ְְְִִֵֵַָָֹ
ׁשּמרּמז יסֹוד מּדת ידי על – 'יר 'על ְְְִֵֶֶֶַַַָָֻהא',

ּכּידּוע יר סא.)ּבתבת ח"ב והּב',(זוה"ק . ְְֵֶֶַַַַָ
נקרא הּׁשלחן ּכי אכילה, הּוא – ְְְֲִִִִֵַַַָָָֻ'הּמזּבח'

נה.)מזּבח ּובטהרה.(ברכות ּבקדּׁשה ׁשּיאכל , ְְְֳִִֵֶַַָָָֹֻ
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבממֹון, ּפרּוׁש – 'צפֹונה' ְְְֵֶַָָָָוהּג',

כ) לז על(איוב ׁשּיתנהג יאתה', זהב ְֱִִֵֶֶֶַַָָָ'מּצפֹון
– להיֹות ּתּוכל ואז הּקדֹוׁשה, הּתֹורה ְְְִִַַַָָָּפי

ה'': ְִֵ'לפני

לה' ניחõח ריח יג)א⁄ה (א ִִֵֶַַַ

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

ט"בה #ל והעלאת הקרבת – ְְְֲַַַַָָָָָָ'קר�ן'
ה�א 5��ר ל�"רא לאדם ֵַַָָָָָָה�אה

ïéðòיׁש ּכׁשהאדם ,ּכ היא וקרּבן מזּבח ÄÀÇְְְְִִֵֵֶַָָָָָָ
רּׁשאי אינֹו וחלילה חס צער איזה ְִֵֵֶַַַַַָָלֹו
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עצמּותֹו, על הּנֹוגע הּדבר ּבׁשביל ְְְִִֵֵַַַַַַָָלצער
זה ׁשּבעבּור זה יהיה צערֹו עּקר ְֲֲִִֶֶֶֶַַַַרק
לעבֹוד יכלת ּבלּתי וחלילה חס ְְְֲִִִִֶַַַָָָֹהּסּבה
הּוא ואז ּכראּוי. הּוא ּברּו הּבֹורא ְֵֶַָָָָאת
ּכי הּוא, ּברּו להּבֹורא רּוח נחת ְִֵֶַַַַָעֹוׂשה
עבדּות מניעת מחמת רק הּוא צערֹו ְְֲֲִֵַַַַַָּכל
הּבחינה ועל זה. ידי על הּוא ּברּו ְְְִֵֵֶַַַַָָהּבֹורא

ּבגמרא ּדאמרינן ּבמאי הרמז (ירושלמיהּזאת ְְְְִִֶֶַַָָָָָֹ
ה"ד) פ"ב ּכיברכות ּבאב, ּבט' נֹולד ְְִִַָָָמׁשיח

ּבער ולּבם עצמם מצערים ׁשּיׂשראל ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹּבעבּור
ּבית ּכׁשהיה ּכי הּמקּדׁש, ּבית חרּבן ְְְִִֵֵֶַַָָָָֻעל
נחת יתּבר להּבֹורא היה קּים ְְְִִֵַַַַַַָָָָָהּמקּדׁש
ּביֹום ּגדֹול ּכהן ּומעבֹודת מעבֹודתינּו ְֲֲֵֵֵֵַָָָֹּגדֹול
ּכדכתיב קרּבנֹות, ּׁשאר ּומעבֹודת ְְְְֲִִִִֵַַָָָהּכּפּורים
ּבזמן ּכי צער ולא לה', ניחֹוח ריח ְְִִִִֵֵַַַַַַֹ'אּׁשה
עּקר רק ובטח, ּבהׁשקט יׂשראל היה ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּבית
למּלאות אפׁשר אי ּכעת ּכי על יהיה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹצערֹו
לֹו היה אׁשר הּבֹורא ונחת הּבֹורא ְְֲֵֵֶַַַַָָרצֹון

הּבית. ְִִַַַּבזמן
úBðéçáe,זה ּדר על ּכן ּגם יהיה הּטֹובה ÀÄְִֵֶֶֶֶַַַָ

לאדם מׁשּפיע הּוא ּברּו ְְִֵֶַַַָָָָּכׁשהּבֹורא
ּכׁשהּבֹורא ּדהינּו הּגׁשמּיּות. טֹובת טֹובה, ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָאיזה
וכן טֹובה, ּפרנסה לאדם מׁשּפיע הּוא ְְְְִֵַַַָָָָָָּברּו
הּזאת הּטֹובה ידּבק הּגׁשמּיֹות, טֹובֹות ְְְִִֵַַַַַַָֹמּׁשאר
ׂשמחה לֹו יהיה ׁשּלא ,יתּבר ְְְְִִִֵֶֶַַָָֹּבהּבֹורא
רק לעצמּותֹו, ׁשּמּגעת מה הּטֹובה ְְֲֵֶַַַַַַַַָמחמת
הּבֹורא יעבד הּזאת הּטֹובה ׁשּבעבּור ְֲֲִֵֶַַַַַַָֹֹיׂשמח

וכּנכֹון. ּכראּוי הּוא ְַָָָָּברּו
ìòå.הּקרּבנֹות ענין היה הּזאת ּבחינה ÀÇְְְִִַַַָָָָָֹ

הקרבה, מּלׁשֹון הּוא קרּבן מּלת ְְְִִֵַַָָָָּפרּוׁש
הּבהמּיּות, טֹובת הּגׁשמּיּות, טֹובת ְֲֲִִֶֶַַַַַַַׁשּמעלה
ּדברינּו ועּקר ּבארנּו. ּכאׁשר יתּבר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָלהּבֹורא
לאדם מבטיח הּוא ּברּו ּכׁשהּקדֹוׁש ְְְִֵֶֶַַַָָָָאּלה
אל הּגׁשמּיּות מּטֹובת טֹובה לֹו ְֲִִַַַַַָלעׂשֹות
מחמת עצמּותֹו אל הּנֹוגע ּבּדבר ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָיׂשמח
יהיה הּׂשמחה עּקר רק הּזאת, ְְִִִֶַַַַַָָֹהּטֹובה
הּבֹורא את יעבד הּזאת הּטֹובה ֲֲֵֶֶַַַַַָֹֹׁשּבעבּור

וכּנכֹון ּכראּוי הּוא ד"הּברּו לך (לך ְַָָָָ
הדברים): אחר בפסוק

לה' מנחה קרàן תקריב éי Łא)ונפ (ב ְְְְִִִֶֶַַַָָ

מ�עלזא ְְֲִִֶַמהר"י
זיע"א מ�עלזא יה��ע ְְְִִֶַַֻר�י

�ר אינ" אם אף ��פל�ת", ְְִִִֵַַַַה#0יר
5��ר ה*ד"� לפני ה�א ח��ב ְְִֵַַָָָָמעלה
זיע"א �לין�מל מהח"זה מע+ה / ְֲִִֵֶֶַַה�א

Lôðåוהביא וגו' ּמנחה קרּבן ּתקריב ּכי ÀÆÆְְְְִִִִֵַַָָ
מי והּגמרא רּבה הּמדרׁש ז"ל ְְְִִִַַַַַַָָָרׁש"י
מּועט ּדבר להביא ּבמנחה להתנּדב ְְְְְְִִִֵַַָָָָָּדרּכֹו
אני מעלה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אמר ֲֲִִֶַַַָָָָעני,

ּוּבּמדרׁש נפׁשֹו. את הקריב ּכאּלּו (ויק"רעליו ְְְְְִִִִֶַַָָ
ב) ּכתיבג יֹותר, ּבאריכּות כבמּובא (תהלים ְֲִִֵַָ
עני',כה) ענּות ׁשּקץ ולא בזה לא ְֱִִִַָָָֹֹ'ּכי

אצל נכנסּו אדם ּבני ב' ׁשּבעֹולם ְְְְִֵֵֶֶַָָָָֹּבנהג
הּדּין מי אצל עׁשיר, ואחד עני אחד ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּדּין,
ּברם העׁשיר, אצל לא ּפניו, את ְִֵֵֶֶֶַָָָֹהֹופ

וכו'. ָָהכא

íéàaLk,ועׁשיר עני יתּבר הּׁשם לפני ÀÆÈÄְְְִִִִֵֵַַָָָ
ּבעניני ועׁשיר עני המכּון ְְְְְִִִֵֵַָָָֻאין
אזי הּנפׁש, ּבעניני ועׁשיר עני רק ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָעֹולם,
עני', ענּות ׁשּקץ ולא בזה 'לא יתּבר ְְֱִִִֵַַַָָָָֹֹהּׁשם
יׂשראל איׁש אׁשר עת ּובכל ׁשהּוא, ְְְֲִִֵֵֵֶֶָָואי
יתּבר הּׁשם אזי ,יתּבר הּׁשם לפני ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָּבא

עני'. ענּות ׁשּקץ ולא בזה ְֱִִַָָָֹֹ'לא

äpäåאיציקעל רּבי הרב ׁשל ּבספר איתא ÀÄÅְְִִִִֵֶֶַַָָ
זיע"א)ז"ל מלובלין ּדאיהּו(החוזה מאן ְִָָ

רב הּוא קסח.)זעיר ח"ג מי(זוהר ׁשאפילּו , ְֲִִֵֶַ
מּכל ׁשפל, איׁש וׁשלֹום חס ּבאמת ְֱִִֵֶֶֶַָָָׁשהּוא

יׂשראלמ איׁש ּפנים ּכל ּׁשעל ּכיון קֹום ְִִִֵֵֶַָָָָָ
הּוא ׁשהּוא, אי אז ּומצבֹו, מעמדֹו ֲֵֵֶַַַָָָיֹודע

ז"ל אבי מאדני וׁשמעּתי שלוםטֹוב. (השר ְְֲִִִֵַַָָֹ
זיע"א) איציקעלמבעלזא רּבי הרב אצל ְִִִֵֶֶַַָָָׁשהיה

אזי העֹולם, ּכל נֹוסעים היּו ואליו ְְֲִֵַַָָָָָז"ל,
היה לאחד בלויתם, ּדרגֹות ּכּמה אצלֹו ְְְְִֶֶַַָָָָָָָָָהיה
ׁשהרב וראה קצת. ּפחֹות ּולאחד יֹותר ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָמלּוה
יתרה ּבהלויה אחד מלּוה ז"ל איציקעל ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָרּבי
וכ"ק אצלֹו, ׁשּבאּו הּגדֹולים מן לאחד ְְְְִִֶֶֶַָָּכמֹו
מאד, ׁשפל אדם ׁשהּוא ידע ז"ל אבי ְֲִִֵֶַַָָָָָֹאדֹוני
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ׁשהּוא ז"ל איציקעל רּבי הרב ּתכף ְְִִִִֵֵֶֶַַָָוהבין
ואמר, הּקדֹוׁשֹות עניו את ונׂשא אצלֹו, ְְְְִֵֶֶַַָָָָחּדּוׁש
ּומּכיר יֹודע ׁשהּוא מחמת אֹותֹו אֹוהבים ֲֲִִֵֵֶַַַָאנּו

עצמֹו. ְֶַאת

ìBëéåלא 'ּכי הּכתּוב הּוא ׁשּזה להיֹות ÀÈְִִֶֶַָֹ
ׁשהּוא עני', ענּות ׁשּקץ ולא ְֱִִֶַָָָֹבזה
מרּמז הּכתּוב ּבאמת רק לׁשֹון, ּכפל ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָלכאֹורה
ׁשפל, איׁש ּבאמת ׁשהּוא מי ׁשּגם זה, ֱִִֵֶֶֶֶֶַַָעל
ּומּכיר יֹודע ּפנים ּכל ּׁשעל ּכיון מקֹום ִִִֵֵֶַַַָָָָֹמּכל
ולא בזה 'לא יתּבר הּׁשם אזי עצמֹו, ְְְֲִֵֶַַַַָָָֹֹאת
הּגמּור: מהעני הּׁשפלּות עני', ענּות ְֱִִִִֵֶַַַָָָׁשּקץ

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

מ0דרגת" למעלה לק-ץ לאדם ְְְְִִֵֵַַָָָָָֹאין

Lôðå'ּדרּכֹו מי מנחה'. קרּבן תקריב ּכי ÀÆÆְְְְִִִִַַַָָ
הּכתּוב מעלה עני, מנחה, ְְְֲִִִֵֶַַַָָָלהתנּדב

ּבמׁשנה וכן נפׁשֹו. הקריב פי"גּכאּלּו (מנחות ְְְְְִִִִֵַַָ
ּובמי"א) ניחֹוח ריח ּבהמה ּבעֹולת עֹוףנאמר ְְְֱִֵֵֶַַַַָ

אחד ללּמד ניחֹוח, ריח ּובמנחה ניחֹוח ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָריח
הפרׁש על הּכּונה אין ּובוּדאי כו'. ְְְֵֵֶֶַַַַַַַָָהּמרּבה
מאה לי ּכ ּדינר לי ּדכ הּקרּבן, ׁשל ְְִִִִֵֶַָָָָָָׁשּוּוי
ּבזה. לן מׁשמע קא ּומאי ׁשמּיא, ּכלּפי ְְְֵֶֶַַַַַָָָָָמנה
לֹו ׁשאין הּממעיט על ּגם ּכּונתם ּבאמת ְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאכן
ּגדלה ּבוּדאי ּכי חׁשּוב. קרּבן להעלֹות ְְְְֲִַַַַַָָָָָּדעת
העלאת ׁשהּוא הּמנחה, על העֹולה ְֲֲִֶַַַַַַָָָָמעלת
כן ּפי על אף הּצֹומח. העלאת וזה ְֲִֵֵֶַַַַַַַַָהחי
אׁשר ּבּמעט ּבֹוחר מקֹומֹו את ׁשּמּכיר ְְֲִִֵֶֶֶַַַמי
ּכמֹו מּמדרגתֹו. למעלה מּלקּפץ ּבאמת, ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָֹיהיה

ּבּמדרׁש א)ׁשאמרּו ג 'טֹוב(ויק"ר ּבפסּוק ְְְִֶַָָָ
כו' נחת' כף ו)מלא ד ּכתב(קהלת וכן . ְְֵַַַָָֹ

ׁשמים לׁשם ׁשהּממעיט חּיים, ּבארח ְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹהט"ז
ׁשּמבין ידי על להרּבֹות, רֹוצה ׁשאינֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַהינּו
הרצֹון וזה הּמעט, זה ּבטֹוב יֹותר ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָׁשּיעׂשה
נפׁשֹו הקריב ּכאּלּו יֹותר לפניו חׁשּוב ְְְְֱִִִֵֶַָָָאמת
ּכּנ"ל: החי מּמדרגת למעלה 'מדּבר', ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָׁשהּוא

קדŁים Łקד äלבניו לאהרן הëנחה מן ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹוהõìתרת
ה' ג)מא⁄י (ב ִֵֵ

ל:מים ִַַָא"ר
זיע"א מא)טא מאיר ְִִֵֵַַָר�י

�%א #די עצמ" להג�י> לאדם ְְְְִֵֶַַַָָָָֹֻמ ר
ה:ם �עב"דת "��קר "�ל ְְֲִִִֵַַַֹי-ל

úøúBpäå'קדׁש ּולבניו לאהרן הּמנחה מן ÀÇÆÆְְְֲִִֶַַָָָֹֹ
ּכתיב ּדהּנה ה''. מאּׁשי ְְִִִִֵֵֵָָקדׁשים

יט) טז ּבקר'.(שמות עד מּמּנּו יֹותר אל ִִֵֶֶַַֹ'איׁש
להתנהג צרי אדם ּכל ּבמּדתּדהּנה עצמֹו ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ

מעּוט ׁשהּוא זמן ּכל ּכי ּובׁשפלּות, ְְְְִִִֶַַָקטנּות
זֹו. ּבמּדה ּבעבּדּות ליל האדם צרי ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָהּירח
ׁשּלא מּמּנּו', יֹותר אל 'איׁש ּפרּוׁש ְִִֵֵֶֶֶַֹוזה
,מּמ ּגדֹול אני לֹומר חברֹו נגד עצמֹו ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָֻיגּבּה
ּבקר', 'עד קטנּות. ּבמּדת עצמֹו להתנהג ְְְְְִִֵֶַַַַַַֹרק
לפעמים אבל ּבמהרה. לגאּלה ׁשּנזּכה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָֻעד
חס לּפֹול יּוכל ּבקרּבֹו יּׁשבר ׁשּלבבֹו ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָמחמת
להגּביּה לפעמים צרי מעבּדּות, ְְְְְִִִִֵַַַָָָוׁשלֹום

ה'' ּבדרכי לּבֹו 'וּיגּבּה וזהּו (דבריעצמֹו. ְְְְְִִֵֶַַַַ
ו) יז ב' להיֹותהימים צרי ּבּפנימּיּות ּדהינּו ,ְְְְִִִִַַָ

להיֹות צרי ּבחיצֹונּיּות רק אין, מּדת ְְִִִִִִַַָָלֹו
עצמֹו להגּביּה ּכדי התנּׂשאּות לפעמים ְְְְְְְִִִִֵַַַַָלֹו
'ּבּׁשמים אֹומרים ׁשּׁשמעּתי ּוכמֹו ְְְְְִִִֶַַַַָָלעבּדּות.

לט)מּמעל' ד העבּדּות,(דברים מּצר ּׁשהּוא מה ְִִֶֶַַַַָֹ
מּתחת', הארץ 'ועל ּבהתנּׂשאּות, מּמעל, ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָּתהיה
אין. ּבמּדת להיֹות צרי ּדעלמא ּבמיּלי ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָאבל

äæåּדהינּו הּמנחה', מן 'והּנֹותרת ּפרּוׁשֹו ÀÆְְְְִִֵֶֶַַַָ
ׁשּלא יראה מחמת הּוא ׁשּלֹו ְֲִֵֶֶֶַַָָֹׁשהּמֹותרֹות
,יתּבר הּׁשם לעבּדּות לֹו וׁשלֹום חס ְְְְִִֵַַַַַָָיּזיק
מּתבת הּנקּדה ּכי ליראה, רֹומז ְְְְִִִִֵֵַַָָָֻ'ּומנחה'
ויראה ׁשוים, הם יראה ׁשל והּנקּדה ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֻמנחה
מחמת ּדהינּו ׂשמחה, ׁשל נקּדה ּכן ּגם ְְְְֲִֵֵֶַַַָָֻהּוא
וׁשלֹום חס לֹו יּזֹוק וׁשּלא ׁשּלֹו הּיראה ְְְִִֶֶֶַַָָֹֹּגדל
ּובׂשמחה. ּבהתרֹוממּות להיֹות צרי ְְְְְְְְִִִִַָָָלהעבּדּות
ּׁשּנדמה מה ּדהינּו הּמנחה', מן 'והּנֹותרת ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָוזה
'לאהרן יראה. מחמת הּוא מּתרת, לֹו ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָֹֹׁשּיׁש
'לאהרן הּוא זה הּדר קדׁשים', קדׁש ְְֲִֶֶֶֶַַָָָָֹֹּולבניו
ה'': מאּׁשי קדׁשים 'קדׁש והּוא ְְִִֵֵֶָָָָֹּולבניו',



החסידות  פניני ויקרא |אוצר פרשת

י 

מðת חõêת סלת תäìר מאפה מנחה קרàן תקרב ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָֹֹוכי
à⁄מן מŁחים מõðת äרקיקי à⁄מן ד)àלäלת (ב ְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֻ

ה%בן ְַַָָֹמח+ף
זיע"א אביחצירא יעקב ֲֲִִֵַַַָֹר�י

�אז �ת� ערב של �מנחה ְְִִִֶֶֶֶַָָָזהיר�ת
�ת�� נר"ן / "ספת הע"למ"ת ְִֶֶַָָָע"לים

ה0ע+ה ימי ��ת עב"דת ְְֲֲִֵֵֶֶַַַ#פי

øLôà,ׁשּבת ערב ׁשל מנחה על זה לרמז ÆÀÈְְִִֶֶֶֶַַָָֹ
עֹולמֹות ׁשעֹולים זלה"ה רּבנּו ִֵֶֶַַָָׁשּכתב
הראׁשֹון למקֹומם עׂשּיה יצירה ּבריאה ְְְֲֲִִִִִִָָָָָאצילּות
וצרי הראׁשֹון, אדם חטא קדם ּבֹו ְְִִֵֶֶָָָָָֹׁשהיּו
ּובמחׁשבה ּבמעׂשה הרּבה ּבּה האדם ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָָלּזהר
ּגדֹול אֹור נמׁש זה ידי על ּכי ְְְִִֵֶַַָָָָּובכּונה,
נמׁש זה ידי ועל ּבעֹולמֹות, העליֹון ְְְְְִִֵֶֶַָָָָמּמקֹור
העֹולמֹות וכל ׁשּבת, קּבלת קדּׁשת ְְַַַַָָָָָֻאֹור
ואחד אחד ּכל ׁשּבת קּבלת ּתֹוספת ְִֶֶֶֶַַַָָָָָקֹונים
ּׁשּמקּבל מה ּדֹומה ּדאינֹו ּוכבֹודֹו, מעלתֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָלפי
הּבריאה, עֹולם ּׁשּמקּבל למה האצילּות ְְְֲִִֵֶַַַָָָָעֹולם
ּדּומיא הּוא ׁשהּתֹוספת הּדר זה על ְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָוכן
ידי על יזּכה אם האדם, נמי וכן ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּדעּקר.
ּתֹוספת יקנה ּכראּוי, ּותפּלתֹו הּטֹובים ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָמעׂשיו

נׁשמה... רּוח ְֶֶַָָנפׁש
ïëìׁשּיהיה ּבזה, הרּבה להּזהר האדם צרי ÈÅְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

מן עצמֹו ׁשמר הּׁשבּוע ימי ְְְִֵֵֵֶַַַָֹּבׁשׁשת
יֹוסיף ׁשּבת ּובערב ּכראּוי, ּומתּפּלל ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָהחטא
טהרתֹו, על וטהרה קדּׁשתֹו על ְְְֳֳַַָָָָָָֻֻקדּׁשה
ּכראּוי, ׁשּבת ויקּבל ּכראּוי מנחה ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָויתּפּלל
נׁשמה רּוח נפׁש לתֹוספת יזּכה זה ידי ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָועל
ׁשמירת הּוא הּגדֹול והעּקר ּובּיֹום. ְְְִִַַַַַָָָָּבּלילה
רּבֹותינּו אמרּו זה ּדעל הּמעׂשה, ימי ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשׁשת

לברכה ג.)זכרֹונם זרה ּבערב(עבודה ׁשּטרח מי ְְְִִִֶֶֶַָָָָ
ימי ׁשׁשת ּדכל והּכּונה ּבׁשּבת, יאכל ְְְְֵֵֶַַַַַָָָָָֹׁשּבת
מי ּודהינּו ׁשּבת, ערב להּו קרי ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָהּמעׂשה
ׁשּבת, ערב ׁשהם הּמעׂשה ימי ּבׁשׁשת ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּטרח
יאכל אז ּכראּוי, ּובתפּלה טֹובים ְְֲִִִִַַָָָָֹּבמעׂשים
רּוח נפׁש לתֹוספת ׁשּיזּכה ּדהינּו ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָּבׁשּבת,
ּבׁשׁשת עצמֹו ּתּקן ׁשּלא ּומי ּבׁשּבת. ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹנׁשמה
זֹוכה ׁשאינֹו ּבׁשּבת, ּיאכל מה הּמעׂשה ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָֹימי

ּבׁשּבת. נׁשמה רּוח נפׁש ְְְֶֶֶֶַַָָָלתֹוספת

äæåּכי' מנחה', קרּבן תקרב 'וכי ׁשאמר ÀÆְְְְִִִִֶַַַָָָ
זֹו ּגימטרּיא הּכֹולל עם קרּבן' ְְְִִִִֵַַַַָָתקריב
קרּבן תקרב 'וכי ועֹוד הּׁשּבת. ערב ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָמנחה
קּבלת ּגימטרּיא האֹותּיֹות עם מאפה' ְֲִִִִֵַַַַָָָוגו'
ּומזהירה ׁשּבת, אֹותּיֹות ׁשלׁשה עם ְְִִִַַַַָָָָֹהּׁשּבת
הּׁשּבת ּדקדּׁשת ל ּדע ואֹומרת ְְְִֶֶַַַַַָָֻהּתֹורה
טרח ׁשּלא ּדמי הּמעׂשה, ימי ּבׁשׁשת ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹּתלּויה
ּדּומיא ׁשּבת, קדּׁשת לתֹוספת זכה לא ְְְֶֶֶַַָָָָָֹֻּבהם,
ׁשאין ׁשּבת מערב מאכלֹו התקין ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹּדמי
תּנּור', 'מאפה וזהּו ּבׁשּבת. ּיאכל מה ְְֲֵֶַַַַַָֹלֹו
ׁשּבת מערב ּבּתּנּור אפה ׁשּלא ּדמי ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹּדהינּו
ּדתֹוספת ּדּומיא מּמׁש וזה ּבׁשּבת, ּיאכל ְְְְֶֶֶַַַַָָָֹמה
ימי ּבׁשׁשת טרח לא ּדאם נׁשמה, רּוח ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹנפׁש
רּוח נפׁש ּתֹוספת לֹו אין ּכאמּור ֲֵֶֶֶֶֶַַַָָהּמעׂשה
אז הּמעׂשה ימי ּבׁשׁשת ּוכׁשּיטרח ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָנׁשמה,
ּבקּבלת והּנה נׁשמה. רּוח נפׁש לתֹוספת ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָזֹוכה
ּכּידּוע, מּקיף ואֹור ּפנימי אֹור יׁש ְְִִִֵַַַַָָׁשּבת
א'ֹור ה'ּוא ּתבֹות ראׁשי 'ּבמאפה', נרמז ְְְֲִֵֵֵֶַָָוזה
ּת'ֹוספֹות ּתבֹות ראׁשי 'ּתּנּור', מ'ּקיף, ְִִִֵֵַַָָּפ'נימי
נקי האדם ּדכׁשּיהיה ּו'נׁשמה, ר'ּוח ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָנ'פׁש
ׁשּבת ּבערב מנחה ּומתּפּלל החטא, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָמן
זֹוכה אז ּכראּוי, ׁשּבת קּבלת ּומקּבל ְֵֶַַַַָָָָָָָּכראּוי,

נׁשמה: רּוח נפׁש ְְֶֶֶֶַָָלתֹוספת

àלäלה סלת ýנàקר הëחבת על מנחה ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹואם
ôויצק ôïים ãאת ïתõת תהיה מðה ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹב⁄מן

הוא מנחה Łמן ד-ה)עליה (ב ְִִֶֶָָָָ

ח"תם �חי -ִֵָ
זיע"א אביחצירא יעקב ֲֲִִֵַַַָֹר�י

/ם צרי5 �לחנ" על ענ$ים ְֲֲִִִִַַַַָָֻה0אכיל
��$�ית �%א #די ה-ת את ְְְְִִֵֶֶַַַֹֹלפרס

äæׁשּמאכיל מי על הּצדקה, על רֹומז Æְֲִִֵֶַַַַָָ
להסּבירם ּדצרי ׁשלחנֹו, על ְְְְֲִִִִַַָָָָֻהענּיים
ּדברים לּבם על ּולדּבר יפֹות ּפנים ְְְִִִֵֵֶַַָָָָּבסבר
ולא ּבהם יקּוץ ׁשּלא טֹוב ּבלב והּכל ְְְִֶֶֶַַָָֹֹֹרּכים
חתיכֹות הּפת להם ויׁשּבר אֹותם, ְְְֲִִִֶַַַָָֹימאס
נֹותן הּוא יפה ׁשּבעין ׁשּידעּו ּכדי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָחתיכֹות,



החסידות  פניני ויקרא |אוצר פרשת

יא 

נאמר זה ועל ז)להם, נח פרס(ישעיה 'הלֹוא ְֱֲֶֶֶַַָָֹ
ּפרּוסֹות לפניו הּפת ׁשּיעׂשה ,'לחמ ְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָלרעב

ְּפרּוסֹות.

eäæå,'קרּבנ הּמחבת על מנחה 'ואם ׁשאמר ÀÆְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָ
'על הּצדקה... מצות היא – ְְְִִִַַַָָָ'מנחה'
ּדמחבת. ּדּומיא הּׁשלחן, הּוא – ְְְֲֲַַַַַַָָֻהּמחבת'
ׁשלחן', 'ּבאכלי ּגימטרּיא 'מחבת' ְְְְְֲִִֵַַַָָֹֻועֹוד,
זה ּגם ׁשלחנֹו, על הענּיים ׁשּמאכיל ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָֻּדהינּו
הּמבחר מן לֹו ׁשּתּתן – 'סלת' ׁשּתהיה ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֻצרי
ּדּבר – בּׁשמן' 'ּבלּולה ועֹוד, הּׁשירים. ְְְְִֵֶֶַַַָָֹולא
ויהיה לׁשמן. ׁשּנמׁשלּו רּכים ּדברים לּבֹו ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָעל
יצר מּצד ּדּכּלה ּדמּצה ּדּומיא טֹוב ְְְְִֵֵֶַַָָָֻּבלב
'מּצה וזהּו הרע יצר ּתערבת ּבלי ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָֹהּטֹוב
ּדהינּו – ּפּתים' אתּה 'ּפתֹות ועֹוד ְְְְִִִֶַָָֹתהיה'.
ּפתיתין אֹותּה עׂשה העני, לפני ׁשּתּתן ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָהּפת
אּתה טֹובה ׁשּבעין העני ׁשּיּכיר ּכדי ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּפתיתין,
ׁשּתעׂשה אחר וגם ויׂשּבע. ויאכל לֹו ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַֹנֹותן
רּכים, ּדברים לֹו ּדּבר חתיכֹות, חתיכֹות ְֲֲִִִִֵַַַַָהּפת
מנחה ּתקרא ּובזה ׁשמן'. עליה 'ויצקּת ְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָוזהּו

וז היא':לה', 'מנחה ׁשאמר הּו ְְִִֶֶַַָָ

לה', א⁄ה äìëמ äתקטיר לא Łבâ וכל łאר ְְְְִִִֶֶַַַָָֹֹכל
לה' אתם äקריבô ראŁית יא-יב)קרàן (ב ְְִִֵַַַָָֹ

אמת �ברי ְֱִֵֶֶֹי�ר
זיע"א מז�אריז' פייב&ש מ�&לם ְְִִִֵַַָר�י

ה�"רא, לפני -ס�לה �ה/אוה ְְֲִֵֵֶַַַַָָאף
מ ר �עב"דה אדם �ל �ר#" �תח%תְְֲִִֶַַַָָָָֻ

�גבה�ת להתחיל ְְְְִַַל"

älçzîטֹוב ּלא ּבדר מתנהג האדם אם ÄÀÄÈְְִִֵֶֶַָָָֹ
התחלת ,יתּבר מהּׁשם ְְְִֵֵַַַַָָָורחֹוק
לׁשמּה, וׁשּלא הגבהּות מּצד הּוא ְְְִִִֶַַָָֹּתּקּונֹו
ּגם ׁשּזהּו הּבא, עֹולם אֹו להתּפארּות, ְְְֲִֶֶַַָָָּכמֹו
לֹו ׁשּיׁשּלם ׁשראּוי ׁשחֹוׁשב נסּתר, ּגבהּות ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָּכן
וחֹוׁשב מעׂשיו, על ׂשכר הּוא ּברּו ְֲֵַַַָָָָָהּקדֹוׁש
ּובאמת למענֹו, ּדבר איזה ׁשעֹוׂשה עצמֹו ְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָאת
והאי אנּו, מה הּבֹורא ּכח ּבלּתי ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָֹׁשּמּצּדנּו
לבֹוא אפׁשר אי מּתחּלה רק ׂשכר, לקּבל ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָיּתכן

והּתר ּבחיצֹונּיּות, יּׁשאר וׁשלֹום וחס ְְְְִִִֵֶַַָָָֻלזה,
ׁשּלא וּיעׂשה והתּפארּות, ּבגבהּות לאחז ְְְְֱֲֲִֶֶֶַַַָֹֹלֹו

לׁשמּה יבא לׁשמּה ׁשּלא ּומּתֹו (פסחיםלׁשמּה, ְְְִִִִֶָָָָֹֹ
ּגבהּות,נ:) סיג מּכל ז להיֹות צרי ּובלׁשמּה ,ְְְִִִִִִַָָָָ

הגבהּות מּצד ּפנּיה ּבלׁשמּה יתערב אם ְְְְְִִִִִִֵַָָָָָּכי
מטהרת הגבהּות נמצא העבֹודה, ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָּתּפסל
את ּומטּמא ,יתּבר מהּׁשם הרחֹוקים ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָהּטמאים
ׁשחס יתּבר להּׁשם ּכבר ׁשּנתקרבּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָהּטהֹורים
ה'. לפני מתעב ּגבהּות ּבם יתערב אם ְְְְְִִִֵֵַָָָָֹוׁשלֹום

øáëeוכל ׂשאֹור ּכל 'ּכי ּבפסּוק אמרּתי ÀÈְְְְִִַָָָָ
לה' אּׁשה מּמּנּו תקטירּו לא ְְִִִֶֶַַַֹדבׁש
הּמזּבח ואל לה' אתם ּתקריבּו ראׁשית ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹקרּבן
ּודבׁש ּבׂשאֹור ׁשהרמז ניחח', לריח יעלּו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָֹֹלא
הגבהּות ּכמֹו ועֹולים, מרּתיחים ׁשהם ְְְְְְִִִֵֶַַַָלגבהּות,
'לא הּכתּוב ואמר האדם, לב ְְִֵֶַַַַָָָָָֹׁשּמגּביּה
ראׁשית', 'קרּבן רק לה'', אּׁשה מּמּנּו ְְִִִִֵֶֶַַַָָתקטירּו
יתּבר להּׁשם התקרבּות ראׁשית לֹומר ְְְִִִֵֵַַַַָָָָרצה
אל ,ּכ אחר אבל ּבגבהּות, להיֹות ְְְֲִֶַַַָָָֻמּתר
ּׁשאין ניחֹוח, לריח יעלּו לא העליֹון ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹהּמזּבח
ּכי וׁשלֹום, חס ּבגבהּות לפניו רּוח ְְְְִַַַַַָָָנחת

לב' ּגבּה ּכל ה' ה)'תֹועבת טז אפילּו(משלי ְֲֲִֵַַָ
לב): (אות ּכּידּוע דהּו ְְַַָָּבכל

אברם �ריתְְִַָ
זיע"א מזל�ז'יץ אברהם ְִִִַַָָָר�י

לאדם ענ�ג נ"תנים העב"דה �תח%תְְְֲֲִִִַַָָָָ
עליו 5# ואחר מ נה רק ה�א ְַַַַָָָָָָא�לם

�עצמ" ְְְְִֵַַַלהתי/ע

Bàּדר על וכו'. ראׁשית' 'קרּבן ְִֵֶֶַַַָֹיאמר
החסיד הּגאֹון הרב ּבׁשם ְְִִֵֶֶַַַָָָָׁשּׁשמעּתי
ממזריטש (המגיד זלה"ה ּבער ּדב ֶֹמוהר"ר

הּגמרא מאמר על ח.)זיע"א) ּגדֹול(ברכות ְֲַַַַָָָ
מּתחּלה ּכי ׁשמים, מּירא יֹותר מיגיעֹו ְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶַַָָהּנהנה
הּוא אזי ,יתּבר אֹותֹו לעבד אדם ְְֲֲִֶֶַַַָָָֹּכׁשרֹוצה
ּגדֹול ואֹור ּגדֹול ּתענּוג לֹו מטעים ְְְֲִִַַַָָָיתּבר
אחר יתּבר אֹותֹו לעבד אי ׁשּידע ְְֲִֵֵֵֶַַַַַָֹּכדי
זה ועל והאֹור, הּתענּוג מּמּנּו ּכׁשּיל ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָּכ
ּכי ׂשכר, ׁשּום מקּבל אינֹו הראׁשֹון ְֲִִֵֵַַַָָָהּתענּוג
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רק ,יתּבר מאּתֹו הּוא רק ׁשּלֹו אינֹו ְִִֵֵֶֶַַַָזה
מחמת והּתענּוג האֹור ּכׁשּיּׂשיג ּכ ְְֲֲִֵֶַַַַַַָָאחר

ׂשכר. לֹו יׁש אז ֲֵָָָָעבֹודתֹו

eäæå,ּדייקא מיגיעֹו הּנהנה ּגדֹול ׁשאמרּו ÀÆְְְֱִִֶֶֶַָָָָ
לֹו ׁשּמראים ׁשמים מּיראת יֹותר ְְִִִִֵֶַַַָהּוא

ּכתיב ּכּפֹו ּביגיע ּדאּלּו קכחּבראׁשֹונה (תהלים ְְִִִִִַַָָ
הּזהב) ּבעֹולם אׁשרי 'ל וטֹוב אׁשרי'ְְְֶֶֶַַַָָָ

ׁשמים ּבירא אבל הּבא, לעֹולם ל ְְֲִִֵַַָָָָָָוטֹוב
וזהּו ּכאן. עד ּכּנ"ל, ּכתיב לא 'ל ְְְִֶַַַָָֹ'וטֹוב
ּבדעּתכם ּתסּכימּו אל ראׁשית', 'קרּבן ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָׁשּכתּוב
רק אינֹו, זה עבֹודתכם, מחמת ׁשּלכם ְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשהּוא
ולא יתּבר מאּתֹו ׁשהּוא לה'' אתם ְְְִִִֵֶַַַָָֹֹ'ּתקריבּו
הּמזּבח' 'ואל ּכ אחר ׁשאמר וזהּו ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּלכם.
לא ּפרּוׁש יעלּו' 'לא ּכּנ"ל, הרע הּיצר ְֲֵֵֶַַַַַַָֹֹהינּו
ׁשּיהיה זה ידי על עלּיה לֹו להיֹות ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָיכֹול
ּכּנ"ל: ניחֹוח' 'לריח רּוח נחת יתּבר ְְִִֵַַַַַַַַָלֹו

ôמלח ëàלח ýמנחת קרàן יג)וכל (ב ְְְְְִִֶַַַָָָָ

ח"תם �חי -ִֵָ
זיע"א אביחצירא יעקב ֲֲִִֵַַַָֹר�י

מתק�לת �מע"ת מיד עם ְְְִִִִֶֶַָָָ פ%ה

ìëå.'וגו ּתמלח' ּבּמלח מנחת קרּבן ÀÈְְְְִִֶַַַָָָ
ּדמעֹות להֹוריד אדם ּדצרי לרמז ְְְְִִִָָָָָֹּבא
מּׁשערי חּוץ ננעלּו הּׁשערים ּדכל ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָּבתפּלתֹו,

נט.)ּדמעה האדם(ב"מ ׁשאין ּפי על ּדאף . ְְִִֵֶַַָָָָ
ּדמעֹות ידי על ּתפּלתֹו, ׁשּתקּבל מּצּדֹו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָראּוי
רחמים עליו מתמּלא הּוא ּברּו ְֲִִֵַַַָָָָהּקדֹוׁש
קרּבן 'וכל ׁשאמר וזהּו ּתפּלתֹו. ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָּומקּבל

הּתפּלה ׁשהיא 'ׁשהםמנחת ּתמלח' 'ּבּמלח , ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
תׁשּבית 'ולא מלּוחים. מים ׁשהם ְְְְִִִֵֶַַָֹּדמעֹות
'מלח ׁשּקראם הּטעם ,'אלהי ּברית ְְֱִֶֶֶֶַַַַַָָֹמלח
חּוץ ננעלּו הּׁשערים ּדכל מּׁשּום הּוא ְְְְֲִִִִַָָּברית',
להם ׁשּנכרת הּברית וזהּו ּדמעה, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָמּׁשערי
ּתקריב קרּבנ ּכל 'על ריקם. חֹוזרֹות ְְְְִֵֵֶַַָָָָָׁשאינם
ּובזה ּדמעֹות ּתֹוריד ּתפּלה ּבכל ּדהינּו ְְְְְִִֶֶַַָָָָמלח',
הּכתּובים וׁשמן סלת וגם ריקם. חֹוזרת ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹאינּה

וׁשמן, ּבסלת הרמּוזה הּׁשכינה על לרמז ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹּבזה,
הּׁשכינה: עּלּוי זהּו מתּקנת הּתפּלה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֻּדכׁשּתהא

העם לאŁמת יחטא הŁëיח הéהן ג)אם (ד ְְֱִִֵֶַַַַַָָָָֹ

י"סף יעקב ְֲֵַֹ "לד"ת
זיע"א מ)�לנאה י�סף יעקב ְֲִִֵַַָָֹר�י

#די מ0דרגתם י"רדים ה�"ר ְְְִִֵֵֵַַָָָרא�י
על מ�ל / העם -ח�תי את ְְִֵֶַָָָָָלהרים
לה�יב #די -ח�תים �גדים �%ב� ְְְְִִִֵֶַָָָָ+ר

ה0ל5 �ן ֶֶֶֶַאת

ìLîולא מאביו, מל ּבן ׁשּנׁשלח אחד, ÈÈְְִִֵֶֶֶֶֶַָָֹ
ׂשר ׁשהצר עד להחזירֹו, יכֹול ְְְִֶַַַַָָָֻהיה
ּבגדי ולבׁש החׁשּובים, ּבגדיו לפׁשט ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹאחד
הּמל ּבן עם ׁשּיתחּבר ּכדי ,הער ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָּפחּותי
וכו'. הער ּפחּותי מן הדיֹוט ְְֲִֵֵֶֶֶַָָׁשּנעׂשה
ּכּנּוי החׁשּובים ּבגדיו ּפׁשּוט, הּוא ְְְֲִִִַַָָָָוהּנמׁשל
יהיה עת 'ּבכל ּדר על הּטֹובים, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָלמעׂשיו

לבנים' ח)ּבגדי ט ּפחּותי(קהלת ּובגדים , ְְְְִִֵֶָָָ
וׁשלֹום, חס הּצֹואים ּבגדים ּדגמת הם ְְְִִֵֵֶַַַָָָֻהער

צֹואים. ּבגדים מּמׁש ְְִִַָָֹולא
ïéðòäåיחטא נׂשיא 'אׁשר ׁשּנאמר ּכמֹו הּוא, ÀÈÄÀÈְֱֱֲִֶֶֶֶַָָ

ודֹור ּדֹור ּכל ּכי העם', ְְְִַַָָָלאׁשמת
רּבנּו מׁשה ּכמֹו אחד, ׁשרׁש הם ְְְֵֵֶֶֶַָָֹֹודֹורׁשיו

ע הּׁשלֹום ודֹורעליו ּדֹור ּכל ּכן ּדֹורֹו, ם ְִֵַָָָָ
ׁשאמרּו ּכמֹו ּדֹורֹו לפי ודֹורׁשיו ּדֹורׁשיו, ְְְְְְְִִֶָָָלפי

דערכין הּדֹור(יז.)ּבׁש"ס חטא נמי והכי . ְְְְְִִֵֵֶַַָָ
ׁשּׁשרש ּכאּלּו ּכגֹון הּדֹור, ראׁש אׁשמת ְְְֵֶֶַַַָָֹֹּגרמּו
למדרגתן הּדֹור ראׁש ּכׁשּירד ואז להם, ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאחד
,הער ּפחּותי ּבגדי ׁשהם הּדֹור לבּוׁשי ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָולבׁש
ּׁשאין מה ּביניהם, מה התחּברּות יׁש ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָואז
על עּתה והּפּוכֹו, ּדבר ּדהוי לזה קֹודם ְֲִֵֵֵֶַַַָָָָּכן
ּבצד עּמהם לֹו התחּברּות הוי זה חטא ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָידי
עּמֹו. אּתֹו ּכּלם יעלּו ּכׁשּיׁשּוב ואז ְְֲִִֶַָָָָֻמה,

äæåהּׁשב יחיד הׁש"ס ּפרּוׁש לי נראה ÀÆְִִִֵֶַַַָָ
העֹולם ּולכל לֹו פו:)מֹוחלין ...(יומא ְֲִָָָ

הרּבים, סּבת ׁשהּוא ּבחטא, הראׁש ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹּכׁשּנלּכד
ׁשהם האנׁשים ּכל ּבעצמֹו ׁשּכֹולל ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָּובתׁשּובתֹו
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אחר הּׁשכינה, ּכאיברי ׁשהם האּלּו ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָּבמדרגֹות
ׁשּלא רק ּביניהם, מה התחּברּות ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַֹׁשּיהיה

לֹו... מתנּגדים ְְְִִִַיהיּו
äaøäå...הּנ"ל הקּדמה ּפי על יבאר ּדברים ÀÇÀÅְְְִִַַַַַָָָֹ

ׁשּׁשמעּתי ּכמֹו הּתפּלה... ּבענין ְְְְְְִִִֵֶַַַָָוכן
לּבם 'ּתכין הּפסּוק ּבפרּוׁש זלה"ה ְִִִִֵַָָָמּמֹורי

'אזנ יז)ּתקׁשיב י ּכי(תהלים לֹומר, ורצה , ְְְִִֶַַָָָ
נזּדּמן ׁשאם האדם, ּביד מסּור זה ְְִִִֵֶֶַַָָָָָסימן
ׁשּום ּבלי לפניו להתּפּלל לּבֹו להכין ְְְְְִִִִֵֶַַָָָׁשּיּוכל
ּורחימּו ּבדחילּו אֹו ּפנים, ּכל על זרה ְְֲִִִִַַָָָָָָמחׁשבה
נתקּבלה ּכי ידּוע אז מדרגתֹו, לפי אחד ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָּכל
ּתקׁשיב לּבם 'ּתכין ׁשּנאמר וזהּו ההיא, ְְְֱִִִִִֶֶֶַַַָָָּתפּלה
ׁשּתקּבל לידע יּוכל ׁשּמתּפּלל ּבעת ּכי ,'ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֻאזני
חן. חכם פי וּדברי ,יתּבר אזנֹו ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָותקׁשיב

äðéçáe,להתּפּלל ּומּוכן יׁשר ׁשהּזמן זּו ÀÄÈְְְִֵֶַַַָָָ
ּבחינה, עֹוד ויׁש יכּנה. עלּיה ְְְְֲִִֵֵֶָָֻּבׁשם
הכנֹות וכּמה ּכּמה לעׂשֹות האדם ְֲֲִֶַַַָָָָָָָׁשּצרי
אּולי ּגדֹול, ּבטרח ׁשּיבֹוא ּכדי ְְְְֵֶַַַָָֹותחּבּולֹות
מקֹום ּומּכלל ואּולי. האי ּכּוּלי להתּפּלל ְְְְִִֵֵַַַַָָיּוכל
ׁשהּזמן ׁשּיראה אף ּכי נֹואׁש, יאמר ְְִִֶֶֶַַַַַָֹאל
קטגֹורים וכּמה ּבּטּולים ּבכּמה וסֹוער ְְְִִִֵֵֵַַָָָהֹול
לב יּתן מקֹום מּכל ,יתּבר הּׁשם ְֲִִִֵֵֵַַַַָָָּבעבֹודת
ּכּמה ירידה הּנקראת הּבחינה ּבזה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּיׁש
והם זּו, ּבמּדה ׁשהם אנׁשים ּכּמה ׁשל ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָמדרגֹות
ּבעת ירד הּׁשלם אדם וזה הּׁשכינה. ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָאיברי
הּמדרגֹות אֹותן ּכל עם להתחּבר ּכדי ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָההיא,
להׁשיבם הּנ"ל, הּׂשר ּבמׁשל ּכמֹו ְְְֲֲִַַַַַָָָָָלהעלֹותן,

וכּנזּכר ׁשּבּׁשמים אבינּו נשא)אל :(פרשת ְְִִִֶֶַַַָָָ

הארץ מעם בŁגגה ôחטא אחת Łנפ ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָואם
תעłינה לא אŁר ה' מëצõת אחת ãתłעàְֲֲִִֵֶֶַַַָָָֹ

כז)ואŁם (ד ְֵָ

לח$ים ְִַַא"רח
זיע"א מזל�ט��ב ח�ים אברהם ְְְִִִַַַָָר�י

לה/יע על�ל ה�"ר מצ�יקי ְְִִִִֵַַַַַָָה2פרד
ֲִַָלחטאים

íàå'הארץ מעם בׁשגגה ּתחטא אחת נפׁש ÀÄְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

תעׂשינה לא אׁשר ה' מּמצֹות אחת ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹּבעׂשתּה
וגם מיּתר. הּוא 'אחת', מּלת להבין ְְְְִִֵַַַַָָָֻואׁשם.
מיּתר. הּוא 'ואׁשם', ּכ אחר ּׁשאמר ְְֵֶַַַַָָָָֻמה

ּכתּוב ּבּזהר ּדהּנה יג:)ונראה 'נפׁש(ח"ג על ְְְִִֵֶֶֶַַַָֹ
תחטא' א)ּכי ה ּתמיהא,(להלן קא אֹורייתא , ְְֱִִֶָָָָָ

קֹול 'וׁשמעה ּתחטא האי העליֹונה ְְְֱֲֵֶֶֶֶָָָָָנפׁש
ׁשהּוא האדם והּנה ׁשם. עּין וכו', ְִֵֵֶַָָָָָָאלה'
הּצּדיקים אל ּובפרט יׂשראל ּכללּות אל ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָּדבּוק
יחטא. ׁשּלא נׁשמר מּמילא הּוא ְֱִִֵֶֶֶַָָָֹׁשּבּדֹור,
יׂשראל, עם אחּדּות לֹו ׁשאין האדם ְְֲִִֵֵֶַָָָָָאבל
ׁשּבּדֹור, הּצּדיקים עם מתּגרה ּכׁשהּוא ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָּובפרט
אחּדּות לֹו ׁשאין וזה לחטא, מּוכן הּוא ְְֲֵֶֶֶַַָֹזה
ׁשּבּדֹור, הּצּדיקים עם ּובפרט יׂשראל ְְִִִִִִֵֶַַַָָעם
וכּיֹוצא ּגדלֹות הרעֹות מּדֹותיו עבּור ְְֲִֵַָָָֹהּוא

עּכּו"ם. מּמּדת וזהּו ְִִֶַַּבֹו,

eäæåׁשהּוא 'נפׁש' – אחת' נפׁש 'ואם ׁשאמר ÀÆְִֶֶֶֶֶֶַַַָ
ועם יׂשראל עם ּדבקּות לֹו ׁשאין ְְְִִִֵֵֵֶַַָ'אחת',
ּבׁשגגה' 'ּתחטא אחת. והּוא ׁשּבּדֹור, ְְֱִִִֶֶַַַַַָָָהּצּדיקים
ּכ אחר ואמר ּבׁשגגה. לחטא מּוכן זהּו –ְְֲִֶַַַַָָָָָֹ
לֹו ׁשּיׁש ּבעבּור לֹומר רצה – הארץ' ֲֵֵֶֶַַַָָָָ'מעם
וכּיֹוצא ּגדלֹות הארץ עם מּמּדת רעֹות ְְִִִֵֶַַַָָָֹמּדֹות
ּכן ועל הּדֹור, מּצּדיקי נפרד הּוא ּכן ועל ְְְִִִֵֵֵַַַַָּבֹו,
ה'' מּמצֹות אחת 'ּבעׂשתּה לחטא, מּוכן ְֲֲִִַַַַָָֹֹהּוא
ּבׁשגגה ׁשּיחטיא ׁשּמּקדם 'ואׁשם', וזהּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹוכו'.
ידי ועל הרעים, ּבמּדֹותיו מּקדם אׁשם ְְְִִִֵֵֶַָָָָֹהּוא
ּכּנ"ל: ּבׁשגגה ׁשּיחטא זה לידי ּבא הּוא ְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָזה

õא עד והäא אלה קõל וŁמעה תחטא éי Łְְְְֱִֵֶֶֶָָָָָונפ
õנõע ונłא יáיד לõא אם ידע õא א)ראה (ה ְֲִִַָָָָָָ

אלימל5 ֱִֶֶַֹנעם
זיע"א מליז'נסק אלימל+ ְְֱִִִֵֶֶֶַר�י

0ראים לע"לם ה2�מה ירידת ְְְִִֵַַַָָָָק"דם
�מ��יעין העלי"נים הע"למ"ת את ְְִִִֶֶַָָָָל>
"�ל ונחרד זאת ז"כר ה<�יק ְֱִִֵֶַַָָֹא"ת>,
ט"בה הנהגה איזה על �עבר" �ְְְֲִֵֶַַָָָָאפיל

Lôðåּדאיתא לפרׁש, נראה כו'. תחטא ּכי ÀÆÆְְְֱִִִֵֶֶָָָ
הּקדֹוׁש יג.)ּבּזהר ּכי(ח"ג 'ונפׁש ְִֶֶַַַָֹ
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יד 

מתמיּה ׁשהּכתּוב ּתמיּה, לׁשֹון ׁשהּוא ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָתחטא',
הּלׁשֹון. ׁשם עּין ׁשּיחטא, העליֹון נפׁש ְֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָָעל
צּדיק נפׁש על ּברמז ּכן ּגם לפרׁש ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָויׁש
ׁשעבר הּׂשערה, ּכחּוט קל חטא ּבאיזה ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשחטא
ּכפרּוׁש חלילה, טֹובה והנהגה מּדה איזה ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָעל
ּגדֹולה, מדרגה היא ׁשּנפׁש הּקדֹוׁש ְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּזהר
מּדה ּבאיזה חלילה הּנכׁשל הּזה ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָוהּצּדיק
ותאחז ּבקרּבֹו לּבֹו יחרד אזי הּׂשערה ְְְְְֱֲִִֶַַַַָָֹּכחּוט
הרׁשעים לב ויחרד יּתן ּומי ּפּלצּות, ְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָנפׁשֹו
הּצּדיק ּכמֹו ּכקּלֹות חמּורֹות עברֹות ְְְֲֲִִֵַַַָהעֹוברים
ּכחמּורֹות, ּבעיניו ׁשּבּקּלֹות הּקל אׁשר ְֲֲֵֶֶֶַַַַַַָהּזה
עּתה ּכאּלּו מאד ותחרד עליו ּתאבל ְְְְְֱֱִֶֶַַַַָָָֹונפׁשֹו
קֹודם אֹותֹו מׁשּביעין ׁשהיּו הּׁשבּועה ְְִִֵֵֶַַַָָׁשֹומע

ּבּגמרא ּכדאיתא העֹולם, לאויר ל:)ׁשּיצא .(נדה ְְֲִִִֶַָָָָָָָָ
eäæåׁשּדֹומה ּפרּוׁש – אלה' קֹול 'וׁשמעה ÀÆְְֵֶֶָָָָ

קֹול מחדׁש עּתה ׁשֹומע ּכאּלּו ְִֵֵַַָָָלֹו
הּוא עד' 'והּוא ּכּנ"ל. והּׁשבּועה, ְְְֵַַַָָָָהאלה

מּלׁשֹון התראה כו)לׁשֹון ד 'העידתי(דברים ְְְִִִַַָָֹ
הּדבר הּוא מה ,ּכ הּוא ּופרּוׁשֹו כו', ֵֶַַָָָָבכם'
ׁשּיחרד לעֹוררֹו ּבהּצּדיק ּומתרה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַׁשּמעיד
רצה – עד' 'והּוא הּכתּוב ּומפרׁש ְְְֵֵַָָָָָלבבֹו,
'אֹו ּדהינּו להּצּדיק, הּמתרה הּדבר זה ְְְְִֶֶַַַַַַַָָלֹומר
ּכבר ׁשּפרׁשּתי ּדר על – ידע' אֹו ְְִֵֶֶֶַַָָָָָראה
מֹוליכין לעֹולם יציאתּה קֹודם ְְִִִֵֶַָָָָָָׁשהּנׁשמה
ּכל אֹותּה ּומלּמדין עֹולמֹות ּבכל ְְְִַָָָָָאֹותּה

ּכ ואחר עלהּתֹורה, וסטרֹו מלא ּבא ְְְְַַַַַָָָָָ
ּבגמרא ּכדאיתא .(שם)ּפיו ְְִִִִָָָ

ìëåהּׁשרׁש ּבאריכּות ּכבר אמרּתי למה, זאת ÀÈְְֲִִֶַַַָָָָֹֹ
ּכל לֹו ׁשּמראין הּזאת לּסּבה ְִִֶַַַָָֹהּוא
להּׂשיג ּכ אחר ׁשּיּוכל למען הּוא ְְִֶַַַַַַָָעֹולמֹות,
ּברּו יתּבר להּׁשם ּבהם ולעבד ְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹהעֹולמֹות
זאת ואּלּולי ׁשּלמד, הּתֹורה ּולהּׂשיג ְְִִֵֶַַַָָֹהּוא
להּׂשיג יכֹול היה לא ּכּנ"ל לֹו ְְִִֶַַַַָָָֹׁשּמראין
העֹולמֹות ולא הּתֹורה לא ּוכלל ְְְַָָָָָֹֹּכלל
ּבֹו הּנרׁשם הרׁשימה ידי על רק ְְְְִִִֵֶַַַַָָָהעליֹונים,
אחר יכֹול זה ידי על לעֹולם, יציאתֹו ְְִֵֵֶַַַָָָָקֹודם
ּכל מּמּנּו נׁשּכח היה לא ואם להּׂשיג, ְְְִִִִֶַַָָָָֹּכ
ׂשכר ׁשּום לֹו היה לא ולמד ּׁשראה ְֶַַָָָָָָָֹמה

ֲַָּבעבֹודתֹו.

eäæåׁשראה אֹו לֹומר רצה – ראה' 'אֹו ÀÆֶַָָָָָָ
לּבֹו יחרד לכן הּגבֹוהים העֹולמֹות ְֱִִֵֶַַָָָָּכל
הּצּדיק מתּגלּגל ׁשּלפעמים – ידע' 'אֹו ְְְִִִִֵֶַַַָָָּבֹו.
לתּקן, לֹו ׁשּיׁש אחת מצוה איזה ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָעבּור
ראׁשֹונה ּבבריאה ּדהינּו ידע', 'אֹו ְְְְִִִֶַָָָָוזהּו
להראֹות הּצר היה לא ונמצא הּכל ְְְְִֶֶַַַָָָָָֹֹֹׁשראה
כו' יּגיד' לא 'אם ּבגלּגּול. ּכׁשּבא ּכּנ"ל ְְְִִִֶַַַָֹלֹו
איזה לֹו יארע אם הּזה הּצּדיק ׁשּדר –ֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַ
מֹוכיח הּוא אזי ׁשהּוא, ּכל חטא ְְֲִִֵֶַַָנדנּוד
ּכגידין... קׁשין ּדברים לעצמֹו ּומדּבר ְְְְְְִִִִֵַַַָָעצמֹו
עֹונֹו נֹוׂשא זה הּצּדיק ּפרּוׁש – עֹונֹו' ְֲֲִֵֵֶַַָָ'ונׂשא
ּדר על עליֹונים, לעֹולמֹות למעלה ְְְְִֶֶֶֶַַָָזה

חז"ל פו:)ׁשאמרּו ּכזכּיֹות:(יומא נעׂשים זדֹונֹות ְְְֲֲִִֶַַָֻ

מ�ה ְִֶַֹי+מח
זיע"א מא&הל מ�ה ִֵֵֶַֹר�י

קל �נ+א" מחטא %ח�ל לאדם ְְְֲֵֵַַָָָָֹֹי�
קד"�ים מלאכים ��אפיל בנפ�" ְְְְֲִִִֶֶַַָָֹוחמר
ה�"רא לפני לעל"ת �מתיראים ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָנר עים

ה�א 5��רָ

Lôðå'עּין אלה'. קֹול וׁשמעה תחטא ּכי ÀÆÆְְֱִֵֶַָָָָָ
הּקדֹוׁש יג.)ּבּזהר ּׁשּפרׁש(ח"ג מה ֵֵֶַַַַָֹ

ׁשּסנּדלפֹון ּפי על לפרׁש, אל ּובדרּכֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָּבזה.
ועֹולה להּכתר ּומׁשּביע לקֹונֹו, ּכתרים ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָקֹוׁשר

וכו' אדֹונֹו יג:)ּבראׁש מּמה(חגיגה וקׁשה, . ְְֲִֶָָֹ
למקֹום לעלֹות להּכתר ּכח יׁש אם ,ְְְְֲִֵֶֶַַַַָֹּנפׁש
למה, הּׁשבּועה להּגיע, יכֹול סנּדלפֹון ְְְְִֵֶַַַַַָָָָׁשאין
ירצה לא למה קדֹוׁש אֹור ׁשהּוא ְִֵֶֶָָָָֹּכיון
הּׁשבּועה. ּמֹועיל מה יכֹול אין ואם ְְֲִִֵַַַָָלעלֹות,
ׁשּנרּתע אּלא לעלֹות, ׁשּיכֹול לֹומר, ְְֲִִֶֶֶַַַָָָוצרי
להכריחֹו. הּׁשבּועה ּבאה זה ועל ְְְְִִֶַַַַַָָָמּפחד,

äpäåּדאם לחטא, הּיראה ללמד יׁש מּזה ÀÄÅְְְְְִִִִֵֵֶַָֹ
ּכּמה אחת על נרּתע, הּכתר ְְִִֶֶַַַַַַָלהיֹות
הּמתּפּלל וגם נפלא. מּוסר והּוא לחטא. ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָוכּמה
למל הּכתר ּבעׂשּית ׁשעֹוסק ׁשּידע ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָצרי
הּוא ׁשמיעה ּכי ידּוע והּנה הּמלכים. ְְְְִִִִֵֵַַַָָָמלכי
תחטא' ּכי 'ונפׁש ׁשאמר, וזה הבנה. ְְְֱֲִֶֶֶֶֶַָָָָלׁשֹון
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טו 

'קֹול – ּולהבין לׁשמֹוע לּה מהראּוי הלא –ְְֲִִֵַָָָָֹ
קל מּזה ללמד הּכתר, ׁשּמׁשּביעין ְְִִִִֶֶֶֶַַַָָֹאלה'
את ולמנע ה' מּפחד נרּתע להיֹות ְְְְִִִִֶֶַַַַָֹֹוחמר

מהחטא: ְְֵֵַַעצמֹו

בנבלת õא טמא âבר àכל áôע אŁר Łנפ õְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָא
àנבלת õא טמאה àהמה àנבלת õא טמאה ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָחçה
õא ואŁם, טמא והäא äìëמ ונעלם טמא Łְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָרץ
יטמא אŁר õטמאת לכל אדם àטמאת יáע ְְְְְֲִִִֶַַָָָָֹֻֻכי
מאêה לאחת ואŁם ידע והäא äìëמ ונעלם ãàְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ב- ג)(ה

ספר ֲֵַֹחתם
זיע"א ס�פר מ�ה ִֵֶַֹר�י

על ה2גרם ה0כ�"ל על ר"מז ְְִִֵַַַַַָָה-ס�ק
ה2גרם ועל #ב"ד *נאה אוה ְְְְֲִִֵַַַָָָָידי
אמ�נה �עניני יתרה התח#מ�ת ידי ְְְְְְְֱִִֵֵֵַַָָעל

øîBà'ה ּכיד אּלּו ּבפסּוקים רמז ּדר על Çְְִִֵֶֶֶֶַַ
ּכל אֹו רב ּכי והּוא, עלי. ְִַַָָָֹהּטֹובה
ּדרכים, ׁשני על הם וחטאיו, האדם ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָמכׁשֹולי
הּקנאה והם מינים, לׁשלׁשה נחלק ְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָֹהאחד
הּטמאֹות הם ּוׁשלׁשּתן והּכבֹוד, ְְְְְֲֵַַַַָָָָֻוהּתאוה
הּקנאה, והּוא הראׁשֹון ּבּפסּוק. ּבכאן ְְְְִִִַַַָָָָָהּנזּכרֹות
טמאה' חּיה 'נבלת הינּו מרעהּו, איׁש ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָקנאת
טֹורפת ּתּמצא אׁשר ּכל ואֹוכלת, ְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָהּדֹורסת
ּתאות ּכל ּבפי המכּנת והּתאוה ְְְְֲֲֲִֶַַַַַַָָָֻּבכעסּה.
לּבּה, ּתאות אחר ּבׁשּלּוח ההֹולכת ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָהּבהמּיּות
אחר והרדיפה טמאה'. ּבהמה 'נבלת ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָוהינּו
עבֹודה ּכעֹובד ׁשהּוא והּגאֹון והּגאוה ְְְֲֲֵֶַַַַָָָָהּכבֹוד

ׁשּנאמר ה)זרה טז ּכל(משלי ה' 'ּתֹועבת ֱֲֶֶַַָָָ
זרה ּבעבֹודה ּוכתיב לב', כו)ּגבּה ז (דברים ְְֲִֵַָָָָ

ׁשּקץ וגו' ּבית אל תֹועבה תביא ְִֵֵֵֶֶַָָֹ'ולא
ד:)ּתׁשּקצּנּו' ׁשרץ(סוטה הינּו ׁשקץ הינּו ְְְְֶֶֶֶֶַַַ

הראׁשֹון. דבפסּוק ְְִֵָָָטמא

ìBLënäאין רּבים מכׁשֹולים ּובֹו הּׁשני, ÇÄÀְִִִִֵֵַַ
ּבׂשכלֹו ּׁשהאדם מה והּוא ְְְְִִֶַָָָָמסּפר,
ּבאמּונתֹו וטֹועה ה' על ּומׂשּכיל ְְְְֱִִֵֶֶַַַָמתּפלסף

וכותֹורתֹו. לעׂשֹות ּלי ּומה יאמר ואל ְְְֲִַַַַָָֹ

ּכח אדם לכל ּכי אינֹו, זה ׂשכלי, ְְִִִֵֶֶַָָָֹנֹוטה
ּבהצדקֹו רֹוצה אם האמת, לכּון ּבׂשכלֹו ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָנטּוע
יעזבּנּו לא ה' ּבהפקירא ליּה ניחא ְְְְִֵֵֶֶַַָָֹֹולא
מה והינּו ּבאמּתּיּות. עיניו ויּגל ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָלהּכׁשל
אדם', 'טמאת המכּנה הּׁשני ּבּפסּוק ְְְִֵֶֶַַַַָָָָֻֻֻּׁשּמרּמז
'לכל וחכמתֹו, האדם ׂשכלי לֹומר ְְְְִֵַָָָָָָָָרצה
ּבכה, וזה ּבכה זה לֹו', יטמא אׁשר ְְְְְֲִֶֶֶָָֹֹֻטמאתֹו
ּומֹופתים ׁשקרים ּוראיֹות נפסדֹות ְְְְְִִִִָָָָּבסברֹות
ידע 'והּוא ׁשאמר וזה אמּתּיים. ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָׁשאינם
היה אם ידע הּוא ּכי לֹומר רצה ְִִֵַַָָָָָָואׁשם',
ׁשהּוא אּלא האמת, יֹודע היה לּׁשמים ְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמכּון
האמת. על וּיעזרהּו ה' אל ויׁשּוב ְְְֱֵֵֶֶַַַָָָאׁשם,

:(תקס"ג)

õא להרע בłפתים לבæא ת⁄בע éי Łנפ õְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָא
ד)להיטיב (ה ְִֵ

אלימל5 ֱִֶֶַֹנעם
זיע"א מליז'ענסק אלימל+ ְְֱִִִֵֶֶֶַר�י

וי� �ס/�פים עב"דת" ��ר5 צ�יק ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָי�
�קד:ה אכילה עב"דת" ��ר5 ְֲֲִִִֶֶֶַָָָֻצ�יק

ה�ין ל��ר #"ח �ל� יהםְְִִִֵֶַַֹ

Léהמעּנים צּדיקים יׁש צּדיקים, ּגוני ב' Åְְִִִִִֵֵַַַַַ
מׁשּברים הן זה ידי על עצמם, ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָּומסּגפים
ּבקדּׁשה האֹוכלים צּדיקים ויׁש הּדינין, ְְְִִִִִִֵַַַָָֹֻּכח
אזי ׁשמֹו, יתּבר עבֹודתֹו למען ְְְְֲֲֳִַַַַָָָָּובטהרה
והּצּדיקים לעֹולם. ּופרנסה ּברכה מׁשּפיעים ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָהם
ּכרצֹונם ולגזר, להׁשּביע ּכח להן יׁש ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹהּללּו
להם ׁשּיׁש והּׁשליטה הּכח ׁשּזה יקּום. ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכן

ויקּום אֹומר כח)לגזר כב איוב נקרא(ע"פ , ְְְִִֶָָֹ
ׁשב ׁשּתיםּבלׁשֹון ׁשבּועֹות וזהּו, (שבועותּועה... ְְְְְִִֶַָ

להןיט:) ׁשּיׁש יׁש צּדיקים, ּגוני ב' ּפרּוׁש ,ְִִֵֵֵֵֶֶַַָ
ׁשהן ּכּנ"ל. וּיקם אֹומר ולגזר להׁשּביע ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹּכח
להּׁשם ּתּקּון ּגֹורמין ׁשּׁשניהן רמז ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַארּבע,
ּומפרׁש אֹותּיֹות. ד' ׁשהּוא הּוא ּברּו ְֲִֵֶָָָָהוי"ה
רֹומז אֹוכל, וׁשּלא ׁשאֹוכל ׁשּתים ְְִֵֶֶַַַַַָֹהּתּנא
וזה ּבאכילתֹו, מתּקן הּזה ׁשהּצּדיק ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָּכּנ"ל

אֹוכל... ׁשאינֹו ּובסּגּופֹו ְְִִֵֵֶּבעּנּויֹו
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äæåעל רמז – נפׁש' 'אֹו הּכתּוב ׁשאמר ÀÆֶֶֶֶֶַַַָָ
– בׂשפתים' 'לבּטא כו'. ּכּנ"ל ְְִִִֵַַַַַַָהּצּדיק
מעׂשה, הוי הּצּדיק ׁשל ׂשפתיו ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשעקימת
להרע העליֹונים ּבעֹולמֹות מעׂשה ּפֹועלים ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָהם

חז"ל ׁשאמרּו ּכמֹו להטיב, יט:)אֹו (שבועות ְְְֲִֵֶַָ
על רמז ׁשאֹוכל, להטיב אֹוכל, ׁשּלא ְְִֵֶֶֶֶַַַַָֹלהרע,
יבּטא' אׁשר 'לכל הּנ"ל. הּצּדיקים ּגוני ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַֹב'
הּזה הּצּדיק הן יבּטא, אׁשר ּכל ּפרּוׁש –ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָ

ּבסּגּופֹו: הּׁשני והן ְְֲִִִֵֵַַָּבאכילתֹו,

מאחת חטא אŁר õאתæח על הéהן עליו ְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹוכïר
õל ונסלח יג)מאêה (ה ְְִֵֵֶַ

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

ה�ר$"ת חטאי על זכ�ת מל0ד ְְְְִִֵֵֶַַַַַה<�יק
ה#ת�ב ה�וה ה/מרא �ברי �א�ר /ְְְִִֵֵַַָָָָ
חמ�רי #�ל�ה ע"לם ק%י ְְֲִֵֵַָָָֹֹ�ל�ה

ָע"לם

øtëå'חטא אׁשר חּטאתֹו על הּכהן עליו ÀÄÆֲֵֶַַַָָָָָֹ
על לבאר הּנראה לֹו'. ונסלח ְְְְִִֵֶַַַָוגו'

ּבּגמרא ּׁשאמרּו מה כה:)ּפי השנה הׁשוה(ראש ְְְִִֶַַָָָָ
חמּורי ּכׁשלׁשה עֹולם קּלי ׁשלׁשה ְְֲִֵֵַַָָָָֹֹהּכתּוב
היּו לא ׁשהם מחמת ידי על ּפרּוׁש ְֲֵֵֵֵֶַַָָֹעֹולם.
לכן הראׁשֹונים, ּכמֹו ּכ ּכל ּגדֹולים ְְִִִִִֵַָָָָצּדיקים
ּגם זכּות, עליהם ולמדּו העֹולם על ְְְֲִֵֵֵֶַַָָהקּלּו
לפניהם, נכֹון לא אׁשר איׁש לפניהם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָֹֹּבבא
ּבעצמם הסּתּכלּו ּכי עליו, לּבם הרע ְְְְִִִֵַַַָָָָֹלא
ּכאן הרמּוז ּכן ּגם וזה ּכמהּו. אני ְֲִֵֶַַָָָָֹּגם
ּכי וגו', הּכהן' עליו 'וכּפר זה ְְִִֵֶֶַָָָֹּבפסּוק
הּכהן לפני חטא אׁשר איׁש ּבא ְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹּכאׁשר
ּבעצמֹו להסּתּכל הּכהן צרי עליו, ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָֹלכּפר
ואחר ּבעדֹו, ּבתחּלה ויכּפר ּכמהּו, אני ְְֲֲִִִִֵַַַַַָָֹּגם
'וכּפר ּפרּוׁש וזה יׂשראל. קהל ּכל ּבעד ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָּכ
ּכ ואחר עצמֹו, ׁשל מחּטאתֹו' הּכהן ְְֵֵֶַַַַַָָָָֹעליו

להתּכּפר: הּבא לזּולתֹו לֹו' ְְְְְִִֵַַַָָ'ונסלח

מצõת מéל אחת ועłתה תחטא éי Łנפ ְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָואם
תעłינה לא אŁר יז)ה' (ה ֲֵֶֶָָֹ

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

נח�ב �עב"דה האדם �0"סיף ְְֲִֶֶַָָָָָָ#כל
לאין עצמ" �עיניְְְִֵֵַָ

Lôðå'מצֹות מּכל אחת ועׂשתה תחטא ּכי ÀÆÆְְְֱִִִֶַַָָָָ
ּכי ואׁשם'. תעׂשינה לא אׁשר ְֲִֵֵֶֶָָָֹה'
את עֹובד ּׁשהאדם מה יֹותר ידּוע, ִֵֵֵֶֶַַָָָָהּנה
עצמֹו ּבעיני הּוא יֹותר הּוא, ּברּו ְְֵֵֵַַָָהּקדֹוׁש
אבל .יתּבר הּבֹורא ּגדּלת נגד נחׁשב ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֻּכלא
ׁשהּוא סֹובר והּוא מצוה עֹוׂשה ְְְִֵֶֶֶָָָָּכׁשהאדם
לכלּום. נחׁשב אינֹו הּמצוה זה ה', את ְְְִִֵֵֶֶֶַָָעֹובד
ּכלֹומר תחטא', ּכי 'ונפׁש הּפסּוק ּפרּוׁש ְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָוזהּו
ה' מצֹות מּכל אחת 'ועׂשה החטא, ְְְִִֵַַַַָָָמה

ו תעׂשינה 'לא' ׁשהּמצוהאׁשר ּכלֹומר אׁשם', ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשעֹובד סֹובר והּוא ּכ'לא', לֹו יעׂשה ְְֲֵֵֶֶַַֹֹהּזאת

'ואׁשם': ּכראּוי, ְֵָָָה'

õעמיתà Łוכח àה' מעל äמעלה תחטא éי Łְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָנפ
כא)וגו' (ה

הח$ים ִַַא"ר
זיע"א עטר �ן חיים ִִֶַַַַר�י

לנפ�", ח?ר"ן א. /"רם: ְְִֵֵַַָהח"טא
נ�מת", מ:פע הח<"נים יניקת ְְִִִִִֶַַַָב.

י+ראל לכלל �פגם ח?ר"ן ְְְִִִֵָָָָג.

æîøéהּנפׁש הּגֹורמת רעים ּדברים ׁשלׁשה ÄÀÙְְִִֶֶֶֶַַָָָֹ
מאֹורּה נחסרת היא הא', ְְְִֶֶֶַַַַָָהּמרׁשעת.
תחטא', ּכי 'נפׁש אֹומרֹו והּוא ְְֱֲִִֶֶֶַָָָּומּמעלתּה,
מעל 'ּומעֹול ב', עצמּה. ּבּנפׁש חּסרֹון ְְִֶֶַַַַָָָלׁשֹון
אין ּכי אמת אנׁשי אמרּו ּדר על ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָּבה'',
יֹורד נׁשמתֹו ׁשפע ׁשאין מּיׂשראל נפׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָל
חּיּות, לּה אין זה ׁשּזּולת להתקּים, ְְִֵֵֶֶַַַָָלּה
ּובאׁשה צחנתּה עלתה אׁשר הּנפׁש ְֲֲֲֶֶֶַַַָָָָָָזּולת
האלהי, הּׁשפע מּמּנה יּכרת לזה ּפלילי, ְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבעֹון

יד)ּכאֹומרֹו יז ההיא',(בראשית הּנפׁש 'ונכרתה ְְְְְִִֶֶַַָ
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ּדר ּדּקים, חּוטין ב' ּדר ּבא הּׁשפע ְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָודר
ּדבקּות מקֹום ּדר והּוא האף, נקבי ְְְִֵֵֶֶַָָב'

ּכאֹומרֹו קֹונּה, עם ד)הּנפׁש ד 'ואּתם(דברים ְְְִֶֶֶַַָ
אלהיכם'. ּבה' ְֱִֵֵֶַַֹהּדבקים

äpäåהּנפׁש ּכאּלה, מהחטאים האדם ּבחטא ÀÄÅְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
החיצֹונים ּוּבׁשפעּה ּבּה ׁשֹולטים ְְְִִִִִַַָָההיא
הרׁשעים האלהי מהּׁשפע ונהנים ְְֱֱִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּכּידּוע,

אֹומ וזהּו ּכביכֹולההם. ּבה'', מעל 'ּומעלה רֹו ְְְֲִֵֶַַַָָָָ
הרמּוז סֹוד והּוא מּמּנּו, הּנמׁש ְְִִֶַָָָָּבאֹור

ד)ּבאֹומרֹו כח וגו'(משלי ואּמֹו אביו 'ּגֹוזל ְְְִִֵָ
לצד ּפרּוׁש מׁשחית', לאיׁש הּוא ְְְִִֵֵַַָחבר
מׁשחית', 'איׁש הּנקרא הרע לבחינת ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָׁשּמתחּבר

ְֵָוהבן.

,'bäּגֹורם הּוא הּקהל לכללּות ּגם ּכי Çְִִֵַַָָָ
יׂשראל ׁשּכל לצד ּפרּוׁש ְְְִֵֵֶַַָָָָהכחׁשה,
הּנצר, לכל רע ּתסֹובב אחד רעת ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָּכאחד,
עמיתֹו ׁשּנעׂשית ּבעמיתֹו', 'וכחׁש אֹומרֹו ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַוהּוא
ּׁשרמּוז מה והּוא לּצלן, רחמנא מּצּדֹו ְְְֲִִִֶַַָָָָָּכחּוׁשה

ז"ל(שם)ּבּפסּוק ואמרּו ואּמֹו', אביו 'ּגֹוזל ְְְִִֵַַָָָ
לה:) ּכי(ברכות יׂשראל, ּכנסת זּו ְְִִִֵֶֶָ'אּמֹו'

עם ּבכללּות מתרּבה חיל אנׁשי ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּבאמצעּות
והחּיים: והּטֹוב הּׁשלֹום ְְִַַַַָה'

ניסן Łִֶָֹחד

ה$�ר ַַָָקב
זיע"א קאיידנ�ור היר� צבי ְְִִִִֵֶַר�י

#סדר" ה�א הוי"ה צר�ף ניסן �חד�ְְְֲִִֵֶָָָֹ
רחמים על �מ"רהֲִֶַַ

Lãçä'אֹותּיֹות הּוא לכם לכם', הּוא הּזה ÇÙÆִֶֶֶַָָ
מל הּוא ניסן ׁשחדׁש לרמז ,ְִִֶֶֶֶֶֶָֹֹמל
ּכי טעם, לּתן ויׁש החדׁשים. לכל ְְְֳִִִֵֵַַַָָֹוראׁש
מאיר חדׁש ּכל ועל הן, הוי"ה צרּופי ְֲִֵֵֵֵֶַָָָֹי"ב
מאיר ניסן חדׁש ועל הוי"ה, צרּוף ְֲִִִֵֵֶַָָָֹניצֹוץ
ּוכׁשּמתחּלף יהו"ה, וככתבֹו, ּכפׁשּוטֹו הויה ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָׁשם
רחמים מניעּות קצת על מֹורה הּוא ְְְֲִִֵֶַַָָלצירּופיו
ּביׁשר יהו"ה ׁשם ּכן ּׁשאין מה ְְִֵֵֵֶֶַֹּגמּורים,

ּגמּורים. רחמים על מֹורה הּוא אז ְְֲִִֵֶֶַַָּוכסדר

על מת-%ל"ת ה2�מ"ת ניסן �חד�ְְְְִִֶַַַָָֹ
ִַַהח$ים

ìéáLáeמתּפּללים הּקדֹוׁשים הּנׁשמֹות ּכן ÄÀÄְְְְִִִֵַַַָ
ׁשהּׁשם ּכדי החּיים, על ניסן ְְִִֵֵֶֶַַַַָֹּבחדׁש
ׁשל ּבהׁשקפה יׂשראל על מאיר יהיה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָהוי"ה
הּמתים מתּפּללים ּתׁשרי ּבחדׁש וכן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַֹרחמים.
היֹות ּבעבּור ניסן, ּבחדׁש אכן החּיים... ְֱֲִִֵֶַַַַָָֹעל
ּברחמים ניסן ּבחדׁש מאיר יהו"ה ְְֲִִִֵֵֶַָֹׁשם
אבל להתעּנֹות, ּבניסן אסּור ּכן על ְְְְֲִִִֵַַָָָּגמּורים,
החּיים ּבית על ליל ּבניסן הּמנהג ְְִִִֵֵֵֵַַַַָָאין
ּכמֹו ּתחנּונים ולֹומר הּקברים על ְְְְְֲִִִֵַַַַַָלהתּפּלל
ּכּלֹו ניסן החדׁש ׁשּיהיה ּכדי ימים, ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹֻּבׁשאר
חטיבה מּול חטיבה נעׂשים ּובזה ְֲֲֲִִִֶֶַָָֹקדׁש,

הּנזּכרים. הּקדֹוׁשים ְְְִִִַַַָָלּנׁשמֹות

ה2+יאים -ר�ת קריאת מעלת ְְֲִִִֶַַַַַָָֹ/דל
ניסן חד� מראש �י"מ" י"ם ְְְִֶַָֹֹ�בר

ìòקדֹוׁש ּפה ּדברי לקּים מאד נכֹון ּכן Çְְְִֵֵֵֶַָָֹ
"ׁשני ספר ּבעל סג"ל יׁשעיהּו ְְְֵֵֶֶַַַַָמוהר"ר
ניסן חדׁש ראש מּיֹום לקרֹות הּברית" ְְִִִִֶַָֹֹֻלחֹות
נׂשיאים מי"ב אחד נׂשיא ּביֹומֹו יֹום ְְְִִִֶַָָּדבר
נׂשא, ּבפרׁשת הּכתּובה הּמזּבח חנּכת ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָֹֻׁשל
אֹותֹו ׁשל נׂשיא יֹום ּבכל ׁשּיקרא ְְְִִֶֶַַָָָואחר

קצרה: ּתפּלה יאמר ְְִַַָָָֹהּיֹום
éäé"אבֹותינּו ואלהי אלהינּו ה' מּלפני רצֹון ÀÄְֱֲִֵֵֵֵֶָָֹֹ

נׁשמתין על הּגדֹול ּבחסּד הּיֹום ְְְְִִִֶַַַַָָָׁשּתאיר
ּומצפצפים ּכצּפרים ּדמתחּדׁשין ְְְְְְְֳִִִִִִִַַַקּדיׁשין
יׂשראל, קּדיׁשא עּמא על ּומצּלאין ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָּבׁשבחין
צּפרים הנך ּותעּייל ּתכניס עֹולם ׁשל ְְֲֳִִִִֵֶַַָָרּבֹונֹו
עין עלייהּו ּדאית' קּדיׁשא לאתר ְְֲֲִִִִִַַַַַַָקּדיׁשין
מּלפני רצֹון יהי ,זּולת אלהים ראתה ְְְֱֲִִִֶָָָָָֹֹלא

אלהי עבּדה' אני ׁשּבאם אבֹותי ואלהי ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַֹֹ
ּפרׁשה ּבתֹורתי ׁשּקראתי (ּפלֹוני) ְְִִִֵֶֶֶָָָָָָמּׁשבט
ּכל עלי נא יאירּו אזי הּיֹום הּנׂשיא ֲִִֶַַַַָָָָָׁשל
הּקדֹוׁשֹות האֹורֹות וכל קּדיׁשין ְְִִִִַַָָניצֹוצין
מלּבׁש ואהיה הּׁשבט, זה ּבקדּׁשת ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָֻֻהּכלּולֹות
ּבתֹורת ּולהׂשּכיל להבין הּׁשבט זה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֻּבקדּׁשת
אני חּיי ימי ּכל רצֹונ לעׂשֹות ְְְְְְֲֲִִֵַַַָָּוביראת

עֹולם". ועד מעּתה זרעי וזרע ְְְְְִִֵֶַַַַַָָוזרעי



החסידות  ויקרא |סיפורי פרשת

יח 

äëåמנהג והּוא ּביֹומֹו, יֹום ּדבר יאמר ÀÙְְְְִַַַֹ
ּכי ּובהיֹות הּוא. ונכֹון ויׁשר ְְְִִֵָָָָּכׁשר
קֹודם הּתפּלֹות... לכל ּתבלין היא ְְְְִִִֵַַַָָָהּצדקה
יֹום ׁשּבכל הּנׂשיא ּפרׁשת לקרֹות ְְְִִִֶֶַַַָָָָׁשּיתחיל
יֹום עד ואיל ניסן חדׁש ראש מן ְִִֵֶַָָָֹֹויֹום
ּכפי ּדבר איזה יּדֹור אֹו יּתן ּבניסן, ְְִִִִֵֵֶָָָי"ב
מזּכה הּוא זּו ּובצדקה לצדקה, ידֹו ְְְִִֶַַַָָָָָָהּׂשגת

הּׁשבט. אֹותֹו ֵֶַָּכל

#מ" �ניסן �ת��בה להתע"רר ְְְְְִִִֵֵָָי�
�ת�ריְְִֵ

ììkäאנּו צריכין ניסן ּבחדׁש ּכי העֹולה, ÇÀÈְְִִִִֶֶָָָֹ
ועל ּתׁשרי, ּבחדׁש ּכמֹו ְְְְְְִִֵֵֶַֹלהתעֹורר

ּכתיב כא)ּכן יב לכם(שמות ּוקחּו 'מׁשכּו ְְְִִֵֶָ
מׁשכּו ז"ל רּבֹותינּו ודרׁשּו וגֹומר, ְְְְִֵֵַַָֹצאן'
הרעֹות מּדֹות ּומּׁשאר זרה מעבֹודה ְְֲִִֵֵֶָָָָָָידיכם
מּדֹות הן, ואּלּו זרה לעבֹודה ּדֹומין ְֲִִֵֵֵֶַָָָׁשהן
הּצדקה מן עיניו והּמעלים רּוח וגּסּות ְְְֲֲִִֵַַַַַַַָָָָהּגאוה
נחׁשבים הן האּלּו העברֹות ׁשקר, ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָּולׁשֹון
אחד ּכל ּכן על זרה. עבֹודה עֹובד ְֲִֵֵֶַָָָָָּכאּלּו
צרי הרעֹות ּומּדֹותיו נפׁשֹו מרת יֹודע ְְִִֵֶַַַָָָָָָואחד
חג ּביאת קֹודם מעליו הּמכׁשֹול ְְִִִֵֵַַַָָָלהסיר

ז"ל רּבֹותינּו אמרּו ּוכבר טז:)הּפסח, (ר"ה ְְֵֶַַַַָָ
ּבטהרת ּברגל עצמֹו לטהר אדם ּכל ְְְֳִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּצרי
נזּכה זה ּובזכּות הּנׁשמה, ּובטהרת ְְְְֳִִֶֶַַַָָָהּגּוף

הּנביא ואלּיהּו מׁשיחנּו ּולביאת לטהרה ְְְְֳִִִִֵֵַַָָָָָֻּכּלנּו
ז"ל: מהר"י מ"ו ֵָאמן,

�כ%ה ְְֲַָָאגרא
זיע"א מדינ�ב אלימל+ צבי ְֱִִִִִֶֶַר�י

חד�י לכל #ח נ"תנים �א% ימים ְְְִִֵֵַָָָֹי"ב
צפה זיע"א מ%�לין החזה / ְִִֶַַָָָָֹֻה:נה

ה:נה מארע"ת את �א% �ימיםְְִֵֶַָָָָֹ

á"éהקרבת ימי ּדניסן הראׁשֹונים ְְְִִִִֵַַָָָָימים
חדׁשי לי"ב ּכללי ּכח הּמה ְְְְִִִֵֵַַָָָֹהּנׂשיאים
ׁשמענּו ּכן ׁשלם, לחדׁש רֹומז יֹום ּכל ְְֵֵֵֶַַָָָָָֹהּׁשנה,
הרב מֹורנּו הּקדֹוׁש הרב אדמֹו"ר ְְִֵַַַַָָָמּכבֹוד
הראּות וזּכי זצ"ל. (מרימּנֹוב) מנדל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָמנחם
מארעֹות איזה יֹום ּבכל להתּבֹונן ְְְְְִִֵֵֶָָֹיכֹולין
ההּוא, הּיֹום נגד הּוא אׁשר ּבחדׁש ְְֲִֶֶֶֶֶַַֹיהיה
הרב מֹורנּו הּקדֹוׁש הרב אדמֹו"ר ְְֵַַַַָָָּוכבֹוד
היה זיע"א) מּלּבלין (החזה יצחק ְְֲִִִֶַַָָָֹֹֻיעקב
ּבכל ּיהיה מה יֹום ּבכל קדׁשֹו ּברּוח ְְְְְִֵֶַַָָָּכֹותב
קדׁש, לחבּורתינּו ּבפרסּום הּדבר ּכּנֹודע ְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹֹחדׁש,
מעלה ׁשל ּביׁשיבה ׁשּנתּבּקׁש הּׁשנה ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּובאֹותֹו
מנחם, עד רק ּכתב לא מנחם, ְְְֵֵֶַַַַַָֹֹּבחדׁש

פקודי): (פרשת ּבפרסּום הּוא ְְְְִִָָוהענין

החסידות  סיפורי 

לה' קרàן מéם יקריב éי ב)אדם יקריב(א' éי ְְְִִִִִֶַַַָָָָ
'äנêŁמה üרâ על והכנעה âברים àוäâי ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָמעצמכם
נàŁרה', רäח אלקים 'זבחי õכאמרä 'äפתינł ְְְְְֱִִִִֵֵַָָָָָֹפרים

ְְ(ספֹורנֹו).

הּקדֹוׁשמסּפר הרב ׁשהיההחיד"אעל זיע"א ְִֶַַַַָָָָָָֻ
זמן. ּובכל עת ּבכל טּבק להריח ְְְְִִֵַַַָָָָָרגיל
הּיֹום, ּכל מּידֹו זזה לא הּטּבק אבק ְֲִַַַַַָָָָָֹֻקפסת
לׁשעה, מּׁשעה מּׁשנתֹו ננער היה ּבּלילה ְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָוגם
ליׁשן. וחֹוזר הּטּבק מן מריח ידיו, את ְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹנֹוטל
(ׁשלּוחא ּכׁשּד"ר מּסעיו ּבדר0 ּבהיֹותֹו ְְְְִֶֶַַַַָָָָּפעם
ׁשּבּתֹו ׁשבת לצרפת, הּקדׁש מארץ ְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּדרּבנן)
ּגביר אצל ולן הּגבירים אחד ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָּבביתֹו

ּבתרּומה קֹונים ׁשהיּו הּמנהג היה ּכ0 ּכי ְְִִִִִֵֶַָָָָָָׁשני,
הּזכּות את יׂשראל, ארץ לטֹובת ְְְְִֵֶֶֶַַָָּגדֹולה
מיׁשהּו, אצל ילּון אֹו יסעד הּׁשּד"ר ְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשהּׁשליח
לסעּודה אחד ׁשּבת, אֹותּה ּבֹו זכּו ְְִִֶַַָָָָָּוׁשנים
ׁשלגים היּו, החרף ימֹות הּימים ללינה. ְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹואחד
ּוכׁשּנעֹור ּבחּוץ, וסערּו הׁשּתֹוללּו עּזֹות ְְְְְֲִֵֶַַָורּוחֹות
טּבק, לׁשאף הּלילה ּבאמצע ּכדרּכֹו ְְְְְְִֶַַַַַַָָָֹהרב
נזּכר ּכ0 ּבתֹו0 קפסתֹו. את מצא ולא ְְְְִִֵֶַָָָָֹֻחּפׂש
הּסעּודה ּבמקֹום קפסתֹו והׁשאיר ׁשכח ְְְְְִִִִַַָָָֻּכי
ּבזריזּות התלּבׁש מּיד הּׁשני. הּגביר ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָּבבית
ירדּו ּבּׁשער. ודפק ׁשם ׁשּסעד לּמקֹום ְְְֶַַַַַַַָָָָָָוהל0
חיל ונתחלחלּו הּדֹופק מי לראֹות הּבית ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַּבני
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החיד"א הּקדֹוׁש הרב ּכי ּבראתם ְְִִִַַַָָָָָָֹּורעדה
ּובמזג הּלילה ּבאמצע ּבא ּובעצמֹו ְְְְְְְִֶֶֶַַַַָָּבכבֹודֹו
ׁשכח ׁשרק ּבאמרֹו הרגיעם הרב ּכזה. ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָאויר
קפסת את ונטל נכנס הּסעּודה, ּבאּולם ְְְְְִֶֶַַַַַַָָֻמּׁשהּו

מלֹונֹו. לבית וחזר ּומהר ְְְִֵֵַַַָָהּטּבק,
מׁשּכבֹו,מּׁשהּגיע על וׁשכב ׁשּלֹו לאכסניה ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָ

עׂשה? מה וחׁשּבֹון ּדין לעצמֹו ְְְְִֶֶַַָָָנתן
ּבני את מּׁשנתם העיר טּבק קפסת ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֻּבׁשביל
הּבית, מׁשרתי את ואף הּגביר, ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָּביתֹו
ּבמׁש0 מעבֹודתם ויגעים עיפים היּו ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּבוּדאי
ּכל נתמּלא מּיד העֹובד. ׁשנת ּומתּוקה ְְְִִֵֵַַַָָָָהּיֹום
אׁשר הּמעׂשה על ּגדֹול וצער חרטה ְֲֲֲִֶֶַַַַַָָָלּבֹו
וׁשּוב הּצּדה הּטּבק קפסת את הניח ְְִִֵֶַַַַַָָָָֻעׂשה,
וכל הריח. מן עצמֹו והּדיר ּבּה נגע ְְְִִִֵַַַָָָָֹלא
נחם רגׁשי ּבׁשל מעיניו, ׁשנתֹו נדדה ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהּלילה
הרב צּוה ּבּבקר, ּבׁשּבת למחרת ּכליֹות. ְְְֳִֶַַַַַָָָָָֹּומּוסר
הּגדֹול הּכנסת ּבבית ׁשּידרׁש ּבעיר, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹלהכריז
יתאּספּו העיר ּבני וכל הּתֹורה קריאת ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָאחרי
על הרב עלה הּתֹורה קריאת ּכׁשּסּימּו ְְְְִִֶַַַַָָָָָלׁשם.
ּכל לּקהל סּפר ּדמעֹות ספּוג ּובקֹול ְְְִִֵַַָָָָָהּבימה
הּטּבק. קפסת עם לֹו ׁשהיה מעׂשה ְֲִֶֶַַַַָָָֻאֹותֹו

ּגםוהמׁשי� ידעּתי מּקדם ּגם רּבֹותי ואמר: ְְְְִִִִֶַַַַַַָָֹ
אדם הּדל... ערּכי מעּוט ְְִִִֶַַַָָָידעּתי
ׁשּקרה הּטּבק מכׁשל מּתֹו0 א0 לעֹולם, ְְִִֶַַַָָָָָֹמּועד
יכלּתי ׁשּלא הנני, איׁשים חדל ּכי נֹוכחּתי ְְְֲִִִִִִִִֶַַָֹֹלי
ׁשעה אפּלּו רצֹוני על ולׁשלט ּבעצמי ְְְְְְֲִִִִִַַָָֹֹלמׁשל
את יׁש אם מּכם, ּבמטּותא רּבֹותי, ְִִֵֶֶַַַָָָקּלה.
רּׁשאי אינּני הּקדׁש, לארץ ּכבֹוד לחלק ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹנפׁשכם
ּכי הרֹואֹות עיניכם לׁשמי, לי אבל ְְֲִִִִִֵֵֶַָָֹלמנע,
סליחה מבּקׁש הריני לכבֹוד. וראּוי ּכדאי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָאינּני
מּכל החיד"א, הּקדֹוׁש הרב סּים ְִִִִֵַַַָָָָָּומחילה
הּבּתים ּומּבעלי הּגבירים ׁשני ּבבּתי ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָהעֹובדים
ּולׁשם מנּוחתם. להפריע ּפנים ּבהם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשהעזּתי
ּגדֹול נדר ּבזה נֹודר הנני הּמׁשקל, ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָּתׁשּובת
הּוא ּברּו0 הּמקֹום ּדעת על יׂשראל, ְִֵֵֵַַַַָָָֹלאלקי
והלאה ׁשּמהּיֹום הּזה הּקדֹוׁש הּקהל ּדעת ְְֵֶֶַַַַַַַָָָָָָועל

ע ּכל טּבק לׁשאף אֹוסיף מעּתהלא ּקר ְִִִֵַַָָָָֹֹ
ּבׁשמעם ּבעדי. יכּפר הּטֹוב וה' עֹולם, ְְְְֲִֵַַַַַָָָועד
ּבבכּיה, העם ּכל ּגעּו האּלה הּדברים ְְִִִֵֶֶַָָָָָָָאת
ׁשּתעֹורר ּדרׁשה נׁשמעה לא מעֹולם ְְְְְִֵֵֶָָָָָֹאמרּו:
זֹו ּכדרׁשה הּלבבֹות ּבכל ּתׁשּובה ְְְְְְִִֵַָָָָָלהרהּורי
הּׁשּבת. ּבאֹותּה החיד"א הּקדֹוׁש הרב ְִֶַַַַַַָָָָָָׁשּדרׁש
יוסף) (לבוש

את äקריבô הðאן äמן הàקר מן הàהמה ְְִִִִֵֶַַַַָָָֹמן
ג)קרàנכם (א' ְְֶַָ

הּקדֹוׁשּפסּוק הרב נפלא ּבאפן ּתאר זה ְְִֵֵֶֶַַָָָָֹ
חי איׁש מׁשל:הּבן ּפי על זיע"א ִִֵַַַָָ

ּתלמידים ּבּתֹורה. ּגדֹול רב חי אחת ְְִִִַַַַַַָָּבעיר
ּומבּקׁשים מדרׁשֹו ּבבית מצטֹופפים היּו ְְְְְְִִִִִֵַַָָרּבים
ּובמׁש0 מהם מנע לא והרב מּפיו, ְְִִֵֶֶֶַַָָָֹּתֹורה
יֹום ודעת. ּתֹורה ּבהם הרּביץ ארּכֹות ְֲִִֶַַָָָָֻׁשעֹות
לצאת ּברצֹונֹו ּכי לתלמידיו הרב אמר ְְְִִִֵֶַַַָָָָָאחד
על הּתלמידים ּתמהּו ּבּׁשּוק. לטּיל עּמם ְְְִִִֵַַַַַַַָָיחד
אּולם ּתמיהתם, את ּבפניו ׁשטחּו ואף ְְְְִֶַָָָָָָָּכ0

ּבדעּתֹו. איתן נֹותר ְְֵַַַָָהרב

אּביריּכאׁשר סּבלים ראּו הּׁשּוק אל הּגיעּו ֲִִִִֵֶֶַַַַָָ
ּבדרּכם ּכבדים מּׁשאֹות הּנׂשאים ְְְְִִֵַַַַָָֹֹּכח
אמר הּללּו הּסּבלים את ראּו הּׁשּוק. ְֲִֶַַַַַַָָָֻלחנּיֹות
נׂשאים הם מהם! ללמד יׁש ּגדֹול מּוסר ְְִִֵֵֵֶַָָָֹֹהרב
מחמתֹו. נכּפפת ׁשּקֹומתם עד ּכבד ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָמּׂשא
עבֹודתם את ּבּקר, אֹו ּבחם מׁשּגיחים הם ְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹאין
ּכּלֹו הּיֹום ּכל עמלים הם ּכ0 מבּצעים. ְְֲִִֵֵֵַַָָֻהם
להתחּׁשב לנּו אל הרב אמר אנּו ּגם יֹום. ְְְִֵַַַַַָָָָָּבכל
להתרּפֹות לנּו אל ּבקר. אֹו ּבחם ְְְְְֲִַַַָָֹֹּבמאמץ,
ּומּׁשּום אחד לרגע לא אף הּתֹורה ְֲִֵֶֶַַַַָָֹמעמל

ׁשהיא! ִִֶָסּבה

והּגיעּולאחר ותלמידיו הרב המׁשיכּו מּכן ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָ
ׁשקּוע היה הּסֹוחר מסחר. ּבית ְִֵֵֶַַָָָָאל
הּׁשלחן על חׁשּבֹונֹותיו. ּבספרי ורּבֹו ְְְְְִֵֶַַָָֹֻֻראׁשֹו
הּוא אּולם אכל, צּלחת מּנחת היתה ְְֶֶַַַַַָָָָָֹֻׁשּלפניו
ּבחּׁשּובים טרּוד היה אּלא ּכלל ּבּה נגע ְְִִֶַָָָָָָָֹלא
האכל הּסֹוחר, ׁשל ּבנֹו ּפנה אּבא, ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹּובמסּפרים.
ׁשלׁש מּזה אֹוכל? Dאינ מּדּוע קר... ְְִֵֵֶַַַָָֹּכבר
היכן למצא מתיּגע אני הּסֹוחר, ענה ְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֹׁשעֹות
לי חסרים ּכי החנּות, ּבחׁשּבֹונֹות טעּות ְְֲֲִִִֵֵֶַָיׁש
אמר אּתם רֹואים זהּובים... ׁשני ׁשל ְְִִֵֶֶַַַָס0
לממֹונֹו. עבד נעׂשה זה סֹוחר לתלמידיו ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָהרב
והּוא ׁשתּיה ּובלא אכילה ּבלא נֹותר ְְְְֲִִַָָֹֹהּוא
למצא ּכדי ׁשעֹות ׁשלׁש ראׁשֹו את ְְְִֵֵֶָָֹֹֹמכֹופף
אמר אנּו אף זהּובים!... ׁשני ׁשל ְְִֵֶַַָָָטעּות
הּסגיה ּבהבנת מתיּגעים אנּו ּכאׁשר ְְְֲֲִִֶַַַַַַָָָָֻהרב,
ׁשּלא עד מאדנּו ּבכל ּבכ0 לׁשקע ְְְְִֵֵֶַַָָָֹֹֹעלינּו
ׁשּיבא ּובלבד ּבּמׁשקה, אֹו ּבאכל ּבכלל ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹנבחין
עמל זהּו והּנכֹון! הראּוי הסּברֹו על ְְֲֵֶֶַַַַָָָָָהּדבר

ַָהּתֹורה!
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ילדיםהמׁשיכּו ּבקבּוצת והבחינּו ותלמידיו הרב ְְְְְְְִִִִִִִַַַָָָ
ּבהם היּו ּבמׂשחקם. ְְְְִִִֶַָָָָהּמׁשּתֹובבים
ּבעפר ׁשהתּפּלׁשּו והיּו מים ּבׁשלּולית ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָׁשּקפצּו
נראית סּבה ּכל ללא ורצּו ׁשּצחקּו ְְְְֲִִֵֶָָָָָֹוהיּו
הרב, אמר הּללּו הילדים את ראּו ְְִִֶַַַַַָָָָָלעין.
הם ואין חפץ ּׁשּלּבם מה הם ְִִֵֵֵֵֶַָָעֹוׂשים
אף עליהם. הּמלעיגים מּפני ּכלל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָמתּבּיׁשים
ּבּתֹורה עֹוסקים אנּו ּכאׁשר הרב אמר ְֲִֶַַַַָָָָָאנּו
מּפני להתּבּיׁש לנּו אל ּכחפצנּו, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָּובּמצוֹות

עלינּו! ְִִֵַַָהּמלעיגים
נאמרזהּו חי", איׁש ה"ּבן אמר הּנמׁשל ּגם ְֱִִֵֶֶַַַַַַָָ

ּומן הּבקר מן הּבהמה "מן ְִִִֵַַַָָָָּבּפסּוק:
הּללּו: קבּוצֹות לׁשלׁשה רמז ְְִֶֶַַָָֹֹהּצאן",

ּכבדים"מן מּׂשאֹות הּנׂשאים הּסּבלים הּבהמה" ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָֹ
מּׂשא'. ְִֵַַָּכ'בהמת

ּתמיד"מן ּובֹודק ה'מבּקר' הּסֹוחר הּבקר" ְִִֵֵֵַַַַָָָ
חׁשּבֹונֹותיו. ספרי ְְִֵֶֶָאת

העֹוׂשים"ּומן הּצעירים' 'הילדים הם הּצאן" ְְִִִִִֵַַַָָֹ
חפץ. ּׁשּלּבם ִֵֶַָָמה

ּתלמדּומּכל קרּבנכם" את "ּתקריבּו אּלה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָ
ה'! לעבֹודת ו'תתקרבּו' ְְְֲִַַָָמּוסר

ענג) לשבת (וקראת

'õוג הëזàח על Łא הéהן אהרן àני äא'ונתנ) ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָֹֹ
מצוהז) ה⁄מים מן יõרדת ŁהאŁ ïי על ְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָאף

ההדיõט. מן (רׁש"י)להביא ְְִִִֶַַָ

מּמאגלניצאהּקדֹוׁשהרב ראההּׂשרף זיע"א ְְִִַַַָָָָָָָָ
נעמד הּוא ׁשאין מחסידיו אחד ֱֲִֵֵֶֶֶֶָָָאת
אנה ּומהּל0 ּפֹוסע אּלא הּצּבּור עם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָלהתּפּלל
הּוא אין מּדּוע ּכׁשּׁשאלּו הּמדרׁש. ּבבית ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָואנה
מּוכן הּוא אין ׁשעדין הׁשיב ּומתּפּלל, ְֲִִִֵֵֵֵֶַַָעֹומד
לֹו אמר להתעֹוררּות. מחּכה והּוא ְְְְְְִִִֶַַָָלתפּלה,
ּתפּלה (כו.) ּברכֹות ּבמּסכת ּבּגמ' נאמר ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָהרּבי,
הּתפּלֹות את ׁשּתּקנּו ּכלֹומר קרּבן. ְְְְְִִִֶֶַַָָּבמקֹום
על "אף אמרּו ּובּקרּבנֹות קרּבנֹות, ְְְְִַַַָָָָָּבמקֹום
להביא מצוה הּׁשמים מן יֹורדת ׁשהאׁש ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּפי
צרי0 ּתפּלה, לגּבי הּדין והּוא ההדיֹוט", ְְְְִִִִֵֶַַַָָמן
ולא עצמֹו, מּׁשל אׁש ּבֹו ׁשּתהא ְְְִֵֵֶֶַָָָֹהאדם

ּומחּכ מסּתֹובב הּדברׁשּיהא לֹו ׁשּיבא עד ה, ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
הּׁשמים. ִִַַָמן

חכמה) (אמרות

לה' ניחח ריח א⁄ה הäא יז)עלה àעõף(א' נאמר ְֱִִֵֵֶַַַַָֹֹ
ýל לõמר ניחח, ריח àבהמה ונאמר ניחח, ְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹֹריח
את çŁכäן äבלבד הëמעיט ואחד הëרàה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ"אחד

ל⁄מים" õà(רׁש"י)ל ִִִַַַָ

סֹופרּבספר החת"ם ליּתֹולדֹות סּפר מּובא: ְְֲִִֵֵֵֶַַָ
רּבי קדֹוׁש הּגאֹון סֹופרּדֹודי ׁשמעֹון ְִִִֵַַָָ

סֹופר החת"ם זקני אל קראקא: אב"ד ְְֲִֵֵֶַַָָזיע"א
אֹו עׂשר ׁשּׁשה ּבן אחד נער ּבא ִֶֶַַָָָָָזיע"א
ללמד ׁשרצֹונֹו לֹו וגּלה ׁשנים עׂשר ְְְְִִִִֶָָָָָֹׁשבעה
הּבחּורים ּוכׁשּׁשמעּו ּבּה. חׁשקה ונפׁשֹו ְְְְְִֶַַַָָָָָּתֹורה
ּכמֹוהּו ׁשנים ּבר אי0 ּבֹו, ויהּתלּו ׂשחקּו ְְֲִֵֵַַַָָָּכן
לתקע רצֹונֹו מּימיו אֹורֹות ראה לא ְְֲִִֶַָָָָֹֹאׁשר
ּבהם ּגער רּבם אבל ּגמרא, ללמד ְְְֲִֶַַַָָָָָָֹעצמֹו
יבא ללמד הרֹוצה ּכל הלא ּתצחקּו זה ְְֲֲִִֶֶָָָָָֹֹֹלּמה
וקבע לּבחּורים וצּוה הּנער את ויקרב ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָוילמד.
והאחר זֹו ׁשעה עּמֹו ילמד ׁשּזה עּתים ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָלהם
ּׁשּכבר למה נֹוסף אבל עׂשּו. וכן אחרת ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָׁשעה
היה זאת עֹוד ׁשנים לטֹו"ב הּזה הּנער ְִִִֶַַַַַָָָֹהּגיע
עד לאּבד' ּומהיר לׁשמע 'קׁשה מּדת ְְִִִֵֶַַַַָָֹלֹו
ּפעמים, מאה מׁשנה איזה עּמֹו למדּו ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָׁשאם
ּכאּלּו ּבעיניו היה ּולמחר ׁשכחּה מהרה ְְְְְִֵֵַָָָָָָָָעד

מעֹולם, למדּה ְֵָָָֹלא
לאאמנם לּתֹורה חׁשקתֹו זאת ּבכל ּכן ְְְֵֶַָָָָָֹֹ

לּטהר הּבא וכל ּבלּמּודֹו. והתמיד ְְְְִִִִֵַָָָָָּפגה,
ּבחּור למדרגת הּגיע הּימים ּוברב לֹו ְְְְְִִִִֵַַַַַָָֹמסּיעין
ועלה טהֹורה היתה יראתֹו וגם ּבּתֹורה ְְְְְְִַַָָָָָָָָֻמפלג

ּפר ועׂשה ללמדןוהצליח והיה הּלּולים קדׁש י ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָֹ
ּבעיר ּומֹורה לדּין ׁשּנתמּנה עד ְְְִִֶֶַַַָָָָֻמפלג
נתקּבל ּכ0 ואחר רּבֹו ּכנפי ּתחת ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָמאטרסדארף
נתעּלה ּכ0 ואחר ׁשלייניג קדֹוׁשה ּבקהּלה ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָלרב
ּתלמיד והיה נייזאטץ קדֹוׁשה לקהּלה ְְְְְְִִִַַַָָָָלאב"ד
הרּבה ּומּובא ּובצדקּות ּבּתֹורה ּגדֹול ְְְִֵַַָָָָָחכם

סֹופר. ּבחתם ְֲִֵַַָּפעמים
החת"ס) (תולדות

בŁגגה תחטא éי Łב)נפ (ד' ְֱִִֶֶֶָָָ

הּקדֹוׁשּפעם הרב אל אחד איׁש נכנס ְִִֶֶַַַַַָָָ
מאּפטא יׂשראל (יֹומאהאֹוהב זיע"א. ְְִֵֵֵַָָָָ

עלתה הרּבי אֹותֹו ּכׁשראה ניסן) ה' ְְְִִִֶַָָָָָָָּדהּלּולא
אמר האיׁש ּכׁשּיצא ּפניו. על צחֹוק ְְִֶַַַָָָָָָּבת
ּפׁשר לכם אפרׁש הּתמהים: למקרביו ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהרּבי
קּים היה הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן מהּו: ְְְִִֵֶַַַַַָָָָהּצחֹוק



החסידות  ויקרא |סיפורי פרשת

כא 

ירידת סדר את וזכר (ׁשּידע ּגדֹול, ּכהן ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהייתי
ידּוע וכן הּקֹודמים, ּבּדֹורֹות לעֹולם ְְְִִֵַַַָָָָנׁשמתֹו
הּכּפּורים ּביֹום העבֹודה אמירת ׁשּבעת ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָהּדבר
אֹומר" הייתי "וכ0 מּפיו: יֹוצא ׁשֹומעים ְְִִִִִֵֵָָָהיּו
ׁשהיה זה ואיׁש אֹומר") היה "וכ0 ְְְִִֵֶֶָָָָָּבמקֹום
ּפעם ירּוׁשלים. אנׁשי מחׁשּובי אז היה ְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָּכאן
להביא חּיב והיה ּבׁשֹוגג, חטא ּבאיזה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָנכׁשל
המבּקרים הּטלאים מֹוכר אצל הל0 ְְִִֵֵֶַַַַָָָָֻחּטאת.
לחּטאת. ּכבׂשה לקנֹות ּובּקׁש לקרּבן, ְְְְְְִִִִֵַָָָָָהראּויים
זה חׁשּוב לאדם לֹו ּבא היא0 ּתמּה, ְֵֵֶַַַָָָָָֹהּמכר
הּוא. ּברּו0 הּקדֹוׁש לפני ּבחטא ְְְִִֵֵֵֶַָָָׁשּיּכׁשל
נׁשמתֹו עֹוד ּכל ּומהר מאד האיׁש ְְְִִִִֵֵַָָָֹהתּבּיׁש
מחֹוז אל מּׁשם וללכת הּכבׂשה לקחת ְְְִִֶֶֶַַַָָָָּבֹו,

להקריב הּמקּדׁש, ּבית הּוא חּטאתֹו.חפצֹו, ׁשם ְְְְִִֵֶַַַָָָ
הּמה ּומּכיריו, ידידיו ּבֹו ּפגׁשּו לׁשם ְְְִִֵֶֶַַָָָָָּבּדר0
הֹול0 ׁשהּוא מּיֹומים ּיֹום מה ּתמהּו, ּכן ִִֵֵֶַַָָָראּו
ּתמיהתם על ּברירה ּובלית ּכבׂש, עם ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָּומטּיל
ּפנים ּבבׁשת להם לסּפר הצר0 רּבה ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֻּכי

קרהּו. אׁשר ְֲִֵֶָָמקרהּו
נפּולֹות,המׁשי� ּובפנים ּכׁשלֹות ּבברּכים ּבדרּכֹו ְְְְְְְְִִִִִַַָֹ

למקֹום ונראה סמּו0 ׁשהּגיע ְְְִִִִֶֶַַָעד
הּכבׂשה הרימה מּזלֹו, לרע והּנה ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹהּמקּדׁש.
האיׁש רדף לנפׁשּה. לנּוס והחּלה ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָרגליה
חּטאתֹו אחר ורץ עֹובר ׁשהיה עד ְֲֵֶֶַַַַַָָָָָאחריה...
ירּוׁשלים אנׁשי ּכל וּיׁשמעּו ירּוׁשלים- ׁשּוקי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָּדר0
רחֹובֹות ּבכל ׁשּנתּפרסם חטאֹו, ׁשמע ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָאת
ׁשהיה הּבּוׁשה ּגדל את לתאר מיּתר ְְִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻהעיר.

העיר. מחׁשּובי ּבהיֹותֹו ְֲִִֵֵָלֹו,
לֹואחר ּבא והּבזיֹונֹות, הּתלאֹות "מּסע" ּכל ְְְִַַַַַַָָָ

חטאֹו לפרׁש צרי0 היה ׁשם הּכהן. ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאצל
ּדברי אֹומר היה והּכהן עוֹונֹו, ְְְְֲִִֵֵֵַַָָֹּולהתוּדֹות
הּלוּיים היּו הּקרּבן הקרבת ּובׁשעת ְְְְִִִִִַַַַַָָָָּכּבּוׁשין,
לב את מעֹוררים ׁשהיּו עד ּבׁשיר ְְְְְִִִֵֶֶַַָמנּגנים
ּבתׁשּובה וחֹוזר ּבקרּבֹו נמס והיה ְְְְְִִֵֵֵַָָָָהחֹוטא
הּמזּבח על רֹובצת היתה ּוכׁשהאׁש ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשלמה,
ׁשּנתקּבלה לּדבר סימן היה ארי ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָּבדמּות
ּבתׁשּובה האדם ׁשב לא עֹוד וכל ְְְִָָָָָָָֹּתׁשּובתֹו,

ּכלב. ּכצּורת האׁש היה ְֵֶֶַָָָָָּכראּוי
כןהמׁשי� ּכי הּנה ּבסּפּורֹו: מאּפטא הרּבי ְְְִִִִִִֵֵֵַַָָ

הֹועיל, ללא א0 הּפעם, ּגם ְִַַַַַָָֹהיה
עמד ארי. לדמּות נהּפכה לא האׁש ְְְֲִִֵֶַַָָָֹצּורת
והּלוּיים ׂשאת, ּביתר וזרזֹו ּגּביו על ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹהּכהן
הּכלב צּורת א0 עז, ּביתר נגינתם ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹהגּבירּו

עדין ׁשּתׁשּובתֹו האיׁש ּכׁשראה נעלמה ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָֹלא
ׁשל רּבֹונֹו ּבבכי: ואמר ּפתח נתקּבלה ְְְְִִִִֶַַַָָָֹלא
הּבזיֹונֹות ּכל את חּטאתי אל נא צרף ְִִֵֶֶַַָָָָָעֹולם!
ּתׁשּובתי נא וקּבל לכאן ׁשּבאתי עד ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשעברּתי
וצּורת ּתפּלתֹו נתקּבלה מּיד ואכן לי ְְְְְְִִִִֵַַָָָָֹּומחל

הּמזּבח ּגּבי על רבץ נראה סּיםהארי ... ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָֹ
ׁשהּוא זה, אדם לפני ּכׁשּנכנס הּקדֹוׁש: ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָהרב
נזּכרּתי הּלז, ירּוׁשלים איׁש ׁשל נׁשמתֹו ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָּגלּגּול

הּצחֹוק... ּפׁשר היה וזה זה, ְְְֲֵֶֶֶֶַַָָּבמעׂשה
ישראל) (פאר

הñרàנõת אכילת מקõם ְְֲִַַַַָָטעם
יׂשראלהרב רּבי מּקֹוז'ניץהּקדֹוׁש הּמּגיד ְְִִִִִֵַַַַַָָָ

הּפרק את ּבקראֹו ילדּותֹו ּבימי ְְְִֵֶֶֶַַָזיע"א
ּפנה הּתפּלה, קדם זבחים ׁשל מקֹומן ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹ"איזהּו
ׁשּבאּו הּקרּבנֹות אּלה לּמה ּוׁשאלהּו: ְְְֵֶֶַַָָָָָָָלרּבֹו
נאכלים ּופׁשעים, חטאים עוֹונֹות ּכּפרת ְְֱֲֲִִִֵֶַַָָָָלׁשם
ּבית ּכתלי ּבתֹו0 הּקלעים' מן 'לפנים ְְְְִִִִֵֵַַָָרק
ּבתֹור הּבאים הּקרּבנֹות ואּלּו עצמֹו? ְְְְְִִִַַַַָָָָהּמקּדׁש
ּבמקֹום ּדוקא ולאו העיר ּבכל נאכלים ְְְְְֱִִִֶַָָָָָָָנדבה
להפ0: להיֹות צרי0 ההּגיֹון לפי והלא ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹֹהּקדׁש,
רצֹון מּתֹו0 מביאים ׁשּבעליהם נדבה, ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָקרּבנֹות
אֹותם לאכל היּו צריכים נדיבה, ורּוח ְְְֱִִִֶַָָָֹטֹוב
הּמקּדׁש, ּבית ּבתֹו0 טהרה. ּבמקֹום ְְְְֳִִֵַַָָָָּדוקא
טהֹור, לב ּומּתֹו0 טהֹור מּמקֹור ׁשּבאּו ִִִֵֵֶָָָָָמּכיון
חֹוטאים מאת ׁשּבאים ּכּפרה, קרּבנֹות ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָאבל
אל להביאם צריכים היּו לא אֹותם ְְֲִִִִֶַָָָֹּופֹוׁשעים
ּברחֹובּה אֹותם לאכל אּלא ּפנימה, ְְֱִִֶֶֶַָָָָֹֹהּקדׁש

עיר? ִֶׁשל
אחרהמלּמד ּפנה והּילד ּתׁשּובה, מצא לא ְְְֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

ׁשּמצאתי ּכמדּמני ואמר: ּבׂשמחה ְְְְִִִִֶַַָָָָָֻּכ0
ׁשּבין ּבעברֹות ואׁשם ׁשחטא מי ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָּתׁשּובה:
ּדוקא לחברֹו, אדם ּבין אֹו לּמקֹום ְֲֵֵַַַָָָָָָאדם
ּבמקֹום להכניס צריכים קרּבנֹו ואת ְְְְְְִִִִֶַָָאֹותֹו

ּגּופֹו,הּקדׁש, ּבתֹו0 רצּוצה טמאה אׁשר הּוא ְְְֲֶֶַָָֹֻ
הרי ונפּגמה נפּגעה ונׁשמתֹו לקּויה ְְְְְְְְְֲִִִֵַָָָָנפׁשֹו
ּומּׁשּום יֹותר, עֹוד ויסּתאב יל0 העיר ְְְִִִִֵֵֵֵָָּברחֹובֹות
הּקלעים" מן "לפנים אֹותֹו להכניס צריכים ְְְְְִִִִִִִֶַַָזה
ׁשּיקּבל ּכדי וטהרה, קדּׁשה ׁשל אויר ְְְְְֲֳִֵֵֶֶַָָָֻלתֹו0
עצמֹו את ויטהר קדּׁשה, ׁשל ׁשפע הּוא ְְִֵֶֶֶַַַַָֻּגם
מי ואּולם וחּטאתֹו, מּטמאתֹו נפׁשֹו ְְְְְִִֶַַָָָֻואת
ולּבֹו ּופגם, ּכתם מּכל ּונקּיה זּכה ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָׁשּנפׁשֹו,
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כב 

הּוא לה'", נדבה "קרּבן להביא נּדב ְְְִִֵַַַָָָָָהּטהֹור
יכֹול והּוא הּקדׁש, למקֹום ּדוקא זקּוק ְְְִֵֶֶַַָָָֹאינּנּו
ּכל ּבלי מקֹום ּבכל קרּבנֹו את ולאכל ְְְְְֱִִֵֶֶָָָָָָֹלהּמצא
ּוטהֹורה... ּתּמה ּבהירה ׁשּנׁשמתֹו מּכיון ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָחׁשׁש,
הלוי שמואל ב"ר יעקב חיים רבי חיים, (אוצר
צוקרמן)

א) (ה' תחטא éי Łְֱִֶֶֶָונפ
אצלנֹודע היה אׁשר נֹורא ענין ּומפרסם ְְְֲִֵֶֶַָָָָָֻ

הּקדֹוׁש מּמעזריטׁשהרב זיע"א.הּמּגיד ְְִִִֵַַַַָָ
להמיר ׁשהל0 ּבן לּה ׁשהיה אחת ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָּבאּׁשה
הּכמרים ּבין יׁשב ּוכבר לּצלן, רחמנא ּדתֹו ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָאת
יבאּו ׁשּלא מנת על ּומסּגר סגּור ְְְִֶַַָָָָֹֹֻּבבית
והיה יׂשראל. לדת לׁשּוב לפּתֹותֹו ְְְְְִֵַַָָָָָקרֹוביו
העלם ׁשהיה ּובפרט מאד, וכֹואב מר ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹהּדבר
אּמֹו והּגיעה ּבלּמּודֹו. מאד ּומצּין נפלא ְְְְְִִִִִֶַָָָֹֻהּזה
על ּובּקׁשה מאד ּובכתה הּמּגיד, הרב ְְְְִִִֵַַַַָָָָֹלפני

וׁשלֹום. חס ויטּבע יׁשּתּקע ׁשּלא ְְְְְִִֶַַַַָָֹּבנּה
ואחרצּוה לביתּה. ללכת הּמּגיד הרב עליה ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ׁשהיּו הּקדֹוׁשים ּתלמידיו את אסף ְְִִֶֶַַַָָָָּכ0
'ונפׁש הּפסּוק על ּתֹורה לֹומר והתחיל ְְְִִֶֶַַַָָָׁשם
מה ּבעיניהם, לפלא הּדבר והיה תחטא' ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכי
אֹותֹו היה ּכי אליהם, קרא ּזה מה ועל ְֲִֵֶֶֶַַָָָָּזה
ׁשהקהיל היה וכ0 קדׁש. ׁשּבת ערב ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹזמן-
יֹום, ּבאֹותֹו ּפעמים ארּבעה וׁשּוב ׁשּוב ְְְְִַָָָָאֹותם
תחטא'. ּכי 'ונפׁש ּבּפסּוק ּדרּוׁש לפניהם ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָואמר

ׁש אמר קדׁש ׁשּבת ּבליל ּדרּוׁשיםוגם לׁש ְְְִֵֶַַַַָָֹֹ
ּכּלם. והתּפּלאּו הּנזּכר. ּפסּוק על ְְְְְִִִִַַַָָָָֻנפלאים
התהּותה ה'ּתֹורה' את ּכׁשאמר הּׁשביעית ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָּובּפעם
ּומׁשּברת הרים המפרקת ּגדֹולה חזקה ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָרּוח
הּנזּכר. העלם ּבא הרעׁש ּובין ְְִִֵֶֶַַַָָָָָסלעים,

עברוהתחיל אׁשר ּכל את לסּפר העלם ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָ
מּדּוע ידע לא ּכי הּזה. ּבּיֹום ִֶַַַַַָָָֹעליו
הּיֹום עליו לּבֹו נהּפ0 ׁשּפתאם ּקרה ְְִִֶֶַַַָָָָֹּומה
ּכי יכֹול היה לא א0 יׂשראל, לדת ְְִִֵַַָָָָָֹלׁשּוב
העלם והסּכים ּבהסּגר. עליו ׁשמרּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָהּכמרים
את יפּתחּו ּכאׁשר הׁשּכם ּבּבקר ּכי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַֹּבדעּתֹו,
ּפעם לּבֹו זאת ּבכל אמנם מּׁשם. יברח ְְְְִִִַַַָָָָָֹחדרֹו
ּבחּייו. קץ ּכי עד מנּוחה מצא ולא ְְְְְִַַָָָָָָָֹּבחזקה
ּובכה העלם, מאד התמרמר אחת ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָֹּובפעם
למּצב ׁשהּגיע ּכ0 עׂשה מּדּוע נפׁשֹו ְְְִִֶַַַַַַָָָָּבמר
ּבעדֹו. ּומסּגרת סגּורה היתה הּדלת אבל ְְְֲֲֶֶֶֶֶַַָָָָֻזה,

א0 יכל. ולא הּדלת לׁשּבר ּכחֹו ּבכל ְְְְִִֶֶַַָָָֹֹֹֹונּסה
את להׁשלי0 ּבדעּתֹו עצמֹו על קּבל ּכ0 ְְְְְִִֵֶַַַַַַָאחר
ׁשּימסר עצמֹו על וקּבל לחּלֹון. מּבעד ְְְְִִִֵֶַַַַַַַֹעצמֹו
לֹו ּתהיה וימּות יּפל אם אף ּכי נפׁשֹו, ְְְִִִִֶֶַַָֹאת
ׁשרצה הּזה הּגדֹול העֹון על לכּפרה ְֶֶֶַַַַָָָָָָֹזאת
עׂשה, וכן חּיים. מאלקים עצמֹו את ְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹלהּדיח
מן עצמֹו את והּפיל מּנגד, נפׁשֹו ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַוהׁשלי0
רּוח התהּותה הּׁשם ּבחסד א0 ארצה. ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָהחּלֹון
עד העלם את נׂשאה והרּוח ּגדֹולה, ְְְְֶֶֶַַָָָָָָָסערה
ּבמאּומה. חּייו נּזֹוקּו ולא רגליו על עמד ְְְִִִַַַַָָָָֹּכי

ּדבריאֹו את הּמּגיד הרב ּתלמידי הבינּו ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָאז
על להאיר הּגדֹול וכחֹו הּקדֹוׁש, ְְִַַַַָָָָֹרּבם

ודרּכם ּבחׁש0 יׁשבּו אׁשר והרבאּלּו ּבאפלה. ְְְְֲֲֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
אֹותֹו על אמר אׁשר ּתֹורתֹו ידי על ְֲִֵֶַַַַַָָהּמּגיד
מּיׂשראל.. ההיא הּנפׁש את הּציל ְִִִִִֵֶֶֶַַַָָהּפסּוק

אורות) (עשר

בłפתים לבæא ת⁄בע éי Łנפ õד)א (ה' ְְִִִִֵֶֶַַַָָ

רּביאל הּקדֹוׁש מּבגדדהרב חּיים מׁשה ְִִִֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשל ּוזקנֹו ּבבל, רּבני ּגדל הּבןזיע"א, ְְֵֵֵֶֶַַָָֹ

חי ּבנֹוגעאיׁש להתּדּין אנׁשים ׁשני ּבאּו , ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָ
צֹודק ׁשהּתֹובע הבחין הרב ממֹוני. ְְְִִִִֵֵֶַַַָָלסכסּו0
ואף ּבטענתֹו להחזיק ממׁשי0 הּנתּבע ְְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָואּלּו
הרב החליט לּׁשקר. ּכ0 על להּׁשבע ְְִִֶֶֶַַַַָָָָמּוכן
מּלעּכב ּבעדֹו ולמנע הּׁשבּועה מן ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָֹלהתריעֹו
ּפנה עׂשה? מה ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ּכסף ְִֵֶֶֶֶֶָָָָּברׁשּותֹו
ׁשאני אּתה "ּכסבּור לֹו: ואמר הּנתּבע ְְְֲִִֶֶַַַָָָָאל
ּדע ולא! לא הּתֹורה? ּבספר Dלהׁשּביע ְְְֲִֵֵֶַַַָָֹֹעֹומד
הּברית!" לחֹות ּבׁשני Dלאׁשּביע אני ׁשעֹומד Dְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַֻל
נא ל0 הּדין, ּבית ׁשּמׁש אל ּפנה ִִֵֵֶַַַָָָָּומּיד
אלי נא הבא ּכ0 ואחר טהרה ּבמקוה ְְְְֳִֵֵֵַַַָָָָָֹּוטבל

את הּבריתלכאן לחֹות זאתׁשני ׁשמע ! ְְְִֵֶַַָָֹֻ
לאחז מּוכן היה לא לזאת והתחלחל. ְְְֱִֵֶַַַָָָָָֹֹֹהרּמאי
מּיד לּׁשקר! ּולהּׁשבע הּברית לחֹות ׁשני ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻאת
להחזיר והתחּיב ּדּבר ׁשקר ּכי והֹודה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָקם
האם ּברטט ׁשאל מּכן לאחר הּכסף. ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָאת
ּכן, הּברית. לחֹות ׁשני את לראֹות ְְְִִֵֵֶַַֻיּוכל
הּדין ּבית ׁשּמׁש לבא והמּתין הרב ְְְִִִִֵֵַַַַָֹהׁשיב
לחֹות "ׁשני ספר את ּבידיו אחּוז ְְִֵֵֵֶֶֶָָָֻׁשהביא

ׁשל הּקדֹוׁשהּברית" זיע"א...הּׁשל"ה ְְִֶַַַָָ

בבל) (אבירי



- יומא דהילולא -

הרה"ק ַרִּבי ְׁשֹלֹמה ַהֹּכֵהן ַרִּבינֹוִביץ ִזי"ַע

ַּבַעל "ִּתְפֶאֶרת ְׁשֹלֹמה" ֵמָראדֹוְמְסק
יֹוָמא ְּדִהּלּוָלא - כ"ט ֲאָדר

ַהִּתְפֶאֶרת ְׁשֹלֹמה ֵמָראדֹוְמְסק,  ִזי"ַע, ַּבַעל  ַרִּבי ְׁשֹלֹמה ַהֹּכֵהן ַרִּבינֹוִביץ 
נֹוַלד ְּבוֹוְלְׁשָצ'ָוה )ְלַיד ֶצ'ְנְסְטחֹוב ֶׁשְּבפֹוִלין( ִּבְׁשַנת תקנ"ה ְלָאִביו ַרִּבי 
ְוַצִּדיִקים;  ְּגאֹוִנים  ְלִמְׁשְּפחֹות  ָוֶנֶכד  ִנין  ֶׁשָהָיה  ַזַצ"ל,  ַהֹּכֵהן  ְצִבי  ָּדִוד 
ַרִׁש"י  ַּבֹּקֶדׁש  ּוְלַמְעָלה  ַהַּמַהְרַׁש"ל  ַהַּב"ח,  ֲעֻמקֹות',  ַה'ְמַגֶּלה  ָהַרָמ"א, 

ַהק'. הּוא ִנְקָרא ַעל ֵׁשם ָסבֹו ַהָּגַה"ק ַרִּבי ְׁשֹלֹמה ִמִּפיְנְטׁשֹוב ִזי"ַע.
ֵאֶצל  ִמּּקֹוְטָנא,  ַאֲהֹרן  ֹמֶׁשה  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ֵאֶצל  ָלַמד  ַהִּנְגֶלה  ּתֹוַרת  ֶאת 
ַהָּגאֹון ַרִּבי ָּדִוד ָחִריף ְמַחֵּבר ַהֵּסֶפר "ֵּבית ָּדִוד", ְוֵאֶצל ַהָּגאֹון ַרִּבי ַאְבָרָהם 
ִמְּפֶיעְטְרקֹוב.  ַאְבָרָהם"  "ְּבִרית  ַּבַעל  ְזצּוָק"ל  ְּפֶצנֹוְבְסִקי  ִהיְרׁש  ְצִבי 
ְּבתֹוַרת ַהֲחִסידּות ֶנְחַׁשב ְלַתְלִמידֹו ַהֻּמְבָהק ֶׁשל ַרּבֹו ָהַרַה"ק ַרִּבי ֵמִאיר 
ַמִים". ְּבַהִּגיעֹו ְלִפְרקֹו ִנְלַקח ְּכָחָתן ְלִבּתֹו  ֵמַאְפָטא ִזי"ַע, ַּבַעל "אֹור ַלּׁשָ
ָהִעיר  ְּכַרב  ְלַכֵהן  לֹו  ֻהַּצע  תקצ"ד  ּוִבְׁשַנת  ִמְּקִריְזלֹוב,  יֹוֵסף  ַרִּבי  ֶׁשל 
תקצ"ד  ב'  ַּבֲאָדר  י"ט  ִראׁשֹון  ּוְביֹום  ַלָּדָבר,  ִהְסִּכים  ְוהּוא  ָראדֹוְמְסק, 

ִנְתַמָּנה ְלַכֵהן ְּפֵאר ְּכַרָּבּה ֶׁשל ָהִעיר ָראדֹוְמְסק.
ְלַצד ֱהיֹותֹו ַרב, ִּבְּקׁשּו ִמֶּמּנּו ֲחִסיִדים ֶׁשַּיְנִהיג ֶאת ָהֵעָדה, ֲאָבל הּוא ֵסֵרב 
ְלָכְך, ַעד ֶׁשַרּבֹו ָהַרַה"ק ַהַּסָּבא ַקִּדיָׁשא ֵמַראדֹוִׁשיץ, ּוְמֻחָּתנֹו, ַרָּבּה ֶׁשל 
ֶּבְנִדין, ַרִּבי ֹּדב ֶּבעִריׁש ֶהְרִציֶגר, ָּכפּו ָעָליו ְלַקֵּבל ַּגם ֶאת ֹעל ָהַאְדמֹו"רּות, 
ַהַּסָּבא  ְּפִטיַרת  ְלַאַחר  תר"ג,  ִּבְׁשַנת  ָהֵעָדה.  ֶאת  ְלַהְנִהיג  ֵהֵחל  ְוהּוא 
ֲעֵליֶהם  ְוִקְּבלּו  ַרִּבים ֵמֲחִסיָדיו ְלָראדֹוְמְסק  ָנְסעּו  ַקִּדיָׁשא ֵמַראדֹוִׁשיץ, 

ֶאת ָמרּותֹו ֶׁשל ַרִּבי ְׁשֹלֹמה. 
ַצִּדיִקים  ֶאל  ִלְנֹסַע  ְׁשֹלֹמה'  ַה'ִּתְפֶאֶרת  ִהְרָּבה  ַאְדמֹו"ר,  ִּבְהיֹותֹו  ַּגם 
ַהִּדְבֵרי  ָהַרַה"ק  ִמּקֹוְזִמיר,  ִזי"ַע  ְיֶחְזֵקאל  ַרִּבי  ָהַרַה"ק  ֶאל  ְּכמֹו  ֲאֵחִרים, 
ְוָהָיה ֶנְחָׁשב  ִזי"ַע ִמְּסְטִריקֹוב,  ְוָהַרַה"ק ַרִּבי ִפיֶׁשִלי  ִזי"ַע ִמַּצאְנז,  ַחִּיים 
ַרִּבי ֹמֶׁשה  ָהַרַה"ק  ֶאל  ַּגם  ָנַסע  ַהַּצִּדיִקים ֶׁשַּבּדֹור. הּוא  ִמְּגדֹוֵלי  ְלֶאָחד 
ִּבְׁשַנת  ִיְׂשָרֵאל  ְלֶאֶרץ  ָעָלה  ִמֶּלעלֹוב  ֹמֶׁשה  ַרִּבי  ְוַכֲאֶׁשר  ִזי"ַע,  ִמֶּלעלֹוב 
ַּדְרּכֹו.  ֶאת  ַיְמִׁשיְך  ֵמָראדֹוְמְסק  ְׁשֹלֹמה  ַרִּבי  ִּכי  ַלֲחִסיָדיו  ָאַמר  תרי"א, 
ִהִּגיַע  ֵאָליו  ָמקֹום  ּוְלָכל  ִיְׂשָרֵאל,  ְזִמירֹות  ְנִעים  ַנֵּגן,  יֹוֵדַע  ָהָיה  הּוא 

ִהְתַּבֵּקׁש ְלַהְׁשִמיַע ִמִּנּגּוָניו ֲאֶׁשר ִהְׁשרּו ֶרֶגׁש ַרב ַעל ָּכל ַהִּמְתַּפְּלִלים.
ִצּיּונֹו  ַעל  ַהִהּלּוָלא  ִעְנַין  ֶאת  ִחֵּדׁש  ֲאֶׁשר  ֶזה  ָהָיה  ְׁשֹלֹמה'  ַה'ִּתְפֶאֶרת 
ֵהִקים  ְוַאף  ִמִּליֶז'עְנְסק,  ִזי"ַע  ֱאִליֶמֶלְך  ר'  ָהַרִּבי  ָהַרַה"ק  ֶׁשל  ַהָּקדֹוׁש 
ֲחִסיָדיו  ִעם  ֲאָדר  ְּבכ"א  ִהִּגיַע  ָׁשָנה  ּוְבָכל  ָהֹאֶהל,  ֶאת  ֵמָחָדׁש  ְוִׁשֵּקם 
ֹאֶהל  לֹו  עֹוִׂשים  ְוָהיּו  ֹּכֵהן,  ֶׁשָהָיה  ַאף  ַעל  ְקבּוָרתֹו,  ִּבְמקֹום  ְלִהְתַּפֵּלל 

ְמֻיָחד ֶׁשל ֹּכֲהִנים ּבֹו ָעַמד ִּבְתִפָּלתֹו. )ֹאֶהל ֱאִליֶמֶלְך(.
ַּבֲאָדר  ִזי"ַע ְּבַׁשָּבת ֹקֶדׁש כ"ג  ְלַאַחר ִהְסַּתְּלקּות ַהִחּדּוֵׁשי ָהִרי"ם ִמּגּור 
תרכ"ו ָאַמר, ִּכי ְמֻקָּבל ֶאְצלֹו ֶׁשְּכֶׁשִּיְסַּתֵּלק ַצִּדיק ַהּדֹור ִיְקְראּו לֹו ִלְהיֹות 
ַמִים, ְוָאֵכן ְּבאֹותֹו ָׁשבּוַע עֹוד ִלְפֵני ַׁשָּבת  'ַּבַעל ְּתִפָּלה' ְּבַקָּבַלת ַׁשָּבת ַּבּׁשָ
ָלַמד  ַהַּלְיָלה  י, ֹקֶדם ֲחצֹות  ְּבֵליל ִׁשּׁשִ ַּבֲאָדר תרכ"ו.  ְּביֹום כ"ט  ִנְסַּתֵּלק 
ְוָכְך  ַהֵּסֶפר  ַעל  ְוֹראׁשֹו  ָיָדיו  ִהִּניַח  ֲחצֹות  ְלַאַחר  ּוְמַעט  ַהֹּזַהר,  ְּבֵסֶפר 
ִנְסַּתֵּלק. ַּתְלִמיָדיו ֶׁשָּבאּו ַּבֹּבֶקר ְמָצאּוהּו "ָיֵׁשן" ַעל ֵסֶפר ַהֹּזַהר ְוֹלא ָרצּו 
ִנְדֲהמּו  ִמְתעֹוֵרר.  ֶׁשָהַרִּבי ֹלא  ְּכֶׁשָראּו  ַּכָּמה ָׁשעֹות  ַּכֲעבֹור  ַרק  ַלֲהִעירֹו. 
ְוֵסֶפר ַהֹּזַהר ָהָיה ָּפתּוַח ְּבָפָרַׁשת "ַאֲחֵרי מֹות"  ִנְפַטר,  ִּכי ָהַרִּבי  ִלְראֹות 
ֵמֲחִסיָדיו  ְרָבבֹות  ְּבַמֲעַמד  ַהְלָוָיתֹו  ֶנֶעְרָכה  ַׁשָּבת  ְּבֶעֶרב  ַאֲהֹרן.  ְּבֵני  ְׁשֵני 
בית  )מלכות  ְּבפֹוִלין.  ְּבָראדֹוְמְסק,  ָהָעְלִמין  ְּבֵבית  ָּכבֹוד  ּוְמנּוָחתֹו 

ראדומסק(.
ְּבנֹו  ְׁשֹלֹמה.  ַה'ִּתְפֶאֶרת  ַאֲחָריו  ִהְׁשִאיר  ֲחָתִנים  ּוְׁשֹלָׁשה  ָּבִנים  ְׁשֹלָׁשה 
ִלְמַמֵּלא  ֶׁשִּנְתַמָּנה  ֵמִאיר  ְצִבי  ַרִּבי  ִני  ַהּׁשֵ ְּבנֹו  ֵליּבּוׁש,  ַאְרֵיה  ַרִּבי  ְּבכֹורֹו 
ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ָהַרַה"ק  ִליִׁשי  ַהּׁשְ ּוְבנֹו  ָראדֹוְמְסק.  ָהִעיר  ְּבַרָּבנּות  ְמקֹומֹו 
ַהְנָהַגת ָהֵעָדה. ֲחָתָניו  ׂשָכר ֶּבער, ֶׁשִּנְתַמָּנה ִּכְמַמֵּלא ְמקֹומֹו ַעל ֵּכס  ִיּׂשָ

ַרִּבי  ֶׁשל  )חֹוְתָנם  ֵמָראדֹוְמְסק  ִליְּפָמנֹוִביץ  ִליְּפָמן  ַרִּבי  ַהָּגַה"ק  ָהיּו 
ם  ַהּׁשֵ ְוָהַאְדמֹו"ר  ִמּגּור,  ַפת ֱאֶמת  ַהּׂשְ ֶׁשל  ָאִחיו  ַאְלֶּתר  ְשֹלֹמה'ֶלה 
מּוֵאל ִמּסֹוָכְטׁשֹוב(, ַרִּבי ְיִחיֵאל ַלְנָדא - ִנְטַמן ִּבְצַפת, ְוַרִּבי ִיְׂשָרֵאל  ִמּׁשְ

ְקָראהן ִמּסֹוָכְטׁשֹוב.
ַרִּבי  ָהַרַה"ק  ַזַצ"ל,  ִמִּויָדאֶמע  ַיֲעֹקב  ַרִּבי  ַהָּגַה"ק  ִנְמִנים;  ַּתְלִמיָדיו  ֵּבין 
ֶּבער  ׂשָכר  ִיּׂשָ ַרִּבי  ָהַרַה"ק  ִמְּפֶיעְטְרקֹוב,  ֶּבְרְנָהְרד  )ד"ר(  ָּדִוד  ַחִּיים 
ִמּוֹוְלְּברֹוז' ִזי"ַע, ָהַרַה"ק ַרִּבי ִהֵּלל ֵמַראדֹוִׁשיץ ִזי"ַע, ָהַרַה"ק ַרִּבי ַאֲהֹרן 
)ֲארֹון( ִמְּקָראָקא ִזי"ַע, ְּבנֹו ֶׁשל ַה'ָּמאֹור ָוֶׁשֶמׁש', ָהַרַה"ק ַרִּבי ָנַתן ָּדִוד 

יְדלֹוְבָצא ִזי"ַע, ְועֹוד ַרִּבים ְוטֹוִבים. ִמּׁשִ
ְסָפָריו אֹוָתם הֹוִתיר ְּכמֹוֶרֶׁשת ְלדֹורֹות ֵהָּמה: ִּתְפֶאֶרת ְׁשֹלֹמה, ב' ְּכָרִכים 
ִּתְפֶאֶרת  ְּכֻתּבֹות,  ַעל ַמֶּסֶכת  ִּתְפֶאֶרת  ֲעֶטֶרת  ּומֹוֲעִדים,  ַהּתֹוָרה  ַעל 
ְׁשֹלֹמה ַעל ַהָּגָדה ֶׁשל ֶּפַסח, ִניצֹוֵצי ַהִּתְפֶאֶרת ְׁשֹלֹמה; ִלּקּוט ִמְּסָפָריו ְלִפי 
ֵסֶדר ִעְנָיִנים, ְּפִניֵני ִּתְפֶאֶרת ְׁשֹלֹמה; ִלּקּוט ִמְּסָפָריו ַעל ֵסֶדר ַהָּפָרִׁשּיֹות.

ְּבֶקֶרב ְקדֹוִׁשים ִיְתַהֵּלל
ַהּדֹור,  ְוַצִּדיֵקי  ַאְדמֹו"ֵרי  ְּבֶקֶרב  ְׁשֹלֹמה'  ַה'ִּתְפֶאֶרת  ָמָרן  ָהָיה  ַנֲעָרץ 
ִזי"ַע  ָרף'  ַה'ּׂשָ ֶמְנֶּדִלי  ַרִּבי  ָהַרַה"ק  ִהּלּולֹו.  ֹקֶדׁש  ְּבֶאְרֶאֵּלי  ִּבְבִחיַנת 
ֵלב  ּוַבַעל  ָחִסיד  הּוא  ָראדֹוְמְסֶק'ער  ְׁשֹלֹמה  "ר'  ָעָליו:  ָאַמר  ִמָּקאְצק 
ַרִּבי".  ִלְהיֹות  ֶּבֱאֶמת  ָנֶאה  ְולֹו  ַמִים,  ֶׁשַּבּׁשָ ְלָאִביו  ּבֹוֵער  ֵלב  לֹו  ֵיׁש  ָׂשָרף. 
ְּבֹעֶמק  ָיַרד  ַּבֲחִריפּות  "ַּגם  ָעָליו:  ָאַמר  ִזי"ַע  ִמַּצאְנז  ַחִּיים  ַהִּדְבֵרי  ָמָרן 
ֵאָליו  ּוְבִמְכָּתב  ְׁשֵאָלה",  ִּבְתׁשּוַבת  ְּברּוָרה  ֲהָלָכה  ְלָבֵרר  "ס  ַהּׁשַ סּוְגיֹות 
ָּכַתב "ַהָּמאֹור ַהָּגדֹול, ְקדֹוׁש ד', ְּבָנן ֶׁשל ְקדֹוִׁשים, ְּפֵאר ַהְּזַמן ַוֲהָדרֹו, ַרִּבים 

ֵיְלכּו ְלאֹורֹו..."
ַּגם ָמָרן ַהִחּדּוֵׁשי ָהִרי"ם ִמּגּור ֶהֱעִריצֹו ְּביֹוֵתר, ְוַכֲאֶׁשר ָהָיה ַמִּגיַע ֵאָליו, 
ָהָיה ַהִחּדּוֵׁשי ָהִרי"ם יֹוֵצא ְלַלּוֹותֹו ְּכֶׁשְּבָיָדיו ְׁשֵני ֵנרֹות ּדֹוְלִקים. ּוְבֶאָחד 
ִמִּמְכָּתָביו ָּכַתב לֹו ִּבְתָאָריו "ַּפִּטיׁש ֶהָחָזק, ַעּמּוד ַהְיִמיִני ּבּוִציָנא ַקִּדיָׁשא, 
ָעָליו:  ָאַמר  ִזי"ַע  ְלַאְבָרָהם  ֶחֶסד  ַּבַעל  ְּבנֹו  ְוִאּלּו  ּוְפִריָׁשא..."  ֲחִסיָדא 
"ָּגדֹול ָהָיה ַאָּבא ַזַצ"ל ְּבִמַּדת ַאֲהָבתֹו ְלִיְׂשָרֵאל. מּוָכן ָהָיה ְלַוֵּתר  ַעל ָּכל 
ֶחְלקֹו ַּבּתֹוָרה ֲאִפּלּו ִּבְׁשִביל ְיהּוִדי ֶאָחד..." ּוַפַעם ָאַמר ַה'ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם' 
ַה'ִּתְפֶאֶרת  ָאִביו  אֹודֹות  ִזי"ַע  ִמְּטִריְסק  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ָהַרַה"ק  ְלַהַּמִּגיד 
ְוִעְּקבֹוָתיו ֹלא  ְׁשֹלֹמה': "ַאָּבא ַז"ל ָהָיה ִאיׁש ֶּפֶלא. ְׁשִביָליו ְּבַמִים ַרִּבים 

נֹוָדעּו". )מלכות בית ראדומסק(.

ְנִׁשיָקה ְּכַהָּנַחת ְּתִפִּלין
ַּפַעם ָׁשַבת ַהְּיהּוִדי ַהָּקדֹוׁש ִמְּפִׁשיְסָחא ִזי"ַע ֶאת ַׁשַּבּתֹו ְּבוֹוְלְׁשצ'ֹוָבה. 
ְּבַמֲעֵלי יֹוָמא ְּדַׁשְּבָתא ִנְכַנס ַהְּיהּוִדי ַהָּקדֹוׁש ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ְוָׁשם ָׁשַמע 
ִנְפָלא  ְּבִנּגּון  יִרים"  ַהּׁשִ "ִׁשיר  קֹוֵרא  ְּכֶׁשהּוא  ַהֹּכֵהן  ְׁשֹלֹמה  ַהֶּיֶלד  ֶאת 
ַהָּקדֹוׁש  ַהְּיהּוִדי  ִהָּטה  עֹוָלם.  ְלבֹוֵרא  ְּדֵבקּות  ּתֹוְך  ֲעצּוָמה  ּוִבְנִעימּות 
יִרים ְּכִעְנַין ְׁשֹלֹמה  ֶבת ְוָאַמר: "ֶזה ַהָּקָטן אֹוֵמר ּוְמַנֵּגן ִׁשיר ַהּׁשִ ֹאֶזן ַקּׁשֶ
ַעד  ַהָּקדֹוׁש  ַהְּיהּוִדי  ֶׁשל  ַּדְעּתֹו  ִנְתָקְרָרה  ְוֹלא  לֹום".  ַהּׁשָ ָעָליו  ַהֶּמֶלְך 

ֶׁשְּנָׁשקֹו ַלֶּיֶלד ַעל ִמְצחֹו.
ַהֹּזאת  ַהְּנִׁשיָקה  ֹּכַח  "ֶאת  ְוָאַמר:  ְׁשֹלֹמה'  ַה'ִּתְפֶאֶרת  ִהְתַּבֵּטא  ְלָיִמים, 
ָאז  אֹו  ֹראִׁשי.  ַעל  ְּתִפִּלין  ְוִהַּנְחִּתי  ַּבר-ִמְצָוה,  ֶׁשַּנֲעֵׂשיִתי  ַעד  ִהְרַּגְׁשִּתי 
ָיַדְעִּתי ִּכי ְנִׁשיַקת ַהְּיהּוִדי ָהְיָתה ֶאְצִלי ֵמֵעין ַהָּנַחת ְּתִפִּלין..." )נפלאות 

התפארת שלמה(



- יומא דהילולא -

ַאל ֵיֹבׁשּו ִבי ֹקֶויָך...
ֲחִסיָדיו  ּׁשֶ ִמַּמה  נֹוָחה  ָהְיָתה  ֹלא  ְׁשֹלֹמה'  ַה'ִּתְפֶאֶרת  ֶׁשל  ַּדְעּתֹו 
ְּבָאְמרֹו  ָּבֶהם  ָנַזף  ֵאָליו,  ִהִּגיעּו  ַּכֲאֶׁשר  ּוַפַעם  ְלַאְדמֹו"ר,  ִהְכִּתירּוהּו 
ָלֶהם: ֲהֹלא ֵאיֶנִּני ַרִּבי, ְוָלָּמה ָּבאֶתם ֵאַלי?" ֲאָבל ַהֲחִסיִדים ֹלא ָהְלכּו, 
ְוִהְמִּתינּו ַעד ֶׁשִּיֵּתן ָלֶהם ֶאת ָידֹו ְל"ָׁשלֹום". ֵּבין ַהֲחִסיִדים ָהָיה ָחִסיד 
ָזֵקן ֶאָחד, ְוהּוא ָאַמר ַל'ִּתְפָאֶרת ְׁשֹלֹמה': "ַרֵּבנּו! ֲהֵרי ֲאַנְחנּו ָהעֹוְמִדים 
ֵּכן  הּוא  ֶׁשַרֵּבנּו  אֹוְמִרים  ָהַרִּבים,  ַוֲאַנְחנּו,  ְּכֶנְגּדֹו,  ַרִּבים  ִהְננּו  ָּכאן 
ִּפי  ַעל  ֵּכן,  ְּכַרִּבים. ִאם  ֲהָלָכה   - ְוַרִּבים  ְוָיִחיד  ַהּדֹור,  ַמְנִהיג  ְוהּוא  ַרִּבי 
ֵנֵלְך  ָּבּה  ַהֶּדֶרְך  ֶאת  ָלנּו  ּוְלהֹורֹות  ָהַרִּבים,  ָלנּו,  ְלַצֵּית  ַרֵּבנּו  ְמֻחָּיב  ִּדין 

ְּבַגְׁשִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות, ְוֶאת ַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ַנֲעֶׂשה".

ַנֲעָנה ָהַרִּבי ְוָאַמר ַלֲחִסיָדיו: "ָאְמָנם ֵּכן. ֶזהּו ֶׁשָאַמר ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ע"ה: 
"ַאָּתה ָיַדְעָּת ְלִאַּוְלִּתי ְוַאְׁשמֹוַתי ִמְּמָך ֹלא ִנְכָחדּו". ַאָּתה ֶּבֱאֶמת יֹוֵדַע 
ֶאת ִאַּוְלִּתי ְוֶאת ַאְׁשמֹוַתי ִּכי ֵאיֶנִּני ֹלא ַרִּבי ְוֹלא ַצִּדיק. ֲאָבל ָהֲאָנִׁשים 
ֵהם  ּוְלִׁשיָטָתם  הֹוִׁשיֵענּו".  "ַרִּבי  אֹוְמִרים  ְוֵהם  זֹאת,  יֹוְדִעים  ֵאיָנם 
צֹוְדִקים, ֶׁשֵּכן ָיִחיד ְוַרִּבים ֲהָלָכה ְּכַרִּבים. ֲאֶׁשר ַעל ֵּכן, ְּבַבָּקָׁשה ִמְּמָך, 
ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם: "ַאל ֵיֹבׁשּו ִבי קֹוֶויָך ְוַאל ִיָּכְלמּו ִּבי ְמַבְקֶׁשיָך..."  ְוָאז 

הֹוִׁשיט ָהַרִּבי ַלֲחִסיָדיו ֶאת ָידֹו ְלָׁשלֹום. )מלכות בית ראדומסק(

יִרים ֲאֶׁשר ִלְׁשֹלֹמה ִׁשיר ַהּׁשִ
בּועֹות ֵאֶצל ָהַרַה"ק  ָׁשָנה ַאַחת, ָׁשַבת ַה'ִּתְפֶאֶרת ְׁשֹלֹמה' ֶאת ַחג ַהּׁשָ
ְּכַׁש"ץ  ְלִהְתַּפֵּלל  ַחִּיים'  ַה'ִּדְבֵרי  ִּכְּבדֹו  ְוָאז  ִמַּצאְנז,  ַחִּיים"  ַה"ִּדְבֵרי 
אֹוְמִרים  ֹלא  ֶאְצֵלנּו  ַחִּיים':  ְלַה'ִּדְבֵרי  ַרֵּבנּו  ָאַמר  ַׁשֲחִרית.  ִּבְתִפַּלת 
ַנֲעָנה  ֶאְתַּפֵּלל?"  ְוֵכיַצד  ֵּכן,  ְוֶאְצְלֶכם  טֹוב  יֹום  ֶׁשל  ְּבַׁשֲחִרית  ִּפּיּוִטים 
ֶאְצֵלנּו  ֹיאַמר  ֹלא  ֶׁשְּכבֹודֹו  ַמְסִּכים  "ֲאִני  לֹו:  ְוָאַמר  ַחִּיים'  ַה'ִּדְבֵרי 
ִּפּיּוִטים". ֲאָבל הֹוִסיף ְוָאַמר לֹו ָּבָל"ק: "ִזיְנְגט ַאֲהַבת עֹוָלם ֶעס ָזאל 
אּוְנז ָּדאס ָהאְרץ ֶּדעְרִוויֶקען" ]ְּתַזֵּמר ֶאת ַהֶּקַטע "ַאֲהַבת עֹוָלם" ַעד 
ֶׁשִּלֵּבנּו ִיְתעֹוֵרר...[. ְוָאְמָנם, ְּבִנּגּוָניו ּוִבְתִפּלֹוָתיו ִהְרִעיד ַרֵּבנּו ֶאת ַאּמֹות 
ַמִים. )י"ג  ַהִּסִּפים, ּוְבֹכָחם ָהִעיָלִאי עֹוֵרר ֶאת ֵלב ָהָעם ַלֲאִביֶהם ֶׁשַּבּׁשָ

אורות(

קֹולֹו יֹוֵרד ַחְדֵרי ֶּבֶטן
"ְּבָזְכִרי ֶאת ְּתִפַּלת ַאְדמֹו"ר ַזַצ"ל ָהמּו ֵמַעי לֹו... ְוַכֲאֶׁשר ָאַמר "ִנְׁשַמת" 
ַלֲעבֹוַדת  ִלּבֹו  ִנְמָׁשְך  ַהּׁשֹוֵמַע  ָּכל  ֲאֶׁשר  ְנִעיָמה,  ְּבקֹול  אֹוֵמר  ָהָיה 
י"ת, ְוַהּקֹול ָיַרד ְלַחְדֵרי ֶּבֶטן. ּוִמי ֶׁשָהָיה ׁשֹוֵמַע קֹולֹו ַנֲעָׂשה ַּבַעל  ַהּׁשֵ
"ְיִדיד  ַהִּפְזמֹון  ְמַזֵּמר  ְּכֶׁשָהָיה  ְׁשִליִׁשית  ִּבְסֻעָּדה  ָהָיה  ְוֵכן  ְּתׁשּוָבה. 
ִליִׁשית ִנְמְׁשָכה ָׁשעֹות ֲאָחדֹות  ֶנֶפׁש" ְו"ֵא-ל ִמְסַּתֵּתר"... ַהְּסֻעָּדה ַהּׁשְ
ַּכּיֹום  ְוַהַּלְיָלה  ָּגדֹול,  אֹור  ָראּו  ַּבֹחֶׁשְך  יֹוְׁשֵבי  ְוָהָעם  ַהַּלְיָלה,  ְּבֹעֶמק 

ֵהִאיר..." )הג"ר יצחק שמואלביץ זצ"ל מקרימילוב - כתר כהונה(

ֵמִאְמרֹוָתיו:
ד' ִעָּקִרים ְּברּומֹו ֶׁשל עֹוָלם

ד'  ְּכתּוִבים  ִנְמְצאּו  ְׁשֹלֹמה'  ַה'ִּתְפֶאֶרת  ֶׁשל  ָידֹו  ְּכַתב  ִּגְנֵזי  ְּבתֹוְך 
ִעָּקִרים "ָהעֹוְמִדים ְּברּומֹו ֶׁשל עֹוָלם" )ִּכְלׁשֹונֹו ַהָּקדֹוׁש(, אֹוָתם ָּדַרׁש 
ֵמַהֲחִסיִדים, ַוֲעֵליֶהם ִיֵּסד ֶאת ִעָּקֵרי ָהֲעבֹוָדה: א. ֶׁשֹּלא ְלַהִּביט ְּבׁשּום 
ַּגְׁשִמּיּות  ְּדַבר  ְּבׁשּום  ְלַהִּביט  ֶׁשֹּלא  ב.  מּוָסר.  ִמֶּמּנּו  ִיְלַמד  ֶׁשֹּלא  ָּדָבר 
ֶׁשָּבעֹוָלם ֶאָּלא ְּברּוָחִנּיּות. ג. ְּכֶׁשִּיְתַּפֵּלל ָאָדם ֹלא ִיְתַּפֵּלל ֲעבּורֹו ִּבְלַבד 
ֶאָּלא ַעל ַהְּכַלל ָּכל ִיְׂשָרֵאל. ד. ֶׁשֹּלא ָיִׂשים ִּבְטחֹונֹו ְּבׁשּום ָּבָׂשר ָוָדם. 

)מלכות בית ראדומסק(

ֶׁשִּתְׁשֶרה ְׁשִכיָנה ְּבַמֲעֵׂשי ְיֵדיֶכם

ָרצֹון  'ְיִהי  "ָאַמר:  ַרִׁש"י:  ְמָפֵרׁש  ֹמֶׁשה"  ֹאָתם  "ַוְיָבֶרְך  ַהָּפסּוק  ַעל 
ֶׁשִּתְׁשֶרה ְׁשִכיָנה ְּבַמֲעֵׂשי ְיֵדיֶכם'". ְוָקֶׁשה, ֲהֵרי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָעׂשּו ֶאת 
ְיֵדיֶכם",  ָהֲעבֹוָדה ְּכִפי ֶׁשִּצּוּו אֹוָתם, ּוַמִהי ַהְּבָרָכה ַהְמֻיֶחֶדת "ְּבַמֲעֵׂשי 

ְוִכי ֵיׁש ָּכאן ַמֲעֵׂשי ָיַדִים ֲאֵחִרים ִמְּמֶלאֶכת ַהִּמְׁשָּכן?

ֶאָּלא, ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ֹלא ֵּבֵרְך ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַרק ַעל ֶעֶצם ָהֲעבֹוָדה ֶׁשָעׂשּו 
ִכיָנה ַּגם  ִּבְמֶלאֶכת ַהִּמְׁשָּכן, ֶאָּלא הֹוִסיף ַּגם ְלָבֵרְך אֹוָתם ֶׁשִּתְׁשֶרה ַהּׁשְ
ִּתְׁשֶרה  ַהַּגְׁשִמִּיים  ַּבְּדָבִרים  ַּגם  ָּבֵּתיֶכם,  ְּבתֹוְך  ֶׁשָּלֶכם  ְיֵדיֶכם  ְּבַמֲעֵׂשי 

ִכיָנה. )אהל שלמה( ַהּׁשְ

להעלות נר תמיד - לזכר נשמת

ה' ניסן
הרה"ק אברהם יהושע העשיל ב"ר שמואל מאפטא )ב' אוהב ישראל(

הרה"ק צבי אלימלך שפירא מבלוז'וב ב"ר דוד מדינוב

ו' ניסן
הרה"ק אהרן ב"ר שמואל יעקב ראטה )ב' שומר אמונים(

ז' ניסן
הרה"ק יצחק מדרוהוביטש ב"ר יוסף איש האמת אבי המגיד מזלאטשוב

ח' ניסן
הרה"ק מרדכי ב"ר דב בער מנעשכיז

הרה"ק יעקב שמשון מזאסלאב ב"ר פינחס מקוריץ

ט' ניסן
הרה"ק חיים מאיר ב"ר ישראל הגר מויז'ניץ )ב' אמרי חיים(

י"א ניסן
הרה"ק משה ב"ר נחמן מגירונדה )הרמב"ן(

הרה"ק ישעיה ב"ר אברהם הלוי הורביץ )ב' שני לוחות הברית(
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 זבחי אלהים רוח נשברה

באחת השנים, ביום פורים דמוקפים, נכנס ובא אל הרה"ק הבית 
זיע"א אחד מהחסידים, אדם מהשורה, אשר במשך שנים מגור ישראל 

בזרע של קיימא. אותו יהודי העלה על שולחן  רבות לא זכה להפקד
מלכים "משלוח מנות", אלא שאותו משלוח מנות היה פשוט באופן 
יחסי מול משלוחי המנות המפוארים שהגיעו אל הרבי. משלוח המנות 
של אותו יהודי לא כלל אלא עוגה קטנה ובקבוק יין פשוט. הרבי קיבל 

ביר אותו לידי המשמשים את משלוח המנות מידיו של אותו יהודי והע
בקודש שתפקידם היה להכניס ולסדר את המשלוחים בחדר הפנימי. 
אחד המשמשים שהבחין בעוגה הקטנה חשב כי מן הסתם הרבי לא 
יטעם מהעוגה הקטנה, ומפני מה שלא יכין לעצמו כוס קפה וישתה 
יחד עם אותה עוגה. ואכן כך עשה. בהמשך היום, לאחר שעוד מאות 

ות הובאו בפני הרבי, לפתע קם הרבי ממקומו, נכנס לחדר משלוחי מנ
בו היו מצויים כל משלוחי המנות, והחל לתור ולחפש אחרי אותה עוגה 
קטנה, תוך שהוא אומר: "היכן היא העוגה שהביא חסיד פלוני? היכן 
הוא משלוח המנות שלו?". כל באי ביתו של הבית ישראל ידעו כי אדם 

לו להתנצל ולהסביר. עצתו היחידה היא  שעושה מעשה שלא כדת, אל
להכיר בחטאו ולהתחייב לבל ישוב לכסלה עוד. ואכן, אותו משמש 
שאכל את העוגה ניגש אל הרבי ואמר: "אני הוא זה שאכלתי את העוגה 
ללא רשות, אך לא אעשה כך שוב...". הרבי אכן לא הקפיד על המשמש. 

כואב ונוקב: "חבל, לא  אך הרבי מלמל בשקט, בקול .מודה ועוזב ירוחם
 עושים כך. הרי זו הייתה מנחת עני...".

* * * 

מעשה באדם שנכשל בחילול שבת בשוגג, רח"ל. היה זה כשהגיע 
בעגלתו מחוץ לעיר, ומבלי משים נתאחר והגיע אחר השקיעה. הגיע 

זיע"א וביקש ממנו  אותו אדם אל הרה"ק רבי יחיאל מיכל מזלאטשוב
תיקון על חילול שבת החמור, ואכן הרה"ק מזלאטשוב סידר וערך לו 
תשובה חמורה: תעניות משבת לשבת, גלגולי שלג ושאר מיני סיגופים. 
לא היתה ליהודי ברירה והוא התחיל להתנהג בדרך התשובה שנקבע 
. לו, אלא שמיום ליום הוא נחלש יותר ויותר וכוחותיו לא היו לו עוד

הבעל שם אור שבעת הימים ביום מהימים נודע לאותו יהודי כי רבינו 
הגיע לעיר סמוכה, ותיכף נסע אל הבעש"ט וסיפר לו על זיע"א טוב 

עוונו הכבד, שנכשל בחילול שבת, ועל סדר התשובה שערך לו הרה"ק 
מזלאטשוב, אלא שאין בכוחו לעמוד בו. הביט בו הבעש"ט ואמר לו: 

ליקח חבילת נרות ולהדליקם בבית הכנסת לכבוד התיקון שלך הוא 
שבת. אם אתה עושה כן, סר עוונך וחטאתך תכופר. השתומם האיש 
מאוד ולא האמין בעצמו כי נדבה מועטת שכזאת תועיל לכפר על חטא 
כבד מנשוא, אולם הבעש"ט זירזו ואמר לו: אל תתיירא כלל, כי זה סדר 

 ר עוונך.תשובתך. עשה ככל אשר ציותיך ובכך יתכפ

הלך האיש לדרכו שמח וטוב לב, ותיכף בבוקרו של יום ערב שבת 
קודש לקח חבילת נרות ֵחֶלב גדולים ופנה אל בית הכנסת, בכדי שיהיו 
מוכנים לכבוד שבת. הניח האיש את הנרות על עמוד החזן, אלא 
שלפתע פתאום הגיע כלב גדול ואכל את הנרות. נפלה רוחו של אותו 

משמים אין מסכימים לקבל את תשובתו, ונסע שוב אדם בראותו כי 
להבעש"ט לספר לו את מה שהתרחש עמו. אמר הבעש"ט לאותו יהודי: 
אל תפול ברוחך, ובערב שבת קודש הבאה תחזור ותביא נרות לבית 

הכנסת, והפעם, מבטיחך אני, כי הכלב לא יאכל את הנרות, אלא שזאת 
שאני מבקשו שיבוא אוסיף ואבקשך כי תאמר להרה"ק מזלאטשוב 

 לשבות אלי בשבת.

שמע הרה"ק מזלאטשוב את בקשת הבעש"ט ואכן ביום ערב שבת 
קודש יצא לדרכו אל הבעש"ט, אלא שמאת ה' היתה זאת והוא החל 
לתעות בדרך, אופני העגלה נשברו לו, וכל מיני עכובים שונים ומוזרים, 

ב את עד שכמעט וחשך עליו היום. או אז השאיר הרה"ק מזלאטשו
העגלה ואת כל חפציו והתחיל לילך רגלי אל מקום מושבו של 
הבעש"ט, ובהגיעו כבר היה אישון לילה. ויהי בבואו אל הבעש"ט אמר 
לו הבעש"ט: מעתה שראית בעצמך עד כמה היית קרוב לבוא לידי 
 .חילול שבת, בוודאי תדע כיצד יש ליתן תיקון לאיש כאוב ושבור לב

דע לך כי בשברון הלב ה"ק מזלאטשוב: הטעים הבעש"ט ואמר להר
שהיה לאותו יהודי מהחילול שבת שעשה כבר נמחק ונתקן החטא 
לגמרי, והוא אינו זקוק לתעניות ולסיגופים, ועל כן מנחתו "מנחת עני" 

)ספר 'תורת המגיד  בהבאת הנרות לכבוד שבת רצויה ביותר לפני הקב"ה

 מזלאטשוב', בית זלאטשוב, עמוד לז(

* * * 

שישב במסיבת זיע"א עשה בהרה"ק רבי מרדכי חיים מסלונים מו
חסידים ערב יום הכפורים ובכה בשברון לב. אמר: "במה ניכנס ליום 
הדין, שמא שברון לבנו יעמוד לנו ונזכה...". אחר לבשתו רוח של 

, ניבא יעקב ולא 'וירא יעקב כי יש שבר במצרים'התחזקות, פתח ואמר: 
הרגשה כי אי שם בתוככי מצרים נמצא יהודי  ידע מה ניבא, ניעורה בו

שרוחו שפלה ולבבו נשבר ונדכה באמת. בימים ההם, ימי אבלו, לא 
אבל הרגיש בו מיד צפה ברוח הקודש, עדיין לא ידע מיהו יהודי זה, 

ויאמר לבניו: 'למה תתראו', אם שרוי במצרים איש משלנו בעל לב 
)ספר 'מעינות הנצח', ח"א ע'  .ים לא תבזההנשבר, הלא 'לב נשבר ונדכה אל

 .קמז, ששמע מפ"ק(

* * * 

זיע"א אומר כי דרכו של היצר מגור הרה"ק החידושי הרי"ם והיה 
מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה 'הרע הוא לשאול את האדם 

אלא ששאלותיו של היצר הרע אינם באים  ',עתיד ליתן דין וחשבון
במטרה לרומם את האדם, אלא דווקא להיפך, לצערו ולהחלישו 

 .ולהכניס בו דאגה ועצבות

א לדעת להשיב ליצר הרע תשובה כהלכה, ובין יוהעצה לכך ה
הדברים שיש לאדם להשיב ליצר הרע, שהגם שלא עלתה בידו להרבות 

יות והמעט שעשה הוא מתוך במצוות ובמעשים טובים, עם כל זאת ה
אא"ז מו"ר ז"ל פירש... כי גם מסירות נפש הרי זה חשוב בעיני הקב"ה: 

כו', כדי להביא דאגה והיצר הרע שואל הג' שאלות שבמשנה, מאין באת 
ועצבות. וצריכין להתחזק ולהשיב אליו... המעט שבא במסירות נפש 

י, מעלה אני עליו 'מי דרכו להתנדב מנחה, ענ "שחשוב לפניו יתברך, כמ
כאלו הקריב נפשו'... על ידי עבודה רבה נגד היצר הרע חשוב לפניו 

)שפת אמת וישלח  יתברך כל מה שבני ישראל עושין, אף מעט כמו הרבה

 .תרל"ה(

* * * 
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מגור זיע"א אמר פעם לתלמיד חכם שהביא הפני מנחם הרה"ק 
כתב על ו ,עוגה גדולה וקטנה ובקבוק יין גדול וקטןלפניו משלוח מנות 

ה"פני נהנה  ',אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון לבו' המשלוח
האמרי מאמר שאמר אביו הרה"ק והשיב לשליח מנחם" מהדברים 

והאותיות  'גם'בתורה ישנן ריבוים הנאמרים בלשון זיע"א כי הנה אמת 
 ',אך'וישנם מיעוטים הנאמרים בלשון  ,לב - 'ל 'שלפניהם הם ב

אחד במאמרם ז"ל: רמז נוזה  ,לב – 'ל 'הם ב והאותיות שאחריהם
כי שניהם  ,ובלבד שיכוון לבו ',אך'ואחד הממעיט ב' גם'המרבה ב

 .יכולים לעשות לב

בעומק העניין, אפשר עוד שהכוונה גם לעבודת ה' הפנימית של 
גם  –כל יחיד ויחיד, בין אם היא נעשית באופן של ריבוי כבוד שמים 

אך למעט,  –לרבות, ובין אם היא נעשית באופן של מיעוט העצמיות 
 בכל מידה ומידה יהא זה לשם שמים, שיכוון לב טהור לשמים.

* * * 

בערך הנפלא של הדברים יסוד  –אחד המרבה ואחד הממעיט 
 )ויקרא רבה גאמורים במדרש בפרשת השבוע, פרשת ויקרא מנחת עני, 

בא עני ובידו  ,מושכין לקרבן ולא נמשך: מעשה בשור אחד שהיו (ה
 והקיא[-]והושיט לו ואכלה, וגעש  ירק חי[-] אגודה אחת של טרוקסימא

השור והוציא מחט ונמשך לקרבן. נראה לבעל השור בחלומו: קרבנו 
 .של עני קדמך

מעשה באשה אחת שהביאה קומץ של סולת והיה כהן מבזה עליה 
מה בזה להקריב. נראה  ,מה בזה לאכול ,ואמר: ראו מה הן מקריבות

ל והרי דברים ק .לכהן בחלום: אל תבזה עליה כאלו נפשה הקריבה
מי שהוא מקריב  ',נפש'ומה אם מי שאינו מקריב נפש, כתיב בו  וחומר,

 נפש על אחת כמה וכמה כאלו נפש הקריב.

 כמה וראה בא לוי בן יהושע ר"א (:)הוכך אמרו במסכת סוטה 
 המקדש שבית שבשעה הוא, ברוך הקדוש לפני הרוח ינמוכ גדולים

 מי אבל בידו, מנחה שכר מנחה בידו, עולה שכר עולה מקריב אדם קיים
 כולם, הקרבנות כל הקריב כאילו הכתוב עליו מעלה שפלה שדעתו
 נשברה'. רוח אלהים 'זבחי שנאמר

הקדוש כי אכן זה יסוד  כפי שהאיר עיננו האלשיךביאור הדבר, ו
: והנה הרב בעל העקידה כתב, כי עיקר הדבר היה )ויקרא א ב(הקרבנות 

תוחו ילמען יכנע לבב החוטא, בראותו זביחת הבעלי חיים ההוא ונ
ושרפתו, ואמור יאמר הן כל אלה הדברים היו ראויים ליעשות בגופי 

וישוב אל ובאיברי על אשר חטאתי וישר העויתי, ואז יכנע לבבו הערל 
ה' וירחמהו. ובחר השם יתברך בהעשות הדברים ההם בבעל חי ההוא 
על דרך כי אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטות ולבעל חי 

 נחשב הוא. 

והנה לכאורה יראה טעם מתקבל בצד מה. ויתכן שאל זה הביט 
'כי לא תחפוץ זבח ואתנה עולה לא  (יט-יח )תהלים נאהמלך דוד באומרו 

תרצה. זבחי אלהים רוח נשברה לב נשבר ונדכה אלהים לא תבזה'... אך 
יאמר, כי הנה אחר שהזבח שהאדם מביא אין עיקרו שור או שה, רק מה 
שהאדם נכנע על ידי כן בעלות על לבו שכל הנעשה בבעל חי ההוא 

בה האמתית היא היה ראוי ליעשות בו, והוא הזבח האמתי, כי ההקר
האדם עצמו. ואם יצויר לב האדם ישבר בלי קרבן ככל הראוי, לא היה 

עולותיכם ' (ז כא)ירמיה חפץ הוא יתברך יותר מזה. וימחל לו השם כענין 
, ושגם כן 'זבח'שני הדברים יחד,  'כי לא תחפוץ'. וזהו 'ספו על זבחיכם

כמלך בשר ודם  . כי אם יצוייר זבח מבלי אתן, יספיק. כי אינך'אתנה'
שחפץ לקבל, כי הלא אין קרבן שהכל עולה כליל לה' כעולה, ועם כל 
זה עולה לא תרצה. ואשר אמרתי שיש זבח מבלי אתן, הוא כי זבחי 
אלהים אינו הקרבן, רק רוח נשברה שנשברת על ידי הקרבן, לא הקרבן 
עצמו, ועל כן אמרתי שלא תחפוץ שעם זה גם כן אתנה. וראה נא ה' כי 

ם שלא נשברה רוחי בעצם, הלא נשבר לבי, וקבל נא כפל שברון בלב ג
במקום שברון אחד ברוח. כי ברוח נשברה בלבד תחפוץ. והנה בלב, 
שברון ודכוי. וזהו לב נשבר ונדכה אלהים לא תבזה, רצה לומר לב 

 נשבר ונדכה, ועל כן אלהים לא תבזה.

* * * 

ארה יקרה בדברי אמנם רבינו האור החיים הקדוש זיע"א מאיר ה
, 'אשה ריח ניחוח' )ויקרא א ט(נאמר בעולת בהמה  )מנחות קי.(המשנה 

אשה ריח ' )שם ב ב(, ובמנחה 'אשה ריח ניחוח' )שם פסוק יז(ובעולת עוף 
 . אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים , לומר לך'ניחוח

לומר לך אחד המרבה דקדקו בלשונם ואמרו מדקדק רבינו כך: 
. ['ניחוח ריח הוא אשה העוף שגם לך לומר' אמרו ]כלומר, ולא, ואחד הממעיט

שבא הכתוב להודיענו שאין הפרש בין המועט למרובה, שלא  ,פירוש
תאמר שאין זה אלא לצד שה' מצד רחמיו מתרצה בקרבן העני הגם 

ציאות המ-]שאינו חשוב כקרבן העשיר, ועל כל פנים אין המוחש נכחש 

 חשוב העשיר קרבן ולמעשה-] כי זה מביא פר וזה מביא עוף אינה מוכחשת[

, העני[ קרבן את גם הרי הוא מחשיב' ה רחמי שמחמת וגדול יותר משל העני, אלא
בבהמה ולא הספיק לו במה  'ריח ניחוח'לזה נתחכם הכתוב ואמר 

ללמוד ממנו להעירך ולהראותך כי לא פחות הוא מקרבן  ,שאמר בעוף
וצריך הוא , כלומר, ללמוד בהמה מעוף בקל וחומר[-] בהמה ללמוד ממנו

 חשובים כדי שנדע ששניהם-]' ריח ניחוח'להודיעך גם בקרבן בהמה אשה 

 .שווה ממש[ במידה

]בעולת בהמה 'אשה ריח והוא מה שדקדק התנא באומרו 'נאמר' 

ולא הספיק לו לומר  ,פירוש ,['ניחוח ריח אשה' עוף ]בעולתנאמר' 'ו ניחוח'[
אחד 'ן לומר לך בזה ונתכו ,וילמד הגדול ממנו[-] הדבר במדרגה הקטנה

ולזה לא אמר התנא  .בהשואה הם ,פירוש ',המרבה ואחד הממעיט
בדבריו, כי  רששאז בטלה לה הכוונה שפי ',לומר הממעיט כמרבה'

יתחייב לומר כי הנלמד קטן מהמלמד כמשפט  ',זה כזה'כשנגיע לומר 
כלומר, אם יאמר שחשיבות הקרבן הקטן הוא כמו הגדול, יתחיב -]הרב ותלמידו, 

לומר כי הקרבן הקטן הנלמד מהגדול קטן במעלתו מהמלמד ולכן הוא למד ממנו, 

כמשפט הרב ותלמידו שהתלמיד צריך לרבו לפי שהוא קטן ממנו, וזה אינו, לפי 

ואחד  ]המרבה[' אחד'ומדקדוק לשון אומרו . שוים לגמרי[שבאמת הם 
 .הרי זה מראה באצבע השכל כי אין הדרגה לאחד מחברו, ]הממעיט[

, כי בא ]בלבד[ ובזה הוא שהשיג תירוץ למה לא אמר ריח ניחוח בעוף
ללמדנו דבר זה שאין מעלה לעשיר בשורו ולא כלום, ומטעם זה גם כן 

 שתיולא הספיק בבקר ועוף שהם  ,בצאן 'אשה ריח ניחוח'הוצרך לומר 
 . כי בענין זה אין דבר נלמד מחברו לצד המובא .קצוות

אלו דבריו הקדושים, מהם אנו למדים עוד, כי רחמנא ליבא בעי, 
באופן שעבודת הכל שווה ותלויה אך בעבודה הפנימית. וכשם שנתבאר 

וך שמנחת העני חשובה, כך יש לידע, כי גם מנחת העני הבאה מת
שברון לב, איננה בערך גדול יותר מקרבנו של עשיר אם הוא בא בלב 
טהור ונכון, כי אמנם יותר קלה עבודת העני להכניע לבבו קדם ריבון 
עלם ועלמיא, אך בודאי גם העשיר כאשר הוא זוכה להכניע לבו, הרי 

 הוא במידה שווה. ואין הדרגה לאחד מחבירו.



'אוצר פניני החסידות'
להתבשם מאור החסידות
עם רבבות אלפי ישראל בכל שבוע מחדש
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ביהכנ”ס ‘זוהר התורה’ רח’ בבא סאלי
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הכותל המערבי מניין וותיקין
הכותל המערבי מניין וינגרטן
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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




