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  הסכמת רבותינו

 א"שליט הגאון רבי גרשון אדלשטיין         א"ח קניבסקי שליט"מרן הגר       א  " אדלשטיין שליט הגאון רבי יעקב
  

  

  

  

            

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    בפתחבפתחבפתחבפתח

שכתב , ב"פ סדר א"ע, התעוררות ומוסר, ובה דברי חיזוק, הוא כעין צוואה" ת אומןאמונ"ספר 

שהיה בקי עצום , ע"מתלמידי מרן הכתב סופר זי, ל"צ רבי יחיאל מיכל שטראהלי זצוק"זקננו הגה

  .בנגלה ובנסתר, ק"בתוה

, שים שלול על גליונות החומ"ח זצ"שרשם הגהמ, בסוף הצוואה הודפסו הערות וציונים על התורה

  .ל"מהדורות בשעתו וזכה להסכמות נלהבות מגדולי רבני הונגריה זצ' והכל נדפס בב

ערך את הספר והוסיף בו , ל"ח זצ"נ להגהמ"נו, א"ג רבי יעקב צבי גנוט שליט"ר הרה"והנה אמו

עקבי 'וקראו בשם , הטובה עליו' כיד ה, מבואות וחקרי דעת, ציונים ומראי מקומות, הערות והארות

  . 'צביה

ראינו לנכון להדפיס בזאת , מ"א לשנת השישים בשעטו"ר שליט"בהגיע אמו, ביום שמחתנו, וכעת

כאשר עוד עימו (, ר"בתוספת הערותיו והארותיו של אמו, אמונת אומן' את חלק הצוואה שבס

ד "הטעים וערך בטוטו, אשר ביאר, כרכים גדולים ונכבדים על חמשת חומשי תורה' בכתובים ה

וזכינו להסכמתו הנלהבת של הגאון רבי יעקב אדלשטין ). ל"ח זצ"גליונות זקנו הגהממתוך 

א והגאון "ח קניבסקי שליט"אליו הצטרפו בחתימתם מרן הגר, כנדפס בתחילת הספר, א"שליט

ד "אשר יועיל בס, ל ספר זה"אשר בירכו בחום רב את היוזמה להו, א"רבי גרשון אדלשטין שליט

  .ש"אל אבינו שבשמים יתלחזק הלבבות ולקרבן 

  ).א, ק כח"מו" (רב יוסף כי הוה בר שיתין עבד להו יומא טבא לרבנן אמר נפקי לי מכרת "---

, שכעת הגיע לגיל שישים ויצא מכלל כרת, א"אבינו מורינו שליט, ובזאת נישא עינינו אל ההורים

 מספיקים להודות לו אין אנו, אילו פינו מלא שירה כים. ונברכו בכל הברכות האמורות בתורה

יהא רעוא קדם נורא . על כל אשר גמלנו ברוח ובגשם, העומדת תמיד לימינו' ולאמנו מורתנו תחי

נחת , בבריאות גופא ונהורא מעליא, עלילה שיזכו יחדיו לאריכות ימים ושנים בטוב ובנעימים

ל יעמוד להם "ח זצ"וזכות זקננו הגהמ, צ"עד ביאת גו, ששון ושמחה כל הימים, ח"יהודית מכל יוצ

                .בזה ובבא
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 ספר

 אומן אמונת
 אחריו הניח אשר א"ב על דרך צוואה כעין הוא

 בתורתו המפורסם ישראל, קדוש צדיק ברכה אותו

 הטהורה ויראתו  

 

 מוה"ר כקש"ת הגדול הרבני

 שטראהלי משה מוה"ר בן שטראהלי יחיאל

 זצללה"ה

 

 הוניאד לעיר סמוך פילד מכפר

 (זיבענבירגען )במדינת

 ללשון  גם תיקולהע וטרחתי לאור והוצאתיו 

  זשארגאן -יידיש 

 בנו ותלמידו אני שניה במהדורה הוצאתי ועתה

 י ל ה א ר ט ש  ם י י ח  ה מ ש הק'  

 יע"א סיגעט מק"ק

  

 

 ק ר ב  י וכעת פה עיה"ק ב נ

 תשי"ז

 

 מאיר זכרון ברק בני הרשקוביץ הרב ״סלאוויטא״ דפוס

 )תוכן השער בהוצאה שניה(
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 ב״ה
 ת מ כ ס ה

 
 תמים צדיק  ועניו חסיד  ארץ קצווי בכל המפורסם הגדול גאוןה הרב

 בשערים כנודע הרים ועוקר סיני ז״ר יפ״ת
 

 פרעסבורגער שליט"א רבי אהרן מוה"ר כש"ת 
 יע"א באניהאד דק"ק אב"ד

 
חסיד  בתוי״ש המופלא ומופלג הרבני וידידי אהובי לכבוד שוכט״ס

אב"י  נ"י שטראהלי יםחי שהר' מ מוה"ר יפ״ת וכו' וכו' ועניו ז״ר
 .סיגעט יע״א בק״ק

 
תרופה, ל-םעלי איזהו עם היקר שמכתבך להודיעך אתיבה"ט, אחדש

אביך             אחריו הניח אשר הברכה לבניו, זאת צוואה וסר, וכעיןמ-ידבר
הנקרא  י"ע,שטראהלי ז יחיאל רבי מוה"ר תמים צדיק המאה״ג הרב
הטהור  ברוחך עלה נכון. כי על קבלתי צ"ל,ז פילדער מיכל ר'כל  בפי

מנענע  ודיבור דיבור כל באמת קדושים, אשרה-ומדברי להדפיס קצת
בורא ה-תלאהב האדם כל הנימים שבלב איש, ומלהיבים את את

טהורה, ה-ונשמת שיהיה לתועלת לזכות את הרבים. וגם ית״ש, כדי
 דובבות בקבר. שפתותיו שיהיו

  
 אנחנו, אחים אנשים עליך. הלא תמהתי נ״י! מאד ידידי אהובי אמנם

זכיתי  שלא  ערכי, מעוט את היטב ואתה מכירן                           
צריכים  אינם הצדיק אביך שדברי עוד להיות מן המסכימים. ובפרט

אותו  הכרתי בשערים. ובאמת נודע הטוב כי שמו לשום הסכמה,
ורייתא, אד-יבשעשוע עמו הרבה פעמים זכיתי להשתעשע כי היטב,

רוב  על גודל בקיאותו בש״ס, והשתוממתי את ראיתי אז ואך
 וצדקתו.                 ענותנותו

 
יהיו לך  בודאי ואתר אתר די בכל ע״כ תקוותי חזקה, שאחב״י ואשר

מלא  בכסף ממך הספר, ויקנו אותו לאחיעזר ולאחיסמך בהדפסת
עמוד להם הצדיק זצ"ל, י המחבר ביתם. וזכות להביא ברכה אל תוך

 שיתברכו ממקור הברכות.
 

ה׳  יום יצ״ו באניהאד ק״ק פה לכבוד התורה, הכותב ידידך ונפש או"נ,
ישועה  לארץ"  בשנת גאולה תתנו אחוזתכם ארץ ״ובכל  לסדר

 ורחמים לפ״ק      
   ר ע ג ר ו ב ס ע ר פ אהרן   

 באניהאד דקה״י אב״ד                                                       
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 הסכמת
 

 אספקלריא דנהורא בוצינא וגאונו ישראל קדוש הצדיק הרב
  וכו' היוחסין שלשלת רוח ושפל מאד עניו המאירה

 
  שליט״א  י נ ד י ר פ רבי  י ש ר א ל  מוה"ר

 .יע״א הוניאד_באנפי בק״ק אב״ד
 

הדפוס,  מכבש מתחת כעת שיצאו לתרופה עלים איזו לי נשלחו הנה
תורה, צדיק  בחדרי החריף ובקי הגדול ידידי, הרב של קודש_מהכתבי

מיכל שטראהלי  רבי יחיאל מוה"ר כקש״ת ונשגב, הי חסיד והי עניו
  לכאן. פילד הסמוך מכפרזצ״ל, 

 
 רבי מוה"רוכו'  החסיד החריף ובקי היקר, ידידי בנו קם עתה זה אשר

קטן,  קונטרס להדפיס והתחיל אב, כיבוד קייםלי' שיח משה חיים
  בו. למעיינים ומוסר השכל ד׳ מלא יראת

לא ידעו  ובני העולם עניו מאד ונחבא אל הכלים, היה שהוא ומחמת
לבני  הנ״ל, להגיד ממני בנו, ידידי ביקש היטב. ע״כ אותו הכירו ולא
 מעלותיו.    ולהודיע להם את ישרו, אדם

 
עבר לש הייתי רבים, שמכירו בת בשער להודיע בזה ע״כ הנני אשר

הרבה  גפ״ת הש״ס כל וסיים ולמד, יגע, ומופלג. כי לת״ח גדול
ועל  הקדוש. הבעש״ט חסידים, מתלמידי ספרי בקי בכל והיה פעמים.

לשער. וכמה  אין רוח' עד-'עניו, ושפל לכת' מאד, היה 'הצנע כולם
 בענותנותו ושפלותו.  נתקנאתי פעמים

 
כח  כי בהם, למודול הקדושים דבריו להדפיס מצוה גדולה ובוודאי

 הפועל בנפעל.
 

 בהם.  המעיינים בלב רושם, הקדושים יעשו דבריו ובוודאי
 
 
 

  במדבר, ל״ט למב״י. ב׳ יום בעה״ח והנני
 .לשמה ולומדי׳ התורה לכבוד

 
 

 ד נ י י ר פ  ל א ר ש י  הק׳
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 בעזהי״ת                           
 

 ה מ ד ק ה
 

  בתוה״ק. מאד גדול הצדיק, הרבני ו,ורבינ מורינו רוענו, אבינו הנה

  זי״ע שטראהלי יחיאל מרן מוה"ר
הסמוך  פילד מכפר פילדער, מיכל ר׳ כל בפי חיבה של בקריאה הנקרא

 זיבענבירגען.  לעיר הוניאד במדינת
  

השי״ת,  ימיו לתורה הקדושה ולעבודת כל הקדיש אשר האיש הוא
כל הש״ס,  וסביר וגמר הלכה. של ד' אמות חייו בתוך ימי כל ולן

פעמים.  וגם הששה  הרבה וסיים מפרשים בעל פה, ותוס' עם גמרא
התורה הקדושה,  מפרשי ספרי בפיו. ובפרט שגורים היו משנה סדרי

 הטהורים.  פניו נגד היו תמיד זי״ע, וספרי תלמידי הבעש״ט
 

  זי״ע. סופר הכתב בעל הגאון הקדוש תלמידי מגדולי י'וה
 זי״ע, מיהודה" הבושם", ו"שבט בעל  "ערוגת עםבצוותא חדא  ולמד

  ועמיתם בכל הענינים. מש חבירםוהי' מ
 

גדולים מלאים מפז  קודש, קונטרסים כתבי יד אחריו ברכה והניח
תורה, נביאים,  על תורה,-ופנינים יקרים, אמרים נעימים. חידוש

כתיבה יהיבא.  נעימה אמירה הש״ס, וכתובים. ומדרשים, ואגדות
      התוה״ק. מפרשי הקדמת קדושיםב כולם,

 
קונטרס  להדפיס התחלנו, בקטן רב הוא, כי הדפוס הוצאת ומחמת

 קטן. 
"אמונת אומן", ז"ל   שקרא שמו המחבר הקונטרס, בסוף ומצאנו

 "אמונת אומן". הספר ג״כ   זה קראנו כעין צוואה. ע״כ והוא
 

יה מדברים בו, כדי שיה אשר אנו ללשון גם להעתיקו וטרחנו
 בו.  להגות שיוכלו לנשים וילדים לכל,  גם לתועלת

 
מתיקות  בו שימצא חיבה, בטוח של בקריאה בו שיקרא מי וכל

 ואהבה להשי״ת.    
 

מליץ  ויהי׳ דובבות בקבר, ז״ל אותו צדיק של שפתותיו יהיו ובזה
  ישראל. כלל על הי׳ מתפלל תמיד ישראל, כאשר לכל יושר

ה, ברוב  ב ו ט-הברכה, ופרנס לשפע בו, םהקוראי על כל יגן וזכותו
                 והרחבה, אמן. וחר-תנח

 
 ז"ל המחבר בני דברי
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 למהדורה השניה הקדמה
 

 ב"ה 
 

בשנת  נדפס כבר אומן', 'אמונת הזה הקדוש הספר
בנמצא, אני  אינם בסיגעט. ועתה כאשר תרצ״ה

 בעזה״י. מחדש מדפיס אותם
 

על  נרשם בצדו אשר מצאתי הגהות, איזה גם
לא  אשר ז״ל, מארי דולות מאבאג-תמקראו החומשים

  ארורים. זדים ידי חלו בם
 

ז"ל,  מפיו ששמעתי בזכרוני אשר עלו גרגרים איזה גם
 אותם עתה.               הדפסתי

 
בלהות  מן תמו ספו גדולים, קונטרסים והשאר,

השם יתברך  ירחם מהם מאומה, מצאתי בעוה"ר, ולא
 מהרה.עלינו ב

 
 

                                          
 שטראהלי  חיים משה                                        

                                         
 זי״ע. ז״ל, המחבר בן                                        
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 זצ"ל המחבר הקדמת
 

 הקדוש-בשל"ה ומובא .1הלבבות-תחוב בעל הקדשים-הקדוש, של קודש זהו לשונו
 .הלולים -בעשר

 
י, י ַנְפשִׁ ינִׁ י. ַאל ָלרֹוב, ֵצָדה ָהכִׁ יטִׁ יםְבעֹוד ַבחַ  ַתְמעִׁ ַחָיֵתְך, ְוֵיש  יִׁ

ֵמְך י ַרב מִׁ ְך. ְוַאל ְלֵאל ָיֵדְך, כִׁ רֶּ י, ָמחָ  ַהדֶּ י ֹתאְמרִׁ ַקח ֵצָדה. כִׁ ר אֶּ
ד יֹום.ָפָנה ַהיֹום, ְוֹלא ֵתְדעִׁ   י ַמה ֵילֶּ

 

ר ָפַעְלְת  י ְתמֹול, ָלַעד ֹלא ָישּוב. ְוֹכל ֲאשֶּ י, כִׁ קּול ֹו, שָ  בּוְדעִׁ
י יֹום הַ  ה, כִׁ ֱעשֶּ י ָמָחר אֶּ ת מִׁ מָ ְוָספּור ְוָחשּוב. ְוַאל ֹתאְמרִׁ ָכל וֶּ
ת י ַהָמוֶּ י ֲעשֹות ְבָכל יֹום חּוקֹו, כִׁ ה. ַמֲהרִׁ ם ָכל יוֹ בְ  ַחי ְמכּוסֶּ

ְתאֹוםיִׁ  ַתע פִׁ צֹו ּוְבָרקֹו. ּופֶּ  יֹומֹו.  ָיֹבא  ְשַלח חִׁ
 

י, ֵמֲעשֹות ֹחק ְדַבר ְתַמְהְמהִׁ י_ְוַאל תִׁ יפוֹ כְ  יֹום ְביֹומֹו. כִׁ ר צִׁ
ְמקֹומֹו.  יש נֹוֵדד מִׁ ָנּה, ֵכן אִׁ ן קִׁ ת מִׁ דֶּ  נֹודֶּ

 

 הזה.-עולם שינת ישנים, ומעורר עכ״ל המטהר,
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 פארווארט

 
   הלבבות״(. ״חובת פאן דאם לשון אין )דאס

 

וועג, נישט וועניג. אזוי  דעם אויף שפייז אסאך אן דיר נפש, גרייט מייןנפשי, 
דיר,  ווייט פאר איז וועג דער דען אימשטאנד, דאס דיא ביזט לעבסט, די נגלא
געהט  טאג שפייז, דען דער נעהמען איך וועל מארגען זאגען נישט זאלסט אין

  אוועק.
 

אין  צוריק. קימט קיינמאהל נישט טאג נעכטיגער דער דאס, וויססען זאלסט אין
און  אלסט וועגען, צאהלעןגעווערקט, )ז איהם אין האסט דיא וואס אללעס

זאגען  נישט זאלסט אין בארעכענען( ]אעס איז גוואגען גיציילעט און בארכענט[.
ן. אייל פארהוילע יעדען פון איז טאג-שטערבע דער איך טהאן, דען וועל מארגען

שיקט  דער טויט בעשטימט, דען פאר איהם איז עס וואס טאג יעדען טהון צו דיך
                               טאג.  בליטץ, פליצלינג קימט זיין אין פייל זיין טאג יעדען

 

פאר איהם  איז עס וואס טאג יעדען טהין נישט פערזאמען, צו זאלסט
אמענטש  ווערט אזוי נעסט, זיין פון פליהט א פויגעל וויא אויסגעזעצט. דען אזוי

 זיין ארט.     פון פערווארפען
 

 און ערוועקט פערשלאפענע  רייניגט אסוו לשון דאס איז אהער ביז
 עוה״ז. פון שלאף דעם שלאפען וואס

                                                           
המחבר' ז"ל, הספר, ב'תוכחה לרב -התשובה. ומובא ג"כ בסוף-הלבבות, בפ"ח משער-ז"ל בעל חובת  1

                 )בשינוי לשון מועט(. ומזכירו ג"כ בפ"ו משער אהבת ה', ועי"ש מ"ש בזה.

הלולים -השל"ה בעשרה-ותיקננו הלשון ע"פ הגירסא הנ"ל, אע"פ שבמקור, העתיק זקני את גירסת

  )תיט,ב מדפה"ס, בדפוס אמסטרדם(, מאחר וגירסא זו מדוייקת יותר, למתבונן שם.
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 הקדמת המחבר
 

נטויה לכתוב  היתה ידי אשר כבירים ימים אבינו הרחמן, זה בעזר הן
קות לבניי בלבי, הדבי ודבוק ומחובר העיקר.-לנפשי איזה מוסרים
 ונפשי.     רוחי שיחי׳, וחשקת

 

באיזה אופן להתחיל  וקצת מחשבות מניעות, קצת היו כי ובאמונה,
של  הנ"ל הקדושות אבל האותיות. 2קשות התחלות כל הדבר, כי

גם  ראיתי ומצאתי קדמו למחשבותי. הקדוש,-ושל"ה הלבבות,-חובת
 ולנפש.  ומתוקים לגוף טובים,-חיים אדרבא המה שתי ראיות, כי

 

רך ב-שפל נכאה אביון שיעמוד לימין אייחל, שבשמים לאבינו על כן
בתיקון  נפשי לו את עד אשלים לבבי, מורשי לכתוב כמוני. שאוכל

  .3נרני״ח
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

צייט וואס  א לאנגע פאטער, שאהן ציגעןבארעמהער אונזער פון הילף מיט נון
פאר  אויך עיקר. און דער אליין מיר פאר מוסר עפעס שרייבען געוואלט האב איך

גרויס  א מיט מיין הארץ אין באהעפט זעננען לעבען, וואס זאללען קינדער מיינע
  נשמה. אין גייסט פון גליסטען

איך  אופן א פאר אסוו נאכדענקען אויף געהאט מניעות, און האב איך אבער
פון  אותיות הייליגע די אבערשוועהר.  איז אנפאנג אנהייבען, דען יעדער זאלל
אדאפפעלטע  צו מיך געברענגט , האבעןקדושה-של"ה הלבבות און-חובת

דעם  פאר סיי זיס לעבען א גיט צו ברענגען קאנן עס דאס אדרבה איבערצייגונג
   נשמה. פאר דיא גוף, סיי

                                                           
 בפסיקתא זוטרתאמסכתא דבחדש פ"ב: שכל התחלות קשות. וכ"כ  -יתרו  במכילתא דר"י עי'  2

 )לקח טוב( שמות פרק יט, עי"ש.   

וז"ל: בפסוק "כי תצא  ,דיקים )לרמ"מ מרימנוב(צ-ומן הראוי להביא כאן מ"ש בספר שפתי

לפרש בדרך  למלחמה על אויבך וראית סוס ורכב עם רב ממך לא תירא מהם" )דברים כ,א(. נראה

שהוא החומר המנהיג את כח הרוחני  ,מוסר, עד"ש הקדמונים על פסוק "לסוסתי" )שה"ש א,ט(

עיר כמ"ש " ,הרוחני הם מעטים-בעוה"ז. וידוע כי בעוה"ר בעוה"ז מלך זקן וכסיל מושל עליהם, וכח

-בחכמתוטוב "איש עני ורוכב על חמור" -הוא היצר ,קטנה ואנשים בה מעט" )קהלת ט,יד(, והמלך

ואמרו חז"ל  ,הנעימים, כמ"ש "בתחבולות תעשה לך מלחמה" )משלי כד,ו(-המרובים ובתחבולותיו

מלחמה בלא חיל רב, רק הטוב גובר את -הרע, שהיצר-דזה קאי על מלחמת היצר ,)זהר ויצא קס,א(

 במעט זכיות שבידו. 

מים, מאוד קשה הדבר גוף שהם רבים ועצוה-כי בתחלה כשאדם רואה כחות כל התחלות קשותאמנם 

הוא ובעיניו. אך אם ישים בד' מבטחו ויחליט במחשבתו כי השי"ת הוא המנהיג ובורא לכל הברואים, 

עם פנותן כח וחיל לכל החוסים בו, ולא בכח יגבר, אז בודאי השי"ת בעזרו. ואם מגביר עצמו כך, 

א ישאר מהם שום שריד ושתים ושלש, אז נעשה קל בעיניו לערוך המלחמה ולהכניעם ולהפילם של

 ויבך"ופליט, כמ"ש חז"ל )שבת קד,א(: הבא לטהר מסייעין לו.    וז"ש הכתוב "כי תצא למלחמה על א

 שתראה ,כשתתחיל לערוך מלחמה על היצה"ר שהוא אויבך. "וראית סוס ורכב עם רב ממך" ר"ל ,ר"ל

        בהשטן ומן השמים ילחמו לך.כי יגער ד'  ,גוף שהם רבים מאד. אני אומר לך "אל תירא מהם"ה-כחות

בשם 'כהן' ידבר אל האברים  הקדוש המכונה-השכל ,וכיצד תעשה? "ונגש הכהן ודבר אל העם" ר"ל

הנשמה. -לכחות הגוף ששונאים-הרוחנים ויאמר: "אתם קרבים היום למלחמה על אויבכם", הם כחות

כא( . "כי ד' אלקיך בקרבך" )שם ז,"אל תראו ...ואל תערצו מפניהם" ר"ל שום מורא לא יעלה עליך

 כי אתה בוטח בד' אלקיך שהוא "אל גדול ונורא" )שם( הוא יהיה בעזרך שהוא בעל היכולת ,ר"ל

 ע"כ בשם מו"ח הגאון זללה"ה: עכ"ל.  ,כולם
 נפש, רוח, נשמה, יחידה, חיה.    3
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 הקדמת המחבר
 

. 4ישפוך ש״י״ח״ו" ה׳ ולפני יעטוף כי לעני "תפילה ,רמז ויש לומר
)בישעי׳  ג״כ תברך, כמו שכתובי-םהש לפני דבריו היינו, אם שופך

"שיחו",  אז ותפילה. שיח : שפךש"יופירש ר, 5לחש" כ״ו( "צקון סימן
-ראשי שמהנ וחרפש נכי   רוח, ונשמה, י״ח. חלקו בנפש, מתקן

 .        6בגימטריה ש התיבות
  

ורה ת-ימדבר ורוחי נפשי אבינו שבשמים, שאזכה רצון מלפני ויהי
אדם  אין כי ישר:ה-רם בהקדמת ספת-ורבנ שכתב כמו וב,ט-רומוס

בי ל-ידבוק לציח-ייוצא בניי, וכל וגם .7עצמו מדברי מתייסר, כמו
תברך. ולחיים טובים ונעימים, י-םהש וחפץ, יתעוררו לאהבת בחשק
שמים, כבוד -ויראת תורה-ה׳ ולבקר בהיכלו, אוהלבנועם  לחזות
 סלה ועד. ובבא. אמן אמן אמן כן יהי רצון בזה כולו, אומר

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

הילף, אז איך וועל  מיין און שטעהן וועט ער צו הש״י, דאס האפפע דעם-ראיבע
איהם  וועל דענקט, בעפאר איך הארץ מיין שרייבען אללעס וואס אראפ קעננען

 מיין נשמה.  איבערגעבען
 

אונזער בארעמהערציגען פאטער אין  וויללען פון דער זיין זאלל עס רצון ויהי
אזוי  מיך אליין און מוסר, ציערסט תורה דברי מיט זיין מזכה זאל הימעל, איך

אם בעסטען  ווערט , אז דער מענטשהישר ספר שרייבט אין תם רבנו דער וויא
אללע אפשטאממען  ווערטער. אזוי אויך מיינע זיינע אייגענע פון געמוסרט,

און וויללען, וועללען  גרויס גליסטען מיט הארץ מיין באהעפט צו זעננען וואס
לעבען  לאנג האבען א זיס וועללען דאדורך הש"י. און צו אהבת עקקעןערוו זיך

 וועלט. אמן, אמן, אמן, כן יהי רצון, סלה ועד. יענער און דער וועלט, אויף

                                                           
ֹפְך ִשי"  4 ה ִישְּ ֹהוָּ ֵני יְּ ִלפְּ ִני ִכי ַיֲעֹטף וְּ עָּ ה לְּ ִפלָּ  ֹ" )תהלים קב,א(.חותְּ
ר ְפָקדּוָך   5 צַּ קּון ַלַחש"ְיֹהָוה בַּ  מּוָסְרָך ָלמֹו" )ישעיהו כו,טז(. צָּ
 כוונת זקני, שהמילה 'שיח' כוללת נפש, רוח, נשמה, יחידה, חיה. כך: נר"ן בגימטריה ש' ועוד י"ח.    6
האל, כגון -דים בענין עבודתהאל ואומר: כי ראיתי ספרים רבים ונכב-וז"ל שם: ואני מתחיל בעזרת  7

-ד רבי בחיי בן בקודה ז"ל, וספרים אחרים רבים ונכבדים. אך מקצתהלבבות" לחסי-ספר "חובות

עט מזער. וכל לב, מדעת נבער. כי התאוה מדורנו כי אם -עניניהם עמוקים, ולא יתעסקו בהם אנשי

נעוריו, ובספרים האלה לא ול, ולא יקדש. ויצר לב האדם רע מח-מתגברת, והשכל נחלש. והוא דרך

פסו ווגמר חסיד,  חסד האיתנים,-ימסו אסוריו, ולא יירפאו מזוריו. כי כל יום ירדו למצער אנשי

כור, אמונים. וכל איש רודף אחרי העושר והתאוה, ואחרי הכבוד והגאוה. ולבו בין שניהם, כאיש שי

, ולא יאזין לתוכחות מוכיחים ין. לא ישמע לקול מוריםע-וכגבר עברו יין, נבהל להון, איש רע

 ומזהירים. 

והוא  וגם אני חוליתי כהם, אליהם נמשלתי. כי קויתי בקראי בספרים הללו, אולי ייכנע לבבי הערל.

ומו לא ימיש. וכאשר ראיתי כאבי נעכר, ושכלי ביד הבלי נמכר. אמרתי החלמיש, וממק-חזק מצור

 יך וראה, ואמץ את רעיוניך, ואתה תאזור אתללבבי: הלא תבקש לך מנוח אשר ייטב לך, פקח עינ

פיך במשנה, ולשום -מתניך, והכן לך צידה, בטרם בוא הפקודה. כי אין לה' מעצור להשיב לך מגיד

 דבר, ובלשונך מענה. 

-עואל תבטח על אשר חיברו קדמוניך אשר היו לפניך, רק על אשר יחברו רעיוניך. כי לא יידע נג

איכה ישובון הפתאים שר אמר המשורר: כאמכתך. -פא בלתך, מחץלבבך, זולתך. ועל כן לא יר

 עכ"ל.  מחטא, אם לא יהא מהם, לנפשם גוער?
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 אומן                אמונה    א  אות               אמונת
   

 א  אות
  

     -ךעיקר הכל, לידע ולהאמין באמונה שלימה, שהבורא יתבר : אמונה
שמו הוא בורא ומנהיג לכל הברואים, והוא ]לבדו[ עשה, צ       

יֵניּה יתברך8ועושה, ויעשה לכל המעשים  . 9שמו-. ְוֵלית ֲאַתר ָפנּוי מִׁ
 

כי האמונה תולה  ]אות אמונה,מה[: עצות-ליקוטי הקדוש-בספר וכתוב
בפה של האדם, שצריכין לדבר האמונה בפה, כמו שכתוב "אודיע 

ושלום, )אז( עצה -. ועל כן כשאדם נופל מאמונה חס10בפי" אמונתך
מלא, שהוא מאמין וכו'. כי -לזה, שידבר האמונה ]בפיו, ויאמר[ בפה

 -אמונה, זה בעצמו ]הוא[ בחינת-זה ]בעצמו[ שמדבר בפיו דיבורי
שלימה, כי האמונה תולה בפה -'אמונה'. גם על ידי זה זוכה לאמונה

 הקדושים. -בריושל האדם, ]כנ"ל[. עד כאן ד
 

וחלילה. כי הוא אבינו, -ואז אין שום דאגה, ותקלה, וקלקול, חס
על  כמו שכתבתי מכבררוענו, מנהלנו, ומכלכלנו בכל עת ורגע. 

טעמא, ואיך היה יכול -, מאי11הפסוק "ואברהם זקן בא בימים"
 לעמוד בנסיונותיו וצרותיו הרבים? 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

אז הש״י  אמתדיג, גלייבען אין וויססען מ׳זאל איז, אללעם פון עיקר דער אמונה:
 ברוך אליין ער ברואים, אין אללע אין וועלט די פיהרט ער אין בורא דער איז
איז  עס אין טיהען, אללע מעשים. וועט טיהט, אין ער געטאהן, אין האט הוא

 נאמען.  הייליגער געלאבט זיין איהם פון לעדיג ארט איין פערהאנדען נישט
 

אמונה  דיא ברויך אס  מעןדת" עצו יקוטיספר "ל הייליגען אין עס שטעהט אין
״אודיע  געזאגט האטהמע״ה  דוד שטעהט עס וויא אזוי מויל, דעם מיט זאגען

ווען  מויל. אין מיין אמונה מיט דיין בעקאנט מאך איך הייסט בפי" דאס אמונתך
זיין  מיט זאגען זאל ער עצה, דעם דיא צו איז אמונה, דער פון ח״ו פאלט מענש א

דאס  מויל, זיין מיט רעד ער וכו׳. דאס אליין וואס מאמין' אמונה: 'אני דיא מויל
 עכ״ל. נה,אמו צו איהם ברענגט

 

איז  ער דען ח״ו, שלעכט׳ס אין דאגות פערהאנדען שוין נישט דאמאלס איז
האב  איך וויא זארגע.  יעדע אין צייט יעדע שפייזער אין אונזער פאטער, פיהרער

בינו א-אברהם הייסט דאס בימים״, בא זקן ״ואברהם אויף דעם פסוק געזאגט
געקאנט  ער האט וויא עהן,פערשט צו שוועהר געווארען. איז אלט ע"ה איז

 וואס איבער  צרות אין נסיונות  אזויפיעל מיט  לעבען  לאנג  אזא  אויסהאלטען

                                                           
אך הוא שונה מכפי שכתב עשר עיקרים, כנדפס בסידורים. -משלשה 'א - עיקר זה הלשון הוא  8

        , וצ"ב.וכבר עמדו ע"כ בספרי האחרוניםפ"י מ"א, עי"ש.  המשנה בסנהדרין-בפירוש הרמב"ם

]פי'   תיהש-בספר אבןו ע"ד הקבלה. אך שניסה ליישב ,אמונה להרה"ק מקומארנא-דרךספר עי' בו

  שלא ראה מקום ליישבו.    בשם הגרש"י וינברג  כתבמקיף על הי"ג עיקרים[ )מב,א(, 

 .(צא,ב. קכב,ב) זוהר-בתיקוני עיין     9
יָרה ְלֹדר ָודֹ    10 ְסֵדי ְיֹהָוה עֹוָלם ָאשִׁ ִפיר "חַּ ָך בְּ  ב(." )תהלים פט,אֹוִדיַע ֱאמּונָּתְּ
ם ַבֹכל"  11 הָּ רָּ ה ֵבַרְך ֶאת ַאבְּ א ַביִָּמים ַויֹהוָּ ם זֵָּקן בָּ הָּ רָּ ַאבְּ  " )בראשית פרק כד,א(.וְּ
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. היינו, שבכל מאורעותיו הן 12לזה אמר "וה' ברך את אברהם בכל"
 לטובה.  יתברך וחשבה-, ראה ברכת השם13בטיבו, והן בעיקו

 

, היינו, שכל עניניו היו לו 14וכתיב "ויהי דוד בכל דרכיו משכיל"
טעמא, בגלל שידע  ש"וה' עמו", ו"מאתו לא תצא -להצלחה. מאי

 .הקדושים-כמו שכתוב בספריםושלום, -חס 15הרעות"
 

כן על הפסוק "ויהי ה' את יוסף, ויהי איש מצליח" -גם וכן אמרו
כן בין -את יוסף', שידע שה' עמו, על. היינו, בגלל ש'היה ה' 16וכו'

  -המצרי', היתה לו מדת-ש'היה איש מצליח', ובין ש'היה בבית אדוניו
    , וידע שהכל לטובה.                 17השתוות

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
״, בכלאברהם  את ברך איז "וה׳ תירוץ דער געגאנגען?  נור אריבער איהם איז

געזאגט "בכל״  האט ער דאס מידה דער מיט אבינו אברהם הש״י האט געבענשט
ממילא  טובה, אויך א איז שלעכטע הש״י. דאס פון ברכה דיא איז אללעס אז אין

 לעבען.  לאנג טגעקענ ער האט
 

האט  ער ווייל בעגליקט, וועגען זיינע אללע האט אין שטעהט, דוד אויך אין
האט  עכט, של ח״ו גיטע, סיי סיי -צייט  א יעדע איהם מיט איז הש״י אז געוויסט

איז  הש״י דאס געוויסט אין געגלייבט, האט ער ווייל געהייסען א גליק. איהם ביי
   איהם.  מיט

 

גלייכגילטיג  געוועזען איהם בייא איז עס דאס הצדיק, יוסף בייא שטעהט אויך
בייא  משרת א גיווען איז ער ווען סיי געוועזען, מצליח טאקע האט ער ווען סיי

 האט געווסט   ער געוועזען,ווייל גיט איהם אללעס בייא מצרי, איז דעם זיין הערר
                                                           

 שם.   12
)צח( ב'יקום פורקן'  התפילה לרוקח-סידור רושבפי עי'ר"ל, בין בעת טובה, ובין בעת צרה. ]  13

 'מכל עקא', מכל צרה[. עמוד תקסא שכתב וז"ל:
לצ"ל: "   14 כָּ ִוד לְּ ִהי דָּ ה, ִעּמֹו-ַויְּ ִכיל; ַויהוָּ ו, ַמשְּ כָּ רָּ  א יח,יד(.-)שמואל ".דְּ
עֹות" ע"פ הפסוק    15 רָּ יֹון לא ֵתֵצא, הָּ ּטֹוב". )איכה ג,לח(. ִמִפי ֶעלְּ      ְוהַּ
הוָּה ֶאת"  16 ִהי יְּ ִליחַ -ַויְּ ִהי ִאיש ַמצְּ י, בְ יֹוֵסף, ַויְּ ְיהִׁ י"; וַּ ְצרִׁ מִׁ   )בראשית לט,ב(.  ֵבית ֲאדָניו הַּ

 או"ח סי' כ"ז, ותמצא נחת[ . חלק סופר -בשו"ת כתב ,מרבו של המחבר ,על הפסוק  הנ"ל בזה ]ועי"ע ביאור נפלא
בתחילת פרשת חיי שרה, וז"ל: במדרש: "יודע ה' ימי  אמת-מן הראוי להביא כאן מ"ש בשפת  17

. יהם תמימים. ורש"י פי': "שני חיי שרה" כולן שוין לטובהתמימים" כשם שהם תמימים, כך שנות

דם עומד בתמימותו אגדולה להיות -מעלה הלבבות. והוא-חובת פרהשתוות שכתב בס-והוא מדת

שים, ויש נסיון לעני, ויש לעשיר. ושרה בתחלת ימי' עברו עליה כמה זמנים ק בכל מה שעובר עליו.

ה בה שום שינוי בכל טוב, ולא נעש-וף ימיהם הי' להם כלברעבון, ובלקיחתה לפרעה ואבימלך. ובס

 השינוים האלה. 

עשרה נסיונות נתנסה אאע"ה ועמד בכולן, להודיע כמה חיבתו של אאע"ה. וזה מאמר המשנה: 

פי', ברוב אהבתו להקב"ה, כל הרוחות שבעולם אין זזין אותו ממקומו, ועמד בתמימותו, ולא 

לא  לא כדרך אנושי שיש לו כמה שינוים בכל יום, והם כל שנותיהם הרגיש כלל בכל מה שעבר עליו.

 יונותנעשה בהם שינוי. ועליהם נאמר "גמלתהו טוב" כו' "כל ימי חייה", כולל כל מיני שינוים ונס

ני אבעוני ובעושר. ואמר 'כשם שהם תמימים כך שנותיהם', כי המה למעלה מן הזמן. כענין שאמרו: 

אי מעיר אותי. כי הגם שיש בכל יום התחדשות והארה חדשה, לא ראי זה כרמעיר השחר, ואין השחר 

ם זה. לכן יש שינוי בכל יום ושנה, לטובה ולרעה. אבל הצדיקים הם למעלה מן הזמן, והם מביאי

 התמימות גם בזמן. עכ"ל.   <
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אהוביי, בניי וחתניי, בנותיי וכלותיי, כולם צמודים בלבבי.  -על כן 

בניכם ואת -יתברך, ותלמדו את בניכם, ואת בני-תנו נא כבוד להשם
יתברך, שתהיה דבוקה בהם, -השם-חלציכם, לאמונת-כל יוצאי

יתברך "עמכם להפליא", "ולא -בפיהם, ובלבבם. אז תדעו כי השם
 אמן. ,18יבושו עמי לעולם"

 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ארויס קיין  נישט געהט הש״י פון איהם, אין מיט איז הש״י אז אין געגלייבט
 שלעכטץ ח"ו.  

 

איהר  ואסוזאהנע, איידעמער, טעכטער, שנורען,  טייערע יינעמ -איבערדעם 
קינדער,  לערנט אייערע הש״י, פאר כבוד הארץ. גיטץ מיין אין אנגעקניפט זענט

מויל  זייא, מיט אנגעקניפט אין זיין זאלל הש״י, פון אמונה דיא קינדער, קינד׳ס
אייביג  אויף אייך איז מיט הש״י דאס וויססען איהר וועט הארץ, דאמאלס אין

 אמן.
                                                           

מפני ז"ל: במדרש "אז תלך לבטח". כי באמת ברח יעקב ו אמת בפרשת ויצא-ועי' גם במ"ש השפת -

" י גברעשו, אעפ"כ כתיב "ויצא" "וילך", לא בלשון בריחה. כי הבוטח בה' באמת, מבין כי "מה' מצעד

זהו בחי' "יעקב איש תם", כמ"ש רש"י בפסוק "תמים תהיה", קבל ולא יתלה הדבר במקרה. 

אז הוא  לבבות.ה-שתוות שכתב בחובתה-הכל בתמימות. ולא נשתנה כלל ע"י בריחה זו, וזה מדת

שבע", -צמו פי' "בארהטבע. וזהו ע-תקשרות בשורש שלמעלה מן הטבע, כמ"ש בספרים א' על ז' ימיה

 יעקב הי' לו דביקות שם, לכן "ויצא"שהימים. ולפי -המקור שמשם נובעין ז' הימים, והוא אור שבעת

                                                                        "וילך" לבטח, כמ"ש. וכ"כ "הולך בתם ילך בטח", עכ"ל.                                 

ז"ל: במדרש: אין מפסיקין בתוכחות. ..."ואל תקוץ ו אמת בפרשת ראה-ועי' גם במ"ש השפת

בכל י', שפבתוכחתו", אל תעשה תוכחות קוצין קוצין כו'. דכתיב "אנכי נותן" כו' "היום ברכה וקללה". 

 "י בחירה חדשה, א"כ לעולם ביד האדם להפוך הרע לטוב, ואין לדבר סוף. יום ניתן לבנ

ין מאוד מדה זו. והיינו, לקבל השתוות שמשבח-היא מדת...וביאור הענין, "ואל תקוץ בתוכחתו", 

קיום להקללה,  הדין, אין לה-כל המאורעות בשוה. כי אם אין האדם משתנה בפגעו בו מדת

       אם האדם מתפעל יותר מדאי, בזה נוסף קיום וחיזוק להרע. וחולפת ועוברת ממנו. אך ח"ו
, וז"ש 'אין מפסיקין', שלא יפסיק מדביקות ובטחון שיש לו בהקב"ה אף שיעבור עליו מה שיעבור

 כנ"ל, עכ"ל.                            

 בפסוק "כרע רבץ כארי":   השפת אמת בפרשת ויחי ולסיום נעתיק מ"ש

-מעשהל כי כוחו של יהודה, אפי' בשעת שפלות שהוא שוכב, הוא כארי ולביא, שכן הי' באמר מו"ז ז"

י' תמר שהודה ולא בוש, ומזה נבנה המשיח. ולכן הרמז כל ה'שם' ביהודה. ואות ד, להראות כי אפ

 כשהוא דל, ה' עמו, עכ"ד.      

 ממעט עצמו. ורמז ג"כ שהגםהכנעה, כמ"ש בשמו ז"ל שע"ש זה נק' 'יהודה' שה-ויתכן לומר שהוא בכח

ל ת שהכשכל ה'שם' בו, הוא שפל ודל בעיניו. ע"ש. ולכן כיון שיודע שאפי' אחר כל המעלות והתרוממו

. שכב' מהשי"ת והוא שפל בעיניו, לכן שכרו שהגם שהוא נופל, ה' עמו. וזה ב' הבחי' שכ' במד' 'כרע

הוא וובעת שפלותו הוא ג"כ רובץ כארי.  'כרע רבץ' ע"ש. פי', שבעת תקפו הוא כורע ומכניע עצמו,

  השתוות שהוא בחי' גדולה מאוד, להיות שוה בשעת הירידה כבשעת העלי'.ה-באמת מדת
]וכל בנ"י נק' יהודים על שמו, שזה כוחן של בנ"י שממעטין עצמן. והשם עמהם אפי' בעת צרה 

פי צדיקו של עולם. פי', שכושפלות. והוא בחי' אמונה, כמ"ש "וצדיק באמונתו" דרשו חז"ל אפי' 

 האמונה משרה שכינתו[, עכ"ל.
ם , כז(-ע"פ הפסוקים ביואל )ב,כו  18 ת ֵשם ְיֹהָוה ֱאֹלֵהיכֶּ ם אֶּ ְלתֶּ לַּ ם ָאכֹול ְוָשבֹועַּ ְוהִׁ ְלתֶּ ֲאכַּ ה "וַּ שָּ ֲאֶשר עָּ

ִליא ַהפְּ ֶכם לְּ י ְלעֹוָלם:  ִעּמָּ מִׁ רָּ ְולֹא ֵיֹבשּו עַּ ֶקֶרב ִישְּ ֶתם ִכי בְּ ה ֱאֹלַואֲ  ִניֵאל אָּ ִויַדעְּ ֹהוָּ ֵאין עֹודִני יְּ  ֵהיֶכם וְּ

לֹא ם".    וְּ עֹולָּ  ֵיֹבשּו ַעִּמי לְּ
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רעך  מבית רגליך "הוקר לקיים דאפשר מה בכל זהיר להיות אכילה:
רעים, -לבית מלילך . ]היינו[ להתרחק19וישנאך" פן ישבעךתתתתתו

מצוה, -סעודת שהיא לא בכל מה דאפשר. אם וסעודות מריעים
חסדים, בוודאי -גמילות כנופי׳ של או איזה .20מלך"-ו"ברוב עם הדרת

, כי 21לפניו" הולכת אתו, ופעולתו עמהם "שכרו המשתדל להשתתף
    יתברך.-הבורא המה לכבוד לכל המחנות", אם כבוד ה' "מאסף

 

אפילו  וכן חבירו,-בבית הנ״ל להזהר ובכלל ,22יכלכל דבריו איש וטוב
. 23וחלילה-חס וסובא לשלא להיות זול ויצועו, משכיתו-בחדרי

קצת  . ובצהרים,24שביעתו-שיעור כחצי לאכול רק ובבוקר, שלא
השינה,  קודם שעות ג״כ ]רק[ ב' או ג׳ וזה .25למעט ג״כ יותר. ולערב,

 .     26ונפש טוב לגוף וזה
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

דעם פסוק  זיין צו מקיים מאגליך ווייט וויא זיין געווארענט זאלל מען אכילה:
הייסט: האלט  וישנאך" דאס ישבעך פן ריעך מבית רגליך כ״ה "הוקר אין משלי
מיט  זיך מען וועט הויז, טאמער פריינד׳ס דיין אין געהן צו טייער, פון דיינע פיס

דערווייטערן  זיך זאלל באקיממען. מען פיינט דיך וועט מען דיר אנזאטען, אין
וויא  הייזער, פון פריינדליכע אונטערהאלטונגען פון צוזאממענקינפטען, אין

פאר  צוה, אדער צוזאממענקינפטעמ-סעודת אויף ווייט מאגליך. אויסער
ירליך גראס דער שכר פון דעם וואהלטהאטיגע צוועקקע, דאמאלס איז נאט

הש״י  אויך איז וואס בעטייליגט זיך אין דעם, ווייל בייא א זאלכע פערזאמלונגען
    הש״י. לכבוד דאס טהיט מע אויב דארט,

דער היים, זאלל  אין זיך אליין ביי אפילו אין סעודות אזאלכע אין אויך אויף
נישט   זאלל איבעריג, ער עססען נישט זאלל ער זיין געווארענט יעדער מענטש

בערעכנוג  אין איינהאלטונג איממער מיט ח״ו. נור וסובא זולל א וויא אויסזעהן
זעטטיגקייט.  זיין פון העלפטע די עססען נור ער זאלל ביישפיל. פרישטיק, צום

דעם  ארפ שעה 2-3מיט  אין דאס אויך וועניג, אויך נאכטמאהל מעהר. מיטטאג,
 דיא נשמה. פאר אין גוף דעם פאר גיט איז דאס געהן, אין שלאפען

                                                           
ֵנֶאָך"    19 ֲעָך ּושְּ בָּ ָך ִמֵבית ֵרֶעָך ֶפן ִישְּ לְּ  " )משלי כה,יז(.ֹהַקר ַרגְּ
ַרת ֶמֶלְך"   20 ם ַהדְּ ב עָּ רָּ רת מצאו פ"ה וז"ל: פעם אח ועי' במסכת כלה רבתי" וגו' )משלי יד,כח(.    בְּ

 אחיתופל לדוד שהיה הולך לביהמ"ד לבדו, א"ל: ולית לך "ברב עם הדרת מלך", עכ"ל הגמ'.
ֵנה  ע"פ הפסוק:  21 ה ְבָחָזק ָיבֹוא ּוְזֹרעֹו ֹמְשָלה לֹו הִׁ ֵנה ֲאֹדָני ְיֹהוִׁ יו"הִׁ נָּ פָּ תֹו לְּ ֻעלָּ רֹו ִאתֹו ּופְּ כָּ " )ישעיהו שְּ

 מ,י(. וכעי"ז שם סב,יא.
ה  טֹוב ִאישק: "ע"פ הפסו     22 ְלוֶּ יוחֹוֵנן ּומַּ רָּ בָּ ֵכל דְּ ַכלְּ ְשָפט" )תהלים קיב,ה(. יְּ  ְבמִׁ
וז"ל הגמ': דרש רב עוירא, זימנין א"ל משמיה דרבי אמי, וזימנין א"ל  (,פד,ב) חוליןבגמ' ב יןעי   23

וישתה  עולם יאכל אדםל -משמיה דרבי אסי: מאי דכתיב "טוב איש חונן ומלוה יכלכל דבריו במשפט" 

ש לו, שהן יותר ממה שי -בניו וויכבד אשתו  במה שיש לו, -חות ממה שיש לו, וילבש ויתכסה פ -

 תלויין בו, והוא תלוי במי שאמר והיה העולם. עכ"ל הגמ'.
וז"ל: לא יאכל אדם עד שתתמלא כריסו, אלא יפחות כמו  ,פ"ד ה"ב הלכות דעותבברמב"ם  'עי   24

 .ערות שם: בגמ' גיטין ע,א. איתא שליש? ואפשר כוונתו רביע מלבררביע משביעתו, עכ"ל.   ובה
ס"ק ד. וז"ל: טוב שישים אכילתו ביום קלה מבלילה. ויאכל ב"פ ביום אם חלש  עי' במ"ב סי' קנז   25

ם לבו, ואל ימלא כריסו בפעם אחת. ויתנהג ע"פ מה שכתוב בענין ה'מן', "בערב בשר לאכול, ולח

 ים[.בוע", ]אחרונשְ בבקר ל
 .עי' קישו"ע )לב,ו(, וז"ל: ולא יישן אחר האכילה עד שתי שעות, שלא יעלו העשנים למוח ויזיקוהו  26
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 אומן    אכילה, ברכה, בנים    ב-אות  א      אמונת
 

ערך  לשרות המאכל, ואחר כדי מעט רק האכילה, בעת מים ושתיית
 .27יותר לשתות ב', או שעה

 
 אות  ב 

 

אומר ברוך  למי יזהר בשפתיו, השם שמוציא בעת בפרטברכה: 
שמקבל  יתברך, ואהבתו חסדו זה ודאיומי האומר. ובו ,28אתהתתתת 

ורחימו, עונים  בדחילו שלימה-בכוונה היא מהשפלים ברכה. ואם
 לעילא. נפש רוח ונשמה עד בחלק 29אמן גם מלמעלה

 

התורה    ברכי על לגדלם זכרים, שיזכה לבנים שזוכה למי אשריבנים: 
מקטנם,  לחנכם אנפין בכמה התאמצות לזה והיראה. וצריךר    
 שכתוב מה והעיקרמורא.  הטלת עם בנחת, ופעמים גם פעמים

 האב   שקר.  ואם לדבר  שפתותם ילמדו  שלא  ,30הקדושים -בספרים
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2מיט אשעה  טרינקען, דאן וועניג עססען דעם בשעת מען זאלל וואססער אין
 טרינקען. מעהר מען קען שפעטער,

זאלל מען  שם, דעם זאגט מע ווען איבערהויפט אברכה, מאכט מע ווענןברכה: 
עס  ווער ברכה, און דיא זאגט וועם ער פאר האבען צו זין און זיין געווארנט

הש״י,  ליבשאפט פון עקסטערע א און גרויסע א אוודאי זס׳אי דאס. וייל זאגט
אז מע  באשעפענישען. און ניעדריגע אזאלכע פון אברכה צו נעמט ער וואס

 אין היממעל אויך נאך אמן. מען זאגט כוונה, מיט ברכה מאכט דיא
זיין צו  מגדל זכרים בנים זיינע זוכה, איז ער וואס מענטש דעם איז וואהל בנים:
מע  אללע מעגליכקייטען מיט אנשטרענגען זיך ברויך מען שמים. יראת אין תורה
אמאהל  אין  מיט גיטען, אהן,  אמאהל קליינווייז פון  געוואהנען  צו  זייא  זאלל
ווי  אזוי איז עיקר דערמאכען.  מורא זייא אין אויפטרעטען שטרענגס מען ברויך

 זאלען נישט געוואהנען זיערעזיי   פרים,ס-עס שטייט געשריבען  אין די הייליגע
                                                           

ולא ישתה מים בתוך המזון, אלא מעט ומזוג ביין.  הלכות דעות פ"ד ה"ב. וז"ל: עיין ברמב"ם  27

ל פילו כשיתעכוכשיתחיל המזון להתעכל במעיו שותה מה שהוא צריך לשתות, ולא ירבה לשתות מים א

  המזון. עכ"ל.

ם הם א)לב,יז(, וז"ל: בענין השתיה, המים הם המשקים הטבעים לאדם, ובריאים לגוף.  ועי' בקישו"ע

בחר זכים וצלולים, מועילים ששומרים הרטיבות שבגוף, וממהרים להוציא את הפסול. כשישתה מים, י

ים מאלו שאינם קרים, אך לא יהיו קראת הקרים שהם מרוים את הצמאון, ומטיבים את העיכול יותר 

, מאד שהם מכבים את החום הטבעי. ומכ"ש כשהאדם הוא עיף ויגע, יזהר מאד שלא לשתות מים קרים

 הוא מהותך מחמת העייפות והיגיעה, והמים הקרים יזיקו לו עד שיוכל לבאהלב נתחמם, ו-כי אז חלב

 לא ישתה מהם הרבה. אין לשתות מים קודם גוף, מ"מה-לידי סכנה ח"ו. ואף כי המים טובים לבריאות

עט האכילה, לפי שתתקרר האיצטומכא ולא יעכל את המזון כראוי. וגם בתוך אכילתו, לא ישתה רק מ

 מים מזוג ביין, ורק כשהמאכל מתחיל להתעכל אז ישתה שיעור בינוני, עכ"ל..
ה' לנגדי תמיד" רב אמר "שויתי  טוב:-בשוחרברכות סימן קסה וז"ל: -סדר הלקט-עיין בשבולי  28

ו' ברוך אתה, ושמואל אמר ברוך הוא, הלכך תקינו רבנן כתרווייהו, 'ברוך אתה' כרב, 'אשר קדשנ

 ועיין באבודרהם הלכות ברכות השחר. כשמואל. עכ"ל.
סי' צו ]בד"ה וידוע[ וז"ל:  ...וזה פשוט שבכל מצוה שמברכין עליה, מתכנשין  הישר-עיין בקב  29

 אכים ]השייכים למצוה ההיא[ ...ושומעין הברכה ועונין אמן, עכ"ל עי"ש.אליה אותן המל
 באות שקר, מ"ש בענין זה. יועץ-עיין בפלא   30
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 אומן   בנים, בנות, ביהכ״נ, בטלה, בכיה  ב  אות   אמונת
 

לימוד  עניןב הבית, או-צרכי בענין זה דבר עשה אם בנו שואל את
הייתה  שכך אמת שיאמר פעם בכל ישקרו. ומוטב שמים, שלא-ויראת

א של להזהירו רק עליו, יכעוס ולא האב, רצון שעשה נגד עשייתו, אף
  .ומתינות לזה התבוננות עוד, וצריך כזה יעשה

 
. 31תהיינה עצלניות ושלא שמים,-ביראת אותנה להזהיר בנות:

ולהרגילנה  הרע וכדומה,-ולשון ולהרחיקן מליצנות ורכילותתתתתו
 בצניעות.

 

מדרש ה-ובית מנין במקום לישב תזכו :  אםהמדרש-תובי הכנסת-תבי
למנוע  שלא הוא, כן העת יתברך לעת-בעזרת השם כאשרתתתתתתת

 בשמים. רשום כנסת למנין, ושכרכםה-מבית קל-דבר אודות על
 

ועל כן  חס וחלילה. שחורה-מרה , ולידי32שעמום לידי מביאה בטלה: 
 בזה. הזהרו מאד מאד תתתו 

 
  -שערי כי 33לב דף בברכות חז"ל אמרו ואמונה באמתדמעות,  בכיה:  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

די אדער  האט ער אב  זיין קינד פרעגט פאטער דער אז שקר. און זאגען צו ליפען
ר אדע לערנען, אין זאכען, סיי הייזלעכע אין סיי געטאהן זאך א אנדערע

געוועזען  איז ווען דאס זאגען. אפילו אמת דעם נור ער דעסגלייכען זאלל
זאגען.  נישט ח״ו זאלל ער שקר קיין פאטער, נור זיין פון וויללען דעם אקעגען

ווייזען.  צורעכט קינד, נור איהם דעם אויף זיין ברוגז נישט זאלל פאטער דער אין
     זיין. עגט צואיבערל אין געלאססען זעהר מען ברויך דעם צו

זאללען נישט  אין שמים יראת אין ערציהען אויך מאן זאלל טעכטער דיבנות: 
רכילות ולשון  שפעטלערייא פון ערווייטערן זייא זאלל ער זיין, אין נאכלאססיג

    צוריקגעצויגען. זיין צו געוואהנען מ׳זאלל דעסגלייכען. אין אין הרע

אזא מקום  אין וואהנען צו זיין זוכה עטוו איהר אז המדרש:-תובי הכנסת-תבי
א  עטוואס פארפעהלען וועגען נישט ח״ו איהר מנין, זאלט עס איז וויא

היממעל  איז אין דעם שכר פאר מנין, אייעד צו געהן צו קליינינגקייט
 פערצייכענט.

ר״ל.  חורהש-מרה אין מיטיג-אימ צו מענטש דעם ברענגט געהן, לעדיגבטלה: 
 זיין. געווארנט זעהר דעם אין מען ברויך איבערדעם

                                                           
הרע -כל הכופה אשתו ובני ביתו למלאכה, יצרפ"ט וז"ל הגמ': אמר רבא  במסכת כלה רבתי 'עי   31

כדתנן, ר' שמעון אומר  שנאמר "נסו ואין רודף רשע וצדיקים ככפיר יבטח", אתיא מסתלק מהן,

 המדיר את אשתו מלעשות מלאכה, יוציא ויתן כתובה, שהבטלה מביאה לידי שעמום.
יוציא ויתן כתובה,  -נט,ב. רשב"ג אומר: אף המדיר את אשתו מלעשות מלאכה  כתובותעי' ב  32

 בחירה למאירי שםה-ובבית .שיגעון -כתב: שעמום  וברש"י שם. שהבטלה מביאה לידי שיעמום

 כתב: שעמום, ר"ל שטות ובהלה, עכ"ל. ועי' בהערה הקודמת.
המקדש, ננעלו שערי תפלה. שנאמר: "גם כי -עמ' ב. וז"ל הגמ': וא"ר אלעזר: מיום שחרב בית  33

, שנאמר שערי דמעה לא ננעלואזעק ואשוע שתם תפלתי" )איכה ג(, ואע"פ ששערי תפלה ננעלו 

 אל תחרש" )תהלים לט(, עכ"ל הגמ'. "שמעה תפלתי ה' ושועתי האזינה אל דמעתי
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 אומן              בכיה, בנין    ב   אות            אמונת
 

זה  כי לבכות, דוקא להתאמץ טוב לא זה גם . אבל34לא ננעלו דמעות
להקב״ה, וממילא  ואהבה בדביקות המחשבה. רק להתפלל מבלבל
     הראוי.   במקום לדבק תפילתו שמים-דמעות לרחמי גם באים

ושל  35של מטה בירושלים הלב-בדביקות תפילה, של הדמעות ואולי
מקיים  וודאי ציצית, ובזה של בטלית להתקנח גם ראוים מעלה,

 -בחינת בבחינת 'ערס', היא טלית כי .36אמסה" "]בדמעתי[ ערסי
  ודי בזה. 'עולים'

 .37עם הדמעות והפנים המצח , לרחוץבספרים מוזכר גם
 

ויהיה חייב?  יבנה 'הבונה, כמה הלצה:-דרךב העולם אומריםבנין: 
לגאולתנו  רגע בכל מצפים שאנחנו . ובפרט,38שהוא' כל הבונהתתוו  

 .39שתהיה במהרה בימינו אמן השלמה
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

: ווענן אויך זאגט ברכות אין גמרא דיאהש״י,  פאר טרערן מיט וויינעןבכיה: 
ווערן נישט  פון טרערן טויערן דיא פארשלאססען,  אבער  זעננען  טויערן  אללע

 פארשלאססען.  

הש״י,  צו דיא געדאנקען באהעפטן אין ליעבשאפט מיט דאווענען זאלל מען
 הש״י. צו טרערן פון הארץ פריידיגע גיטע דיא קיממען אויך ללעןווע ממילא

 

 -בעל א אלץ מען ווערט בויעט, מען איממער פיעל זאגט: וויא וועלט דיאבנין: 

שלימה במהרה,  גאולה אונזער אויף  רגע יעדע ווארטען מיר  חוב.  איבערהויפט
ראורזאכט אויך פע הייזער, עס גרויסע מיט זעהן צו פאר זיך כדאי איז נישט

 נפש.-פיעל עגמת
                                                           

ח"ב )ב,א( וז"ל: א"ר יהודה: כל מלין דעלמא תליין בתשובה, ובצלותא דצלי ב"נ  בזוה"ק 'עי  34

 כ"ל.עלקודשא בריך הוא. וכ"ש מאן דאושיד דמעין בצלותיה, דלית לך תרעא דלא עאלין אינון דמען, 
פלל, אם היה עומד בחו"ל, יחזיר פניו כנגד א"י, סי' צד סעי' א. וז"ל: בקומו להת שו"ע או"חבעי'   35

 .  ודשיםהק-דשקו ויכוין גם לירושלים, ולמקדש, ולבית

לבו סק"ג כתב וז"ל: ר"ל יכוין לבו, אע"פ שא"א לו להחזיר פניו נגדם. ור"ל שיחשוב ב ובמ"ב שם

 ורעיונו כאלו הוא עומד במקדש אשר בירושלים, במקום קוה"ק, עכ"ל. 

 ל אות ה, מש"ש בזה, ובהמשך, ואכמ"ל.א-בסולם בית יןיעקב לגה"ק ר"י מעמד-בית ועי"ע בסידור
י    36 ָּטתִׁ ְיָלה מִׁ ה ְבָכל לַּ ְשחֶּ י אַּ ְנָחתִׁ י ְבאַּ ְעתִׁ ֶסה"ָיגַּ ִשי ַאמְּ ִתי ַערְּ עָּ ִדמְּ  " )תהלים ו,ז(.בְּ
 כתב: היראה )אות ז(-' משערפ"ט חכמה-ובראשית , וז"ל:פרק נר מצוה של"ה מסכת יומאעי' ב  37

 .תכי במצח נכתבין העוונו להעביר הדמעות על מצחו, ג"ככשבוכה, יעביר הדמעות על פניו, וטוב 
כסן המלך בביתו, כמה המאוז"ל:  מוסר-יים תוכחתח-ועיין בשל"ה מסכת יומא פרק דרך .עכ"ל

-והואיל ולבות בנ"י הם ביתו יתברך, ראוי לכבדן מכל אבק ועפר, הרהורי מכבד הבית ומרביצו.

רחוץ, להעיניים. גם -ותהם דמעשושנים, -הורים, מיט-טלות, להרביצן במיםב-עבירות ומחשבות

 עכ"ל. כדרך שרוחצין הרצפה לפני המלכים,

 חמו חד ב"נ דהוה אתי)ח"ג עה,ב( בד"ה רבי אבא הוה אזיל לקפוטקיא וז"ל: ...  עי' בזוה"קו

על  ובכינא קמי קוב"ה דהוא רבון עלמין...ומההוא יומא אהדרנא בתשובה, ... ורשימא חד באנפוי.

 ות.  עי"ש כל המעשה בהרחבה, וגודל תועלת הדמעעכ"ל. , ומאינון דמעין אסחינא אנפאיההוא חובה, 
חוב. וכמ"ש -ז"ל המשנה בשבת פי"ב מ"א. וכוונתו, שאפילו בבנין כל שהוא, עלול לההפך לבעל   38

נו אינו יכול לשער ההוצאה מראש, ומשהתחיל איביבמות סג,א. 'כל העוסק בבנין, מתמסכן'. ר"ל ש

 יכול למשוך ידו, ויבא לידי עניות.
 הגאולה,-שהבונה בית בחו"ל, זה מורה על חסרון באמונת ,]באות בנין[ מש"ש יועץ-עיין בפלא  39

 ]אם לא שיש לו נכסים מרובים, ובאופנים האמורים שם, עי"ש[. לגאולה.-והצפיה
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 אומן      בורבנין, גזילה, די ד  -ג-ב  אות      אמונת
  
 על באל עלול ראש-וחולי ונפש, קשים בגוף ענויים ובלאו הכי הרבה

        ומרחיב בנינו. פתחו המגביה
 

לבנות  . והעיקר, רק40מסכת סוכה שלו בסוף ,קדושה-בשל"ה ועיין
 ובבא. זהב לנו ההכרח מאד, וטוב

 
 אות  ג 

 
עבירה  יהודי,-ואפילו לאינו מקצתם. ולא מהם לא  :גניבה או גזילה,
. ואיש 42אמונה-חסרון מראה זה , כי41או הגניבה הגזל גדולהתתתת

 .43ברכות רב אמונים
 
 ד  אות

 
הרע, ואונאת -מליצנות, רכילות, לשון בדיבור, מאד להזהר דיבור: 

בעניני  הדיבורים עיקר יהיוש להשתדל דברים. ובכל האפשרתתתתת
אפילו  ורגע. ולקיים עת בכל האדם יתברך, וחסדיו עם-השם אהבת

 דאפשר, להשמר מחברותות  . וכמה44בם" "ודברת בדרך-בהליכתו
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

דאס נאטהיגסטע  . נורסוכה מסכת סוף שלה״ק אין שטעהט עס וואס זעהע
 וועלט. אויף יענער וועלט אין דער אויף זיין גוט אייך בויען, ווירד מען זאלל

צייגט אויף  דאס ווייל עבירה, גרויסע א איז גוי א פאן אפילו גניבה: אדער גזילה,
הייסט,  רב ברכות" דאס אמונים ״איש געשריעבען ס׳שטעהט אין .אמונה חסרון

 הש״י. פון ברכות פיעל האט אמונה, מיט א מענטש
ליצנות= שפעטטען. רכילות=  פון רעדן, מיטן זיין געווארנט זעהר מ׳זאלל דיבור:

  ה=אין חנופ   נטשען.מע רעדען פיר שלעכטץ ע=הר-בארעדן.   לשון אפרעמדען
                                                           

מוסר כתב וז"ל: והואיל ואתא לידי דבר זה, אודיע מה שבליבי -תוכחתחיים -שם בסוף פרק דרך  40

קבע בעוה"ז -דירת השרים, עושים-תים כמו מבצריבישראל בונים -היה בוער תמיד, כשראה ראיתי בני

לא"י. מ"מ כוונתם היא  צדיקים שיבאו-ארז"ל )מגילה כט,א(: עתידים בתיהטמאה. ואף ש-ובארץ

"ו ח. וזה נראה זרעו עד עולם-ניהם, כאילו היתה זו הנחלה לו ולזרעו וזרעלהיות להם נחלה להנחיל לב

תים כפי הכרח גדולה, בנו ב-. ע"כ בניי יצ"ו, אף אם יתן ה' לכם עשירותהדעת מהגאולה-כהיסח

וחדרים  צרכיכם ולא יותר, ולא תבנו מגדלים וחומות בגאוה וגדולה, רק להיות לכם מדור לפי כבודכם,

' כי תורה ולתשובה. צאו וראו מה ציוה יונדב בן רכב לבניו, "]ו[בית לא תבנו וגולהתבודד בהם ל

ם בניניבאהלים תשבו" וגו' )ירמיה לה,ז(. וזה אין שייך האידנא לישב באהלים, רק זה אומר להניח ה

 המפוארים יותר מכדי צורך הכרח הדירה, וחדרים לכבוד התבודדות לשמו יתברך, עכ"ל.
 ועי"ש עוד בפי"א ה"ג ואילך. ,ופ"ז ה"ח. ובהל' גזילה פ"א ה"ב ,הל' גנבה פ"א ה"א רמב"םב 'עי    41
 , שגורם עי"ז להחסיר שפע מהקדושה.בשם המקובלים בעני"ז]אות גזל[ מש"ש  יועץ-בפלא 'עי   42
כֹותע"פ הפסוק "  43 רָּ ה" )משלי כח,כ(. ִאיש ֱאמּונֹות ַרב בְּ ָנקֶּ יר לֹא יִׁ ֲעשִׁ  דוד-במצודת ועי"ש ְוָאץ ְלהַּ

ברכות. אבל -נה ולא ירמה את הבריות, מעותד הוא לרבהמתעסק באמו -שפירש וז"ל: איש אמונות 

 הממהר להעשיר את עצמו, לא יחדל מלרמות, לא יהיה נקי מהגמול הראוי, עכ"ל.
נְַּנָתם ְלָבנֶּיָך    44 ם"ְושִׁ תָּ בָּ ִדַברְּ דֶּ  וְּ ְכְתָך בַּ ָך ּוְבלֶּ ְבְתָך ְבֵביתֶּ ָך" )דברים ו,ז(.ְבשִׁ ְך ּוְבָשְכְבָך ּוְבקּומֶּ  רֶּ
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 אומן             ד   דבור, דאגה  אות            אמונת
 

בה,  האדם כשידבר את מלוה התורה כי לצורך. שלא בדרך וצוותות
  אמן. זכותו יגן עלינו, קדושה-ומלכנ ודד-יבשיר או בתפילה, או

  

שני פירושים על  45הכפורים-םיו בפרק  חכמינו ז"ל אמרו  דאגה:
רים, או יסיחנה לאח . ישיחנה46ישיחנה" איש "דאגה בלבתתתתת
איתנייהו. שיסיחנה מדעתו  , דתרווייהויועץ-אבפל וכן כתבמדעתו. 

צדיקים  חכמים-לתלמידי ישיחנה יוכל, לא ככל האפשר, ואם
דשו ק-ידבר זה ועיין שם באות ובה.ט-הוחכמים שיתקנוהו בעצ

 .      47גוף ונפש המחיים
           

 

הויפט  אונצישטרענגען דיא זיך לעךמעג ווייט וויא עמעצען. אין פיר שמייכלען
יט מטהיט  וואס ער חסדים דיא פאן אין הש״י-אהבת פאן זיין זאללען דיבורים

אפהיטען    מען זיך זאלל  מעגליך  פיעל רגע.  אין  וויא  יעדע  א  דיא  מענטשען
דעם  ניט בעגלייט אזוי גארנישט חברותות ווייל אונניציגע אינטערוועג'ס פון

אדער  תפילה, אדער אין איהר, אין עוסק מ׳איז תורה, אז דיא וויא יאזו מענטש
 דהע״ה. פון תהילים-שירי

 

ע ונזעראה". ישיחנ איש בלב ״דאגה משלי, אין זאגט זי״ע המלך-שלמה דאגה:
פירוש איז,  פרושים. איין 2״ישיחנה"  דעם ווארט אויף זאגען חכמים, הייליגע

פארגעססען.  מאכען זיך ער זאלל ,הארצען אין דאגה א האט מענטש אב א
געדאנקען.  דיא פון זארגען דיא שלאגען צו ארויס זיך זעהן זאלל ער דאסהייסט,

ו צ ארויסרעדען דאגה-זיין זיך זאלל ער איז, ״ישיחנה״ פירוש אנדערער דער
 אמת, דער  זעננען פירושים ביידע : דיאדאסס רייבטיועץ" ש לאדער "פאנדערע. 

                                                           
חד אמר: ישחנה מדעתו, יומא עה,א. וז"ל הגמ': "דאגה בלב איש ישחנה" רבי אמי ורבי אסי,    45

 עצה, עכ"ל.   שמא ישיאוהו -: ישיחנה לאחרים ופרש"י , עכ"ל הגמ'.וחד אמר: ישיחנה לאחרים

רא ק"דאגה בלב" וגו', ישיחנה מדעתו כו'. סיפא דהאי וז"ל:  (,מב,ב) ועי' במהרש"א בח"א בסוטה

ה מדעתו כדי שיהא דעתו התורה, יסיחנ-"ודבר טוב ישמחנה". ר"ל, דאגה בלב איש ומטרידו מלימוד

די כשהיא התורה, ישמחנו מדאגתו. ולמ"ד ישיחנה לאחרים,  "[נדצ"ל טוב]צלולה, ועי"כ "דבר )תורה(

ו ' יוה"כ. וזהו "ודבר טוב" שיתיעץ לו חבירו, הוא ישמחנשיתנו לו עצה על דאגתו, כפרש"י בפ

 .מדאגתו. ועי' פרש"י בס' משלי וק"ל, עכ"ל
ֶחנָּה"   46 ֶלב ִאיש ַישְּ ה בְּ גָּ אָּ ָנה" )משלי יב,כה(. דְּ ְמחֶּ  ְוָדָבר טֹוב ְישַּ
הם , וז"ל: "דאגה בלב איש ישחנה", כל המדות שם מ"ש המלבי"ם במשלימן הראוי להביא כאן    47

וח מעלה איזה ציור על הלב. ויש בכח האדם להעלות את הציור למעלה, האדם, עד שהר-צפונים בנפש

הו המדות, ואז יבא בו הרוח ויגלהו ויעל טוב או רע מן-וכן להשפילו למטה. למשל, יכול לעורר ציור

הנפש -תבין כחואל הלב, להמשיל בו הציור הלז. כמו ציור הגאוה או הענוה, הקנאה, והתאוה וכדומה. ו

לה. נמצא ג"כ הדאגה, שהוא מה שאדם דואג על העתיד. והציור הזה כשימשול בלב, מנפש ועד בשר יכ

מותו ישגם העשיר והשליו, כשתמשול הדאגה בלבו, ידאג על העתיד פן יחרב ביתו, פן יכלה עשרו, פן 

ב'  הדאגה בלב, נתן החכםה-בניו, פן ימשלו אויביו עליו וכדומה, והוא ביגון תמידי. ועת יעלה ציור

 חשך שמו יכוסה", ע"י שיסיח דעתוהנפש, ושם "ב-עצות לזה, א[ להשפיל הציור הלז ולהורידו לעומק

צייר יהדאגה, למשל -ם לציוריטובים מתנגדי-מרעיונות כאלה ולא ידאג. ב[ שיעלה על לבו ציורים

יש" אה לאחריתו. וז"ש "דאגה בלב שאחריתו טוב, שביתו יעמוד נכון, שהוא מלא ברכת ה', ושיש תקו

בלב, העצה: או שישחנה ויורידנה למטה, או שישמחנה בדבר טוב. וע"י  הדאגה וימשול-כשעלה ציור

ח אותה. וכן אחז"ל: חד אמר יסיחנה מדעתו, וח"א יסיחנה והמעציב, ישמ-ור הרעטוב לעומת צי-ציור

ש "ישחנה", הוא שיסיחנה מדעתו. ובמ"לאחרים. ושניהם אמת, ומיוסדים בשני חלקי הכתוב. במ"ש 

 "דבר טוב ישמחנה", הוא שיסיח אותה לאחרים, ר"ל לרעיונות אחרות טובות משמחות, עכ"ל:
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 אומן   דאגה                ד  אות                אמונת
 

 -החמישי, שביל-, בנתיב48אמונה-שבילי הטהור בספר-וזה לשונו
 תשיעי: שראוי לאדם לשמוח בחלקו בימי הבלו, ולא יבקש יתרונות.

הזה מה שיטריפך -ואמר לו: די לך מן העולם וציוה פילוסוף לתלמידו
ודי לך  ערוותך. לחם חוקך, ומה שירווה צמאונך, ומה שיסתיר

במקום שיהיה לך בו מחסה מזרם, וצל מחורב. והיה משרת נשמתך, 
ותצליח ותעשיר. ושים הארץ ערשך, והכוכבים נרך, והחכמה 

דורך, -בקשתך. ולמוד, ועשה מהתורה עסקך, ותהיה מובחר אנשי
        מאחיך, עד כאן לשונו הקדוש.-ותשיג למעלת המשובחים

 

ם שאין לו דאגה. רק כבר מצאתי וראיתי והנה באמת, אין לך אד
תברך רמז טוב שלא יהא אדם בדאגה, ויהא "טוב לב י-םבעזרת הש

  מה זו עושה?  שמחהמשתה תמיד" על ידי שמחתו. ]היינו[, כשנבחין 

 .  49"שויתי ה' לנגדי תמיד" ש
: "שויתי", לשון הרבי ר' בעריש זכותו יגן עלינו וכתב הקדוש

טעמא? "ה' לנגדי -יג' איך שיהיו הענינים. ומאיהשתוות, 'גלייכגילט
                  ו.       51, והוא לבדו עשה, עושה, ויעשה לכל המעשים50תמיד"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

נישט,  ער קען אויב דאגה. אין זיין פערגעססען צו פראבירען ברויך קודם מענטש
איהם  זייא וועללען חכם,-תלמיד א צדיק, א פאר ערצעהלען זארג זיין ער זאלל

 וערן.             צו לויז זארגען זיינע פון עצה איין געבען
פרייען  זיך זאלל א מענטש זיך דאס געבירט , עסרייבטדער "שבילי אמונה" ש

זאלל  געטהיילט, אין צו איהם איז וואס חלק זיין מיט זיין פריעדען זאלל צו אין
א  זיינעם פיר אינטערלאזט האט פיליזאף אאיבריגעס.  קיין נישט פערלאנגען

עססען ווארק  וועלט, פון דעד פון געניסען צו זיין גענוג דיר זאלל : עסתלמיד
דיין  לעשען צו ברויכסט דיא וויפיעל געטראנק אד, פוןבר דאס אללטאגליכע

א דאך  אין שאנד.  דיין באדעקקען קענסט דיא וויפיעל קליידונג דארשט, פון
נשמה,  דיין בעדיענען דער זון. אין זאלסט רעגען, אין פון פון בעשיצען זאלל דיך

ערן דיין שט בעט, דיא דיין ערד זיין. מאך דיא רייך אין בעגליקען דיא וועסט
דער  זיין באשעפטיגונג. וועסטי דיין תורה באגעהר, דיא דיין חכמה ליכט, דיא

ברידער,  עדיינ פון מעלות דיא גרייכען-דער וועסט דור, אין דיין פון בעסטער
 עכ״ל.

א  הילף השי״ת מיט האב איך דאגות. נור אהנע מענטש א נישטא איז, אמת אין
זאלל זיך  מענטש דאגות. דער אללע פון רןווע ניצל מ׳קען דורך וועלכען רמז

  ״שמחה".  ווארט, דאס אויגען דיא פאר פארשטעללען
 ווארט דאס טייטשט ערישר' ב רבי דערתמיד".  ״שוויתי ה׳ לנגדי מאכט ״ש״ די

מוזען  עוה״ז עניני גלייכגילטיגקייט, אללע לשון ״השתוות״, ״שוויתי", פון
הייסט  דאס תמיד״, לנגדי זיך דאס ״ה׳ כענטבערע בלייבען. אז מען גלייכגילטיג

  קעגען מיר שטענדיג.   איז הש״י
                                                           

 הספר(. ושם נ,א מדה"ס.-חברו יסדו וגם חקרו.. החכם השלם כולל מוה"ר מאיר אלדבי זצ"ל, )משער    48
ִמיד"    49 ִדי תָּ ֶנגְּ ה לְּ ֹהוָּ י מִׁ  ִשִּויִתי יְּ מֹוט" )תהלים טז,ח(.כִׁ ל אֶּ י בַּ ינִׁ  ימִׁ
 .תורה אות רה, )סז,א מדה"ס הוצאת קה"ת(-עיין באור המגיד ממעזריטש. כוונתו לרבי דב בער    50
כשבא דאגה בלב איש, ימעט וישפיל אותה מכמות שהיא.  - "דאגה"במשלי, וז"ל:  "דדעי' במצו   51

 .דאגה, ולחשוב כי לטובה בא מה שבא, עכ"להוא אם יוכל לעצור כח לשמוח עוד את ה "ודבר טוב"
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 אומן    דאגה               ד   אות                אמונת
 

 וביותר,. 52מיתה, אם יקיים האדם 'שוב יום אחד לפני מיתתך' מ
? 54, 'אימתי'בזה הרגע: 'אם לא עכשיו' 53סדח-תתור כתב בספר

 

דרך אשר ל-הזה נגד שאר צדה-םן מקום להבלי העולעל כן בוודאי אי
 צריך האדם להכין לנפש.    

 הצדיק מראפשיץ שכתוב בשם וכמו. 55"חטאתי לנגדי תמיד" ח
: ווי איידער צי זארגען וואס צי טיהן מארגען, זכותו יגן עלינו

. 56ליעבער פאררעכטן וואס די האסט געטון נעכטען

. בכל העובדות יהיה בצניעות, ממילא 57ת עם ה' אלקיך""הצנע לכ ה
אין מקום קפידא בהרבה דברים אודות כבוד, או חסרון זה או אחר, 

מד לשפלות. ּומלּוך עצמו מן הכבוד, שמאחר שכבר מעצמו חו
 

 שלום, אם כבר עברו, אין לו לדאוג.  ו-סואפילו אודות חטאים ח
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

מיתה, פעהלט שוין ה-יום דעם פאר זיך מ׳שטעלט מיתה, אז מאכט ״מ״ דיא
 עוה״ז.   מעניני זאך שום נישט קיין

מיר  קעגן שטעהן זינד , מיינעדאס הייסט נגדי תמיד״ ״חטאתי מאכט ״ח״ דיא
ענדערשט  זיך מען זאלל עניני עוה״ז, פון מ'האט דאגות ווענן שטגגדיג,

האט  זי"ע צדיק ראפשיצער אזוי וויא דערחטאים.  דיא זיין צו מתקן בעדענקען
פאררעכטען  טהון מארגען, ליעבער צו וואס זארגען צו איידער ״וויא  געזאגט:

 ן".   נעכטע געטהון מיהאט וואס
גיטע מעשים  טהון דיא מ׳זאלל דאס אלקיך". ה׳ עם לכת מאכט ״הצנע ״ה״ דיא
זאלל  ער טהיט, וואס אללעס מענטשען. אין פון פערבארגען ווייט מעגליך וויא
קען ער  אזוי, זיך פיהרט מענטש דער אויב פרימקייט. אין אין מיט צניעת זיין

 וועלט.           דער פון ענינים אין דאגות קיין נישט האבען
 נישט  אויך זיך ער געטהון,  ברויך האט א מענטש וואס חטאים וועגען אפילו אין

                                                           
פ"ב מ"י: הם אמרו שלשה שלשה דברים, רבי אליעזר אומר: יהי כבוד  מסכת אבותבעי' במשנה    52

. והוי מתחמם כנגד אורן ושוב יום אחד לפני מיתתךאל תהי נוח לכעוס. ו -חברך חביב עליך כשלך 

נשיכת שועל ועקיצתן עקיצת עקרב ולחישתן של חכמים, והוי זהיר בגחלתן שלא תכוה, שנשיכתן 

 עכ"ל. לחישת שרף וכל דבריהם כגחלי אש.

ו ודע מתי ימות, ולפיכך יהיוהוא אינו י -שם כתב: ושוב יום אחד לפני מיתתך  הרמב"ם בפי' המשנהו

 פ"ב ה"א[. שמחות דר"חפט"ו. )ונ"א פכ"ט(  ומקורו טהור מאבות דרבי נתן]ימיו כולם תשובה, עכ"ל. 
ושם בדף סא,א מדה"ס וז"ל: בשם המדרש שמואל, וז"ל: מרדכי ראטהשטיין דומ"ץ האלמין(  )להרה"ג   53

 חיה אםיאפי' היום בעצמו הוא בספק אם  ונקט מלת 'עכשיו' ולא אמר 'ואם לא היום  אימתי', לומר כי

כשיו' ע'ואם לא , כי 'כי רגע ימותו' ואין לו אלא שעתו. לכן אמר כי בכל רגע הוא מעותד למותלאו. 

ה פ"ז ]התבונן אחי היקר ושים לבך על פירושו הקדוש[. וכ"כ הרמב"ם )תשוב  דייקא 'אימתי', עכ"ל.

ו ונמצא עומד בחטא ושמא ימות בשעתולעולם יראה אדם עצמו כאילו הוא נוטה למות  ה"ב(, וז"ל:

 עכ"ל. ועי"ש עוד שהאריך בזה, ואכמ"ל. לפיכך ישוב מחטאיו מיד, וכו'.
 אבות פ"א מי"ד: הוא היה אומר אם אין אני לי מי לי וכשאני לעצמי מה אני ואם לא עכשיו אימתי.   54
י ֵאָדע     55 י ֲאנִׁ י ְפָשעַּ ִמיד"כִׁ ִדי תָּ אִתי ֶנגְּ ַחטָּ  " )תהלים נא,ה(.וְּ
 )כוונתו לרבי נפתלי(. תרגום: 'במקום לדאוג מה לעשות מחר, מוטב לתקן מה שעשית אתמול'.    56
ד "  57 סֶּ ת חֶּ ֲהבַּ ְשָפט ְואַּ ם ֲעשֹות מִׁ י אִׁ ְמָך כִׁ ה ּטֹוב ּוָמה ְיֹהָוה דֹוֵרש מִׁ יד ְלָך ָאָדם מַּ גִׁ ֵנַע ֶלֶכת ִעם הִׁ ַהצְּ וְּ

 " )מיכה ו,ח(.ֱאֹלֶהיָך
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 ומןא   אורחים  -דאגה, הכנסת  ה-ד  אות    אמונת
 

,  כי  תיכף  שמרגיש האדם בנפשו קדושיםה-םכתוב בספרי  כי  כבר
. 58דולה אם הוא דואג או עצבג-השמתחרט על חטאיו, עושה עביר

תברך שמרחם עליו ונותן בלבו לעזוב דרך י-םרבה, יודה להשואד
 שלום.ו-סרשע, וחושב מחשבות לבל ידח ממנו נדח ח

 
 ה  אות

 
יפות,     פנים ולסבר לשמחה זירוז צריך ביותר :ורחיםא-תהכנס

היצר הרע  וטענת ,59יסכ-ןחסרו שיש איזה במקוםתתתתתתתתתתת
נפשו מאד  לשמור לן,יצל-ארודים רחמנמ-םעניי או אורחים כשבאים

לאדם דאגות,  שלום ]אם[ ישו-סח ועפות. ואפילוז-םבפני יתראה לבל
הכעס מצדו  שאין רואה אז כי העני, האיש וישיח ]עליהם[ עם ידבר

 ומכחו.   
 

בנפשו, ובפרט  חוטא מדוכה,ה-יהענ נגד ועפותז-םשמראה פני ומי
שו שיהיה נפ את העני זה יהחַ שי לאכול. ]כי[ תחת גם לו אם נותן

 חלילה, כיו-סח של מרורים סם לו נותן הוא בית,ה-ל]זה[ לזכות לבע
 רוע מזלו.     על ולעיסה, ומתמרמר לעיסה כל על נהפך לבו בקרבו

 

  כי אפילו הבהמה המלומדת על אבוס בעליה, היא מנסה על ידי חוש
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 האט ער וואס הרעים מעשים זיינע אויף נור חרטה ער האט קוים ווייל זארגען.
 ווער ועוזב'. אין 'מודה א נור איז ער אב הש״י מוחל, שאהן איהם איז געטהון,

 ער בירה. אדרבאע-אגרויסע דערמיט ער טהיטדעם,  וועגען טרויעריג ס׳איז
גיבט  אין רחמנות, איהם אויף האט ער דאס דאנקען הש״י אין זיין, ליסטיג ברויך
טאסט ש-פער הש״י דעם שלעכטען וועג. דען צון פערלאזען וויללען דעם איהם
 פון זיך ח"ו.             קיינעם נישט

 

געלד, מוז  קאסט עס וואס דעם אויסער מצוה, וואס אזא איז אורחים: הכנסת
אפריילעך אין ליסטיג  מיט אויפצונעהמען אורחים דיא זיין געווארנט זעהר מען

מ׳ווייזט  אדער צו עססען, אין נדבה א גיט מען גענוג וואס איז נישט פנים. עס
ייט ל-דערביטערטע ארימע דיא ווענן אפהיטען זיך מ׳מוז פנים. קרים א זייא

פנים.  אדער בעטריעבט א טרויעריג, ח"ו ווייזען נישט זייא מען זאלל קיממען,
אין  ערקלערן מאן-ארי דעם דאס מען ברויך דאגות, עטוואס מ׳האט ווען אין

נישט  יזא פנים-דער ביטערטע דאס, דאס איבערצייגט זיין זאלל ער זאגען, כדי
 איהם. קעגן

                                                           
דאדרבה, 'יש בדאגה דרכים טובות כמ"ש הנביא "מה  תב,כ הדאגה-בשער צדיקים-אך באורחות  58

: 'דע ך כתב, )איכה ג,לט(. החוטא צריך להגדיל יגון בלבבו' וכו'. ובהמשיתאונן אדם חי גבר על חטאיו"

ש ות התשובה מדרג' ג,ד,ה. עי"התשובה במדרג-כי מדרגות התשובה הכל לפי היגון' וכו' עי"ש, ובשער

הל' תשובה  וברמב"םרחבה. טז(, עי"ש בה-)שער א,יב ,תשובה לרבנו יונה-וכ"כ בשעריבהרחבה. 

 ,ב(.טז)מר"ה  ומקורו, מדרכי התשובה להיות צועק תמיד בבכי ותחנונים.. פ"ב ה"ד כתב וז"ל:
 כיס.-ביותר כל מקום שיש חסרון :ש"וז"ל: "צו" אין צואה אלא זירוז... אר כעי"ז בתו"כ פר' צו   59
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 ומןא        אורחים  -הכנסת    ה  אות        אמונת
   

בית הוא ה-להריח שלה, והסתכלותה בתנועות בעליה, אם הבע-
לו  וכואב מרגיש האורח חומר, כיו-לוק כןש-לוכ וב אליה.ט-ןברצו

יש לומר: "יודע  ועל דבר זה טוב.-רצון בלתי בית הואה-לאם הבע
  מוסר. , ולוקח60צדיק נפש בהמתו"

 

תיי היקרים, בנו ביכם. בנייא-שנפ ונייח נפשכם ולמעןשם, ה-ןלמע
ונפש. עושו  וח בגוףר-תנח מיני בכל תברך יברככםי-םהש וכלותיי,

הבא  אורח-שלאי שמחה להראות היקרה הזאת,-למצוה חושו
 צלן. חלילה רחמנא ליו-סח דוכהמ-יענ או כובדמ-רעשי הן לביתכם,

 

 מי  שמראה  לעני  62מחלב"  שיניים :  "ולבן61וכבר אמרו חכמינו ז"ל
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

עסט, דאמאלס  ער בשעת ארימאן דעם פנים פיר א טרויעריג ווייזט עס ווער אין
בייא  ירה. דעןעב איין נאך ער האט מהני, איז איהם ער מצוה ואס דער אנשטאט

זיין  איבער דערביטערט ער ווערט מויל, נעמט אין ער וואס ביססען יעדען
 מזל.     שלעכט
טהיט  בעה״ב פון יאסלע דער אויף אנגעוויזען וואס איז א בהמה אפילו ווארען

 איהר.  אין צו גענייגט גיט איז ער אב בליקקען אין שמעקקען אויספארשען דורך

א  האט וואס אורח דער מכש״כ עססן. דאס עססערב איהר דאמאלס שמעקט
איזט  בעה״ב דער אז שלעכט זעהר געוויס איהם זיך געפאלט מענשלעך געפיהל,

 ח״ו. אויפלעלייגט נישט גיט
וויללען פון  דעם וועגען נפש, אין אייער פון טובה דער וועגען און השם, למען
ייערע  זאהנע,  טעכטער, טה  ווערטער. מיינע דיא שרייבט  וואס  פאטער אייער
 בגוף   נח״ר לערלייאמיט אל  בענטשען אייך זאלל הש״י  טעכטער,-שוויגער אונד

                                                           
תֹו"    60 ֶהמְּ י" )משלי יב,י(. יֹוֵדַע ַצִדיק ֶנֶפש בְּ ְכָזרִׁ ים אַּ ֲחֵמי ְרָשעִׁ  ְורַּ
וז"ל הגמ': דא"ר יוחנן: טוב המלבין שינים לחבירו, יותר ממשקהו חלב.  (,קיא,ב) ותעי' בכתוב   61

      שנאמר: "ולבן שנים מחלב", אל תקרי לבן שינים, אלא לבון שינים, עכ"ל הגמ'.

ח ב בחיי-מן הראוי להביא מ"ש ברבינו מַּ ת ְישַּ ן ּוְקֹטרֶּ מֶּ תֶּ  –פתיחה לפרשת תצוה, וז"ל: "שֶּ ק ֵלב, ּומֶּ

ש" )משלי כז,ט(. שלמהֵרעֵ  ת ָנפֶּ שגלה  יר על האדם בכתוב הזה, לרחם על הגרהמלך ע"ה יזה-הּו ֵמֲעצַּ

 ממקומו ומארץ מולדתו. ומפני שהתורה הזהירה עליו בכמה מקומות שלא להונות אותו לא בדברים

ואתם "ולא בממון שנאמר: "וגר לא תונה" )שמות כב,כ(, וכתיב: "וגר לא תלחץ" )שם כג,ט(, וכתיב: 

חייב ידעתם את נפש הגר" )שם(, לכך בא שלמה והוסיף וחדש כאן, כי האיש הגולה והנודד ממקומו ית

וב האדם עליו בשתים: האחד שיספיק לו מזונותיו, השני שיסביר לו פנים. והנה הוא נקשר עם הכת

א האדם שיצשלמעלה: שאמר: "כצפור נודדת מן קנה כן איש נודד ממקומו" )משלי כז,ח(, המשיל את 

מן המקום אשר נולד שם, כעוף היוצא מקנו ששם תחלת הויתו וסבת תולדתו. וסמך לו מיד "שמן 

וקטרת", וכנה המזונות כלם וכל מה שמתבשל על האש בשמן וקטורת שהוא העשן העולה מן המזון 

שמן המתבשל. והודיענו בזה, כי חייב האדם לשמח לב האיש הנודד ממקומו בספוק מזונות שהוא "

עהו" שימתיק לו רוזהו "ומתק  ,פנים-ויתחייב עוד בהסברתוקטורת" כי "שמן וקטורת ישמח לב". 

שפתים ורכות -ד שיצטרך "שמן וקטורת", עוד יצטרך "מתק רעהו" במתקפניו. כי מלב-דבריו והסברת

ה שכלית דרך אהבה-נים מעצת נפשפ-הדברים. ואמר "מעצת נפש", כלומר שיהיה אותו מתק והסברת

וכן ארז"ל בכתובות:  פתים, יותר ממה שהוא נותן לו,ש-כי ייטב לו מתקוחבה ולא דרך חנופה. 

ב(, )קיא,ב( טוב המלבין שנים לחברו יותר ממשקהו חלב, שנאמר: "ולבן שנים מחלב" )בראשית מט,י

וא (, והאל תקרי "לבן שנים" אלא לבון שנים. וכן הזכיר הנביא: "הלא פרוס לרעב לחמך" )ישעיה נח,ז

 "שמן וקטרת", והזכיר עוד "ותפק לרעב נפשך" )שם,י(, והוא "מתק רעהו", עכ"ל.
ן     62 ָייִׁ ם מִׁ י ֵעינַּיִׁ ילִׁ ְכלִׁ ב"חַּ לָּ ֶבן ִשַנִים ֵמחָּ  " )בראשית מט,יב(.ּולְּ
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 ומן א     אורחים     -הכנסת    ה  אות        אמונת
 

 נרצה מחלב. ושחוק, יותר בשמחה אתו, ינייםבדברוש-ןלב
 

רחים בסבר או-קבלת בענין זה,ה-בעולם פירות מצאתי יתברך-בעזרת השם )וכבר
די, י בזרוע ביסורי רעאמטיזמוס גדול עליכם-לא רב זה זמן שהייתי פנים יפות.

ד, סופר סת"ם אח זקן איש שחרית-אחר אכילת ובא אצלינו וגם קצת בהחזה.
ובאשר  לאכול. לו ונתנה בשבילו, תחי' הכינה לשם. ואמכם סמוך או מסעפינקע

 מכאובי.  לו סיפרתי עליכם,-אל הגדולים-אודות היסורים פני רעים כי ידעתי
רופא מפורסם,  במצוות נסיונו רפואה הידועה לו, על ידי לי מסר תיכף והוא

לי  נתהותה יתברך-השורף )ברענסיל(. ובעזרת השם עשב עם פעולה לעשות
 .63באש ובמים" "באנו  פעמים איזה קיימתי אשר אחר ישועה,

אחר  במים רוחצים או קרים, מים גם שופכים הברענסיל, אם תכלית כן כי
, 64פריש געפליקט ה' בדי ברענעסיל או ד׳ של אגודה )עושיםבהעלים  היטב שמכים
חלקת העור  על ומכים וחובטים בהם העלים, עם הושענא-בד גדול בערך להיות יכולים
בימות  כך-ואחר העלים(. שכמעט נושרים עד הרבה, פעמים מראמאטיזן הכואב-באבר

)ואם מהברענסיל.  נחבט הכואב אשר מקום את קרים במים מיד רוחצים החמה
 הכואב(. מקום על ולסוחטם קצת במים הנ״ל הברענסיל לשרות גם כן רוצה, יכול

כמנהג הברענעסיל.  קטנות, המתהוה, בלעטערליך=חברבורות-מתהווים ע"י חום
 השם.  -כן בעזרת גם לא עלינו, והועיל 65קראמפ-לברוסט גם אח"כ וניסיתי

אשר  והרופאאחת ביום(.  פעם רק אבל פעמים, הרבה בקיץ לעשות יכולים)דבר זה 
לי  היו שמנים, וסממנים, לא-והמשיחות הפעולות,-רבות דרשתיו מקודם, גם

נם, שליחו. ואם יח-הרופא שלח אשר ממושכה. עד תוחלת לשום תועלת, רק
                 הנ״ל(.            מטובה נפשי חושך הייתי בדומיה, מאתו הייתי מעלים

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

הכנסת  מצוה פון דער חשובער צו אייך איילט אין אהן אייך גרייט ונפש.
 אין  אייך צו קימט וואס דעם אורח לוסטיג  אין  יינדליךפר  אהן  אורחים.  נעמט

זיין  מקבל איהר זאלט ח״ו. יעדען ארימאן א אדעד עושר, א איז ער הויז, סיי
 .       פנים.                                                               פריילעך מיט א

מחלב״  שיניים ״ולבן פסוק: םדע געטייטשט האבען ז"ל אונזערע הייליגע חכמים
 שמיסענדיג אין לאכענדיג, אורח דעם מ׳ווייזט וואס ציין פון דיא ווייסקייט דאס
עססען. ]זיהע  צו איהם גיבסט דיא וואס מילך דער פון איהם, איז חשובער מיט

         הקודש[.                                                         -ןאין לשו אבען
 

א  ענין. איך האב דעם וועלט פון דער אויף געהאט האב אליין איך ישועה, א פאר )וואס
דער  אין אויף האנד, א רעמאטיזען אויף פון יסורים גרויסע געליטען צייט לאנגע

פון  סופר א אלטער מאן, א אונז געקוממען צי איז פריה, דער אין בריסט. איינמאהל
האב  איך צו עססען. אין ווייל געגעבען האט איהם תחי׳ מוטטער סעעפינקע. אייער

איך איהם  מיין פנים, האבע אויף זיך יסירים דערקעננען מיינע דאס געוויסט
 .    שמרצען  דערצעהלט  מיינע

א  געווארדן פון ארדינירט איז רפואה, וואס א דעם צו געזאגט תיכף מיר האט ער אין
 -לשון ברעננעסר ]קראפעוועס[ )זיהע ייסטה וואס גראז דעם דאקטער. דורך גרויסען

דער  וואס אללע רפואות דיא געווארדען. אין געהיילט ב״ה בין איך הקודש(,  אין
דעם  געשיקט צו האט געניצט,  ביז הש״י נישט גאר געגעבען, האבען מיר האט דאקטער

פאר  יםיסור מיינע דערצעהלט נישט געוועזען אבער העטטע איך ווענן שליח. אין גיטען
 רפואה(.                 דער צי געוועזען געקוממען נישט איך האט אורח, דעם

                                                           
ְבָת ֱאנֹוש ְלרֹאֵשנּו  ע"פ הפסוק   63 ְרכַּ ֵאש ּוַבַּמִים"הִׁ אנּו בָּ יֵאנּו ָלְרָוָיה בָּ תֹוצִׁ   " )תהלים סו,יב(. וַּ
 ., שתכונתו שצורב העור['סירפדממיני ה' - ]ברענסיל = סוג של צמח תרגום: תלושים טריים.   64
65   
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 אומןם, הרהור     אורחי-הכנסת  ה  אות     אמונת
 

בשש  מתברך לעני, פרוטה 'הנותן :חכמינו ז"ל אמרוובלאו הכי 
הכנסת אורחים  . ו'גדולה66בי״א ברכות' ברכות. והמפייסו, מתברך

 .67השכינה' פני מקבלת יותר
  

 69פרסה" "מפרסת יש, סימני טהרה שני כי 68חסד-תורת וכתב בספר
, 71גרה" "עשרים . ו"מעלת גרה" מלשון70לחמך" לרעב על דרך "פרוס

 פרוטה ]וכו'[, עיין שם. לעני ]היינו[ שיתן
 

להקדיש  תברךי-םהש שיעזרנו לבקש, יש מאוד מה הרהור:
לגוף  ובדוקה ולהגד וסגולה לעבודתו וחפצו. מחשבותינותתתתת

                                        נגד          ועתיק חזק תבלין ורה, והואת-יבדבר האפשר בכל להרהר ונפש,
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

איין  פרוטה פאר א גיבט , ווענן איינערגמרא הייליגע דיא זאגט איבערהאפט אין
מקרב  פריינדליך איהם איז ער ברכות. וווענן 6מיט  געבענשט ער ווערט ארימאן,

פון  עססערגר איז אורחים-הכנסות ברכות. דענן 11מיט  געבענשט ווערט ער
                                             השכינה.-פני קבלת

 

מיר זאללען  הלפען אונז זאלל הש"י, ער בעטען מען ברויך שטארק וויא הרהור:
ווילען.  ס׳איז  זיין הייליגען צו אין עבודה. זיין צו מחשבות אונזערע הייליגען זיך
  -רידב אין זיין מהרהר פיעל מאגליך וויא מ׳זאלל ונפש, גוף צום סגולה גרויסע  א

                                                           
וז"ל הגמ': וא"ר יצחק: כל הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות, והמפייסו  (,ט,ב) ב"בעי' ב   66

, דכתיב: "הלא פרוש וגו' תברך בי"א ברכות. הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכותמ -בדברים 

 עשרה ועניים מרודים תביא בית כי תראה ערום" וגו' )ישעיהו נח,ז(; והמפייסו בדברים מתברך באחת

 ברכות, שנאמר: "ותפק לרעב נפשך ונפש נענה תשביע וזרח בחשך אורך ואפלתך כצהרים, ונחך ה'

 יב(.-,ינחשם ) ר ודור תקומם" וגו'תמיד והשביע בצחצחות נפשך וגו', ובנו ממך חרבות עולם מוסדי דו
עני לשם דאף שלא נתן לו צדקה, מ"מ מתברך. וז"ל: אמרו: הנותן פרוטה  ועי' בבית הבחירה למאירי

מתברך בשש, והמפייסו בדברים אע"פ שלא נתן מתברך באחת עשרה. מכאן ואילך צא וחשוב, נתן 

ברך באחת עשרה. ושיטת הסוגיא ופייס כמה הוא מתברך. ויש מפרשים המפייסו עם הנתינה, מת

 מוכחת דאף בלא נתינה, ובלבד בשאין ידו משגת: עכ"ל.
)בובר( בראשית פי"ח, וז"ל: "ויאמר אדני", להקב"ה אמר שלא יסלק שכינתו  אגדה-במדרש עי'   67

 כינה'.ש-הקבלת פנימאורחים יותר -משם, כדי שילך לקראת אורחים. מיכאן אתה למד ש'גדולה הכנסת
מרדכי ראטהשטיין דומ"ץ האלמין(, ושם נה,ב. מדה"ס, מביא את התדב"א )זוטא בפ"ג(  להרה"ג)    68

אין כל אדם למיתה, ו-מעיד אני עלי שמים וארץ, שלא נתקבצו בני עה"פ "פועל אדם ישלם לו" וז"ל:

יו ברייה יורד לידי צער, אלא מתוך אכילה ושתיה ושמחה שאדם אוכל ושותה ומשמח הוא ואשתו ובנ

ווקא 'כשאוכל ושותה הוא דוע"ז מדייק שם, שכ"ז הוא  עכ"ל., עולמו-לבית ביתו עד שהוא נפטר-ובני

-חרים על שולחנו, אז יורד לידי צער. אבל כשמכניסולא מאכיל א ביתו' דייקא,-ואשתו ובניו ובני

יתן ים לאורחים, ודאי שלא יזיק לו ח"ו. ומביא שם מחז"ל: 'כל בית שעושים בו צדקה וגמ"ח לאורח

 'וע"ז מביא בהמשך הרמז, שישנם בלהם מאכל, הבית הזה אינו צריך לרופאים שיבואו לרפאותם'. 

ולא  הרה, "מפרסת פרסה" ר"ל שיתן פרוסה לעני. וגם 'גרה יגר' )גרה מלשון ממון(.ט-סימני

 ל.אכמ", ויאמר אדם נתתי פרוסה לעני, ואיני צריך ליתן לו גם ממון. וכן להיפך. ועי"ש עוד שהאריך
ה"    69 סָּ ֶרֶסת ַפרְּ ע ְפָרֹסת  ֹכל ַמפְּ סַּ ת שֶּ עַּ הְוֹשסַּ ְבֵהָמה ֹאָתּה תֹאֵכלּו"  ַמֲעַלת ֵגרָּ  ויקרא יא,ג(.)בַּ
ֶמָך"ֲהלֹוא    70 ֵעב ַלחְּ רָּ ֹרס לָּ לָ  פָּ ְתעַּ ְבָשְרָך לֹא תִׁ יתֹו ּומִׁ סִׁ ה ָעֹרם ְוכִׁ ְראֶּ י תִׁ ת כִׁ יא ָביִׁ ים ָתבִׁ ים ְמרּודִׁ יִׁ ֲענִׁ ם" וַּ

 ישעיהו נח,ז(.  )
ש    71 ֹקדֶּ ל הַּ קֶּ ְהיֶּה ְבשֶּ ְרְכָך יִׁ ה"ְוָכל עֶּ ִרים ֵגרָּ ל" )ויקרא כז, ֶעשְּ ָשקֶּ ְהיֶּה הַּ  כה(.יִׁ
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 אומןהרהור, הרהורים             ה  אות        אמונת
 

 זה.ה-םבעניני העול דאגות נגד גם ,72טענותיו בכל רעה-רהיצ
 

אותיות  ״אגדה״ , כי73החיים-ספר בהקדמת ]ביה[ סימן וכבר איתנח
                            הש״ס.-באגדת שיעסוק הדאגות, לגרש ״דאגה״. וזו סגולה

 

קדוש -ברגע דווקא כי התפילה. בעת זירוז צריך ומאוד הרהורים:
נדחקים לפעמים  בתפילה, לכוון רוצה האדם אשרתתתתתתת

מתנוססות לבלבל  אשר ונותש-עם תמונות מבהילות,-מחשבות
הם,  איפה באו, ואלה ןנשגבה מאי דעת-הטהורה. ופליאת-המחשבה

 ילדם.                              ומי
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

דאגות  אקעגען אין הרע יצר געווירטץ קעגען שטארק א זייער איז דאס תורה.
 זאכען. וועלט פון דיע

איז  אז ״אגדה״ ,החיים ספר פון הקדמה דער אין שטעהט געשריעבען עס
דיא  ןצו פערטרייבע סגולה א דעם-איבער ס׳איז ״דאגה״. אותיות פון דיעזעלבע

 גמרא. דער פון ״אגדתא״ אין זיין מ׳זאלל עוסק דאגות,
 

דווקא אין   ווייל  זיין. צו געעווארנט זעהר מען ברויך  התפילה בשעת הרהורים:
מוח  זיין אריין אין זיך תפילה, חאפען דיא זיין ןמכוו מ׳וויל ווענן רגע דער

 דיא . געשטאלטען,  וואס  פערמישען  פערשיעדענע  מיט  מחשבות,  שרעקליכע
                                                           

       וז"ל הגמ': ברא הקב"ה יצר הרע, ברא לו תורה תבלין, עכ"ל הגמ'.  (,טז,א) עי' בב"ב   72

דאמר בעלמא כ עבירה-לת את הרהוריבלין, שהיא מבטתהן  -ברא לו תורה וז"ל:  ופרש"י שם

 מדרש אם אבן הוא נימוח כו', עכ"ל.   ה-)קדושין ל,ב( אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית

ה תורה כסם חיים; סם תם, נמשל -וז"ל הגמ': ת"ר: "ושמתם" )דברים יא,יח(  (,ל,ב) ועי' בקידושין

"ל: בני, כל זמן שהרטיה זו על דולה והניח לו רטיה על מכתו, ואג-משל לאדם שהכה את בנו מכה

 ם אתהמכתך, אכול מה שהנאתך, ושתה מה שהנאתך, ורחוץ בין בחמין בין בצונן ואין אתה מתיירא. וא

 ין,בראתי יצה"ר ובראתי לו תורה תבלמעבירה, הרי היא מעלה נומי; כך הקב"ה א"ל לישראל: בני, 

"הלא אם תטיב שאת" )בראשית ד,ז(, ואם ין אתם נמסרים בידו, שנאמר: א -ואם אתם עוסקים בתורה 

ידו, שנא': לפתח חטאת רובץ, ולא עוד, אלא שכל משאו באתם נמסרים  -אין אתם עוסקין בתורה 

"ר: ומתנו בך, שנאמר: "ואליך תשוקתו", ואם אתה רוצה אתה מושל בו, שנאמר: "ואתה תמשל בו". ת

"ר אב האדם רע מנעוריו" )בראשית ח,כא(. קשה יצה"ר, שאפילו יוצרו קראו רע, שנאמר: "כי יצר ל

בן  יצחק: יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום, שנאמר: "רק רע כל היום" )בראשית ו,ה(. ואמר ר"ש

ו" לוי: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש המיתו, שנאמר: "צופה רשע לצדיק ומבקש להמית

 בי ר', שנאמר: "אלהים לא יעזבנו בידו". תנא ד)תהלים לז,לב(, ואלמלא הקב"ה עוזרו אין יכול לו

אם אבן הוא נימוח, ואם ברזל הוא  אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש,ישמעאל: בני, 

 מתפוצץ, שנאמר: "הלא כה דברי כאש נאם ה' וכפטיש יפוצץ סלע" )ירמיהו כג,כט(, אם אבן הוא

יט(, א(, ואומר "אבנים שחקו מים" )איוב יד,נימוח; שנאמר: "הוי כל צמא לכו למים" )ישעיהו נה,

 עכ"ל הגמ'.
)לרבי חיים ב"ר בצלאל זלה"ה אחיו של המהר"ל מפראג, ועמיתו וחברו של רבנו הקדוש הרמ"א זלה"ה.    73

לעומת זה עשה אלוקים, לבלתי מצוא  וז"ל: כי 'לכל עת, וזמן לכל חפץ'. כי גם זה הספר(.-מתוך שער

הזורחת עלי אהלו  הזמן והצלחתו-שר ללימוד התורה. כי כמו שזריחת אורשום עת אשר לא יהא מוכ

ן ב נבושל אדם, הוא ה'יומא דאיסתנא' שזכרו חז"ל בדבריהם. והוא המרחיב דעתו של אדם, ונותן לו ל

חו כך הזמן המיוחד ללימוד האגדה, הוא 'יומא דעיבא'. ואיד העולה על רולירד לעומקי ההלכות. 

ן טוב רק שימשך האדם. שאז אי-זמן ויגונו, בעננו ענן עכירות מחשבותה-של אדם מתוך דאגת

 , עכ"ל. לבבו אל דברי האגדה, במקום הדאגה. כי אותיות ֵדין כֵדין
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, 75ר"ןוהמ-יבליקוט גם כן כמו שכתוב ,74שונות סגולות יש והנה
 תברך.י-םהש קדושת על נפשו שיכוון אז למסור

 

תפילה, ה-םשל מקו סימן זה כי אדרבא, ,חדא-רבספ ראיתי וכן
ם, שם ע-הידוע, במקום אסיפת מחנ כן קודש. כיה-הלדרכ שהולכת

אינם  דם. ובמקום אשרא-יבנ מיני כל נדחקים ולשם מלך, של מקומו
 נדחקים.                אין מלך,ה-ימשרת פחותי רק

 

והאדם  כלל, להשגיח עליהם שלא כתוב  76קדושיםה-םספרי ובשאר
עליהם, אז  ישגיח אם מחשבתו. כי יבלבל ולא שלו, את יעשה

כשאינו  בתפילתו. אבל לדחותו יכלו כי שמחים, הללו הרהורים
 ו                                   .  למבין בזה ותוהו. ודי אפס לרוח מבוטלים המה גם עליהם, משגיח

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
א  זייא קיממען. דען וויא פון ווינדער גרויס א איז עס אין מחשבות הייליגע
דעם   צו ןאי פערהאנדע זין, עס אין נישט גאר זייא מען האט טאג גאנצען

זאלל  ער ר"ןמוה-ליקוטי אין שטעהט עם וויא אזוי סגילות פערשיעדענע
 .      הש״י וועגען קדושת זיין נפש-מוסר זיך וויל ער אז האבען זין דאמאלס אין

דיא  אז גיטער סימן א אדרבה איז דאס אז ספר א אין געזעהן האב ווידער
מלך  פון דיע מחנה וויא דארט דייקא וועג, ווייל גיטען א אויף תפילות געהען

נור  זעננען וויא עס אין מענשען. קלאס יעדע אריין זיך שטיפפען זיך, געפינט
 נישט קיינער.            זיך שטיפט אהין דארט מלך, פון משרתים נידריגע

אומקיקען  נישט זיך מ׳זאלל אז געזעהן, איך האב קדושים-ספרים אנדערע אין
ממילא  דאס זייניגע, טהאן נור זאלל מענש ת, דערמחשבו שלעכטע דיא אויף
פרייד  זייא מיט מ׳קיממערט זיך אז ווערן. דען פערמישט נישט מחשבה זיין וועט

תפילה.  זיין פון אוועק שטויסען געקאנט איהם האט ער דאס הרע-יצר דער זיך
איז  בטל. דאס אויך ווערן זייא זייא אויף אום נישט זיך קיקט ער אז אבער

 פערשטעהן. צו מענש קליגען א ניגפירגע
                                                           

שיעביר ידו ג' פעמים על מצחו, ויאמר בכל פעם: "לב טהור ברא  האריז"ל מי'מתל בשם א'כ'  מוסר-בשבט   74

 .ויסורו המחש"ז ים שנאתי ותורתך אהבתי"לומר "סעפ :נוחלין-בצואות ישו לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי".
...נמצא, שיוצא לנו מזה עצה נפלאה  וז"ל: פ בסוף מאמר "ה' עוז לעמו יתן"(-מוהר"ן קמא אות-)ליקוטי   75

עת התפילה. שכשאדם רואה שאינו יכול להתפלל כלל, ולקשר המחשבה אל ה', ובפרט בש-לעבודת

שהוא, אפילו -הוא כמושה', כי אע"פ -כיר את עצמו שהוא בודאי מרצה למות על קידושהדבור. אזי יז

יו רוצים להעבירו על דת לגמרי ח"ו, בודאי היה מוסר אעפ"כ, אם ה התחתונה מאד,-אם הוא בדיוטא

' ולא לעבור על דת ח"ו. ה-ל קידושישראל למות ע-רצה אפילו פושעיה'. כי ע"ז מ-נפשו על קידוש

', ה-נו בחוש פעמים אין מספר וכנ"ל. ותכף כשיזכיר את עצמו שרוצה למסר נפשו על קידושכאשר ראי

ינת התחברות המח והדבור כנ"ל, וע"כ עי"ז יכול יוסף שהוא בח-שלום, בחינת-עי"ז יתעורר בחינת

   .                                                 להתפלל ולקשר המחשבה אל הדבור וכנ"ל, עכ"ל.   
...והלא תראה,  וז"ל: אות עב בסוף מאמר להתחזק בכל פעם כנגד היצה"ר(. )קמא מוהר"ן-עי' בליקוטי   76

רהורי ע"ז, ויש שבשעה שעומד להתפלל בא לנגדו דמות ע"ז. ואף האדם שיש להם -שיש כמה בני

אד מת, וקשה לו אעפ"כ מתגבר עליו מאד, ומצטיר ועומד לפניו זה הדמו שיודע בעצמו שאין בה ממש,

, ל מהםלהעביר זאת מדמיונו ומחשבתו... ובודאי מי שמתגברים עליו אלו הדמיונות, קשה לו מאד להנצ

של  ולהעבירם ממחשבתו. וכל מה שמתגבר... מתגברים עליו הדמיונות אלו יותר ויותר...כי זה טבע

דרבא, מתגברים וכו'. ע"כ אאלו היצרים... כל מה שרוצים להתגבר על אלו המחשבות, יותר ויותר הם 

 לא להשגיח עליהםרעות, צריך ש-אם רוצה להיות ירא ה', ורוצה להתפלל, ואינו רוצה באלו המחשבות

 כלל... ורק יעשה את שלו במה שהוא עסוק, בתורה או תפילה... ולא ישגיח עליהם כלל, עכ"ד.
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 ,ז"ל ב"םרמה' ה-קדוש בדברי להזהר גדול, עיקר זה  ובות:ט-הנהגות
דעות -בהלכות הגוף-לבריאות אזהרותיו שבתחילת םםםםםםםםם

  .77נקביו כתב: שלא להשהות
 

מ' אלעאי בג בר ודאדר' י מעשה מהאי ברור הוא גדול, עיקר ושזה
 -דומים למגדלי מטרוניתא: פניך האי ליה דאמרה 78נ״ה דףב רכותב

ופניהם  טורח, בלי ששכרם רש"י: ופירשברבית, ]-חזירים ומלוי
שבועה[. לדידן -לשוןש"י: ר פירשהימנותא, ] צהובים[. אמר לה:

מאושפיזא  איכא הכסא-בית וארבעה עשרים אלא אסורין, תרווייהו
 בכולהו.           נפשאי ובדיקנא אזלינא דכי מדרשא-לבי

 

אנשים  אסיפת בין חנויות, ושעסקם-לבעלי ליזהר צריך וביותר
לזה  מגניבות, ירא או שם, אלה את להניח יבוש הרבה. כי לפעמים

 ]דכתיב[: <  79מדאורייתא וחומר שהוא-שכן וקל-ומכל צריך זריזות.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

זיין ערשטע  איז דעות״ ״הלכות אין םב"רמ הייליגער דער ובות:ט-הנהגות
 נישט אויפהאלטען.   געברויך דעם זיך מ׳זאלל געזונדהייט: צו וואהרנונג

פרוי  : אייןברכות דיא גמרא פון בעוויזען אויך איזזאך,  אגרויסע איז אז דאס יןא
אויסגעזעהן(,  גיט זעהר )ער האט אילעי בר׳ ר׳ יודא צו געזאגט האט א שר פון

געלד אויף  לייהען סווא אין חזירים,-מגדל די וואס זעננען צו גלייך איז פנים 'דיין
ער  פלאגע'. האט אן, אהנע יא גרינגזי געלד קימט זייער פערצענט, וואס

איז ווייל  דאס געאסר׳ט.  נור דיא תורה אונז ביידע,  האט דיא דאס געשווארען:
פון מיין  זעננען הכסא׳ס_בית 24אויף.  נישט געברויך מיין מיר האלט איך

בודק  מיך בין און ן,שטעה איך יעדען בלייב המדרש, בייא-בית צום ביז קוואטיר
 צו פערריכטען.    געברויך מיין נישט ךברוי איך אב

                                                           
שהרי אי אפשר שיבין או ידע דבר  הואיל והיות הגוף בריא ושלם מדרכי ה' הוא, בפ"ד ה"א. וז"ל:   77

צמו עהבורא והוא חולה, לפיכך צריך להרחיק אדם עצמו מדברים המאבדין את הגוף, ולהנהיג _מידיעת

וא בדברים המברין והמחלימים, ואלו הן: לעולם לא יאכל אדם אלא כשהוא רעב, ולא ישתה אלא כשה

 יד.להשתין או להסך את רגליו יעמוד מ אלא כל זמן שצריךואל ישהא נקביו אפילו רגע אחד, צמא, 
הכסא'. מעליותא הוא? והתניא, עשרה דברים מביאין את האדם _'והמאריך בבית וז"ל הגמ': .נה,א   78

מליח _דגובהמה, ושדרו של דג, _גפנים, ומוריגי_גפנים, ולולבי_קנים, ועלי_לידי תחתוניות: האוכל עלי

רו. והמקנח בסיד, ובחרסית, והמקנח בצרור שקנח בו חביין, _שאינו מבושל כל צרכו, והשותה שמרי

כי מאריך ולא תלי. ד -מאריך ותלי, הא ד -ל"ק, הא  –הכסא יותר מדאי! _וי"א: אף התולה עצמו בבית

ברבית. _חזירים ולמלוי_הא דא"ל ההיא מטרוניתא לרבי יהודה ברבי אלעאי: פניך דומים למגדלי

הכסא איכא מאושפיזאי _רבעה ביתרן; אלא, עשרים ואא"ל: הימנותא! לדידי תרוייהו אסי –

     עכ"ל הגמ'. מדרשא, דכי אזילנא, בדיקנא נפשאי בכולהו,_לבי
לא טורח, ושמחים בחלקם, לכך פניהם בשכרן מרובה  -ברבית _חזירים ומלוי_וז"ל: למגדלי ופרש"י

 ל.שון שבועה, כלומר: באמונה, שתיהן אסורות לי, עכ"ל -צהובים. הימנותא 
המאוסים מלבד שרצים, הוא מן  _, אם איסור "בל תשקצו" בשאר דבריםנחלקו הראשונים בזה  79

 , ויסוד הלאו הואי"א שעובר מן התורה על כל הדברים המאוסיםהתורה, או אינו אלא מדבריהם: 

פות תועבהגהות השלם סי' עג, ועי"ש _עי' ביראים)אכילה', אלא משום מיאוס ושיקוץ. _לא בגדר של 'איסור

וי"א שאינו אלא  סי' יג(. ותב"שסי' קטז,  ב"י יו"ד. ועי' בשם רמ"המכות טז,ב  ריטב"אסי' פ;  סמ"ק; ראם

בעלמא, ומהתורה אינו עובר אלא במ"ש במפורש, היינו _והפסוק אינו אלא אסמכתא מדבריהם,

לאוין קצד;  רקיע לרשב"ץזוהר המכות שם בשם כל המפרשים; בריטב"א )עי' . חיים הטמאים_על שרצים, ובעלי

 .יו"ד סי' קטז(לבוש, ופר"ח מאכלות אסורות פי"ז כז;  מל"מ
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 וכו'. 80"ולא תשקצו"

 

נחשב  ואז ,81ביותר לו הערב אפי׳ ממאכלים הכרם למלאות שלא  ב(
 .82גם לתענית

 

אפיך  לזה "בזעת וסימן ,83אכילה קודם הגוף-תנועות איזה לעשות  ג(
 .  רפואות וספרי 85הקדושים-בספרים שכתוב כמו 84לחם" תאכל

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

יערע זי וואס אויך דיע וויא געבען, אכט געוועלבער זיך ברויכען איבערהויפט
זיך  מען מענשען. אסאך מאהל שעהמט צווישען זעננען בעשפטיגונגען עהויפט

מען  זאלל פאר גניבות זיך פארכט מען צילאזען, אדער-איבער פרעמדע דיא
 וכו'. תשקצו" תורה "ולא דער אין לאו א עס איז זיין. איבערהויפט געווארנט

 

וואס שמעקקען  מאכלים דיא פון אפי׳ עססן אן שטארק צו נישט זיך מ׳זאלל ב(
 וואס עססען אין מיטטען מפסיק איז מען אין זיך, מ׳האלט ווען זעהר.  אין איהם

פאר  גערעכנט דאס ס׳ווערט ספרים הייליגע דיא אין איהם, שטעהט ס׳שמעקט
 תענית. א

                                                           
ָּטֹהר   80 ָּטֵמא לַּ ְּטֵמָאה ּוֵבין ָהעֹוף הַּ ְּטֹהָרה לַּ ְבֵהָמה הַּ ם ֵבין הַּ ְלתֶּ ְבדַּ צּו"ְוהִׁ ַשקְּ לֹא תְּ ְבֵהָמה  וְּ ם בַּ ְפֹשֵתיכֶּ ת נַּ אֶּ

ְרֹמש ָהֲאדָ  ר תִׁ ֵמא" ּוָבעֹוף ּוְבֹכל ֲאשֶּ ם ְלטַּ י ָלכֶּ ְלתִׁ ְבדַּ ר הִׁ  ,כה(.קרא כוי)ָמה ֲאשֶּ
הטוב הוא, אם המאכל איננו רב, ושיהא קל להתעכל. שאם -)לב,ג(, וז"ל: העיכול עי' בקישו"ע  81

ווץ אכל האדם הרבה והאיצטומכא מלא, אז קשה העיכול, כי האיצטומכא אינו יכול אז להתפשט ולהתכ

 יפה, ל כראוי. וכמו האש שאם ירבו עליו עצים יותר מדאי אינו בוערכראוי בטבעו, ולטחון את המאכ

יזהר שלא לאכול רק גופו, צריך ל-ולכן האדם אשר רוצה לשמור בריאותכ"כ המאכל באיצטומכא. 

, אינם אלא ורוב החלאים הבאים על האדם ופו, לא מעט, ולא כל שבעו.ג-ינוני לפי מזגב-בשיעור

. וביםט-סה, אפילו ממאכליםג-נו ואוכל אכילהני שהוא ממלא בטאו מפרעים. -או מפני מאכלים

מלאכול   -הוא ששלמה אמר בחכמתו "שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו", כלומר, "שומר פיו" 

צרכיו. ואמר החכם: האוכל דבר מועט מדברים במלדבר אלא   -ע. "ולשונו" רע, או מלשבו-מאכל

 רבה מדברים הטובים, עכ"ל.המזיקים, אינו מזיק לו כמו האוכל ה
, וז"ל: ...ואל ימלא כל תאוותיו לא התשובה לרבנו יונה גירונדי-ועי' ביסוד. 24עי' לעיל בהערה    82

גדול המעולה המופלא, מניעת העולם: 'הגדר -שהיה אחד מחסידי וכ"א הראב"דבמאכל ולא במשתה. 

 ה. אךתות יין, כי דייך מה שאסרה תורהמאכלות'. וכן פרש דבריו, אל יעזוב לגמרי מלאכול בשר ולש

זה  ודרךבעת מאכלו ועודנו תאב לאכול, יניח ממנו לכבוד הבורא מתאוותיו, ואל יאכל כפי תאותו. 

, כי זה בכל יום תמיד, מידי אכלו בורא יותר מתענית אחד בשבועה-תמנענו מחטוא, ותזכירנו אהבת

 ה(.צאות  במצות התשובה )פרק סו וכ"כ בחרדים   ומידי שתותו, יניח מתאותו לכבוד הבורא, עכ"ל. 
פ"ד ה"ב וז"ל: ...לא יאכל אדם עד שילך קודם אכילה, עד שיתחיל  עי' ברמב"ם בהלכות דעות   83

 קר עדגופו לחום, או יעשה מלאכתו או יתיגע ביגע אחר. כללו של דבר, יענה גופו וייגע כל יום בב

וב. טנפשו, ואוכל. ואם רחץ בחמין אחר שיגע, הרי זה  שיתחיל גופו לחום, וישקוט מעט עד שתתישב

 ואח"כ שוהה מעט ואוכל, עכ"ל.
ֵזַעת ַאֶפיָך תֹאַכל ֶלֶחם"   84 ל ָעָפר ָתשּוב"  בְּ ָתה ְואֶּ י ָעָפר אַּ ָנה ֻלָקְחָת כִׁ מֶּ י מִׁ ל ָהֲאָדָמה כִׁ ד שּוְבָך אֶּ עַּ

 )בראשית ג,יט(.
, לדברי הרופאיםוז"ל: "בזעת אפך תאכל לחם". יש סמך מכאן בראשית שם( שכ' ) יקר-עי' בכלי   85

האומרים שקודם כל אכילה צריך האדם לעסוק באיזו מלאכה המחממת את בעליה, כי זה עוזר אל 

כל  העיכול, וכמ"ש "יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך" )תהלים קכח,ב(. וזש"ה "בעצבון תאכלנה

ימי  ו "כלאכה כמ"ש באיוב )י,ח( "ידיך עצבוני ויעשוני". ובאומרימי חייך", כי 'עצבון' הוא לשון מל

 א ידרוש אחר המותרות. כי מה יתרון לו שיעמול לרוח, עכ"ל.חייו לבד, ול-חייך" הורה שיאכל כדי
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                  .86קצת לנוח ולאחר האכילה
 
      .88הצורך לעת קצת רק ,87המשכרים-משקין משתיית להזהר  ד(
 

יכבדו  שלא כדי והדאגות, העצבות ירחק לישן, שהולך קודם ה(
 .89עליו חלומותיו

 
'מודה  יאמר בהקיצו ותיכף ,90המטה שלפני ק״ש קודם להתוודות  ו(

 .91הקדושים-בספרים כמו שכתובוכו'  אני'
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
אין נאך  עססען. דעם פאר באוועגונג קערפערליכע מאכען צו זעהן מ׳זאלל ג(

 ריהען. אפ ביסעל א עססען דעם נאך עססען, אין דעם
 

אם  שיכור, נור מאכען וואס געטראנקע זאלכע א פון היטען זיך מ׳זאלל ד(
 א ביסעל. ערלויבען זיך מען קאן פאלל נאטהיגסטען

 

דיא  דאגות, כדי אללע ערווייטערן זיך מען זאלל שלאפען זיך מ׳לייגט בעפאר ה(
 שלאפען. קעננען געהעריג וועט רידערן, אין נישט איהם זאללען חלומות

 

וויא באלד  זיך שלאפען. אין מ׳לייגט ק״ש, איידעד פאר זיין המתווד מ׳זאלל ו(
דיא  שטעהט אין עס וויא אזוי אני" זאגען "מודה מען זאלל אויף, מ׳וואכט
                                ספרים.  הייליגע

                                                           
פ"ד ה"ג וז"ל: לעולם כשיאכל אדם ישב במקומו או יטה על שמאל,  בהלכות דעות עי' ברמב"ם   86

חר ייל איגע ולא יזעזע גופו ולא יטייל עד שיתעכל המזון שבמעיו. וכל המטולא יהלך ולא ירכב ולא י

  אכילתו או שיגע, הרי זה מביא על עצמו חלאים רעים וקשים, עכ"ל. 
שמביא יללה  -וז"ל הגמ': ...ואמאי קרי ליה יין ואמאי קרי ליה תירוש? יין  (,עו,ב) ביומא יןעי   87

נעשה  -רש. רב כהנא רמי: כתיב תירש וקרינן תירוש, זכה  שהשכל המתגרה בו נע -לעולם, תירוש 

 היינו דרבא, דרבא( ]מסורת הש"ס: רבא[ רמי: כתיב ישמח וקרינן ישמח,נעשה רש. )ו -ראש, לא זכה 

 שממו. והיינו דאמר רבא: חמרא וריחני פקחין, עכ"ל הגמ'.  מ -שמחו, לא זכה מ -זכה 

 בו בחכמה.לשמפקח  -ראש  לשתות לפי מדה. נעשה -: זכה ופרש"י שם
וכגו' בשבתות ומועדים לקידוש והבדלה. או בתוך הסעודה לקיים מ"ש "ושמחת בחגך" ודרז"ל    88

 'אין שמחה אלא ביין' )פסחים קט,א(. או אחר אכילת דגים או גבינה, קודם אכילת בשר.
למעט בסעודת יא בסי' עא סעי' ב וז"ל: ראוי לאדם בינוני הבר וכעי"ז כתב עוד בקיצשו"ע   89

ר , ותהא קלה מסעודת היום, וירויח בזה ארבעה דברים: )א( ישמור בריאותו, )ב( יהא נשמהלילה

יו שיהיו חלומותבדבר רע שלא יבא לידי מקרה לילה, שבא מחמת אכילה גסה ודברים המחממים, )ג( 

 )ד( שלא תכבד ,נוחים ומיושבים, כי מרוב אכילה ושתיה הרבה פעמים באים חלומות קשים וזרים

 שינתו עליו, ויקיץ בזמן הראוי, עכ"ל.
)כט,ב(, שכתב שצריך להתודות בכל לילה בכמה מיני וידויים בק"ש.  בפר' צו דושקה-רבזוה 'עי   90

 . (ס"ק ט) ובמ"ב שם, (ס"ק ז) ועי' במג"א שם מ"ש בשם של"ה. (סי' רלט ס"ק ג) ועי' בא"ר
צו משנתו, וז"ל: ובקומו יאמר מיד: 'מודה אני לפניך מלך חי היום בהקי-, בסדרהיום-בס' סדר עי'   91

ן ת, איוקים שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך'. ואין צריך לזה נ"י כי אפילו יהיו ידיו מטונפו

ק ח סי' א ס" ובמ"ב בסי' ד ס"ק כח. המ"אוהביאו  חשש כיון שאינו מזכיר לא שם ולא כנוי, עכ"ל.

ך' יאמר בלי שתיבת 'בחמלה' יהיה באתנחתא, ו'רבה אמונת תשובה-יוהוסיף בשם השער, הביאו

 קר. הפסק. והוא מן הכתוב חדשים לבקרים וגו' שהקב"ה מקיים אמונתו להחזיר נשמות המופקדים בבו
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יות לה ושלא ושלום.-חס וקתומחל שנאה, וכעס, מקנאה, להזהר  ז(

ואדרבה  בכבודו. אדם פגע אם להקפיד הכבוד, ושלא אחר רודף
איזה  עליו יטורל שלא הנבהל על זה עון, ולרחם-לכפרת לחשוב

טוב ו ריב.-חרחור והשקט בלי בנחת להוכיחו אפשר, באם שנאה. רק
פלות ש-עניני וכדומה שפגמתי, הפגמים ידעת אילו לו: לאמר מאד

ראוי לכבוד. ואז יש פעולה טובה בכפליים, הא'( שמשבר את שאיננו 
עצמו ברחמנות. ב( כי אז המבייש מתמלא בושה וחרטה, ודבר זה 

 מנוסה.
 

בשר  עד 'מנפש זה כי ביותר, ממון-תאות אחר להוט להיות שלא ח(
טובות המסוגלות -פעולות לעשות ושלום. כי אם-חס 92מכלה'

אם  ושלום, כי-חס לא לדאוג טובים. אבל-חיים להרוויח לצורך
שאנחנו  בשביל ,93יכלכלנו' והוא יהבנו יתברך-על השם ל'השליך

  .94כנים'-ביצי עד ראמים-מקרני ומכלכל זן ומפרנס ברואיו, והוא
 

 כי ,95הפרנסה על קולנו" "שמע בפרט בברכת יתברך,-להשם ולהתפלל

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
זיין. אין זיך  מקנא נישט קיינעם קנאה, מ׳זאלל פון זיין געווארנט מ׳זאלל ז(

מען  כבוד, אין גליסטען נישט ח״ו. מ׳זאלל מחלוקת כעס, אין פון ערווייטערן
אדרבא  ער זאלל כבוד, נור זיין איהם בערירט מען ווען יןזי מקפיד נישט זאלל

נור  שנאה,  קיין איהם  אויף האלטען  נישט זאלל אין עון.  כפרת א פאר רעכנען
ווען ער קען איהם מיט גיטע רייד צורעכט ווייזן, איז גיט. ווען נישט, איז 

 בעססער זיך נישט וויסענדיג צו מאכען.
רונד גצו  מענש דעם טהיט דאס זיין, דען גייציג-לדגע איבריג נישט מ׳זאלל ח(

 צו  מעגליך פעולות  וויפיעל טהאן צו אוודאי נפש.  מ׳ברויך און גוף דעם ריכטען
                                                           

לֹו     92 ְרמִׁ ַכֶלהע"פ הפסוק "ּוְכבֹוד יְַּערֹו ְוכַּ ר יְּ שָּ ַעד בָּ ְמֹסס ֹנֵסס" )ישעיה ִמֶנֶפש וְּ  יח(.ו י,ְוָהָיה כִׁ
ֶלָךע"פ הפסוק "   93 כְּ ַכלְּ הּוא יְּ ָך וְּ בְּ הָּ ה יְּ ֹהוָּ ֵלְך ַעל יְּ יק" )תהלים נה, כג(. ַהשְּ דִׁ צַּ ֵתן ְלעֹוָלם מֹוט לַּ   לֹא יִׁ

ר בר רבה וז"ל הגמ': לא הוו ידעי רבנן מאי "השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך". אמ (,כו,ב) ועי' בר"ה

י וא טייעא, הוה דרינא טונא, ואמר לי: שקול יהביך ושדבר חנה: יומא חד הוה אזלינא בהדי הה

 ושא משוי, עכ"ל.נ -: והוה דרינא טונא ופרש"י שם  אגמלאי, עכ"ל הגמ'. 
א"ר יהודה אמר רב: שתים עשרה שעות הוי היום, שלש הראשונות  ז"ל הגמ':ו (,ג,ב) בע"זעי'   94

 כולו, כיון שרואה שנתחייב עולם כלייה, ושב ודן את כל העולםי -הקב"ה יושב ועוסק בתורה. שניות 

ושב וזן את כל העולם כולו מקרני ראמים עד י -עומד מכסא הדין ויושב על כסא רחמים. שלישיות 

 ושב ומשחק עם לויתן וכו', עכ"ל הגמ'.   י -. רביעיות ביצי כנים

 וצב להם מהיכן תזדמן להם פרנסתן. עכ"ל. ק -יושב וזן  :ופרש"י שם
וגורי האר"י זצ"ל באו"ח סי' קיט סעי"ב וז"ל: פרנסה מבקש עליה בברכת השנים.  י"ברכעי' ב   95

 , עכ"ל. וישאל מזונותיו בפירוש בשמע קולנו: שיתפלל במחשבתו על הפרנסה בברכת השנים, כתבו

אות קכ"ו  אצבעב-"י. ובמורהבשם הארסי' ט"ו אות י"ג  גודל-כ"כ בקשרוז"ל:  ובהערות שם כתב

כ' )לז,א(  כוונותה-ובשער ונדפסה ברוב הסידורים.נוסח בקשה לשומע תפלה ע"ש,  כתב רבינו

אצילות ה-תפילת דיםחסי-משנת 'אבל בסולא נזכר ענין המחשבה.  ,שישאל על הפרנסה בשומע תפלה

 כ"ל. עה ו' ישאל צרכיו במחשבה וכו'. ובברכה י"ג כתב, ישאל מזונותיו וכו', רכשבב תב,כ (אות י)

 יוולשאול על מזונותשם ס"ק ד וז"ל: טוב להתודות בש"ת ויאמר חטאתי עויתי פשעתי.  וכ"כ במ"ב

 .(ס"ק א) ומובא במ"א ,מכתבי האריז"ל ,ומקורו טהור הוא    אפילו אם הוא עשיר.
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  96'ברא דמהימנותא' הקדוש-בזוהר קורא הפרנסה, על להמתפלל

        .הקדושים-בספרים כמוזכר
 

היא  אשר עליון-למעט מגזירת יוכל לא בדאגותיו תמיד, כי ויזכור
מנהיג לכל  הוא להרבות. והבורא יתברך יוכל לא וגם לטובה, בוודאי

 .97המעשים
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ווארפען  זאלל נישט זארגען, נור זיך טובים,  אבער חיים א לעבען צו פערדיענען
זעננען  מיר ווייל פרנסה, בוודאי געבען אונז וועט ער און בטחון, זיין הש״י אויף
 וועלט.           די גאנצע שפייזט ער דען באשעפענישען, זיינע

 

דעם  דען ״שמע קולנו". ברכה דער אין פרנסה, זיין אויף צו מתפלל ברויך מען
דמהימנותא״.  ״ברא זוהר הייליגער דער אן ריפטפרנסה,  הש״י פון בעט וואס

    ספרים.  הייליגע ט איןשטעה אזויזין פון אמונה.  דער איז ער הייסט, אסד
 

פערוועניגערן  נישט ער זארגען קען זיינע דאס מיט דענקען איממער מען זאלל
דאגות  זיינע מיט ער קען איז אוודאי לטובה. אויך וואס הש״י, פון גזירה פין דער

 מעשים. פיהרט אללע פערמעהרען. הש״י נישט
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
רבים  וכבר ועיף. מחומם והוא בדרך, מים מלשתות מאד יזהר  ט(

  . 98ומהירות בלהיטות ולא מעט, אם ולעו. כי שתו

                                                           
)מד,א(, וז"ל: "הנני ממטיר לכם לחם מן השמים", רבי יוסי פתח:  עי' בזוה"ק פרשת בשלח  96

)שם  ל חי רצון" )תהלים קמה,טז(, מה כתיב לעילא "עיני כל אליך ישברו""פותח את ידך ומשביע לכ

 מנותאבני מהי כל אינוןטו(, כל אינון בני עלמא מצפאן וזקפאן עיינין לקב"ה, בגין כך )ס"א אבל( 

. בכל יומא ויומא לשאלא מזונייהו מקב"ה, ולצלאה צלותהון עליה)ס"א אצטריכן למבעי(  בעאן

נא א אילדמצלי צלותיה לגבי קב"ה על מזוניה, גרים דיתברך כל יומא על ידוי ההו מ"ט, בגין דכל מאן

י אל קמדמזון דכלא ביה. )וטעמא דמלה )שם סח( "ברוך יי' יום יום"(. ואע"ג דאשתכח עמיה, בעי למש

 . ודאקב"ה, ולצלאה צלותא על מזונא כל יומא, בגין דישתכחו על ידוי ברכאן כל יומא ויומא לעילא

דלא  "ברוך יי' יום יום". ועל דא לא לבעי ליה לאיניש לבשלא מזונא מן יומא ליומא אחרינא, הוא

ר קא, בלעכב יומא ליומא אחרא. הדא הוא דכתיב "ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו", 'יום ביומו' דיי

ת ח אמערב שבת לשבת, כמה דאוקימנא. וכדין אשתכח קב"ה מלא ברכאן בכל יומא, וכדין כתיב "פות

  כלא. לידך" וגו'. מאי "רצון"? ההוא רצון דאשתכח מעתיקא קדישא, ונפק מניה רצון לאשתכחא מזוני 

, ברא דבגיניה משתכחן ברכאן ומאן דשאיל מזוני בכל יומא ויומא, ההוא אקרי ברא מהימנא

 לעילא. עכ"ל.
את לבו, לחיות  : ...וצריך אדם לחקור הדעות המחזיקותהשמחה-בשער צדיקים-וז"ל הארחות  97

ן , ואיבבטחון שלם באלהים. מחשבה ראשונה, וכו'. ...הרביעית, שידע, אשר לכל עניניו יש גבול וקץ

 גזר הקב"ה שיהיה לו מעט, אין אדםיתעלה, ומה ש-שום אדם יכול להוסיף ולגרוע על מה שגזר הבורא

זר דים. ולא לאח,ר מה שגיכול להרבות או למעט הריבוי. ומה שגזר לאחר, אין שום אדם יכול להק

 להקדים. אך הכל הוא בגזירת העליון וברצונו, עכ"ל.
סי' לב סעיף יז וז"ל: בענין השתיה, המים הם המשקים הטבעים לאדם ובריאים  עי' בקיצשו"ע  98

לגוף. אם הם זכים וצלולים, מועילים ששומרים הרטיבות שבגוף, וממהרים להוציא את הפסול. 

ת הקרים, שהם מרוים את הצמאון, ומטיבים את העיכול יותר מאלו שאינם כשישתה מים, יבחר א

ומכ"ש כשהאדם הוא עיף ויגע, יזהר קרים. אך לא יהיו קרים מאד, שהם מכבים את החום הטבעי. 

הלב נתחמם, והוא מהותך מחמת העייפות והיגיעה, והמים -כי אז חלב קרים,-מאד שלא לשתות מים
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 .99ימין על ואח״כ שמאל, צד על קודם ישכב,  י(
 

 -מפת  ובפרט  ביותר.  חם  ולא  ,100ביותר  מליח  לאכול  שלא יא(
 .101אמונה"-שביליכמ"ש ב"מאוד  מאוד חמה מחמימות התנור ליזהר

 

 .   102שפיריטוס-חומץ עם ץּומַ מח לאכול מאוד, למעט יב(
 

 שבת  משתה בעת 103כם'יינ טוב-בלב ושתו לחמכם, בשמחה 'אכלו יג(
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

אינטער וועג׳ס  וואססער קאלט טרינקען נישט זיין, געווארנט זעהר מ׳זאלל ט(
 ח"ו. זעהר שעדליך איז דאס וועג, דען פון דערשוויצט און ,מיד מ'איז ווען

 

 זייט. די רעכטע אויף זייט, דערנאך לינקע די אויף ערשט צו לעגען זיך מ׳זאלל  י(
 

הייסע  שטארק קיינע געזאלצען, אויך שטארק צו עססען נישט מ׳זאלל יא(
ווי  אזוי ,בראד געבאקקען הייס פריש פון היטען זעהר זיך מאכלים. מ׳זאלל

 .  אמונה-שבילי אין טעהטס'ש
 

מיט  זויערגעמאכט ווערן וואס מאכלים אסאך עסען נישט מ׳זאלל יב(
   עססיג.-שפיריטוס

 

 וויין שבת אייער הארץ א גיט מיט טריגקט אין בראד, אייער פרייד מיט עסט  יג(
                                                                                                                                       

הגוף, מ"מ לא ישתה -לבא לידי סכנה ח"ו. ואף כי המים טובים לבריאות הקרים יזיקו לו, עד שיוכל

מהם הרבה. אין לשתות מים קודם האכילה, לפי שתתקרר האיצטומכא, ולא יעכל את המזון כראוי, וגם 

בתוך אכילתו לא ישתה רק מעט מים מזוג ביין, ורק כשהמאכל מתחיל להתעכל אז ישתה שיעור 

ים בצאתו מן המרחץ, שלא יתקרר הכבד ומכ"ש שלא ישתה במרחץ. וכן לא בינוני. וכן אין לשתות מ

 הטבעי הוא חלוש, ויהיה גורם שיתקררו האברים, עכ"ל.-ישתה אותם תיכף אחר המשגל, לפי שאז חום
בסי' עא סעיף ה וז"ל: ...וטוב שישכב בתחלת שינתו על צד שמאל ובסוף על צד ימין, והוא  עי"ש   99

בצד שמאל, וכאשר יטה על צד שמאל אזי  , כי הכבד מונח בצד ימין, והאיצטומכאהגוף-טוב לבריאות

לו  יהא הכבד על האיצטומכא, ויחממה בחומו ובזה יתעכל המזון מהרה. ואחרי שנתעכל המזון, ראוי

 ה.שיטה על צד ימין כדי שתנוח האיצטומכא וירד פסולת המאכל, ולא יתהפך מצד אל צד פעמים הרב
לב,יד. וז"ל: כבר אמרנו כי בני אדם אינם שוים במזגם, ויש לכל אחד לבחור על  עי' בקיצשו"ע  100

ו את הקדמונים חלק-זגו ומקומו ושעתו. ובדרך כלל הנה הרופאיםמהטובים, לפי -פי רופאים במאכלים

יש מאכלים שהם רעים ביותר עד מאד, וראוי לאדם שלא לאכלן המאכלים במדרגות שונות, 

 והבשר, והכמהין ופטריות כגון הדגים הגדולים המלוחים הישנים, והגבינה המלוחה הישנהלעולם 

 , הריויין מגתו, והתבשיל ששהה עד שנדף ריחו, וכן כל מאכל שריחו רע, או מר ביותר המלוח הישן,

דם הוא לגוף כמו סם המות. ויש מאכלים שהם רעים אבל אינם כמו הראשונים לרוע, לפיכך ראוי לא

 א לאכול מהם אלא מעט, אחר ימים הרבה, ולא ירגיל את עצמו להיות מזונו מהם או לאכלם עםשל

ים מזונו תמיד, כגון דגים גדולים, וגבינה, וחלב ששהה אחר שנחלב כ"ד שעות, ובשר שורים גדול

כל צות והכרוב, והחציר, והבצלים, והשומים, והחרדל, והצנון. מ-שעורים, ולחם-ותישים גדולים, ולחם

 -ימותבהגשמים. אבל -אלו מאכלים רעים הם. אין ראוי לאדם לאכול מאלו אלא מעט עד מאד ובימות

 פ"ד ה"ט עי"ש. וכ"כ הרמב"ם בהלכות דעות  החמה לא יאכל מהם כלל, עכ"ל. 
ושם נ,ב  הספר(.-)משערחברו יסדו וגם חקרו... החכם השלם כולל מוה"ר מאיר אלדבי זצ"ל,   101

 ה.באות חיט ,מדה"ס
 תרגום: ספירט/אלכוהול.   102
ֶלב טֹוב ֵייֶנָך ֵלְךע"פ הפסוק "  103 ֶמָך ּוֲשֵתה בְּ ה ַלחְּ חָּ ִשמְּ ֱאֹלִהים ֶאת ַמֲעֶשיָך ֱאֹכל בְּ ה הָּ צָּ ר רָּ בָּ  "ִכי כְּ

 קהלת ט,ז(.)
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תדעו  ואז הגוף,-בריאות לצורך יין מעט החול ו בימיאו אפיל ,104ויו״ט

 .            105מעשיכם' אלקים את רצה 'כי
 

שתחיינה  נשיכם כי אכילה, בענין תהיו קפדנים ]וועלעריש[ לא יד(
לחשוב  להם לדקדק, ודי יכולין יומא בכל טובים, לאו-לאורך ימים

א נים, שלעני-בשאר וטוב. וכדומה ילדיהם  בנעימים לגדל מחשבות
 רוח.  -בסבלנות ונחת הכל אם קפדן, כי להיות

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ט ווע הגוף,-יאותם ברצו ביסעל א גור וואכען אללעס דער אין טוב. אויך-יום און
 הש״י. וויללען פון צום זעננען מעשים אייערע דאס וויססען איהר

 

איהר זאלט  עססען. ענין אין זיין מקפיד אדער וועלעריש, נישט זאלט איהר יד(
אייך,  פאר תחי' טיען ווייבער אייערע וואס מאכלים אללע מיט זיין צו פריעדען

אייערע  ח״ו, דען מצער זיין נישט זייא זאלט קאכען. איהר אדער פארבערייטען
דעם  מיט זיין מדקדק יעדען טאג נישט לעבען, קאננען לאנג זאללען ווייבער
קינדערליך  דיא זיין ענין מגדל נאכצודענקען, אין געניג זיי איז עס קאכען.

ח״ו, נור  ברוגז׳דיג צייגען נישט ענינים זיך אנדערע אין גיט. אויך אין אנשטענדיג
 נחת.       אונד געדולד מיט סאללע

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

מדאי, -יותר האדם של התחבולות כל כי מאוד, להרחיק מחר-ודאגת
 וגורי דיליה   הרע-יצר  מעשה  ,106מוחלט שקר אהו  וכל ההשתדלות,

                                                           
: הקיבוץ על השתיה כתב רבינו משה המיימוני: השמחה-בשער צדיקים-האורחות ז"ל 104

רוה. והשכרות הוא ע-ערומים מגולי-יותר חרפה מהתקבץ אנשים המשתכרת, ראוי שתהיה אצלך

אמנם שתיית היין טובה מאד, בזמן ממעשה הרעה, כי הוא מפסיד השכל אשר נפח השי"ת באפיו. 

, כד"ש שלמה "תנו שכר לאובד ויין למרי נפש, ישתה וישכח רישו שתשתה על מנהג המשכילים

 נאמר על היין "המשמח אלהים ואנשים" )שופטים ט,יג(,וד ז(: וע-ועמלו לא יזכר עוד" )משלי לא,ו

, א,ב( )שיה"ש וכתיב "וכיין ישמח לבב אנוש" )תהלים קד,טו(: גם אמר הכתוב "כי טובים דודיך מיין"

משפט החכמים השותים היין כשהוא כ-ונאמר "וחכך כיין הטוב" )שיה"ש ז,י(: מכל אלה, נדע שבח

עים, יגבר היין על השכל, והשותים בזמן הקבוע עם אוהבים וריכשיעור, שיגבר השכל על היין, ולא 

 יים למחזיקים.עמוקים, עץ ח-ועם חסידים וצדיקים, ולא עם ערטילאים ורקים. כי היין יוסיף חכמת

 האויב, ויפתח-איבת אוהב, ויעורר-אהבת האויל, ויחדש-יל שטותהמשכיל, ויכפ-ועוד, היין יוסיף חכמת

רה : ישים היין לרפואה לדאגתו, ויתחזק בתווזאת מידת שותה ייןילי.       כה-הנדיב, ויחזק לב-יד

, לא יוכלו דין המצטערים-ללומדה בשמחה, כי כל זמן שאדם שרוי בצער לא יוכל ללמוד. וגם בתי

וי בצער, מי שמדבר אליו, או מי גם כשאדם שר הלב בתפילה. -לברר המשפט. גם הצער מבטל כוונת

ח(: עמו חסד, אין לו כח לעשות בקשתו, וכתיב "בעת רצון עניתיך" )ישעיה מט,שמבקש ממנו לעשות 

 . ועללכן ע"ד זו יכוין המשכיל לשתות יין, ויזכור שלא ירבה בשתייה שיצטרך לבטל מלאכתו ועסקיו

ה ראש. ולא ישת-הכל ישתמר מלשתות כ"כ עד שיבטל מתורתו ומתפילתו, או עד שירבה שחוק וקלות

ם מועדיתיו או סודות של אחרים. ואם תשתה במידה הזאת, לא יהיה לך היין לזרא. גם בעד שיגלה סודו

ן מ)דברים יב,יח(, לא ימשוך עצמו ביין יותר  וברגלים, אשר כתוב בהם "ושמחת לפני ה' אלהיך"

הראוי, שנאמר "תחת אשר לא עבדת את ה' אלהיך בשמחה ובטוב לבב" )דברים כח,מז(: הא למדת, 

ראש, ולא -ו על שמחה שישכח בה יוצר הכל, ואי אפשר לעבוד את השי"ת לא מתוך קלותשלא נצטוינ

 מתוך שחוק, ולא מתוך שכרות. עכ"ל.
 .103עיין בהערה    105
'העבר אין, העתיד עדין, דאגה  מוסר, ה(-)מראהוכבר אמר החכם ... )באות דאגה(: יועץ-ז"ל הפלא  106

מה יועיל בדאגה, האם יוכל להשיבו? ולא די לו רעת הרעה מנין, קום שתה יין'. שאם הדבר כבר עבר, 
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 .     החיים-מדרך האדם תא רוצה להדיח הרבים, אשר-בעוונותנו
 

שמחה  של והוא על ידי הרמז הדאגות, לגרש גדול נסיון וזה באמת
 עיין שם. דאגה באות לעיל שכתבתי

 

שקר  זה ובניו, שארו בשביל עם דאגותיו, אם לאדם יתרון מה כי
 היו לטובתו.  וכבר שרצונו להשיג,  הוא זה אם יודע אינו מוחלט,  כי

הוא  המעשה האדם שזה אשר חשב , כי107מספר אין מעשים כאלה
חייו  וגוף, ונטל בנפש הגדולה-היה לרעתו הטעתו, כי לטובתו, עיניו

 הגדולה -לרעתו שהוא דברישיג ה לא באם חשב העולם. ואשר מן
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 א וואס פלאנען אללע צו ערווייטערן, דען מארגען, זעהט פאר זארגען אויך דיא
ר וואס ע פיילען, זיינע אין הרע-יצר נור מעשה זעננען פלאנט אין דענקט מענש

איז באמת  דאס לעבען. אין פון פון דעם וועג פיהרען ארופ מענש דעם וויל
ווארט     זיין דורך דעם נור קען דיא זארג, דאס פערטרייבען צו נסיון אגרויסער

אבען  אבעןמיר ה פסוקים וואס 4  די אויף מרמז איז וואס ״ ה ח מ ש" 
   דאגה(. אות אין ערוועהנט )זיהע

דאגות, אויב  זיינע מיט מענש זיך דער מאכט ניצטען א וואס פאר אמת, אין
אלעס א  איזט זיך, דאס ער זארגט קינדער אין ווייב פאמיליע, זיין וועגען

אויף אזא  אז מיינט מענש א וואס פאר  קימט  זעהר  אפט  זיכערער  שקר.  דען
ער  דער זאך, דערנאך זעהט זיך פאר זארגט אין טובה, א געוועזען אופן העט

גיט  העט אזוי געמיינט דאס האט ער וואס פערקעהרט. דעם פינקט דאס אליין
 אויף דאס געמיינט ער האט וואס דאס גיט. אין נישט זיך געוועזען, בעווייזט

 גרויס טובה,  א דערנאך געוועזען,  איבערצייגט זיך שלעכט ח"ו העט אופן א אזא
                                                                                                                                       
שארע לו, אלא שיוסיף רעת הדאגה, וחיי צער יחיה, יסיחנו מדעתו. ואם הוא דבר שעתיד להיות, אם 

יש תקנה, יעשה התקנה. ואם לא יש תקנה, מה יועיל בדאגה, יבטח בשם ה', וישען באלקיו. זה כלל 

 גדול להסיר הדאגה, עכ"ל.
וז"ל הגמ': א"ר הונא אמר רב משום רבי מאיר, וכן תנא משמיה דרבי עקיבא:  (,ס,ב) ' בברכותעי  107

כי הא דרבי עקיבא דהוה קאזיל  לעולם יהא אדם רגיל לומר 'כל דעביד רחמנא לטב עביד'.

ברא, באורחא, מטא לההיא מתא, בעא אושפיזא לא יהבי ליה. אמר: כל דעביד רחמנא לטב. אזל ובת בד

 בהדיה תרנגולא וחמרא ושרגא. אתא זיקא כבייה לשרגא, אתא שונרא אכליה לתרנגולא, אתאוהוה 

ו אריה אכלא לחמרא. אמר: כל דעביד רחמנא לטב. ביה בליליא אתא גייסא, שבייה למתא. א"ל: לא

   אמרי לכו כל מה שעושה הקב"ה הכל לטובה! עכ"ל הגמ'.
הוה סלקא ליה דכל מילתא ד -ליה נחום איש גם זו  וז"ל הגמ': ואמאי קרו (,כא,א) ועי"ע בתענית

יש חום אנאמר גם זו לטובה. זימנא חדא בעו לשדורי ישראל דורון לבי קיסר, אמרו: מאן ייזיל? ייזיל 

. דירא גם זו, דמלומד בניסין הוא. שדרו בידיה מלא סיפטא דאבנים טובות ומרגליות. אזל, בת בההוא

י כבה(. נהו לסיפטיה ומלונהו עפרא. )למחר כי חזנהו אמר: גם זו לטובליליא קמו הנך דיוראי, ושקלי

י במטא התם ]שרינהו לסיפטא, חזנהו דמלו עפרא[ בעא מלכא למקטלינהו לכולהו. אמר: קא מחייכו 

א יהודאי! ]אמר: גם זו לטובה[. אתא אליהו, אדמי ליה כחד מינייהו, א"ל: דלמא הא עפרא מעפר

קש כתיב "יתן כעפר חרבו כהוו גירי, ד -גילי  הוו סייפיה, -הוה שדי עפרא  דאברהם אבוהון הוא, דכי

בי נדף קשתו" )ישעיהו מ"א(. הויא חדא מדינתא דלא מצו למיכבשה, בדקו מיניה וכבשוה, עיילו ל

"ל: רא. אגנזיה, ומלוהו לסיפטיה אבנים טובות ומרגליות ושדרוהו ביקרא רבה. כי אתו ביתו בההוא דיו

ו ית בהדך דעבדי לך יקרא כולי האי? א"ל: מאי דשקלי מהכא אמטי להתם. סתרו לדירייהמאי איית

דקוה ולא אשכחוה, וקטלינהו להנך במדידן הוא,  -ואמטינהו לבי מלכא, א"ל: האי עפרא דאייתי הכא 

   דיוראי, עכ"ל הגמ'.
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 מחר של הדאגות כל כי טובתו. נמצא הוא זה אדרבא, ושלום,-חס
 הרבים.-בעוונותנו ראאח-של הסטרא תעתועים-מעשה רק המה

 
יהי רצון...  בתפילתו: ולקבוע על זה, יתברך-להשם להתפלל וראוי

ממון, -רעים,  ומתאוות-אלו:  מהרהורים םדברי .  גם108וכו' שתצילנו
 בפעם לא אם ואף אפיקורסות.-ומכל מיני מחשבות מחר,-ומדאגת

 הנ"ל.     דאגות פעמים יברחו למו במאה לא אחת, ואף
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

-די סטרא פון פערפיהרט נור מארגען זעננען פון דאגות אללע דאס בעוויזען איז
        ח"ו.                                                                        אחרא

 

אללעם  דעם יףאו זיין מתפלל זאלל ער יוד, יעדען גלייך פאר איז דעם ועגען
 הש״י פון וויללען דער זיין זאלל עס רצון״ ״יהי אנדערע אין זיינע צווישען
אויף  זארגען ממון, פון תאוות פון מחשבות, שלעכטע זיין פון מציל אונז זאלסט

אז  אפיקורסות. אין זיין גורם ח"ו קעננען וואס געדאנקען פון יעדע אין מארגען,
אפט  זעהר צוויי מאהל, נור אדער איינמאהל נור נישט הש״י מ'וועט בעטען

 זיין. מצער מעהר נישט מענש דעם געדאנקען אללע דיא צייט דער וועללען מיט
                                                           

: יהי יה אמר הכירבי אלעזר בתר דמסיים צלות וז"ל הגמ' שם: (,יז,א-טז,ב) כדאיתא בברכות  108

, רצון מלפניך ה' אלהינו, שתשכן בפורינו אהבה ואחוה ושלום וריעות, ותרבה גבולנו בתלמידים

נשכים וטוב בעולמך, -טוב ויצר-חברבעדן, ותקננו -ותצליח סופנו אחרית ותקוה, ותשים חלקנו בגן

 ן בתר דמסיים צלותיהרבי יוחנפשנו לטובה. נ-ונמצא יחול לבבנו ליראה את שמך, ותבא לפניך קורת

: יר"מ א"א שתציץ בבשתנו ותביט ברעתנו ותתלבש ברחמיך ותתכסה בעזך ותתעטף אמר הכי

רבי זירא בתר דמסיים צלותיה אמר ובך וענותנותך. ט-בחסידותך ותתאזר בחנינותך ותבא לפניך מדת

יר"מ  ר הכי:רבי חייא בתר דמצלי אמיר"מ א"א שלא נחטא ולא נבוש ולא נכלם מאבותינו.  הכי:

א"א  יר"מ רב בתר צלותיה אמר הכי:א"א שתהא תורתך אומנותנו, ואל ידוה לבנו ואל יחשכו עינינו. 

של  שתתן לנו חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובה, חיים של ברכה, חיים של פרנסה, חיים

ל עושר וכבוד, חיים טא, חיים שאין בהם בושה וכלימה, חיים שח-צמות, חיים שיש בהם יראתע-חלוץ

רבי בתר בנו לטובה. ל-מים, חיים שתמלא לנו את כל משאלותש-ורה ויראתת-שתהא בנו אהבת

רע, -רע, מיצר-רע ומפגע-פנים, מאדם-פנים ומעזות-יר"מ אאו"א שתצילנו מעזי צלותיה אמר הכי:

בין שאינו  ריתב-דין קשה, בין שהוא בן-שה ומבעלק-משחית, ומדיןה-ע, ומשטןר-ע, משכןר-מחבר

 יר"מ א"א שתשים שלום רב ספרא בתר צלותיה אמר הכי:. ואע"ג דקיימי קצוצי עליה דרבי. ב"ב
סקין בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה, ובין התלמידים העוסקים בתורתך, בין עוסקין לשמה בין עו

ר צלותיה רבי אלכסנדרי בתשלא לשמה. וכל העוסקין שלא לשמה, יהי רצון שיהו עוסקין לשמה. 

וה לבנו ואל יחשכו חשכה, ואל יד-ידנו בקרןאורה ואל תעמ-יר"מ א"א שתעמידנו בקרן אמר הכי:

לוי רבון העולמים, ג : הא רב המנונא מצלי לה, ורבי אלכסנדרי בתר דמצלי אמר הכי:א"דעינינו. 

 ידם,תצילנו מוידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך, ומי מעכב? שאור שבעיסה ושעבוד מלכיות; יר"מ ש

דאי אלהי, עד שלא נוצרתי איני כ רבא בתר צלותיה אמר הכי:ונשוב לעשות חוקי רצונך בלבב שלם. 

ה א בושועכשיו שנוצרתי כאלו לא נוצרתי, עפר אני בחיי, קל וחומר במיתתי, הרי אני לפניך ככלי מל

ין בל לא על ידי יסורוכלימה, יר"מ א"א שלא אחטא עוד, ומה שחטאתי לפניך מרק ברחמיך הרבים א

 והיינו וידוי דרב המנונא זוטי ביומא דכפורי. מר בריה דרבינא כי הוה מסייםוחלאים רעים. 

 אלהי, נצור לשוני מרע ושפתותי מדבר מרמה ולמקללי נפשי תדום ונפשי כעפר צלותיה אמר הכי:

רעה ומכל -מאשהרע וה-ע מיצרר-לכל תהיה, פתח לבי בתורתך ובמצותיך תרדוף נפשי, ותצילני מפגע

רעות המתרגשות לבא בעולם, וכל החושבים עלי רעה, מהרה הפר עצתם, וקלקל מחשבותם, יהיו 

 נ"ל.פילה הלהוסיף עוד ת וכוונת זקני,לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי. עכ"ל הגמ'. 
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ורחימו: "ה'  בדחילו שבשמים,-אבינו לפני נא האדם יאמר אבל
 .       110זדים" קונויעש אל לטוב עבדך . "ערוב109ערבני"  עשקה לי,

 

יהיר  "זד   הרבים-בעוונותנו המה  מחר,-של דאגת אלו המחשבות כי
 ביד , ולא עלתהְיַכלֶּה בשר ושלום מנפש עד-חס . כי111שמו" לץ

-השם עובד , ואינו112ובשרו אשר מכלה שארו אם כי הדואג מאומה.
דעתו, ומשנה  ומבלבל תלמודו ומשנתו, ושוכח יתברך בשמחה,

            .113ומרוצה לבריות שאינו מקובל עד פניו-תואר
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

״ה' היממל  פון פאטער בארעמהערציגען דעם אין בעטען זאגען אין מ׳זאלל
שלעכטע מחשבות,  די מיך דריקקען עס עולם של רבונו הייסט, דאס לי״ עשקה

לטוב  עבדך בעטען  ״ערוב מען זאלל אויך פרייא. אין זייא פון מיך מאך ״ערבני״,
גיטען, דיע  צו דיין קנעכט רעכט אין גיט הייסט מאך דאם זדים״ יעשקוני אל

                              דריקקען.-אינטער נישט זאללען מיך מחשבות בייזע שלעכטע

מענש  פון דעם קערפער דאס נפש אין טיען מארגען פון אללע זארגען דען דיע
 דיענען נישט אויך קען מיט זייא. ער אויף נישט ער טיט טייטען, עפעס אנדערס

 פערמישט, ווערן  געדאנקען לערנען,  זיינע זיין פערגעסט מיט שמחה,  אין הש״י
מענשען  דאס אזוי ווערט פארענדערט פנים זיין פון אס געשטאלטד אין

                                                              .           איהם.                                                          זיך פון ערווייטערן
                                                           

לּו    109 יֹוָנה דַּ ה כַּ ְהגֶּ ְפֵצף אֶּ ָמרֹום "ְכסּוס ָעגּור ֵכן ֲאצַּ ֵבִניֵעינַּי לַּ רְּ ה ִלי עָּ קָּ שְּ י עָּ  " )ישעיהו לח,יד(.ֲאֹדנָּ

להנצל. לשון ערבות,  המות, וערבני-תי, לקחני מיד מלאךכמו עשוק או -: עשקה לי ופרש"י שם

ידו, כאשר תאמר עשוק אותי מ -גרנטיא"ה בלע"ז, כמו "ערוב עבדך לטוב, )תהלים קיט(: עשקה לי 

 (, רפא אותה, עכ"ל."רפא נא לה" )במדבר יב
ֻקִני ֵזִדים"   110 טֹוב ַאל ַיַעשְּ ָך לְּ דְּ   " )תהלים קיט,קכב(.ֲעֹרב ַעבְּ

רנטיי"ה בלעז, היה ערב בשבילי לנגד הרעה )כלומר היה גלשון הצלה,  -: ערב עבדך שם ופרש"י

  ערב שאשמור פקודיך(: עכ"ל.
משלי )מלאכי ג,ד(, "וערבה שנתך" ) פירש וז"ל: "ערוב עבדך לטוב". כמו: "וערבה לה'" וברד"ק שם

ְכֵשר עבדך לטוב, שלא יעשקוני זדים. ועה"ד  ' זה "ההג,כד(. אבל זה פועל יוצא, כלומר היטיב ְוהַּ

י לטוב, שלא י" )ישעיה לח,יד(, ָעְשָקה לי מחלתי, ואתה ָעְרֵבנִׁ י ָעְרֵבנִׁ  עכ"ל. וני עוד:יעשק ָעְשָקה לִׁ
מֹו"   111 ת ָזדֹון" )משלי כא,כד(.עֹו ֵזד יִָּהיר ֵלץ שְּ ְברַּ ה ְבעֶּ  שֶּ
כן  -הגוף -: הכעס היא מידה רעה, וכאשר הגרב מחוליהכעס-בשער צדיקים-ז"ל האורחות  112

נם שולטים בו, שנאמר כל מיני גיה - . ואמרו רבותינו )נדרים כב,א(: כל הכועסהנפש-הכעס מחולי

עה אלא גיהנם, שנאמר "כל פעל ה' "והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך" )קהלת יא,י(, ואין ר

ן ה' למענהו וגם רשע ליום רעה" )משלי טז,ד(: ולא עוד, אלא שהתחתוניות שולטות בו, שנאמר "ונת

ב את לך שם לב רגז וכליון עינים ודאבון נפש" )דברים כח,סה(, איזה דבר שמכלה את העינים ומדאי

פילו שכינה א -)נדרים כב,ב(: כל הכועס  לו התחתוניות! ועוד אמרו רבותינוא -הנפש? הוי אומר 

 ואףשנאמר "רשע כגבה אפו בל ידרש אין אלהים כל מזמותיו" )תהלים י,ד(.  אינה חשובה כנגדו,

 , ומוסיף טפשות, שנאמר "כי כעס בחיק כסילים ינוח" )קהלת ז,ט(, וכתיב "וכסילמשכח תלמודו

י )משל מזכיותיו, שנאמר "ובעל חמה רב פשע" יפרוש אולת" )משלי יג,טז(: ובידוע שעוונותיו מרובים

 כט,כב(: וענשו גדול מאד, שנאמר "גדל חמה נושא עונש" )משלי יט,יט(: עכ"ל.
הכעסן אין לו חן בעיני הבריות, והוא שנוא בעיניהם, ומתוך כך אין מעשיו עוד שם:   113

הכעסן לם למדים ממנו. ובים, אין העוט-ואפילו אם יש בידו תורה ומעשים מקובלים בעיני הבריות.

, וקרוב הדבר לו לבוא לידי תקלה, מפני יתו השומעים תמיד כעסו ותלונתוב-הוא כובד על בני

ביתו -שמטיל אימה יתירה. כמו ההוא מעשה )דמר עוקבא( ]דרבי חנינא בן גמליאל[ אשר בקשו בני

ר ם ונוטמוחל. אך הוא נוקלהאכילו אבר מן החי )גיטין ז א(. הכעסן אינו מעביר על מידותיו, ואינו 

 תמיד. עכ"ל. ועיין שם עוד שהאריך, ואכמ"ל.



36 
 

 ומןא      טובות     -הנהגות   ה  אות         אמונת
 

מחזק  התפילות הנ״ל, אחר ך,כ-הרחמן בוודאי, אחר שבשמים-ואבינו
המה  איך שיהיו,  אם כולם כי  שקר. של חייו בדאגות ְיַכלֶּה שלא לבו

בלב  עמוק כבושה, טמונה-טומאה הזה, המה-עולם עניני בשביל
 אחריהם. הולך האנוש ומדוכה אשר האדם

 
בעניני  לעשות אשר צריךבענינים  האדם שעושה הפעולה בעת ואף

                                       זכותו יגן עלינו,  טוב  הקדוש,-שם-הבעל יזכור את  דברי הפרנסה,  

היינו,  .116מבטחו" ה' : "והיה115בפרשת בשלח 114המאיר-כמובא באור
אלא  יתברך.-השם המה ביד, ושליחות וה'בוטח' לא לבד ה'מבטיח'

שעושה האדם  העובדא והפעולה ענין ינואף אפילו ה'מבטח', הי
הענין.  לו שיעשה על המבטיח הבוטח בוטח בעניניו, אשר על זה

 וכחו.   יתברך, ורצונו-שם הבורא הוא שם אפילו בהפעולה הזאת,

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
הש״י צום  צו מתפלל מ׳איז אז דאס אבען געזאגט מיר האבען וויא נור

נישט  ח״ו זאלל ער הארץ זיין איהם ער שטארקט פאטער-בארעמהערציגען
יעדען  שקר. אויף פין דאגות מיט  לעבען זיין פערברענגען ווערן  צו פערפאללען

דריקקען  ומטומא וואס טמא זייא זעננען, זעננן זארגען דיע ממערוויא אי אופן
 זייא פערפיהרען. פון זיך לאזט וואס מענש פון הארץ אריין אין זיך
 

 זאלל מען פרנסה, ענין אין טהון מוז מענש דער וואס פעולה דער בעת אפי׳ אין
י"ע, ז  לברכהזכרונו  טוב שם בעל  הייליגען  פון  ווערטער  הייליגע  דיא דענקען

הייסט  פערהאנדען 'בוטח, מבטיח, מבטח'. 'בוטח' איז זאך א יעדע בייא אסד
דעם 'מבטיח'. 'מבטיח'  אויף בטחון א מיט זיך פערלאזט ער וואס דער מענש

פעולה  דיא הייסט איהם. 'מבטח' אויף זיך פערלאזט מען וואס מענש דער הייסט
בוטח  דער נור נישט אז וויסען, עןמ דערצווישען. זאלל טהיט מען וואס אליין

דיא  מבטח, דער אפי׳ זייא. נור אין איז הש״י הש"י, אין פון אין מבטיח זעננען
 איהם. דורך געהאלפען מ׳ווערט וואס ישועה דיא הש״י נור איז פעולה אליין,

                                                           
 )לרבי זאב וולף הלוי מז'יטומיר, מגדולי תלמידיו של ר' דב בר 'המגיד ממעזריטש'(.     114
שביאור פ"ה  ששמעתי בשם הבעש"ט זלל"ה,וז"ל: וע"ד  )קפח,א מדה"ס(,צ"ל בפרשת בהעלתך   115

ר  ר ֲאשֶּ בֶּ גֶּ חֹו", בטי"ת קמוצה"ָברּוְך הַּ ְבטַּ יֹהָוה ְוָהָיה ְיֹהָוה מִׁ ח בַּ ְבטַּ  " קרי בפת"ח. א "מבטחו. ואיתיִׁ

מורה, אותו המבטיח  'מבטיח'ולשון מבטיח, בוטח, מבטח. וביאור, כי הנה יש שלושה בחינות: 

ו בעצמה, שיש ל-מורה על הבחינה 'מבטח'מורה, על אותו שיש לו בטחון מהמבטיח.  'בוטח'לזולתו. 

 אזי הקב"ה נקראתברך, י-הבוטח מהמבטיח. והט למשל אזנך. אם האדם רוצה להשיג פרנסה מאתול

ד' . כי 'עיני כל אליו ישברו ליתן להם אכלם בעתם'. ובעשותם באחת מהנה הסיבות המעות'מבטיח'

ע , אשר לבו בטח באלהים שיגי'בוטח' והאדם נקראלהבאת טרפם ומזונם, מבטיח שלא יחסר כל בם. 

ר אֲ  קרא 'מבטח'.הסיבה, נ-ומהותוז חפצו באמצעות סיבתו. למח בֶּ גֶּ ר מול זה בא הרמז  "ָברּוְך הַּ שֶּ

חֹו".  ְבטַּ יֹהָוה", ולשום בטחונו באלהים כ"כ בחזקה, עד "ְוָהָיה ְיֹהָוה מִׁ ח בַּ ְבטַּ -אפילו בחינת לומר,כיִׁ

חֹו"וזהו "ְוָהָיה ְיֹהָוה מִׁ  תברך מהסיבה, לא ידבק מאומה.י-הסיבה בעצמה, אצלו הוי"ה. כי בהעדרו  ְבטַּ

יקר מזונותיהם בסיבת עובדותיהם עם, התולים ע-קרי, להורות האמור. וגדולה מעלתו מזולת

והשתדלותם. ומעלתו המדובר, שאפילו הסיבה בעצמה, תולה כל עצמה על הקב"ה. והשיג, שגם שם 

 , ואכמ"ל.  "ה, ו"מאת ה' היתה זאת". עכ"ל. ועי"ש עוד שהאריךב-מלובש הוי"ה
יֹהָוה    116 ח בַּ ְבטַּ ר יִׁ ר ֲאשֶּ בֶּ גֶּ ַטחֹו"ָברּוְך הַּ ֹהוָּה ִמבְּ יָּה יְּ הָּ  ז(." )ירמיהו יז,וְּ
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אשר   ,117הרבה פעמים המאיר-ורבא המדרש המובא את גם כן ונזכיר
ה'  שומרך, :  ״ה׳זכותו יגן עלינו טוב-שם-הבעל  הקדוש בפי היה רגיל

 עושה. אף   הוא  עושה  שאתה  מה  הזה,  כל הצל מה  ממש. ,118צלך"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

הייסט  דאס צלך״, ״ה׳ שטעהט עס ,הקדוש בעש"ט דער זאגען צו אויך פלעגט
פון   שאטען א וויא אזוי איז הש״י  טאקע מען שאטען,  מיינט דיין איז  גאט ב״ה

 ענש מ א  שאטען.  איז דער  טהיט  אזוי טהיט,  פינקט  מענש דער מענש,  וואס
                                                           

: וע"ד שנתבאר לנו במקום אחר, המדרש )פרשת וירא ד"ה בפסוק ויאמר יג,ב מדה"ס( המאיר-וז"ל האור  117

-וביאר, הקב"ה צלו של אדם)תהלים קכא,ה(.  פירש הפסוק "ה' צלך" הגדול(-)מובא בשל"ה ריש שער

לך. התחתון, מה הצל הזה כשאתה בוכה, הוא כנגד. וכשאתה שוחק, לנגדך. כן הקב"ה כביכול, הוא צ

רר למעלה ממש שוה. ולכל פנות שאתה פונה אפילו פעולה הקטנה התחתון, נתעו-ובהתעוררות

יע הגשמי רתת וז-אדםשנפעלות, תדע נאמנה, דוגמת זה עושה הקב"ה בעצמו. וא"כ איך לא יתמלא ה

אד טרם עשותו איזה מן שכלו במאוד מ-פחד ומורא, וכל עתיו ורגעיו יבוש ויכלם, ויפלס מאזני

ביכול כמעשהו, כדברי כעולם, לעשות -הפעולות, מה יתער לעילא, ושמא יגרום ח"ו עשיה רעה לבורא

  המדרש, ואנה יוליך חרפתו. עכ"ל.
שהוסיף וז"ל: כי באמת כלל זה מונח  "ס("כתפוח בעצי" קיד,ב מדה)ויקרא שיה"ש ד"ה  המאיר-ועי"ע באור

עילא. ואין לך שום דבר בעולם אשר אנחנו לדלתתא, אתער -בידינו )זוה"ק ח"א קסד,א(: באתערותא

 ם למטה, שלא יתער דוגמתו בעולמות עליונים, אם רע או טוב. והנה מעלה מובחרתישראל מעוררי-בני

לק ה' עליון. "כי ח-ררותהתחתון, התעו-היות לנו לצל. לעורר בהתעוררותזאת חיבב אותנו הקב"ה, ל

לאפוקי  עליון בשרשו.-עמו" )דברים לב,ט(, וכחם יפה בנענועם החבל בקצה התחתון, לנענע קצה חבל

ם האומות, הצל עובר וחלף, ואין כחם יפה לעורר דוגמתם, להיות הקב"ה בחינת צל להם, כאשר לע

וחק י המדרש: "ה' צלך" אם אתה בוכה, הוא בוכה נגדך. ואם אתה שוחק, הוא שקרובו ישראל. וכדבר

ה אין בידם לפעול בהתעוררותם יתברך, ומאומ-דייקא, ולא האומות, הצל עובר מהם מאתו אתהנגדך. 

  עליון. עכ"ל.-דלתתא, התעוררות צל
  ש בעצמו שיראת ה' נגע עלאחר שמרגי...ו , וז"ל:)דברים בדרוש לר"ה ער,ב מדה"ס( המאיר-ועי"ע באור

 ךטובו, ואל יל-פניו, יהיה לבו בטוח באל, שבודאי דרכו 'עבור על פשע'. ואדרבה, יגיל וישמח במדות

עתה בעצבות, בכדי שאל יגרום ככה למעלה ח"ו, כמו שזכרתי למעלה המדרש )הובא בשל"ה, שער 

חק, הוא בוכה לנגדך. וכשאתה שוהגדול( על פסוק "ה' צלך" )תהלים קכא,ה(: מה הצל כשאתה בוכה, 

 צלך, ובאתערותא דלתתא ככה אתער לעילא. וכשאדם בעצבות, הקב"ההוא שוחק לנגדך. כך כביכול 

העם  "ויאמר נחמיה הוא התרשתא וגו', לכל גורם עצבות למעלה. ובא וראה מה דאיתא בנחמיה )ח,ט(:

", כי כל העם". ופירש"י, "היום קדושהיום קדוש הוא לה' אלהיכם, אל תתאבלו ואל תבכו, כי בוכים 

כיה, יום ר"ה הוא, "כי בוכים כל העם", מפני שלא קיימו התורה כראוי. ובאמת לא עתה בר"ה עת הב

 וםירצון, שלשים -ועיקר התשובה הוא טרם יבואו ימים האדירים, בזמן ש'ידו פתוחה לקבל שבים', ימי

ולא עתה בר"ה, היום קדוש הוא לה', וצריכין  שנה ועת לבכות,ה-מחדש אלול, שאז הוא זמן תשובת

ש לעורר חדוה. וכ"א בדבריהם )ילקו"ש ואתחנן רמז תתכה(: בנוהג שבעולם, אדם נכנס לדין, לוב

נ"ל. שחורים ומתעטף שחורים. וישראל אינם כן, לובשים לבינים ומתעטפים לבינים, ומגלחין זקנם כ

ם , בכדי לגורם למעלה גם כן חדוה, כי כשאין אדוהכל מורה היות שצריך להראות את עצמו בחדוה

לבו צדיק בארץ, נאמר "ויתעצב אל לבו" )בראשית ו,ו(, כלומר, 'על לבו' מוסב על האדם, להיות ש

ם, חסור רק רע, גורם כביכול עצבות לפניו יתברך. ולהיפך, כשיש צדיקים מפרנסין לאביהם שבשמי

יה עוז לאלהים" )תהלים סח,לה(. לזה אמר להם )נחמ וגורמים לו שמחה וחדוה, על שם הכתוב "תנו

טובה ח,י( "לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים, ושלחו מנות לאין נכון לו", בכדי שיהיו כולם שוין ל

כי קדוש היום לאדונינו", היום ר"ה, הוא קדוש ונורא, זה היום תחלת "הלב. והטעם, -בשמחה וחדות

ם, אל תעצבו" כלומר, אל תגרמו לו יתברך ח"ו עצבות מחמתכמעשיו של הקב"ה לחדש עולמו, ולכן "

ראה כנזכר ויתעצב אל לבו, כי הכל תולה בכם, כאשר תתראו למעלה בפנים מאירות ושוחקות, ככה ית

חדוה, "הוא  -יתברך בחינת-לכם. וזהו שגמר אומר, "כי חדות ה' הוא מעוזכם" כלומר, מאין נמשך אליו

 גורמים ככה ע"ד "תנו עוז לאלהים", עכ"ל.מעוזכם", מעוז שלכם, אתם ה
ֹהוָּה "   118 ֶרָך  יְּ ֹהוָּה  ֹשמְּ ָך יְּ ינֶָּך" )תהלים קכא,ה(. ִצלְּ ל יַּד ְימִׁ  עַּ
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וחקות, ש-פנים לך מראה הוא בשמחה, גם אתה אף 'כביכול'  כן. ואם
 היפך, להיפך.                ל וחלילה-חס ואם כבודו.-מזיו ומזהירים

 

-הזוהר בשם, 119שמחה באות האב-רחמי היקר-בספר מביא וכן
מתערין  הכי דלתתא,-באיתערותא ונו:וזה לש בפרשת תצוההקדוש 

ואי  מלעילא. דינין עליו מתעוררין ב'עציבו', עליו מלעילא. אי איהו
  .120מלעילא חסדים מתעוררין עליו דאנפין',-איהו ב'נהירין

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

פריילעך אין וויזט א פריילעך פנים, ווייזט אויך דער שאטען א פריילעך פנים. 
אין אז א מענש איז בעזארגט אין אראפ געלאזט, ווייזט אויך דער שאטען א 

-געט פריילעך א איהם ווייזט מענש דער אז הש״י, אויך פנים. אזוי בעטריעבט
הארץ,  ווייזט ער  גאנצען דעם מיט איהם אויף פררלאזט זיך מען פנים,  אז אריי

פערקעהרט, ווייזט  ח״ו ווענן פנים. אין פריינדלעך און א פריילעך אויך כביכול
            פערקעהרט. ח״ו אויך ער

 

דער  ווען אז  ,הקדוש זוהר פון האב'-'רחמי ספר הייליגען דאם ברענגט אויך אזוי
אויף איהם  אין היממעל ווערט אויך פרייליך, זיין זאלל ער זעהט מענש

 אין חסדים. ליכטיגקטייט אין השמחה מדת דערוועקט
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

עם קדוש  "כי וכו' 121אתם" "בנים פרשת ראה, בפסוקבב"ן ברמ ועיין
עמנו  בוודאי מתנהג 'כביכול' . והעיקר בקוצר, שהוא122לה'" אתה

להתגודד  לנו ואין בקודש.-למעלה כמנהג האב עם בנו, וביותר ביותר
רוצה  בוודאי האב יתברך, כי-השם על מעשה ושלום-חס ולהצטער

 .  123ובנו ומרחם עלי את להטיב

                                                           
 )דפוס לונדון(.ושם כא,א מדה"ס,  )להרהגה"צ יעקב קטינא דומ"ץ דק"ק חוסט(    119
אתברא, בר בההוא אחרא קיימא קליפא תקיפא דלא יכיל ל-]דף קפד,ב[ וז"ל: ...וההוא סטרא  120

עיטא דקב"ה יהיב לישראל, דכתיב "תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו", בגין לתברא ההוא כסה 

א דאתחפיא סיהרא ולא נהיר. וכד מתערי ישראל לתתא בשופר, ההוא קלא דנפיק משופר, בטש באויר

שגח ואשכח ובקע רקיעין עד דסלקא לגבי ההוא טנרא תקיפא )נ"א סטרא אחרא( דחפי לסיהרא. א

הוא דסליק וקיימא לעילא אתערבב, כדין ההוא קלא קיימא ואעבר ההוא הדרחמי, כדין -אתערותא

 , ה"נ לעילא אתער שופרא אחרא עלאה ואפיק קלא, דאיהו רחמי.וכיון דלתתא אתערו רחמידינא. 

-ל קלא. ואי תימא היך יכיאתער ה"נ לעילאלתתא, ד-ואתערעו קלא בקלא, רחמי ברחמי. ובהתערותה

קבלא תדיר, והוא תתאה קיימא ל-א ה"נ ]לעילא[? תא חזי, עלמאדלתתא, לאתער-דלתתא או אתערותא

דאנפין -אי איהו קיימא בנהירולאה לא יהיב ליה אלא כגוונא דאיהו קיימא. ע-בא. ועלמאט-אקרי אבן

דא  כגוונא .מתתא, כדין הכי נהרין ליה מעילא. ואי איהו קיימא בעציבו, יהבין ליה דינא בקבליה

-"עבדו את יי' בשמחה" )תהלים ק(, חדוה דב"נ, משיך לגביה חדוה אחרא עלאה. ה"נ האי עלמא

ו תתאה, כגוונא דאיהי אתערת, הכי אמשיך מלעילא. בג"כ מקדמי ישראל ואתערי בשופר, קלא דאיה

צטבע בא ואט-)רזא דרחמי( כליל באשא ומיא ורוחא ואתעביד חד, וסלקא לעילא ובטש בהאי אבן

 באינון גוונין דהאי קלא וכדין כמה דאתחזיאת הכי משיך מלעילא. וכו' עי"ש.
ִנים ַאֶתם"   121 ם ָלֵמת"  בָּ ימּו ָקְרָחה ֵבין ֵעיֵניכֶּ ְתֹגְדדּו ְולֹא ָתשִׁ ם לֹא תִׁ יֹהָוה ֱאֹלֵהיכֶּ  דברים יד,א(.)לַּ
ה ַליֹהוָּה"  122 דֹוש ַאתָּ ר יְ  ִכי ַעם קָּ יָך ּוְבָך ָבחַּ ל ְפֵני ֱאֹלהֶּ ר עַּ ים ֲאשֶּ מִׁ ֹכל ָהעַּ ם ְסֻגָלה מִׁ ְהיֹות לֹו ְלעַּ ֹהָוה לִׁ

 ָהֲאָדָמה" )דברים יד,ב(.
גם זו מצוה מבוארת, שאמר בתורה בכהנים, "לא יקרחו קרחה  -וז"ל: "בנים אתם לה' אלהיכם"    123

בלבד  הכהנים-בראשם ובבשרם לא ישרטו שרטת" )ויקרא כא,ה(, ועתה יבאר כי לא בעבור מעלת
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 .124עיין שם עזרא,-באבן וכן הוא גם

 
בפרשת ראה:  תנחומא-במדרש נאמר אשר מאד, להזהר גם זאת רק

מסרס  הוי רבי יצחק בשם חגי רבי ",125טוב ועשה "בטח בה׳ כתיב
 .  126בה' בטח עשה טוב, קרא ואמר הכי:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

אתם  דעם פסוק  ״בנים ראה, אויף ין פרשתאב"ן רמ הייליגער דער שרייבט אויך
  א פאטער  מיט  דיא  יאוו  אזוי  אונז,  בוודאי  מיט זיך פיהרט הש״י  אסלה' " ד

דעם מענש  פאראיבער איבער, געהט עס איממער וואס דעם קינדער. וועגען
זיינע  שלעכטץ פאר קיין טיט נישט פאטער א דען זארגען, נישט זיך ער זאלל

פאר,  ח״ו קימט וואס עס דעם אויף זיין צו מצער נישט זיך מען קינדער, ברויך
 מרחם. איהם איז איבער אין קינד, ייןז פאר גיטץ נור וויל א טאטע דען
-מדרש דער וואס וויססען זאלל מען אז ,זיין צו געווארנט מען ברויך דאס נור

בה׳ ועשה   ״בטח  תהילים  אין  שטעהט  ראה שרייבט.   אס אין פרשת תנחומא
האט געזאג  חגי גיט. רב הש״י אין טיא אויף דיך פערלאז הייסט, דאס טוב״

 הש״י. אויף דיך פערלאז אין גיט, וק, טיאפס דעם פערקעהרט
                                                                                                                                       

שהזכיר שם שהם קדושים לאלהיהם, צוה בהם זה. אבל כל העדה כלם קדושים, וכלכם בנים לה' 

 אלהיכם כמו הכהנים, א"כ השמרו גם אתם במצוה הזאת כמותם:

וע"ד רבותינו, בשניהם אינה אלא על המת. ויתכן שהיתה המצוה הראשונה בכהנים לאמר, שאם היה 

לעבודה, כמ"ש "ולא יחללו שם אלהיהם" )שם פסו' ו(, והנה עבודתם הכהן מקורח ומגודד, איננו ראוי 

מחוללת. וכאן ביאר, כי המצוה גם לישראל, והוצרכו לשתיהם. ורש"י כתב: לפי שאתם בניו של 

מקום, אתם ראויים להיות נאים, ולא גדודים ומקורחים. ואיננו נכון, שא"כ תהיה המצוה גם שלא על 

ש'אתם בנים לה'' והוא אוהב אתכם יותר מן האב לבנו, "לא תתגודדו"  המת. ור"א אמר: אחר שתדעו

הקטנים מעשה -ע"כ מה שיעשה, כי כל מה שיעשה לטוב הוא. ואם לא תבינוהו, כאשר לא יבינו הבנים

 ואינך כשאר כל הגוים, ע"כ לא תעשה כמעשיהם: -אביהם, רק יסמכו עליו. "כי עם קדוש אתה" 

הנפשות לפניו יתברך. יאמר, אחרי שאתה "עם קדוש" -דוש", הבטחה בקיוםולפי דעתי, כי טעם "עם ק

ה', ולא ישא אלהים נפש וחשב מחשבות לבלתי ידח ממנו נדח, אין ראוי לכם להתגודד ולהקרח -וסגלת

האוהבים -על נפש, ואפילו ימות בנוער. ולא יאסור הכתוב הבכי, כי הטבע יתעורר לבכות בפירוד

 כאן סמך לרבותינו )מו"ק כז,ב( באסרם להתאבל על נפש יותר מדאי, עכ"ל.ונדודם אף בחיים. ומ
כטעם "ושרט לנפש" )ויקרא יט,כח(, מגזרת "על כל ידים גדודות" )ירמי'  -וז"ל: "לא תתגודדו"   124

אתם בנים אחר שתדעו ש -ם הזה. וטעם "בנים" הגוים עד היו-כמשפט –מח,לז(. "ולא תשימו קרחה" 

א. תכם יותר מהאב לבן, "אל תתגודדו" ע"כ מה שיעשה, כי כל אשר יעשה לטוב הולשם והוא אוהב א

 כו עליו, כן תעשו גם אתם, "כיאביהם רק יסמ-הקטנים מעשה-ואם לא תבינוהו כאשר לא יבינו הבנים

עם קדוש אתה", ואינך כשאר כל הכנענים, ע"כ לא תעשה כמעשיהם. וטעם הסמך פרשת "לא תאכל 

י כרואיכם יכירו אתכם,  כי אתה עם קדוש בלב ובפה, ותהיו מובדלים מן העמים, וכל -כל תועבה" )ג( 

לא תקרחו על מת, ולא תאכלו כל חי. ואם אתם "עם קדוש", אין ראוי שתאכל טמא ותטמא הנפש, 

 עכ"ל.
ה ַוֲעֵשה טֹוב"   125 ַטח ַביֹהוָּ ץ ּוְרֵעה ֱאמּוָנה" )תהלים לז,ג(. בְּ רֶּ  ְשָכן אֶּ
מן יא, וז"ל: כתיב "בטח בה' ועשה טוב שכן ארץ ורעה אמונה", רבי חגי בשם רבי יצחק בסישם    126

ער את המדות, ראה אותו השוק שיצא לש-הוה מסרס קרא ואמר הכי: עשה טוב, בטח בה'. משל לבעל

עשה ואחד, התחיל מטמין מלפניו. א"ל מה לך מטמין לפני, שער מדותיך ואל תתירא. הה"ד "בטח בה' 

 ן ארץ ורעה אמונה", 'אמונה' שכן השכינה בארץ, עכ"ל. טוב שכ

לא מורא, ובטוח מן העונש. משא"כ וז"ל: מסרס קרא וכו', פי', בטח לישב בטח ב יוסף-ופירש בעץ

. דותיך ביושר, ואל תתיראר"ל, עשה מ  -לפי פשוטו, פי' בטח בה' שימלא לו ויצליחנו. שער מדותיך 

ארץ" פירושו שכן השכינה בארץ, וזה יהיה כשתעשה באמונה, אז  ןר"ל, "שכו  -וראה אמונה וכו', 

 האמונה תשכן השכינה בארץ, עכ"ד.
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חכמה -הלבבות ובראשית-בחובת כבר כתבו הבטחון,-ענין ועיקר
לטב  רחמנא דעביד מה 'כל כי שבוטח הוא, יועץ-בפלא כמובא
 ,דייקא משאלותיו  ימלא יתברך בוודאי-השם שבוטח כי . וזה127עביד'

צדיקים, מעונים  כמה . כי128בוגד" זה "מבטח חפץ', שהוא'כמו  רק
 וכדומה. קשים-ומדוכים ביסורים

 
תשובה -בהרהורי יתחזק ביותר דאגות, האדם שבאים על עת ובכל
ולדבק  לחבירו. הן בין אדם למקום, אדם בין הן אשר עוות, את לתקן
שמחי מ ישרים כי "פקודי ה׳ בה, ולעסוק הקדושה,-בתורה נפשו
 .                                    130נפש" תמימה משיבת ה׳ , ו"תורת129לב"

 
להם  מצוה שקבוע בלא מצוות, ואפילו לעשות כחו בכל ולהשתדל
וכדומה. וישתדל במצות  טוב-ויום תפילין, תפילה, שבת, זמן, כמו

 .           131שכינה-מקבלת פני יותר שהוא אורחים,-הכנסת
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
, אז א ספרים הייליגע דיא אין שטעהט עס וויא אזוי איז, בטחון עיקר דער אין

ער וויל, נישט  ור אזוי וויאטהאן נ דווקא דאס הש״י וועט פערלאזט זיך מענש
פערהאנדען  זעננען עס דען בטחון. אמתדיגער קיין הייסט נישט אנדערשט, דאס

ר״ל,  דעסגלייכען אין יסורים, געפלאגט מיט זעננען וואס צדיקים אסאך זעהר
אויף הש״י  זיך פערלאזען זייא הש״י. נור אויף אמתדיג זיך פערלאזען זייא חאטש

ה'  חסדך״   ״הראינו  טאקע בעטען לטובה.  מיר טאהן גיט אוודאי וועט ער דאס
זאלל  לנו״ ער תתן ״וישעך גיטען,  אללעם מיט טובה דיא זעהן אויך זאללען מיר
 אמן. גיטץ, אללעס אויך זאללען ישועה, מיר דיא געבען אונז

 

שטארקען מיט  זייער זיך ער דאגות, זאלל מענש דעם אויף קיממען עס ווען נור
סיי   האט פערדארבען, ער זיין וואס מתקן זאלל תשובה, אין פון געדאנקען גיטע

גאנצען  דעם באהעפטען מיט זיך מ׳זאלל מענשען. אין קעגען הש״י, סיי קעגען
דיא  איהר באשעפטיגען. דען מיט זיך מ'זאלל תורה, אין הייליגע דיא אין נפש

 נפש.  דאס דערקוויקט אין הארץ דאס ערפרייט תורה
 

-הכנסת מצות טובים. אויך מעשים מצוות אין טהון צו פלייסען זיך מ'זאלל אין
 גרויס.   זייער אין חשוב זייער איז אורחים,

                                                           
 . 106עיין במ"ש לעיל בהערה     127
ת ע"פ הפסוק    128 ל מּוָעדֶּ גֶּ ח בֹוֵגד"ֵשן ֹרָעה ְורֶּ טָּ    ְביֹום ָצָרה" )משלי כה,יט(. ִמבְּ

שבר בעת יטחון בו המאכל, וכמו רגל השומטת מו שן הנכ -שם וז"ל: שן רועה  דוד-במצודת ופירש

ת הצריך אל הבטחון, והוא צרה, והיא הע-ומחלקת בעת ירוץ בדרך, כן הוא 'מבטח הבוגד'. בבוא עת

 בוגד אז בו, כשן ורגל הבוגדים בעת הצורך. עכ"ל.
ת עֵ    129 ירַּ ת ְיֹהָוה ָבָרה ְמאִׁ ְצוַּ ְמֵחי ֵלב מִׁ ים ְמשַּ קּוֵדי ְיֹהָוה ְיָשרִׁ ם" )תהלים יט,ט(.   "פִׁ  יָניִׁ
ִשיַבת נֶָּפש"   130 ה מְּ ִמימָּ ֹהוָּה תְּ י" )תהלים יט,ח(. תֹוַרת יְּ תִׁ ת פֶּ ימַּ ְחכִׁ     ֵעדּות ְיֹהָוה נֱֶּאָמָנה מַּ
)בובר( בראשית פי"ח, וז"ל: "ויאמר אדני", להקב"ה אמר, שלא יסלק שכינתו  אגדה-עי' במדרש  131

-הקבלת פנימאורחים יותר -ש'גדולה הכנסתתה למד משם, כדי שילך לקראת אורחים. מכאן א

 , עכ"ל.שכינה'
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, כי אז הבטחון הגון, אם משתדל 132צדיקים-אורחותר בספ וכתוב
 יתברך.-הבורא רצון לעשות גם כן האדם

 
, 133"הוחלתי ולדברו נפשי קיוותה ה׳ "קוויתי ל דרך שנאמרעגם 

 .  ותפילה תורה-דיבורי לדבר שאזכה מצפה היינו, שאנכי
 

דבר, המחטיאו -הבעל הגדול-השונא את סגולה לגרש גם כן וזה
 כמו אחת, בפעם שיהיו כאחד מחשבות אפשר לשתי אי כי בדאגות.
 -ערך 'מחשבות ת"עצו-ליקוטיוב" 134ן"הר"מו-ליקוטיב" בזה שהאריך

הזה -בעולם טוב דבר ימצא זה, בוודאי דבר . ומשכיל על135והרהורים'
 הבא, אמן. -ובעולם

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
צו  זיך פלייסט מענש א אז ״צדיקים אורחות״ ספר הייליגען אין הטאויך שטע

 פאלקוממען. בטחון דער איז הש״י, דאמאלס פון רצון דעם טהון
 

ה' קוותה  ״קוויתי געזאגט האט דוד המע״ה פסוק, אין שטעהט עס וויא אזוי
הוחלתי״  ״ולדברו הש״י, אבער צו הייסט, איך האף דאס הוחלתי״, ולדברו נפשי

 הש״י.   וצ תפלה אין תורה-דברי רעדען זיין צו זוכה וועל איך אויך דאס, האף ךאי
 

אנדערע  אין דאגות דיא פערטרייבען א סגולה צו אויך דאס איז איבערהויפט,
יין א אין מחשבות צווייא אס, דר"ןמוה-ליקוטי אין שטעהט עס דעןמחשבות. 

 זאך וואס  דער אין דענקט וואס דער צוזאממען, אין נישט זיך דערהאלטען מוח
וואלט,  יענער אויף אין וועלט, דער אויף געפיננען גיץ אוודאי וועט שרייב, איך

   אמן.
                                                           

השמחה, וז"ל: וצריך אדם לחקור הדעות המחזיקות את לבו לחיות בבטחון שלם באלהים. -בשער   132

א מחשבה ראשונה, וכו' ...הששית, שיקח אל לבו לקיים מה שציוהו, ולהימנע מכל מה שהזהירו של

עלה יעשה לו הדבר שהוא בוטח בו. כדברי רבותינו: עשה רצונו תי-לעשות. כאשר הוא חפץ שהבורא

צונך אחרים מפני ר-כרצונך, כדי שיעשה רצונך כרצונו. בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצון

 מקיים מה שציוהו, כמה הוא שוטה וכסיל! וע"ז יתעלה, ואינו-)אבות פ"ב מ"ד(: אבל מי שבוטח בשם

ט(, ואומר -בצע כי ישל אלוה נפשו, הצעקתו ישמע אל" )איוב כז,חנאמר "כי מה תקות חנף כי י

"הגנוב רצוח ונאוף והשבע לשקר וקטר לבעל והלוך אחרי אלהים אחרים אשר לא ידעתם, ובאתם 

 מערת פריצים היה הבית הזהי(, ואומר "ה-ועמדתם לפני בבית הזה אשר נקרא שמי עליו" )ירמיה ז,ט

 )ירמיה ז,יא(: עכ"ל. אשר נקרא שמי עליו בעיניכם" 
ִתי"   133 לְּ רֹו הֹוחָּ בָּ ִלדְּ ִשי וְּ ה ַנפְּ תָּ ה ִקּוְּ ֹהוָּ  " )תהלים קל,ה(. ִקִּויִתי יְּ
 סימן רל"ג. קמא מוהר"ן-ליקוטי   134
אופן שיהיו שני מחשבות ביחד בפעם אחת. ע"כ בקל -אות יא. וז"ל: הכלל, שאי אפשר בשום  135

ה. דהיינו, שלא יחשוב אותה המחשבה, רק לחשוב ק בשב ואל תעשרעןת ר-יכולין לגרש המחשבות

תו לאיזה מחשבה שימשיך מחשב ומתן וכיו"ב.-עבודה, או אפילו במשאאחרת בתורה ו-איזה מחשבה

יו. כי אי אפשר שיהיו שני מחשבות רעה שבאין על-אחרת, ועי"ז יפטור ממילא ההרהורים והמחשבה

 רעות, כי אין-ראשו הנה והנה כדי לגרש המחשבותופן. וכבר מבואר שאין צריכין לנענע א-ביחד בשום

אל יסתכל לאחריו אחרת כנ"ל. ו-זה מועיל כלל, ]אדרבה עי"ז רק מתגברין יותר[ רק יחשוב מחשבה

 כלל, ]רק לעשות את שלו במה שוא עוסק בתורה או תפילה[ וכנ"ל, עכ"ל.
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 אומן            טובה-החזקת   אות  ה          אמונת
 

פרשת   רבה-במדרש טובה:  אמרו רבותינו זכרונם לברכה-החזקת
כבודו יותר ב חייב  לחבירו, פתחו : 'הפותח136שמותםםםםםםםםוו

זכותו יגן עלינו, שלא  הנביא-באליהו מוצא ואמן', אתה אביו מכבוד
זכותו יגן  אלישע הצרפית. וכן-בן שהחיה את כמו החיה אבותיו,

 עד כאן.    השונמית,-בן שהחיה את כמו החיה את אבותיו, עלינו, לא

 
 בנו-בן וחומר-וקל שכן-ומכל יקל בעיניכם. ואל בדבר, התבוננו ועתה

תחת טובה'.  רעה ושלום 'משלם-חס להיות שלא וחומר-קל של
אם  . בפרט137וכו' תמוש" כזה, "לא על במשלי נאמר מאשר ולהשמר

 לישכח,  ויהיה  בכל  כך, שלא-אחר בבחרותו, או  שלחנו-היה מאוכלי
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

מאכט  נעראיי ווען רבה, מדרש אין זאגען חכמים הייליגע דיעטובה: -החזקת
    צו מכבד איהם מחויב ער מהנה.  איז איהם איז אין  חבר, זיין פאר טיר דיא אויף
דאס  געפינען וויא מיר . אזוימוטטער אין פאטער אייגענעם זיין וויא מעהר זיין

האט  ער וויא עלטערן, אזוי זיינע געמאכט לעבעדיג נישט האט ז״ל אליהו הנביא
האט  ז״ל אויך אלישע הנביא צרפית. אין דער פון זיהן דעם געמאכט לעבעדיג

דעם  געמאכט האט לעבעדיג ער וויא אזוי עלטערן, זיינע געמאכט לעבעדיג נישט
 .שונמית דער פון זיהן

 
 וחומר, קל א נעהמען זיך מ׳זאלל אין זאך בעטראכטען, דיע איהר זאלט יעצט

 נישט ח״ו מ׳זאלל הייסט טובה", דאס תחת רעה א "משלם זיין נישט ח״ו מ׳זאלל
 צייט  איינע געגעסען האט ער ווען גיטען.  בפרט דעם באצאהלען  פאר שלעכטץ

                                                           
העולם -ל פרעה" א"ל: רבוןפרשה ד סימן ב וז"ל: ...ובשעה שא"ל הקב"ה "ועתה לכה ואשלחך א   136

ייב פשו חנאיני יכול, מפני שקבלני יתרו ופתח לי ביתו, ואני עמו כבן. ומי שהוא פותח פתחו לחבירו, 

ה, התחיל מתחנן ואומר "הגם על האלמנה מת בנ-לו. וכן אתה מוצא באליהו, בשעה שהלך אצל צרפית

,יז,כ(, וכתיב "וישמע ה' בקול א-האלמנה אשר אני מתגורר עמה הרעות להמית את בנה" )מלכים

ותר שכל הפותח פתחו לחבירו, חייב בכבודו יאליהו ותשב נפש הילד" )שם פס' כב(, ולא עוד, אלא 

מה דתימא "ויהי כשנים ברוחו, -. אתה מוצא בעת שנלקח אליהו מאלישע וזכה ליטול פימאביו ומאמו

-אביו ואמו להחיותם, כמו שהחיה בן ב,ט(, היה לו לילך אצל ב-נא פי שנים ברוחך אלי" )מלכים

לו. שאכסניא שלו. וכן אליהו היה לו להחיות אבותיו, כמו בן הצרפית. אלא שמסר נפשו על אכסניא 

ה לך משלכך אמר משה לפני הקב"ה: קבלני יתרו ונהג בי כבוד, איני הולך אלא ברשותו. לכך כתיב "וי

 וישב אל יתר חותנו", עכ"ל המדרש.
יב    137 ת טֹוָבה  "ֵמשִׁ חַּ ה ִמֵביתֹו (תמיש) לֹאָרָעה תַּ עָּ מּוש רָּ       " )משלי יז,יג(.   תָּ

משיב רעה תחת טובה אשר גמלוהו, ראוי שלא  הנה מי שהוא -וז"ל: "משיב רעה"  שם וכתב הרלב"ג

 תסור רעה מביתו, וזה לשתי סבות. האחד, מפני שהאנשים לא ישתדלו להטיב לו, לפי שהם רואים

יב רעה תחת טובה'. ולזה כאשר תהיה הרעה בביתו, לא תסור משם, כי לא ישתדל איש שהוא 'מש

יא הפחותה, כי ה-י זה העונש ראוי שיבא עליו מהש"י על זאת התכונההשנית היא, כ-בהסרתה. והסבה

וא גומל הטובות אשר ה-תמנע האדם מכל הטובות והשלימיות. וזה, כי האדם נכנע לש"י מפני רבוי

תו, ומי שלא יכיר לאנשים הטובה שהם עושים לו, לא יכיר לש"י בטובות שהוא חונן או אותו תמיד,

 עכ"ל. יתברך,-ויהיה זה סבה אל הכפירה בשם

, וז"ל: "משיב רעה תחת טובה", ה' משלם מדה כנגד מדה, והגם כי האדם ובמלבי"ם שם הוסיף

שלם י. שגם אם ישוב ויעשה טוב, המריע יכול לשוב מדרכו, המשלם רעה תחת טובה, יתן לו ה' כמדתו

 לו ה' רעה תחת טובה, והרעה לא תמוש מביתו גם בעת ייטיב מעשיו: עכ"ל.
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 אומן   ה, הקפדה, התבודדותטוב-אות ה  החזקת   אמונת
 

-בספרים כתוב מזה ויותרטובה.  של טובה. וכן בכל דבר-ענין בהכרת
 ושנים. ימים הוא מאריך תחת רעה, טובה המשלם כי ,138הקדושים

 
את  להכות  שלא  וביותר   ,139מזה   מאד   מאד  להתרחק הקפדה: 
 .141שויא׳ זוזי מאה ד׳ מתון ו'מתון .140ידו הכפופים תחתםםםםםו

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

גיטץ  צאהלט וואס דער אז ספרים, הייליגע דיא אין שטעהטטיש. מעהר  זיין ביי
 לאנג. בטלע ער הייסט, דאס ימים ושנים", איז "מאריך שלעכטץ, פאר

 
אויף  הקפדה האבען נישט מ׳זאלל היטען, צו זיך מען ברויך זעהרהקפדה: 

וואס  דיא משרתים אויף מ׳זאלל געמיינט, אויך ווערט כלל דעם אין קיינעם. אין
שלאגען,  כעס. אין מיט זיין ברוגז צופיעל נישט רשות, זיין אינטער זעננען
 יעדען. מיט געהן ארים געלאססען נישט. נור אוודאי

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

מיני  בכל זה הקדוש-לדבר צריך מאד, פשוט אפילו איש התבודדות: 
 יותר   וקרוב ,143לכת"  "והצנע  מקיים כי אז  .142קדושותםםםםםםםו

                                                           
הרי הוא אומר "משיב רעה תחת טובה לא  שכ' וז"ל:(, 83)פרשה ד עמוד  במשנת רבי אליעזר עיין   138

שיב רעה תחת תמוש רעה מביתו". אינה משה מביתו אלא א"כ באה אליו תחלה. הא למדת, שאפי' מ

 משיב טובה תחת רעה לארעה, הרעה באה לביתו, אלא שזו תמוש וזו לא תמוש. וכנגדו אתה אומר 

 ואין אתה יכול לומר משיב טובה תחת טובה תמוש טובה, שמדת הטוב מרובה.  תמוש טובה מביתו.
. כי חייו )אות הקפדה( וז"ל: הקפדה היא תולדת הגאוה, מנפש ועד בשר תכלהיועץ -עי' בפלא   139

 -לשוןאינם חיים, ומאבות יצאו תולדות ותולדי תולדות שגורם לבוא לידי שנאה, ותחרות, ומחלקת, ו

הרע, וכהנה רעות רבות. ומאן דקפיד, מן שמיא קפדין בהדיה "על כל דבר פשע". כל קבל דנא, 

דת ת שמח". והן אמ'המעביר על מדותיו, מעבירין לו על כל פשעיו' )יומא כג,א(, ו"אף בשרו ישכן לבט

מן ההריון. ומי שטבעו שלא להקפיד כלל, זו מתת ורעה מן הבטן -ההקפדה, רוח היא באנוש, ומדה

ות. אבל הן אדם שליט ברוח, וע"י השתדלותו הרעות והאסור-אלקים היא. וכן ע"ז הדרך, בכל המדות

יו רע בטוב, ולסור וסר, יש כח בידו להחליף מדותמ-הורות, ושקידתו בספריט-יום ליום במחשבות

ההקפדה, -ברים יתן האיש את לבו אליהם להנצל ממדתדהחיים. וקצת -ת דרךמות, ולשמר א-ממוקשי

 הלוא הם כתובים לעיל בערך 'אהבת רעים' ובערך 'גאוה', "ישמע חכם ויוסף לקח": עכ"ל. 
יתו. כי יצר ב-וביותר צריך לזרז שלא להקפיד על אשתו, ומשרתיו, ובני , וז"ל:עוד כתב שם   140

רגז להקפיד מאד בעברם על דעתו. אבל האיש הירא את ה', אז יכנע  כפול, שיתמלא-סמוך מסיתו הסת

פשר אאם אני נכבד ונעבד מצד מזלי, שחנני ה' עושר וכבוד, אשה כמותו, ו-לבבו ויחשוב: הרי אני ילוד

פשי" חם הוא" נכר. "ועבד שלגבי שמיא הוא נכבד ממני. וכמ"ש על הפסוק )איוב ג,יט( "קטן וגדול ש

 יותר "מאדוניו". ואם הוא חייב בכבודי מצד שמקבל הנאה מועטת על ידי, או מצד שצוהו הבורא

 ועושי, אשר העדיף טובו עלי, וגמל עמי בוראי, יוצרי-בכבודי. על אחת כמה וכמה חייב אני בכבוד

סו י"ה אני מקצר בעבודתו, ומכעיובים עד אין חקר ועד אין מספר, בהיותי מכעיס לפניו. ואפט-חסדים

זאת כ,ב(. על פניו. ואוי לי, כי כפעלי ישלם גמולי. וידוע ש'במדה שאדם מודד, מודדין לו' )מגילה יב

 כאה'.עכ"ל. ועי"ש עוד באות 'ה וכזאת "יתן החי אל לבו", ויתחזק מדי יום ויום, "ושב ורפא לו":
בר אהבה חזייה לההיא כותית דהות לבישא  וז"ל הגמ': כי הא דרב אדא (,כ,א) עי' ברכות  141

ם קרעיה מינה; אגלאי מילתא דכותית היא, שיימוה בארבע ישראל היא, ק-כרבלתא בשוקא, סבר דבת

 '.ל הגממאה זוזי. אמר לה: מה שמך? אמרה ליה: מתון. אמר לה: מתון מתון ארבע מאה זוזי שויא. עכ"
נאמנה, ללון -נכונה לקריאה-בודדות היא הכנהוז"ל: הת ,)באות התבודדות(יועץ -עי' בפלא  142

-אמת לאמתו. וגם היא אבן-בעמקה של הלכה, 'לו תוסיף תת כחה' להבין דבר על בריו, ולדון דין

טהורות, "וחשב עם קונהו" חשבונו של עולם. והתעוררות -קדושה לחשב מחשבות-הראשה, לסדר
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 אומן       התבודדות         אות  ה            אמונת
 

ד מצ והן ישראל.-וכנסת השכינה-גלות מצד צעד הן לדבר דיבוריו,
 שבשמים.  -אבינו דיבורים לפני ולדבר לשוח ונפש, בגוף אדם-בני נגעי
 דבר אשר-הבעל עלול , כי144ה'" כח נא יגדל "ועתה להזכיר אז גם רק

עובד  עתה, אתה לאמור: במחשבתו לחקוק האדם, את להדיח רוצה
דייקא,  קדושה-עניני אחד רודף שהוא דרכו, כן בתמימות. כי ה׳

בוראינו,  את נעבוד מכאוב, כאשר לו יש כי וחלילה.-להחלישה חס
  .145על ידי זה כחו נחלש כי בראותו

 
, 146הר"ןומ-בליקוטי כמו שכתוב והעיקרוזהירות,  זריזות לזה וצריך

 בעד  נפשו-ושלום,  למסור-חס זרה-המחשבה בא בעת  שיכוון האדם

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

זיין  מ׳זאלל צייט א אמאהל מעןבעשטימ זיך מ׳זאלל הייסט דאסהתבודדות: 
זייער  א נאטהיגע   איז דאס  השי״ת. פאר הארץ דאם אויסרעדען  זיך אין אליין,

מקיים  ער דעם איז זאך. מיט הייליגע דיא ברוך מענש, א פשוטר זאך, אפילו
היטען  זיך מען זאלל הש״י. נור מיט געהן בעהאלטען זאלל מען לכת", ״והצנע

אזא  מענש, אין פערפיהרען דעם וויל ער וואס הרע יצר עםד דבר בעל דעם פאר
איהם  רעדט רע צקייט,-גדלות, א שטאל א אריין איהם אין ברענגט אין צייט א

צו  איהם אין דעסטגלייכען יוד, א צדיק, א עהרליכער דיא ביזט איצט איין
ט שטיפ מקומות זעלכע הייליגע א אויף גראד וועג. דען הש״י׳ס פון פערפיהרען

 צו לאזען. נישט וואס אזוי זאלל ער ח״ו אריין זיך ער

                                                                                                                                       
שפך שיחה לדרש סליחה נכח פני ה', צריך רשפי אהבה ויראה, והשיגה ידו כשאין דבר מטריד. וכן ל

מושב שיהיה לו לבדו ואין לזרים אתו, להתבודד שם ללמד -מנוחה. אי לזאת טוב לגבר שייחד לו בית

ביתו, יקום בעוד לילה כשכלם ישנים ויתבודד -קדושה. ואם אין לו אלא בית אחד עם בני-ולקנות סדר

קדושה יותר מיום שלם. -וד ולהבין ולקנות סדרעם קונו. כי בשעה אחת של התבודדות, יוכל ללמ

והתבודדות, הוא גדר גדול לשמר לפיו מחסם מחטא בלשונו, וכבר אתנח סימנא: "בד, קדש ילבש". 

קריה, מתבודדים בדעתם עם קונם, ואל -עם וברחובות-והמישרים ארחותם, אפלו בעמדם בקהל

ומם, לך אכרע ואכף ראש וקומה. כלומר, יטרידום חברתם. כמאמר המשורר: בעמדי תוך קהלך צור לר

)סימן יז(. אשרי המגיע לידי מדה זו מה טוב חלקו ומה  חסידים-וכמ"ש בספרשאל יטרידוני חברתם. 

גדול -נעים גורלו שתמיד עסוק במצוה ליראה ולאהבה את ה' הנכבד והנורא ולדבקה בו, וזה כלל

''ם, וזה שרש פורה פרי צדיק, עץ חיים היא הצדיקים אשר הולכים תמיד לפני האלקי -בתורה ובמעלת

עינים, ומתוך כך זכור יזכר לשא לבבו אל כפים אל אל בשמים. -למחזיקים בה. וגדר לזה, להיות שח

 צדיק יבחן ויראה כי נכון הדבר, ליראה ולאהבה. ומצוה גוררת מצוה. עכ"ל.
מְ   143 ה ּטֹוב ּוָמה ְיֹהָוה דֹוֵרש מִׁ יד ְלָך ָאָדם מַּ גִׁ ד "הִׁ סֶּ ת חֶּ ֲהבַּ ְשָפט ְואַּ ם ֲעשֹות מִׁ י אִׁ ֵנַע ֶלֶכתָך כִׁ ַהצְּ ם  וְּ עִׁ

יָך" )מיכה ו,ח(.  ֱאֹלהֶּ
י"   144 ַדל נָּא ֹכַח ֲאֹדנָּ ה ִיגְּ ַעתָּ ְרָת ֵלאֹמר" )במדבר יד,יז(. וְּ בַּ ר דִׁ ֲאשֶּ  כַּ
 עוד תקנה אחרת)במצות התשובה פרק סה( וז"ל:  חרדים-בספר מן הראוי להביא כאן מ"ש  145

בספר אחד  קדישא הרב רבי יצחק לוריא אשכנזי ז"ל-האלהי חסידא-מצאתי בתוך ספרי המקובל

כל מה שתמצא שם מצאתי כתוב:  דות שהוא בדפוס(.מ-)איננו אותו ספר בית, דותמ-יד נקרא בית-כתיבת

 חרולים, והפסקות, ענויים, לאקשים, שלג, ו-חות על עוון, סיגופים, ויסוריןהראשונים תוכ-בדברי

נזכרו אלא למי שאין עמלו בתורה. אבל מי שתורתו אמנותו, ויודע דעת, ויראת ה', זאת היא 

בינו  אדם, ויתבודד-אך יום אחד מן השבוע, יתרחק מבני תקנתו: לא יחלש, ולא יתבטל מלמודו.

אל רכות כאשר ידבר להדין. וידבר -ותתקשר מחשבתו בו כאילו כבר עומד לפניו ביום לבין קונו,

 כמ"ל.אל רבו, והבן אל אביו, עכ"ל. ועי"ש עוד בהמשך )בד"ה וגם( מ"ש בענין זה בהרחבה, וא העבד
 . 75עיין דבריו שהובאו לעיל בהערה    146
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 אומןהתבודדות, וותרנות         ו-אות ה      אמונת
 

ושלום -חס מעמידין אפילו הנה יתברך. ואז-הבורא ואחדות קדושת
מקיים  בוודאי מוסר נפשו, והוא שיעבדנו, טמא-דבר איזה אדם לנגד
ומבוטלת  בטלה ממילא . ועל ידי זה147היום" כל הורגנו עליך "כי

את  ה' אלוקיך "ומל בנו שיקיים גילולים במהרה בימינו, אמן.-עבודת
  כמו 149קדוש-למלאך הרע, ויתהפך-היצר לגמרי שיתבטל וכו׳ 148לבבך"

, 150בשר" לכם לב ונתתי מבשרכם האבן לב את "והסירותי שכתוב
 אמן כן יהי רצון.  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

" "ןרמוה-ליקוטי״ פון געזאגט אויבען שוין האבען מיר וויא אזוי ,עיקר דער אין
אללע  בטל ווערן השי״ת. ממילא פאר נפש מסירת האבען זין אין זאלל מען דאס
איין  ער ווערט בטל, אין ווערט הרע יצר דער אין אייביג, אויף מחשבות כטעשלע

                           מענשען, אמן. דיא פון גיטען צום מלאך, הייליגער
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 אות  ו

 
הקדוש -בשל"ה שכתוב כמו להשמר, מאד. אך ובהט-מדה ותרנות: 

[ )כי(]אפי' דאפשר. מה כל מערבות , להתרחק151האותיות-שערבםםםו
 בבירור. עבורו ישלם אם אפילו לעשות, יוכל שבכל אופן יודע אם

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

אויף  ברויך מען וואס פאר מאהל פיעל זעהר קימט הייסט עס דאס וותרנות:
מעגליך  וויא ווייט מדה. נור א גיטע זעהר איז פערציכטען, דאס זייניגע דאס
פאר אנדערע  שטעהן גיט הייסט דאס ״ערבות״, פון היטען זיך ןמע זאלל

קעננען  ח״ו נישט וועט יענער אפילו דענקט מען אז אופן אזא אויף האפטען. נור
 -של"ה אין טעהטוויא ס'ש אזויבעצאהלען.  אליין קעננען מען צאהלען, וועט

 ת'.האותיו עראין 'ש  הקדוש
                                                           

ל ַהיֹום"   147 נּו כָּ ֶליָך ֹהַרגְּ ְבָחה" )תהלים מד,כג(. ִכי עָּ ְבנּו ְכצֹאן טִׁ  נְֶּחשַּ
ָך"  148 בְּ בָּ ֹהוָּה ֱאֹלֶהיָך ֶאת לְּ ל יְּ ת לְ  ּומָּ ן ְואֶּ עַּ יָך ְבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל נְַּפְשָך ְלמַּ ת ְיֹהָוה ֱאֹלהֶּ ֲהָבה אֶּ ָך ְלאַּ ב זְַּרעֶּ בַּ

יֶּיָך" )דברים ל,ו(.   חַּ
 : עכ"ל.  יצר, שנתחדש לטובה –)שם(, שכתב וז"ל: "לב חדש"  ביחזקאל עיין רש"י   149

וז"ל: "אחות לבן"  לדות )ח"א קלז,א(,פרשת תו הנעלם-במדרש ,הקדוש-ומקורו טהור הוא, מהזוהר

לבא -לעתידרע "הארמי". כדתנן, בתחלה שהיה מנוול בחטאות בזה העולם, נקרא 'לוט'. ה-אחות יצר

הרע -, קראן ליה 'לבן', עכ"פ אין יצרשלא יהא מנוול כדבקדמיתא, כמאן דסחי ומטביל מסאבותיה

ת הגוף המעוררו-ותוט שהן שתי כחל-בטל מן העולם. ת"ש דהכי אנן אוקימנא במתניתא, שתי בנות

 .  אינו מנוול כ"כ, ונטבל מלכלוכו, נקרא 'לבן', עכ"ל. ועיש"ע שהאריך, ואכמ"להרע. עכשיו ש-ליצר

-וז"ל: נ"ל מה שקורין לכח  שכתבדש ד"ה י(, והיה מדי חו -)מאמרי ר"ח מאמר ב  יששכר-ועי' גם בבני

 וב', עכ"ל.ט-יעַּ וחבר, ל'יצררע', הוא שיתהפך מן רע לֵר ה-המתעורר הזה, גם לעתיד בשם 'יצר
ם    150 ְרְבכֶּ ֵתן ְבקִׁ ם ֵלב ָחָדש ְורּוחַּ ֲחָדָשה אֶּ י ָלכֶּ תִׁ ֶכם ֵלב "ְוָנתַּ ַתִתי לָּ נָּ ֶכם וְּ ַשרְּ ֶאֶבן ִמבְּ ַוֲהִסֹרִתי ֶאת ֵלב הָּ

ר שָּ  " )יחזקאל לו,כו(.בָּ
שהזהירו רז"ל עליו ותרנות, וז"ל: ואף שמדת ותרנות טוב, יזהר אדם בותרנות,  –ו -שם באות   151

א )יבמות קט,א(: 'לעולם ישמור אדם עצמו מהערבות'. גם אנכי מצווה, ומושבע מאבותי זלה"ה של

פנו )ומה"ט הקאהיה ערב בשביל אדם, כן אנכי מצוה אתכם בתוקף ציוויי, והשמרו לכם במאד, עכ"ל. 

 בסוגריים למעלה, ולא כמ"ש בתרגום האידיש למטה, ודו"ק(.
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 אומן זריזות     זכירה, זהירות, ו  אות  זאמונת     
 

 אות  ז
 

לכל      ההכרחיים הדינים ובפרט הלימוד, לזכור להשתדל זכירה:
 -בשר והלכות  חיים,-אורח  ערוך-שולחן, כמו: 152ישראל-ברםםםםם 

 אדם בין ומדברים הנוגעים וגניבה, גזילה, בחלב, ומליחה. ודיני
 נדה.-וגם כן הלכות לחבירו.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

וואס  דינים דיא לערנען, ובפרט דענקען דאס צו פלייסען זיך מ׳זאלל זכירה:
אטהיגע אנדערע נ און חיים, ערוך אורח שלחן וויא וויססען, אזוי ברויך יעדער
 דינים. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
הנשמה,  בעניני הן ,153מאד ומסוגלת טובה מעלה זה  וזריזות: זהירות

   ץ.אר-בעניני דרך הןםםםםםםםםוםו
 

היצר את  כאשר יפתה דבר. כי אם, בשום טוב אין ,עצלותולהיפך, ה
אז  עבירות. לעשות או ומחלוקת, ריב לחרחר או נקמה, לנקום האדם

  , כידאח צדיק בשם 155״האב חמיר "רבספ כמובא ,154וסבלן יהיה עצל
                                                           

סימן קנה א, וז"ל: אחר שיצא מבהכ"נ, ילך לבה"מ; ויקבע   הכנסת-הלכות בית או"ח עי' בשו"ע  152

מי  עת ללמוד, וצריך שאותו עת יהיה קבוע שלא יעבירנו אף אם הוא סבור להרויח הרבה. הגה: ואף

 יחשובושאינו יודע ללמוד, ילך לבה"מ ושכר הליכה בידו, או יקבע לו מקום וילמוד מעט במה שיודע. 

      ניו, ויכנס בלבו יראת שמים )הר"י פ"ק דברכות(.בעני
כשלומד רק מעט, נכון שעיקר למודו ו -ס"ק ט, כתב וז"ל: מעט במה שיודע  שם ובמשנה ברורה

וכנ"ל. ואחז"ל על הפסוק "אוהב ה' שערי ציון מכל  יהיה בהלכות שידע איך להתנהג למעשה

ל השונה וגם אמרו: כ כנסיות וכו'.-יותר מכל בתימשכנות יעקב", אוהב ה' שערים המצוינים בהלכה, 

ת הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן עוה"ב. ואם אינו מבין בהלכות, ילמוד כל מה שיודע. וכע

 כל אדם לקרות וללמוד בהם: אשכנז ויוכל -בזמנינו יש כמה ספרים ממאמרי חז"ל מועתקים על לשון
ה יראה ויבדוק בשבתו קצת פנוי בביהמ"ד, אם יש צד עבירפי' ש -ובס"ק י כתב וז"ל ויחשוב בעניניו 

 במו"מ שלו, גזל, ואונאה, ורבית וכדומה ויפרוש ממנה: עכ"ל.
הזריזות היא מעלה גדולה לתורה ולמצוות, וגם לענין  הזריזות:-צדיקים בשער-האורחות ז"ל  153

הזריזות -דעת כי מידתדת הבורא יתברך...  ואתה צריך להצדיקים לעבו-והיא מידת העוה"ז,-תקנת

שות, י פריהיא תחילה לכל המידות... א"ר פנחס בן יאיר: זריזות מביאה לידי נקיות, נקיות, מביאה ליד

די פרישות מביאה לידי טהרה, טהרה מביאה לידי קדושה, קדושה מביאה לידי ענוה, ענוה מביאה לי

ידי לוח הקודש, רוח הקודש מביאה יראת חטא, יראת חטא מביאה לידי חסידות, חסידות מביאה לידי ר

ה ' סוטתחיית המתים, תחיית המתים מביאה לידי אליהו הנביא זכור לטוב )ירוש' שקלים פ"ג ה"ה, ועי

היר זלכן יהא אדם  בוא וראה, כמה גדול כח הזריזות שמביאה לידי המידות הללו!מט,א. ע"ז כ,ב(. 

 וכו'.      וזריז לכל המצוות, לרוץ אל הספר, להשכים ולהעריב,

  מידת הזריזות היא תכשיט לכל המידות והיא מתקנת כולן.  ...
. מי שזאת המידה גוברת העצלות היא מידה רעה מאד: העצלות-צדיקים בשער-האורחות ז"ל  154

צל , כגון היושב ומתעויש עצלות שהיא טובה מאדבו, עניניו מקולקלים מאד בעוה"ז  ובעוה"ב... 

התאוה. אמרו על אדם שרצה המלך לשלחו למקום סכנה ולא אבה ללכת,  לעשות רעות ולרדוף אחר

 וחרפו המלך, אז אמר למלך: מוטב שתחרפני ואני חי, משתתפלל בעדי ואני מת!    

וע"ז הענין א"ר )פסחים ג,ב(: יש זריז ונשכר, ויש זריז ונפסד. יש עצל ונשכר, ויש עצל ונפסד: זריז 

ואינו עושה בע"ש. זריז ונפסד, שעושה מלאכה כל השבוע ועושה ונשכר, שעושה מלאכה כל השבוע, 

ג"כ בע"ש. עצל ונשכר, שאינו עושה מלאכה כל השבוע ואינו עושה בע"ש. עצל ונפסד, שאינו עושה 



47 
 

 אומןזהירות, וזריזות, זיווג         אות  זאמונת      
 

ענינים  לדחות ואחר כך, יפסיד. לא למחר, עדיניחנה  בזה אפילו אם
 הלב. מן שישתכחו אלו עד

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

א מדה  איז דאס עצל א זיין, נישט פריש זאך יעדער צו מ׳זאלל זריזות: זהירות
ער  מענש א יצה״ר רעד צוא דער ווען נפש. נור און גוף פאר דעם גיט איז וואס
טהאן  צו מחלוקת, אדער מאכען צו זיין, אדער נוקם יעמאנדען אן זיך זאלל

אין  שטעהט וויא עס אזויסבלן,  א אין עצל איין זיין ער זאלל עבירות, דאמאלס
ער  ווען זאכען, אפילו דיא בייא דען צדיק. א פאן נאממען יןא האב" חמיספר "ר

ער  וועט האבען. דערנאך שאדען קיין ער וועט מארגען, אויף אפשטיפפען וועט
 .פארגעססען.       דיא זאכען וועט ער לאנג וויא ביז שטיפפען, ווייטער איממער

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ומן  התורה מן :156במסכת סוטה ,חכמינו זכרונם לברכה אמרו  זיווג:
 .       157לאיש מה' אשה למדנו, כי הכתובים ומן הנביאיםםםםם

 

ושלום את -חס שנאי חייו, שלא על לחוס לכל אחד ומאד מאד צריך
יותר  כגופו, ויכבדה עמו. ויאהביה יתברך נתנה-השם זוגתו אשר

 .  158מגופו
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
תנ"ך אז  פון בעוויזען איז , עסזאגט סוטה מסכת אין גמרא הייליגע דיא זיוויג:

 בעשטימט.           הש״י פון איז מאן, צום א פרויא פון זיוויג דער
 

ח״ו נישט  זאלל לעבען, ער זיין אויף זיין צו חס זיך יעדער ברויך וועגען דעם
                                                איהם  האט  הש״י  חבר  וואס  זיוויג,  זיין  זיין  אדער  סעקירען  פיינט  האבען

                                                                                                                                       
מלאכה כל השבוע ועושה בע"ש. ראה, איך העלו החכמים בלבבם שיש זריזות שהיא טובה, ויש זריזות 

חשוב, שתעשה הטוב בכל אבריך ובכל מחשבותיך, ותבחר מכל אבר שהיא רעה, וכן בעצלות. לכן ת

לשבת עם חברים המתחברים לתורה  -ואבר קצת קלות וקצת כבדות, והכל לשם שמים: תהא קל 

לראות דת ודין ועניני  -לשבת עם הליצנים ועושים רעה. ותהא קל בעיניך  -ולמצוות, ותהא כבד 

 -הבלים ולהסתכל בע"ז ]ובעריות[. ותהא קל באזניך -הלראות מעש -המצוות, ותהא כבד בעיניך 

בטלים. ותהא קל -פה ודברים-לשמוע ניבול -תורה, ותהא כבד באזניך -לשמוע מוסרים ותוכחות ודין

 -לכעוס על הצדיקים. ותהא כבד בפיך ובלשונך  -לכעוס על הרשעים, ותהא כבד ]באפך[  -באפך 

תורה ותוכחות, ולצוות על הטוב. -בדברי –ותהא קל בפיך  הרע,-במריבות ובשקרים ובליצנות ובלשון

ליתן צדקה ולעשות מלאכתך באמונה. ותהא  -להרים יד ברעך, ותהא קל בידיך  -ותהא כבד בידיך 

 -לרוץ לבתי -הרשעים וללכת למשתאות ובטיולים, ותהא קל ברגליך -לילך בדרכי -כבד ברגליך 

לחשוב  -ולעשות לויה ולכל המצוות. ותהא כבד בלבבך  מדרשות וללכת לבקר חולים-כנסיות ולבתי

תורה ולהשיג -לחשוב הרהורי -על הקנאה ועל השנאה, ותהא קל בלבבך  -רעים. ותהא כבד -הרהורים

 העליון, עכ"ל.-יתברך, ויראתו הטהורה. ובזה תהא קל וזריז בלבך להידבק באור-מעלות אהבת השם
 בעניותי לא מצאתי שם., חוסט( )להרהגה"צ יעקב קטינא דומ"ץ דק"ק   155
 צ"ל מועד קטן יח,ב.   156
ז"ל הגמ' שם: הכי אמר רב משום רבי ראובן בן אצטרובילי: מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים   157

לבן ובתואל ויאמרו מה' יצא הדבר" )בראשית כ"ד,נ(. מן  דכתיב "ויען -מה' אשה לאיש. מן התורה 

הון ודכתיב "בית  -ידעו כי מה' היא" )שופטים י"ד,ד(. מן הכתובים  לא דכתיב "ואביו ואמו -הנביאים 

 נחלת אבות ומה' אשה משכלת" )משלי י"ט,יד(, עכ"ל הגמ'.
וז"ל הגמ': ת"ר: האוהב את אשתו כגופו, והמכבדה יותר מגופו, והמדריך בניו  ,סב,ב עי' ביבמות  158

 .הגמ' וב אומר: "וידעת כי שלום אהלך", עכ"לובנותיו בדרך ישרה, והמשיאן סמוך לפירקן, עליו הכת
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 ומןא           חן    זיווג,   ח-אות  ז            אמונת
 

השלום, על אחת כמה וכמה  לגוף ומתוק אדם, טוב כל ואפילו עם
הקדוש ברוך  של שמו כביכול כי ויזכור, בריתו.-ואשת חברתו עם

. ויעשה 159לאשתו איש שלום בין ורעל המים,  עב למחוק  הותר הוא
ובבא.  ובלאו הכי  בזה לו טוב ושלום, ואז-חס יתקוטט שלא גדרים
איש לאשתו, שכינה  בין שלום , כשיש160חכמינו זכרונם לברכה אמרו

                                        .  161ואש ושלום, אש-חס ביניהם. ולהיפך שרויה
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

האבען אזוי וויא  ליעב זיוויג, זיין חבר, זיין שטעהט, מ׳זאלל געגעבען אויך
איז  עס ווען איןזיין.  צו מכבד זיא מען ברויך נאך מעהר  ליעב, זיך אליין מ׳האט

נישט, איזט  זייא. ווען צווישען שכינה דיא ריהט אין ווייב, מאן שלום צווישען
י'  ״ה". א סוף א צום איז ״יוד". "אשה" א מיטען איז אין ״איש״ ח״ו פייער. דען

זיין  הש״י ח״ו, נעמט זיך קריעגען זייא נאמען. אבער אז הש״י ה' איז אין א
״אש   בלייבט ״אשה", דער פון ה׳ דיא אין פון מאן, י׳ צוא, דיא נאמען הייליגען

-אויסצו נאמען הייליגען זיין געוועזען הש״י מתיר האט ח"ו. אויך פייער אש״
ווייב. זאלל מען  אין מאן ציוישען מאכען שלום צו סוטה, כדי איין בייא מעקקען

ענטשען ב״ה ב גאטט חבר, וועט זיין מיט נישט קריגען ח״ו מ'זאלל געבען אכט
     .       .                                                  גיטען, אמן אללעם מיט הויז דאס

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
  ח  אות

 
בעיני  טוב ושכל חן "ומצא וכמו שכתוב ישראל,-בר לכל נאה זה חן: 
, 163עניוות-מידת על ידי להשיג יכול . וזה162ואדם" אלקיםוםםו

ומתן -משא  בענין יקפיד השלום, וותרנות. ושלא-וסבלנות, ורדיפות
 יהודי -עם אינו שצריך,  אפילו  למי  חסד  דבר  מועט,  ולגמול  עבור

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-פער דאס זיך מ'קאנן אין ישראל, בר יעדען פיר שאנהייט א איז דאס חן:
זאלל  מען אבען,ה ליעב איהם זאלל יעדער דאס מדות גיטע דורך שאפפען
 ן.מענטשע בייא אין השי״ת בייא ליעבשאפט חן געפינען

                                                           
א"ר ישמעאל: גדול הוא השלום, שמצינו שויתר  שלום ה"ט וז"ל הגמ': 'פר ארץ-עי' במסכת דרך  159

 הקב"ה על שמו שנכתב בקדושה שימחה על המים, כדי להטיל שלום בין איש לאשתו. עכ"ל הגמ'.
 אש אוכלתן.        -שכינה ביניהן, לא זכו  -ואשה, זכו  )יז,א(, וז"ל הגמ': דריש ר"ע: איש עי' בסוטה   160
שהרי חלק את שמו ושיכנו ביניהן יו"ד באיש וה"י באשה.  -שם וז"ל: שכינה ביניהם  ועי' ברש"י  161

 הקב"ה מסלק שמו מביניהן ונמצאו אש ואש, עכ"ל.ש -לא זכו אש אוכלתן 
ֵעיֵני ֱאֹלִהים"   162 ֵשֶכל טֹוב בְּ א ֵחן וְּ צָּ ם ּומְּ דָּ אָּ  " )משלי ג,ד(.וְּ
טובה, והיא היפוך הגאוה. ומי שיש בו -: הענוה היא מידההענוה-בשער צדיקים-ז"ל הארחות  163

המידה הזאת, כבר השיב נפשו מכמה מיני רעות. ומי שהגיע אל מעלה זאת הנכבדת, עושה מצוה 

, מתקבל לפני ה', עבודה, ומעשה קטן של הענוהה-ומקבל שכר לפי גודל ענותנותו. כי הענוה שורש

ענוה. ה-משורש טובים צומחים-...הרבה ענפים     וא, אלף ידות יותר ממעשה גדול של הגאוה.ה-ברוך

רך  ובענוה ישקיט כעס של אדם הכועס עליו, כמ"ש "מענה העניו הוא סבלן, ומהסבלנות יבוא שלום.

 שנאמר "ולענוים יתן חן". העניו יש לו חן,ובה מאד. ט-ישיב חמה")משלי טו,א(: והשלום היא מידה

לה )משלי ג,לד(: העניו תפילתו מקובלת לפני הקב"ה, כי הוא מעביר על מידותיו, ובגלל זה נתקב

 תפילתו של רבי עקיבא כשאמר "אבינו מלכנו" )תענית כה,ב(. 
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 אומן חן, חסידות              אות  ח            אמונת
 

עכו״ם  עניי מפרנסין :164חכמינו זכרונם לברכה כמו שאמרולפעמים, 
 וכו'.

 
 עם המתחסד חסיד, : 'איזהו165חכמינו זכרונם לברכה אמרו  חסידות:

 כל  קונו' דייקא, בפשיטות 'עם דהכוונה יש לומר,קונו'. םםםםםם
 .                              166בצניעות דאפשרמה 

 

הישן -ונוסח ולשנות ממנהג חסידות,-בפומבי עניני להראות אבל
 .167שחר אין לו האדם, זה בו וגדל הורגל אשר

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

זיין  טהיט וואס חסיד, דער א הייסט , ווערזאגען חכמים הייליגע דיא חסידות:
פון אייביג  וואס ער איז נוסך דעם מ׳זאלל השי״ת. אין לכבוד חסידות נור

חסידות פאר  ווייזען זיין צי משנה נישט ,געווארען געצויגען אין געוואהנט
 מענטשען, נור לכבוד השי"ת.                                               

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

זוכה  הייתי )אולי( ]אילו[ ,יתברך-בנפשי בעזרת השם ידעתי זאת אבל
עם  168אשכנזים-כת יש אשר ומושבי בקביעות, במקום שתהיה דירתי

    להסתופף יותר נמשך עם מנהגיהם,  הייתי החסידים-מנהגיהם,  וכת

                                                           
 ם.מסכ' גיטין פ"ג הי"ג וז"ל: מפרנסין עניי גוים עם עניי ישראל, מפני דרכי שלו עיין בתוספתא    164
בפרשת משפטים )קיד,ב(. ובפרשת פנחס )רכב,ב( וז"ל:  הקדוש-מהזוהר מקורו טהור הוא  165

 א' סוף ע"ב. בהקדמה דף זוהר-בתקוני . וכן הוא גםאיזהו חסיד, המתחסד עם קונו
ראוי לכל אדם להתנהג בחסידות, וכל אשר בכחו לעשות יעשה. יועץ באות חסידת: -ז"ל הפלא   166

"אוהב כסף לא ישבע כסף" )קהלת ה,ט(, ואף שיש לו די מחסורו, עינו לא  שכמו שלענין הממון

להרויח שעה אחת של ורוח ליוצרו, -תשבע, ואין חצי תאותו בידו. על אחת כמה וכמה לעשות נחת

וא נאחז דחסידותא, וה-הוא יפה מכל חיי העוה"ז. ומאן דסגי בידה למעבד מילירוח בעוה"ב ש-קורת

ונו, חיוב מאי דלא סגי בלאו הכי, חוששני שהוא בכלל 'מי שלא חס על כבוד קבאמרו די לי לעשות ה

רוח ליוצרו -שראוי לו שלא בא לעולם' )חגיגה יא,ב(, שמאחר שהיה יכול לכבד ה' ולעשות נחת

ה, ש'במדה קונו. ועוד ב-וא לא עשה כך, נמצא שאינו חס על כבודדחסידותא, וה-בעשותו הנהו מילי

כנס עמו לפני ולפנים נהדין, הקב"ה -דין לו'. ואם הוא עושה לפנים משורתשאדם מודד, בה מוד

-ליחיובא רמיא למעבד כל מי הנה כי כןהדין:  ע"פדין. ואוי מי יחיה, אם הקב"ה ידין אותו ה-משורת

ה בשמים עליותיו" 'ועושה נחת רוח ליוצרו'. כי הוא "בונ ,הקדוש והאריז''ל-דחסידותא ע"פ הזהר

 מרו מיאת ה' אהבה עזה כראוי, לא יככד עליו שום דבר לעשותו. כי אוהבי ה' באמת, יאוהאיש האוהב 

לא ' אמנם... יתן מותנו לעשות נחת רוח ליוצרנו, וכדכתיב "על כן על מות אהבוך" )שה''ש א,ג( :

"והצנע לכת עם )שבת עו,ב(, ואם בכל מילי כתיב  נאמרו כל השעורין הללו אלא למצניעיהן'

שלא כל הרוצה לטול את ה' יטול. ויש חסידותא, ד-על אחת כמה וכמה במילייכה ו,ח(, )מ אלקיך"

דבר , ונותן מקום לחטא ולומחזי כיוהראלך אדם שחושב לעשות מצוה וחסידות 'ויחנ''ו בחסרו''ת' 

. קיומה שהוא אדם, ולפי המקום, ולפי הענין, פעמים שביטולה של תורה זהו המ ה. והכל לפיעָ עליו תו

ב(. " )תהלים קא,בקרב ביתיבתם לבבי  אתהלךה טוב ומה נעים לקיים מאמר נעים זמירות ישראל "ומ

הדבר שיוכל טוב, יקים. ו-, שבפעם שיוכל לקיים דברשמים-תדחסידות וירא-וזה כלל גדול בכל מילי

  שה:א עשה מפני סבה, כאלו עטוב על אשר ל-לעשות, יעשה. ואינן מעכבות זו את זו, ובזה יקבל שכר
אשכנז, כמנהג -סופר זי"ע, שהתפלל בנוסח-המחבר זי"ע, היה כידוע תלמיד מרן בעל הכתב   167

 עי' בהערה הבאה.  ו אשכנז.-כמסורת בני ופר זצוק"ל, ולמעלה בקודשס-אביו הגה"צ בעל החת"ם
ח"א )או"ח סי' טו( וז"ל: ...הנה כבר גליתי דעתי  בשו"ת חתמ"ס מן הראוי להביא כאן מ"ש  168

כי כך קבלתי מרבותי זצ"ל, והם מורי הגאון חסיד שבכהונה מו"ה נתן אדליר כל העומדים לפני, ל
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הפלאה ז"ל אשר מימיהם שתיתי ת"ל וממקורם חצבתי, כי כל  רשכבה"גוהגאון  זצ"ל

ואנו מתפללין ע"ד  הנוסחאות שוות זו כזו. וכל שיש בזו יש בזו, אלא שאין אתנו יודע עד מה.

. כמו סגנון אחד לכמה נביאים, ואין ב' וסחאות הללו, כי כולם לדבר א' נתכוונותפלות ונ-מתקני

נביאים מתנבאים בסגנון אחד )סנהדרין פט,א(. כי כל נוסחא ונוסחא אינה אלא סגנון אחד משונה 

האלקים האר"י זצ"ל, ואיזן וחיקר ותיקן כי הוא ידע -מחברתה, אבל הם עולים למקום אחד. וכשבא נר

רים, הוא העמיד בסידורו כל דבר על מכונו, וגילה תעלומות של הנוסחא ההיא הספרדית, יען הדב-תוכן

-כי היה ספרדי. ואילו הוא היה אשכנזי, או היה נמצא באשכנזים איש כמוהו, היה עושה כיו"ב בסידור

אתנו  האחרונים, הבאים בסוד ה', די להם שמבינים דברי האר"י זצ"ל. אבל אין-אשכנזי. ועתה בדורות

ספרדים שנרשם שם מקום ההיכלות -אשכנזי, ע"כ טוב להם להתפלל מסידור-יודע להוציא כן מנוסח

והיחודים ע"פ האר"י ז"ל. ומה ]נדצ"ל: ממה[ שיתפללו אשכנזי, אע"פ שגם שם נרמז הכל, והמתפלל 

 ההיא עד מהרה ירוץ דברו. ומ"מ נוח להם להתפלל מה שמבינים, ממה-על דעת המתקן הנוסחא

וע"כ מורי הגאון החסיד שבכהונה מו"ה נתן אדלער זצ"ל, הוא בעצמו שמתפלל ע"ד המתקן. 

כי רק  וכן מורי הגאון בעל הפלאה זצ"ל. עבר לפני התיבה והתפלל ספרדי בסידור האר"י זצ"ל.

אך המה התפללו בנוסח האר"י, ושום אחד מהאנשים המצורפים להמנין לא התפללו כי אם 

, ומיד אחר פטירת אביו לוי זצ"ל לא שינה נוסחת אשכנזי-נו הגאון בעל מחנהאשכנזי. ואפילו ב

הגאון זצ"ל ביטל הכנסת שלו, והתפלל בבהכ"נ של קהל בפפד"מ והוא דבר מפורסם וידוע. והכל 

כמצווה עלינו במג"א רס"י ס"ח בשם  כי מי שאינו יודע עד מה, אין לו לשנות נוסחתינומטעם 

והיוצא מדברינו, שהמתפללים ספרדית, מסתמא באו בסוד ה',  "י עצמו.ירושלמי, ושכן כתב האר

ומי שלא הגיע לכך כגון אנחנו, מה שאנו ונכנסו בסתר המדרגה, ויודעים מה שאומרים, יפה עשו. 

                עכ"ל.  אשכנזי, גם תפלתינו נשמעת, -תפלות נוסחי-מתפללין על דעת מתקני

..ומ"ש שכל הנוסחאות שוות, אין כוונתי שהנוסחאות בעצמם שוות, דזהו הוסיף וז"ל: . ושם בסימן טז

דבר שהוכחש מיניה וביה. אלא הלא פרשתי דברי, שבכל הנסחאות מרומזים כונה א', והתפלות כולם 

עולים עטרה לראש צדיק, אלא שהלשון משתנה לפי שערו של כל א' שעולה בו. ע"ד שאחז"ל 

ה לכמה נביאים, ואין ב' נביאים מתנבאים בסגנון א'. כי חלילה לומר )סנהדרין פט,א(: נבואה א' עול

שיש שינוי בנבואה, "כי לא איש אל ויכזב ובן אדם ויתנחם". כל מה שראה ישעיה, ראה עמוס ומיכה, 

אלא שלשונותם משתנים לפי בחינתם. וה"נ בענין התפלה, נחתא לעילא, כמו שהוא בנבואה מעילא 

דקדו, יבין זה לאישורו. )ומצוה להעתיק בכאן תשו' רלב"ח סימן ע"ד וסימן לתתא. ומי שיש מוח בק

 ע"ה ע"ש היטב(.  

אמרים, אותו ספר לא נמצא בקהלתינו. כי -ומה שהעתיק מעלתו מספר לקוטי וז"ל: ובהמשך כתב שם

אחרונים, אפילו בש"ס ופוסקים 'כי הוא חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה' אין לי פנאי לעיין ב

התערובת. -ספרדית היא לבני-כ"א בש"ס וראשונים. ואך לא זכיתי להבין דברי הס' ההוא, שכ' נוסחא

א"כ הכהנים והלוים שיודעים שבטם, לא היו ]יותר נכון לא היה להם[ להתפלל בנוסח זו, אלא נוסח 

א הכהנים והלוים, ש"ס כבר נתערבו, ולא ידעו שבטם כ"-ידוע לכהנים. ועוד צלע"ג, הלא בימי חכמי

יהודה. א"כ כלם התפללו ספרדית, ומנין -רבי, והנשיאים שהיה יחוסם משפטיה בן אבוטל לבית-ודבית

התלמוד. והנה ר"א הגדול היה מבני -אחרות מה שלא היה לחכמי-גולה שאחר הש"ס, נוסחאות-לנו בני

ליעזר", ור"ע תלמידו ד[ בפסוק "ושם האחד א -בניו של מרע"ה כמבואר במדרש ]רבה חוקת פי"ט 

לוי. ואיך כי גזר -גרים, וע"כ ר"ע התפלל ספרדית, ור"א התפלל נוסחא השייך לשבט-היה מבני

תעניתא ולא נענה ר"א, ירד ר"ע ואמר 'אבינו מלכנו' ונענה )תענית כה,ב(, ואיך יכול להיות שלוחו של 

       הכנסת ההוא, והוא אינו מהם, ואיך נעשה שלוחם? -ר"א ושל כל בני

תוס', ור"מ מר"ב, והרא"ש, והטור, כולם התפללו אשכנזית. -צרפת, רש"י, ובעלי-והנה כל חכמי

שהאריז"ל בחר בפיוטיו בר"ה  ור' שמעון הגדול ולא ידעו שבטם, ועלתה תפלתם השמימה?

והגאון  והוא עצמו התפלל אשכנזית במגנצא?, האמת אחרי פיוטי הקליר-שהם מתוקנים ע"ד ויה"כ

ישראל, מקומו במגנצא, וראיתי קברו. וכן בעל 'ונתנה תוקף', ביתו עדיין -רם מסדר תפלותר' עמ

מביאו ב"י בטי"ד סס"י פ"ב  בתשובה וז"ל הרא"שליצלן? -לפני כל אלו, שתום תפלתם רחמנא שם.

 עפ"יכתב וז"ל: ודע, כי אני איני אוכל  ספרד בטולטילא-והיה הרא"ש אז בארץעופות, -על סימני

אשכנז, שהיתה התורה ירושה -אבותינו חכמי-כי אני מחזיק המסורת שלנו, וקבלת שלהם, מסורת

 הארץ הזאת-רבותינו שבצרפת, יותר מקבלת בני-החרבן. וכן קבלת אבותינו-להם מאבותיהם מימי
החתום. וכבר כתב רמב"ן בספרו מלחמות חובה: כל -, עכ"ל, ע"כ דברי הספר הנ"ל, כדברי ספרוכו'

 א בש"ס בבלי וירושלמי ומדרשיהם, אין אדם מחוייב להאמינו. והמאמין יאמין: עכ"ל.מה שלא נמצ
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מחמת  ראיוה ולא הדעת,-בלבול  בנמצא אין אז החסידים. כי-בבית
 השנוי.

 

על ידי  מרוויח הישר לאמיתו. הייתי-בלבי, הדרך מבין באין אף כי
השם  את לקיים "עבדו לבי ולהכין ללמוד, החסידים,-כת חבורת

גם כי  ומה החסידים.-כת בין יותר שכיח שזה ידוע , אשר169בשמחה"
 הי״ב שערים.  כל הרחמן,-אבינו ילפנ ורצויים וברורים, אהובים, כולם

 

לפרנסתי, הוא  הוכן אשר מקום לעת עתה אבל בעוונותינו הרבים,
 טעמים.    מכמה ועשה-בקום וגרוע יותר מדבר,-מקום כמעט בכפר,

 

י להרג . היינו, בזכרוני171שכחתי" לא פקודיך "כי ,170נחמתי" ו"זאת
אשר  מנוסח דעתי לבלבל לי איןהנה,  עד מנעורי למדוני אשר

באין  .זכותם יגן עלינו מאבותי, הורי, ומורי לי והונחל בו, הורגלתי
בעל  הקדוש-הגאון דעת כוונת-ועל מהם, אחד להבין גם לי לב
                                זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן. סופר-חת"ם

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

זוכה  העט איך אז הש"י, פון דיא הילף מיט מיר בייא איך ווייס דאס אבער
צווייא  זעננן וואס מקום א אין אזוי געוועזען העט וואהנונג מיין געוועזען

דיא  צו בעהעפט מיך אוודאי איך סידים, העטח און פארטייען, אשכנזים
  זיך  מ׳קען אין ענינים, אין אללע זיין צו צוזאממען גיט איז זייא מיט חסידים. דען

געפיננען  ענדער מ'קען שמחה, וואס מיט הש״י דיענען צו אפלערנען זייא פון
 מידה.          גיטע דיע חסידים כת די צווישען

 

מדבר, אין  א אין וויא אזוי פרנסה-מיין מקום ידערלי איז איצט אבער ווייל
מיין מנהג,  שאהן איך ווילמדבר.  ערגער וויא דיא נאך זאכען טייל א אפשר אין
רבי'ס,  הייליגע מיינע פון אין עלטערן, פון מיינע בירושה מיר איז וואס אין נוסח

    .זי"ע סופר חת"ם פון הייליגען כוונה דיא לויט. זיין משנה נישט
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-לבעלי או ושלום,-חס לרשע להחניף שלא מאד מאד להרחיק חנופה:
    .173הרע-לשון , או לבעל172מחלוקת םםםםו

                                                           
ה"   169 חָּ ִשמְּ ֹהוָּה בְּ דּו ֶאת יְּ ְרָנָנה" )תהלים ק,ב(. ִעבְּ  ֹבאּו ְלָפָניו בִׁ
ִתי"   170 מָּ י" )תהלים קיט,נ(. זֹאת ֶנחָּ ָיְתנִׁ ְמָרְתָך חִׁ י אִׁ י כִׁ   ְבָעְניִׁ
ְבזֶּ    171 י ְונִׁ יר ָאֹנכִׁ ִתיה "ָצעִׁ חְּ כָּ  " )תהלים קיט,קמא(.ִפֻקֶדיָך לֹא שָּ
החניפות: החניפות נחלקת לתשעה חלקים. הראשון מי שהוא מכיר -בשער צדיקים-האורחות ז"ל   172

חבירו, ובא זה -רע על הכשרים, ושהוא גוזל ממון-בחבירו שהוא רשע ורמאי, ושהוא מוציא שם

וא מחליק לו לשון לאמר: "לא פעלת און במה ומחניף לו, לא שהוא מחניף לו ומשבחו, אלא שה

שהיה לו להוכיחו על חטאיו, ולא די  -שעשית", בדבר הזה יש כמה עבירת והרבה עונשים. האחד 

שאינו מוכיחו, אלא אומר לו "לא חטאת" ומחזיק ידי מרעים, ויש לזה החנף עונש שלא קינא על 

מר "לא חטאת", לא ישוב מרעתו ויוסיף עוד האמת. ועוד, שזה החנף נותן מכשול לפני החוטא, כשאו

האדם שהזיק וציער החוטא, ולא ישלם להם ולא יפייסם -לחטוא. מלבד העונש שנענש על נזק וצער בני

מחמת החניפות של זה. מצדיק רשע, ונאמר "מצדיק רשע ומרשיע צדיק תועבת ה' גם שניהם" )משלי 

וזה החניף לו ברבים, ואמר לו "זך וישר אתה", אז  יז,טו(:  ]וכ"ש אם[ עוון זה החוטא גלוי לרבים,
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       להסכים אתם בפה. ולא לגמרי , לשתוק174אחר בענין אי אפשר ואם

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

דיע וואס  פאר רשעים, אדער פאר חנפנ'ען צו פון ערווייטערן זיך מ'זאלל חנופה:
 הרע.                           לשון רעדן וואס מאכען מחלוקת, אדער פאר די

 

זייא   מיט מ׳זאלל שווייגען, אין צו זעהן מען זאלל נישט אנדערשט, ווענן מ׳קען
 ח״ו.  זיין   מסכים  נישט

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 -בזוהר כמו שכתוב, 175להחניף ה' מותר-וליראי לצדיקים אבל
  ,הקדוש-ובשל"ה. 177לשבועות  בדרוש המאיר-באור ומובא, 176הקדוש

                                                                                                                                       
יתברך, וביזה דת ודין. וחייב אדם למסור עצמו לסכנה, ולא ישים עצמו בעוון זה. וארז"ל, על -חילל ה'

אגריפס שהיה קורא בתורה, וכשהגיע לפסוק )"לא תוכל לתת עליך איש נכרי אשר לא אחיך הוא" 

"ל: אל תתיירא אגריפס, אחינו אתה! באותה שעה נתחייבו שונאי טו(, זלגו עיניו דמעות. א-דברים יז

ב(. גם היושב על הדין אל יפחד מאיש, כמ"ש "לא -ישראל כלייה שהחניפו לו לאגריפס )סוטה מא,א

        תגורו מפני איש" )דברים א,יז(: ]ועוד[, וחניפות כזו יש בה עונש שקר וחניפות.

 ג קפז. -רשע תשובה  לרבנו יונה-ועי"ע בשערי
או נבלה, או  הרע-לשוןוז"ל: ...השמיני השומע מדברי  האורחות צדיקים ושם בהמשך כתב  173

גם  -ערף ולא יקבלו תוכחה, ע"כ הוא שותק -יושב בסוד משחקים ובוזי תורה ומצוות, ויודע שהם קשי

הוא חייב  זה ייענש, כי היה לו לענות אותם, שלא יאמרו כי הוא כמותם שהוא מודה בדבריהם. כי

לגעור בהם, לתת גדולה לתורה ולמצוות, ולקנא לכבוד הצדיק שהרשיעו. וזה אחד מן הדברים 

הרשעים, כי הוא נענש כששומע דבריהם הרעים תמיד והוא אינו -שבעבורם חייב האדם לעזוב חברת

שוד  יכול לענותם. וד"ז מפורש בדברי שלמה, ע"ה "אל תקנא באנשי רעה ואל תתאו להיות אתם, כי

ב(: ר"ל, שתשא חטאתם כי תשמע דבריהם הרעים -יהגה לבם ועמל שפתיהם תדברנה" )משלי כד,א

 ג קצז. -שער תשובה  לרבנו יונה-ועי"ע בשעריתמיד ותהיה כמחריש. עכ"ל. 
שלום. -וז"ל: התשיעי, המכבד את הרשעים מחמת דרך צדיקים-הארחות ושם בהמשך כתב  174

ד בעיניו, כי לא אדם שהוא נכב-לא יתנהג בכבודו ע"ד שיחשבו בניאמנם לא ידבר טוב על הרשע, ו

עשירים בעבור כי צלחה דרכם ולא מפני חין ערכם. האדם המכבדים -יחלוק לו כבוד אלא כדרך בני

כי לא הותר לכבד הרשעים אלא מחמת מורא, שירא שיזיק לו הרשע ואף בזה יש חטא ואשמה, 

-אדם בעלי-יפה. ע"כ הותר לכבדו כדרך שמכבדים בניויגרום לו הפסד בזמן שיד הרשעים תק

ת . וכן ארז"ל )סוטה מא,ב(: מותר להחניף אדםא-זרוע, אך לא ישבחנו ולא ידבר עליו טוב בפני בני

 ג קצט. -שער לרבנו יונה  תשובה-ועי"ע בשעריהרשעים בעוה"ז. עכ"ל. 
 שלא ילחצנו. -חובו -לבעל בית.-משום שלום ,לאשתו ויחניף אדם: ז"ל האורחות צדיקים שם  175

ה. ומצוה גדולה להחניף לתלמידיו ולחביריו, כדי שילמדו ושישמעו לדבריו שילמדנו תור -לרבו 

 וכן כל אדם שהוא סבור שימשכנו אליו שישמע לו לקיים המצוות, לקבל תוכחתו לקיים המצוות.
וציא ולה להחניף לו כדי להואם יבוא עליו בכעס לא ישמע לו, אלא בחניפות יקבל תוכחתו, מצוה גד

 יקר מזולל. עכ"ל.
 ח"ב )צג,ב(. בד"ה "לא תרצח". ועיין לשונו בהמשך.       176

)צ"ג,ב(  בזוה"ק פ' יתרו, וז"ל: דהכי איתא ביאר דברי הזוה"ק)ח"ג סי' מט(  החכמה-ובשו"ת בצל

סקת דהיינו טפחא פי' שיש נגינה מפ -"לא תרצח לא תנאף לא תגנוב", לא, פסקא טעמא בכל הני תלת 

תחת מלת, "לא" בהני שלשה, כדי להפריד מלת "לא, ממלת "תרצח", "תנאף", "תגנב". להורות, 

-זרע. פעמים תגנוב, היינו דעת-בי"ד. פעמים תנאף, היינו באשתו להוליד-דפעמים תרצח, דהיינו מיתת

קר", הכא לא פסקא רמאי כדי להוציא הדין לאורה. 'אבל, "לא תענה ברעך עד ש-רבו בתורה, ודעת

פי' בלאו ד"לא תענה" אין כאן נגינה מפסקת תחת מלת,  -טעמא כלל, בגין דאסור הוא כלל וכלל'. 

"לא", להפרידו ממלת "תענה", אדרבה הנגינה היא מרכא טפחא לחבר מלת, "לא", אל מלת "תענה", 

ף הכי "לא תחמוד", לא שוב קתני: או -לפי שבאמת אסור לענות עד שקר לגמרי, ואין לו היתר כלל. 
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 אומן          חנופה         אות  ח              אמונת

 
- של עשרת טעמים - , )שם בענין פסקי178שלו במסכת שבועות

או  הקדושה,-תורתינו לימודי לצורך דרביה-הדברות(, דלמגנב דעתיה
 איזה עובדא טובה שרי.              

 

 בעניןלטובתו, ואי אפשר  ושלום-חס כשצריכים לרשע, אפילו וכן
 כי   ראה'  לו:  ולאמור  גופא,  הטובה-דבר בענין  אחר. מותר להחניף

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 בייא לערנען צו כדי יא חנפה׳נען מען מעג ,שמים יראי פאר אין צדיקים פאר נור
   שמים. יראת אין תורה זייא

 

האבען.  איהם מ׳מוז טובה, אין זיין מ׳ברויך ווענן רשע א אזוי פאר אויך אין
  וואס איהם זאגען אליין.  איז מ׳זאלל טובה דער אין ענין פון חנפה׳נען, מעגמען

                                                                                                                                       
דאורייתא אסור, כיון דלא פסיק טעמא. ת"ח, בכלהו עבדת -פסיק טעמא כלל. ואי תימא אפי' חמודא

דעלמא. אבל אורייתא, -רעך, שדהו, ועבדו" וגו', בכל מילי-אורייתא 'כלל', ובהאי עבדת 'פרט', "בית

פי' גם ב"לא  -ובעלמא דאתי עכ"ל.  איהי חמודת תדיר. שעשועים, גנזי דחיי ארכא דיומין בעלמא דין,

התורה -תחמוד" אין נגינה מפסקת תחת מלת "לא". ואולי תאמר בשביל כך, כי כל חמדה, ואפילו חמדת

דעלמא, להורות דדוקא -רעך, שדהו, ועבדו" וגו' שהם מילי-אסורה. להכי כתבה תורה 'פרטי', "בית

 ת תדיר, מותר לחומדה. עכ"ל. דעלמא אסור לחמוד. אבל התורה, אדרבה היא חמוד-מילי
קסט,ב. מדה"ס, וז"ל: ...ובא וראה שאמר הנביא "כל הגונב מזה כמוהו ניקה, וכל )הכחש(   177

)ח"ב צג,ב( "לא תרצח  מאמר הזוהר נקדים ,וטרם הביאור]הנשבע[ מזה כמוהו ניקה" )זכריה ה,ג(. 

ה לעלמין, ויהא אסור לקטלא לא תנאף", "לא", פסקא טעמא. ואי לאו דפסקי טעמא, לא היה תקונ

נפשא בעלמא אע"ג דיעבור על אורייתא. אבל במה דפסקא טעמא, אסור ושרי. "לא תנאף", אי לאו 

"לא דמצוה. ובמה דפסקא, אסור ושרי. -דפסקא טעמא, אסור אפילו לאולדא או למחדי באתתיה חדוה

-באורייתא, או דעתאדרביה -אי לאו דפסקא טעמא, הוה אסור אפילו למיגנוב דעתא תגנוב",

הטעמים -ובמה דפסקא טעמא, אסור ושרי. נמצא העולה מד"ק, אם לא היה בחינת פיסוקדחכם וכו'. 

הדברות, "לא", הסמוך לדיבור -באורייתא בין שתי תיבות אלו, שנים שנים הבאים אל התיבה מעשרת

יבה בעולם, אפילו גניבה "תגנוב", או, "לא" הסמוך לדיבור "תנאף" וכדומה, בלתי אפשרי היה שום גנ

גניבה אל הקליפיות. כי כל -דקדושה, מאין נמשך בחינת-דמצוה. וממילא אם אין בחינת גניבה בסטרא

אחרא זה לעומת זה, והכל נמשך מהתורה אשר בה אסתכל קוב"ה -מה שיש בקדושה, כנגדה יש בסטרא

התחתונה. ובהעדרה, לאפס -התורה בכל העולם ומלואה, עד מדריגה-וברא עלמא, וממילא יש אותיות

ותוהו נחשבו, ויחזור ח"ו לתוהו ובוהו. ולכן מוכרח לומר שכל הגונב וכחש ורצח ונאוף וכדומה, 

התורה, להחיותם עד עת קץ, והכל מכח -ממדות המגונות הפכיים, בכולם יש בהם ח"ו מעט מאותיות

ברות, גניבה וניאוף ורציחה הד-פסקא טעמא שנתן ריוח בין הדבקים, "לא" הסמוך אצל דבור מעשרת

 הזוהר.              -וכדומה, מזה נמשך להם חיות מעט כדברי

גניבה בעולם, "וכל -ואפשר לרמוז בדברי הנביא: "כל הגונב מזה", הכוונה להורות מאין נמשך בחינת

הגונב", הכל נמשך מזה מבחינת פסקא טעמא שניתנו בין הדבקים, תיבת "לא", מתיבת "תגנוב", 

גניבה בקדושה, -כדברי הזוהר: אי לא דפסקא טעמא הוי אסור למגנוב וגו'. והכוונה כיון שאין בחינתו

גניבה אפילו בקליפיות המושכות חיות מ"לא תגנוב" הכתוב בתורה. -ממילא לא הוי שום בחינת

 ומפסקא טעמא שביניהם, 'ועתה, שרי ואסור'. ואומר הנביא "כמוהו ניקה", כלומר בהיות כמוהו,

דרביה, אזי -שישים האדם נפשו ורוחו לגנוב כמ"ש בתורה עם פסקא הטעמא, דהיינו רק למגנוב דעתא

'ניקה האיש מעון'. רק לב הותל הטהו למשוך עד לקליפיות, לגנוב גניבה ממש, אסורה מדאורייתא. וכן 

סקא אמרו "וכל הכחש מזה כמוהו ניקה", הכוונה ג"כ ע"ד האמור, כל הכחש, הכל נמשך מזה פ

הטעמים. אמנם בעשותו ככה, כמו שעלה ברצונו הפשוט בפסיק הטעמים, בודאי היה האיש ניקה מעון, 

רק רע יאמר, וכיחש מ"ש התורה, וממשיך הכחשה מותרת עד לקליפיות, ולכן "לא ינוקה רע" ח"ו. 

 עכ"ל. 
 .קע,קעא אור שם-בתורה   178
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    אומן     חנופה, חילול ה'       אות  חאמונת        
 

על  להחניפו לא גדולה'. אבל-וטובה גדולה בזה,-מצוה עושה אתה
שתיקה  ושלום,-אתה' חס 'צדיק לרשע: ולאמור ושלום.-חס הרעה

 .                                                            .179יפה מדיבורו

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 חנפה׳נען   איהם מ׳זאלל מצווה. אבער א פאר וואס טהיט, אין א גיטץ ער פאר
ער  דאס זאגען מען רשע זאלל א גיט, פאר טהיט ער רשעות זיין אין זאגען אויף

 .שווייגען צו בעססער מאהל ללעא א צדיק, איז איז
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 שלום. ו-חס השם חילול מחשש מאד ליזהר ה':-חילול
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

שם, ה חילול חשש א פון אפילו זיין געווארנט שטארק זעהר מ׳זאלל ה':-חילול
ט אויס רעכנ גמרא הייליגע דיאקיממען.      ארויס נישט איהם דורך זאלל עס

 השם ח"ו. חילול הייסט א עס , וואסיומא אין מסכת
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 .181ין שםועי השם,-חילול איזהו ,180הכפורים-יום בסוף פרק  ועיין

                                                           
שירא שיזיק לו  באופן רקכאן כנראה, זקני -. וכוונת174 - 217 ותבהער עיין במ"ש לעיל  179

  הרשע, ויגרום לו הפסד בזמן שיד הרשעים תקיפה, וכנ"ל.
: שאל רבי מתיא בן חרש את רבי אלעזר בן עזריה וז"ל הגמ' שם (,פו,א) יומאעי' במסכת    180

ברומי: שמעת ארבעה חלוקי כפרה שהיה רבי ישמעאל דורש? אמר: שלשה הן, ותשובה עם כל אחד 

. עד שמוחלין לו, שנאמר "שובו בנים שובבים" )ירמיהו ג,יד( אינו זז משם -עבר על עשה ושב  ואחד.

שנאמר "כי ביום הזה יכפר עליכם מכל  ויוה"כ מכפר תשובה תולה, -עבר על ל"ת ועשה תשובה 

כ תולין, ויסורין תשובה ויוה" -בה ב"ד ועשה תשו-חטאתיכם" )ויקרא טז,ל(. עבר על כריתות ומיתות

אבל מי שיש חילול השם ממרקין, שנאמר "ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עונם" )תהלים פט,לג(, 

תשובה לתלות, ולא ביוה"כ לכפר, ולא ביסורין למרק. אלא כולן תולין, ומיתה אין לו כח ב -בידו 

 כיהישנאמר "ונגלה באזני ה' צבאות אם יכפר העון הזה לכם עד תמתון" )ישעיהו כב,יד(.  ממרקת,

יי: כגון אנא, אי שקילנא בישרא מטבחא ולא יהיבנא דמי לאלתר. אמר אב אמר רב: דמי חילול השם?

מר רבינא: ומתא מחסיא אתרא אלית לן בה.  -לא שנו אלא באתרא דלא תבעי, אבל באתרא דתבעי 

די, הד בידתבעי הוא. אביי כדשקיל בישרא מתרי שותפי, יהיב זוזא להאי וזוזא להאי, והדר מקרב להו ג

בי יצחק דכגון אנא דמסגינא ארבע אמות בלא תורה ובלא תפילין. רבי יוחנן אמר: ועביד חושבנא. 

א"ר  י[()מסורת הש"ס: ]היכי דמכל שחביריו מתביישין מחמת שמועתו )היינו חילול ה'( רבי ינאי אמר: 

' הא, "ואהבת את כדתני אביי אמר:כגון דקא אמרי אינשי שרא ליה מריה לפלניא.  נחמן בר יצחק:

חכמים, -ל ידך, שיהא קורא ושונה, ומשמש תלמידישמים מתאהב ע-שיהא שם -אלהיך" )דברים ו,ה(  

למדו תורה, אשרי רבו אשרי אביו ש -ויהא משאו ומתנו בנחת עם הבריות, מה הבריות אומרות עליו 

ה נאים דרכיו, כמה או כמר -שלמדו תורה. אוי להם לבריות שלא למדו תורה, פלוני שלמדו תורה 

. מתוקנים מעשיו, עליו הכתוב אומר "ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר" )ישעיהו מט,ג(

, שאו ומתנו באמונה, ואין דבורו בנחת עם הבריותחכמים ואין מ-אבל מי שקורא ושונה ומשמש תלמידי

דו מדו תורה, אוי לו לרבו שלמוי לו לפלוני שלמד תורה, אוי לו לאביו שלא -מה הבריות אומרות עליו 

לקלין מעשיו, וכמה מכוערין דרכיו! ועליו הכתוב אומר ראו כמה מקו -תורה. פלוני שלמד תורה 

 ]"ויחללו את שם קדשי[ באמר להם עם ה' אלה ומארצו יצאו" )יחזקאל לו,כ(. עכ"ל הגמ'.
-אמר הנביא: "באזני"  -ת" חוטא ומחטיא אחרים. "באזני ה' צבאו -ה' -וז"ל: חילול ופרש"י שם   181

אמר הקב"ה. "אם יכופר העון עד תמותון", למדנו שיש עבירה שאין לה כפרה, אלא במיתה. ולא 

וכשאני מאחר לפרוע הוא אומר שאני גזלן, ולמד ממני להיות מזלזל בגזל.  -יהיבנא דמי לאלתר 

הביא לו מעותיו לביתו. שאין דרך הטבח לילך ולתבוע הקפותיו, ועל הלוקח ל -באתרא דלא תבעי 
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 אומןחשד                     אות  חאמונת              
 

  שמים.-שם חילול גם כן חשד, זהו לידי עצמו מביא האדם אם  חשד:
 

כמבואר מהחשד,  השלום-רבנו עליו-משה שנשמר והראיה, מאיך
וכן מהגמרא תענית, -בסוגיא דתפילת 182יא עמ' ב בגמרא בתענית

שאין בו  לבן-בחלוק המלואים-מיי בז׳ , ששימש183זרה-בעבודה
   לעצמו. עושה שהוא אימרא, ]כדי[ שלא יחשדוהו

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

חילול  פון כלל דעם אין אויך הייסט ח״ו, חשד א זיך אויף גורם מ׳איז אז חשד: 
 השם. 

 
אהרון טהאן  זיין ברודער געלערנט האט ער ע״ה, ווענן רבנו משה פון איז אראיה

קיין זוים,  געהאט האט נישט וואס מלבוש א אנגעטהון זיך ער עבודה, האט דיא
ון פ געלד ארויס טראגט דארט ער דאס זיין חושד נישט איהם מ׳זאלל ווייל

פאר  זיין יוצא זאכען מ׳זאלל שוועהרסטע דיא פון איינס איז דאס משכן. אין
 מענשען.

                                                                                                                                       
שמא לא ידע חבירו שנתתיו לו, ויש  -מקומו של רבינא. יהיב זוזא להאי וזוזא להאי  -ומתא מחסיא 

ואין  -וחוזרין ונותנין לו בשר כנגד מה שנטלו. כגון אנא דמסגינא וכו'  -ה'. ועביד חושבנא -כאן חילול

רע -מחמת שם -תורה. מחמת שמועתו -מודהכל יודעין שנחלשתי בגרסתי, ולמדין הימני להבטל מתל

מקרא. ושונה  -לחבירך. קורא  -ימחול יוצרו על מעשיו. מתאהב על ידך  -היוצא עליו. שרא ליה מריה 

היא יישוב טעמי המשניות  )מסורת הש"ס: ]תלמוד[(,ללמוד )תורה(  -חכמים -משנה. ומשמש תלמידי -

ה', כשאדם חשוב עובר -את זו קרא הכתוב חילול - מה טעמן ומהיכן למדו. "באמור להם עם ה' אלה"

עבירה ופורענות באה עליו, והכל אומרים: מה הועילו לו, ראה החסידים והחכמים רעה באה עליהם, 

שנאמר "ויחללו את שם קדשי" ובמה חללוהו 'באמור עליהם' הנכרים שגלו ביניהן: ראו עם ה' אלה 

 מתחלל וכבודו מתמעט. עכ"ל. שמים-ולא יכול להצילם שלא יגלו, נמצא שם
המלואים? לא -מר עוקבא איקלע לגינזק, בעו מיניה: ...במה שימש משה כל שבעת ימי ז"ל הגמ':   182

לבן. רב -בחלוק –שה כל שבעת ימי המלואים ..במה שימש מ.מדרשא. א"ל, -הוה בידיה. אזל ושאיל בי

    בן שאין לו אימרא, עכ"ל הגמ'.       ל-כהנא מתני: בחלוק

"והלבשת" )שמות  כהונה, דכתיב-כתיב בגדי דאילו באהרן -, וז"ל: במה שימש משה ופרש"י שם

הכתוב הוא, -ה דמשה גזירתכהונה. ועבוד-כט,ה(, שבשעה שהיה משה עובד, אהרן היה לבוש בגדי

נו בו. ומסתמא אין הדבר כשר שהיה עובד בבגדיו של חול, שיוצא בהן לשוק. כהונה לא מצי-ובגדי

 –ימרא אלבן שאין בו -א. בחלוקכי האי לישנ -וי לשם כך. רב כהנא מתני של פשתן, עש -לבן -חלוקב

לנו "שפה" )שמות כח,לא(, מתרגמינן אימרא. כלומר, תחוב היה מחוט אחד כל החלוק, ולא כבגדים ש

דש, קוה-גוף בתפירה, כדי שלא יחשדוהו שמא באותה שפה הוציא מעותה-ידים מדובקין בבגדה-שבתי

 משום שנאמר "והייתם נקיים מה' ומישראל", עכ"ל.
 , עי"ש. 182לד,א. וכנ"ל בהערה     183

יעוי"ש , שפירוש זה שעשה כן מפני החשד, אינו מוסכם לכל הראשונים. מן הראוי להעיר כאן

ולאו משכן. ה-פה. י"א שלא יחשדוהו שָשם בה מתרומתש –, שהקשה ע"כ וז"ל: אימרא בע"ז ברש"י

  עכ"ל.בודה מהיכן שקיל? ע-]היא[, שהרי כבר נגמרה המלאכה, ובשעתמילתא 
 שהביא ג פי' אחרים. שכתב וז"ל: ...ולפיכך לא היה בו אימרא, –ד"ה שאין בו אימרא  ועי"ש בתוס'

לפי שבזה היה ניכר יותר חדש, דבעינן 'שלא נשתמש בו הדיוט', ולפיכך עשאוהו משונה משאר 

שלא יאמרו אח"כ כשישמש אהרן, שנמצא מום במשה. ולכך עשהו בלא , והר"ר משה פירשחלוקים. 

, אימרא כמו עמרא, לפי ויש מפרשיםמתקיים מה שהיה משמש. ה-אימרא, שידעו הכל שלא היה דבר

 הונה היו כלאים, קאמר שזה לא היה כלאים. עכ"ל. ]ונראה דר"ל, דלו לא הותרו[. כ-שבגדי

 ל הגמ' הנ"ל, ואכמ"ל.ע סופר-א"ש. ובחידושי החת"םרה-ועי"ש עוד בחידושי הרשב"א, ובתוס'
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ח עמ'  עמ' ב, ובדף סוף בדף ז ובגמ' שם ,184במשנה בשקלים הוא וכן
   .185א

 
 סופר-ת"םבח כתב וביותר .186ומישראל" מה׳ נקיים "והייתם והעיקר,

   הבריות,  -ידי     קשה,  לצאת  יותר  :  כי187הששי -חלק   בתשובות
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

האבען  ראובן, וואס בני אין גד בני דיא אסד ,ר"סופ ת"םן "חאי געפיננען מיר
פארנט  פון מלחמה דער אין געגאנגען זעננן אין געהאלטען, תנאי זעהר

 -הייסט א דער דאס מבוהלת", ״נחלה מדרש דער אהן זייא ריפט אינדעססען
דעם  וועגען . איןגעקוממען רעכט נישט מיט איז וואס נחלה נחלה, א-שראקענע

  אנדערע דיא איידער  לאנד זייער  פון  געווארען  פערטריבען  אויך  זייא  זעננען
                                                           

חפות, ולא במנעל, ולא בסנדל, ולא -פ"ג מ"ב. וז"ל המשנה: ...אין התורם נכנס, לא בפרגוד  184

 -ו שמא יעשיר, ויאמרו: מתרומתאהלשכה העני. -בתפילין, ולא בקמיע. שמא יעני, ויאמרו: מעון

"והייתם  המקום. שנאמר-יות, כדרך שצריך לצאת ידירהב-הלשכה העשיר. לפי שאדם צריך לצאת ידי

 ד(:  נקיים מה' ומישראל" )במדבר לב,כב(, ואומר "ומצא חן ושכל טוב בעיני אלהים ואדם" )משליג,

לית שמתכסה בו ולא השקלים לא בט-לשכתשם כתב וז"ל: אמר לא יכנס להמשנה לרמב"ם -ובפי'

י שלא ייחשד שגנב משהו מן המעות כשנכנס כדבמנעל ולא בסנדל ולא בתפלין ולא בקמיע, 

 עכ"ל. והסתירו שם, 
קיווץ  לפנינו המשנה בדף ח,א. ובגמ' ט,א. וז"ל הגמ' שם: שמא יעני ויאמרו וכו' תני רבי ישמעאל:  185

כנס הוא נלא יתרום, מפני החשד. תני: הגיזברין היו מפספסין בקילקין. תני: מדברין היו עמו, משעה ש

 ונתן:צא. וימלא פומיה מוי? א"ר תנחומא מפני הברכה. ר' שמואל בר נחמן בשם ר' יעד שעה שהוא יו

-הוא צריך לצאת ידישהבריות כדרך -בתורה ובנביאים ובכתובים, מצאנו שאדם צריך לצאת ידי

' אל ים ייהמקום. בתורה מניין, דכתיב "והייתם נקיים מיי' ומישראל". בנביאים מניין, דכתיב "אל אלה

הים י' הוא יודע וישראל הוא ידע". בכתובים מניין, שנאמר "ומצא חן ושכל טוב בעיני אלאלהי' י

' ם מייואדם". גמליאל זוגא שאל לרבי יוסי בי רבי בון: אי זהו המחוור שבכולן, א"ל "והייתם נקיי

 ומישראל". עכ"ל הירושלמי.
ר ָתֻשבּו   186 חַּ ְפֵני ְיֹהָוה ְואַּ ץ לִׁ ְכְבָשה ָהָארֶּ ֵאלוִ "ְונִׁ רָּ ה ּוִמִישְּ ֹהוָּ ִקִיים ֵמיְּ ִייֶתם נְּ ם  הְּ זֹאת ָלכֶּ ץ הַּ ְוָהְיָתה ָהָארֶּ

ְפֵני ְיֹהָוה" )במדבר לב,כב(. ֲאֻחָזה לִׁ  לַּ
בליקוטים סימן נט וז"ל: ודע בני ותלמידי שי' כי כל ימי הייתי מצטער על המקרא הזה "והייתם    187

ם שני רוכבים צמדים על המישראל עמו, -ת והנקיותהשי"מ-נקיים מה' ומישראל", וב' חובות אלו נקיות

-רבה ויותר, מלצאת ידישמים, יותר ה-ידי הראשון היינו-ויותר אפשרי לצאת ידי החובגבנו. 

ו יותר קשה מאד מאד בלבנה. ועונש-ם ונותנים מוזריםזרות, ונושאי-כי הם חושבים מחשבות הבריות.

רה . והוא מש"ס ס"פ יה"כ בענין חלול ה', דאין לו כפים ח"ושמ-עד לאין מספר, ממי שאינו יוצא ידי

הבריות: -כלל ר"ל. ושיעור חלול ה', כגון רב דשקיל בשרא ולא יהיב דמי לאלתר. ובעו"ה שכיח בדברי

 , א"נ היה אותובעלמא. והשתא-'למדן כזה, יעשה דבר זה'. והוא שגור בפיהם, ואפילו על חשד סברא

לא נזהר עד שטעו בו אלו שהאפשרי, אלא -ם בכל יכולתו בחיקישמ-הלמדן עושה כשורה, ויצא ידי

ווח צ'שותי שכר' ועשאוהו מנגינותם, הרי הוא כבר נלכד במצודתם. וע"ז ידוו כל הדווים, והכתוב 

 "הרכבת אנוש לראשנו". 

ואני הרהרתי כמה פעמים, אם אפשר שקיים אדם בעולם מקרא זה על מתכונתו. ואולי ע"ז כייל 

י' בעשייתו כל טוב, ע"ה "אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא", ר"ל, שאפ המלך-שלמה

הקדושים, -ני כדי להזכיר אבותינוהבריות. ואינ-יציאת ידיהשני הנ"ל, ב-א"א שלא יחטא, עכ"פ באופן

 ר עליהם נאמר מקרא זה "והייתם נקיים", ועפ"י עצתגד וראובן אש-מ"מ תורה היא. וחוכך אני בבני

"ה שהיה עפ"י ה' עשו את שלהם לנקות עצמן, והוא במה שיצאו חלוץ י"ד שנים לפני צבא מרע

ם גלו ראשונה לפני כל כי לא על חנ הזה בשלימות,-המלחמה. ומ"מ לא יצאו ידי חובת המקרא

' פהשבטים, וקראו חז"ל עליהם מקרא הזה "נחלה מבוהלת בראשונה אחריתה לא תבורך", עיי' ברבה 

 עכ"ל. מטות,
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בראש  אף שהשלימו תנאם, ויצאו כי ראובן.-ובני גד-מבני וראיה,

ושעל כן  וכו', 189מבוהלת" "נחלה :188במדרש קרא עליהם .החלוצים
 .192קדשו דברי , עיין שם191שבטים לשאר קודם 190הגולים בראש גלו
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

זייער היטען  זיך מען ברויך דעם וועגען געווארען. פארטריעבען זעננען שבטים
 .  סופר  חת"ם  הייליגען  אין שטעהט אזויחשד,  א פון

                                                           
רבה מטות פרש' כב,ט. וז"ל המדרש: ...ד"א "לב חכם לימינו" זה משה, "ולב כסיל -במדבר  188

עיקר טפל ואת הטפל עיקר. שחיבבו את ממונם יותר מן הגד, שעשו את -ראובן ובני-לשמאלו" אלו בני

לא א הנפשות, שהן אומרים למשה "גדרות צאן נבנה למקננו פה וערים לטפנו". א"ל משה: אינה כלום,

עשו את העיקר עיקר, תחילה "בנו לכם ערים לטפכם" ואח"כ "וגדרות לצאנכם". הוי, "לב חכם 

ם ה: אתם חיבבתם את מקניכגד. א"ל הקב"-ראובן ובני-לימינו" זה משה, "ולב כסיל לשמאלו" אלו בני

" רךיותר מן הנפשות, חייכם אין בו ברכה, ועליהם נאמר "נחלה מבוהלת בראשונה ואחריתה לא תבו

לקו. )משלי כ,כא(. וכה"א "אל תיגע להעשיר מבינתך חדל" )משליכג,ד(,  ואיזה הוא עשיר, השמח בח

 שנאמר "יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך" )תהלים קכח,ב(, עכ"ל המדרש.
ה"   189 ֹבֶהֶלת)מבחלת(  ַנֲחלָּ יָתּה לֹא ְתֹבָרְך" )משלי כ,כא(.  מְּ ֲחרִׁ אֹשָנה ְואַּ  ָברִׁ
     . (192ה )המובא במלבי"ם, עי' בהעררבתי -, דזה הוא רק לדעת רבי, כמובא במדרש איכהריש להעי   190

-הגירסא: ר' אלעזר אומר שבט איכה שלפנינו-רבה-אמנם במדרש] ראובן.-ועוד, ששם נזכר רק שבט

 .לקו"ש בישעיהו רמז תיד, וביחזקאל רמז שסב[היא הגירסא  בי ךלה. וכיגד גלו תח-ראובן ושבט
במדבר לב,א. וז"ל: וחז"ל )תנחומא מטות ז( דרשו עליהם פסוק "נחלה מבוהלת  יקר-י' בכליע  191

 בראשונה ואחריתה לא תבורך" )משלי כ,כא(, לפי שלקחו נחלתם בראשונה ע"כ אחריתם לא תבורך,

ו י ליישב וי"א ה,כו(. וכד-)דברי הימים )*(, שנאמר "ויגלם לראובני ולגדי"כי הלכו בראש כל גולים

של "ואחריתה" נראה שכך פירושו. כי לדעת חז"ל הקדימו המקנה לטף, ועז"א "נחלה מבוהלת 

יחרו בראשונה" כי הקדימו נחלתם דהיינו המקנה להזכירם ראשונה, ע"כ גם 'אחריתם' דהיינו הטף שא

פני "לא תבורך", כי גם הגופות, גם נחלתם, הכל כלו כעשן, כלו העיקר עם הטפל כולם הלכו שבי ל

   עכ"ל. ודף:ר

שְ הימים שם-עיין בדברי)*(  ר ֱאֹלֵהי יִׁ ָיעַּ שּור ְואֶּ : "וַּ ְך אַּ לֶּ ת רּוחַּ פּול מֶּ ְלנֶּ ת רּוחַּ תִׁ ָרֵאל אֶּ ת פִׁ ְך ְלגַּ לֶּ ר מֶּ סֶּ

יֵאם לַּ  ְיבִׁ ה וַּ ט ְמנַּשֶּ י ֵשבֶּ ֲחצִׁ י ְולַּ ָגדִׁ י ְולַּ יְַּגֵלם ָלראּוֵבנִׁ שּור וַּ חאַּ זֶּה":ר גֹור ְוָהָרא ּוְנהַּ ְוָחבֹו ְחלַּ יֹום הַּ ד הַּ  ָזן עַּ
וז"ל: "ויער את רוח פול". פול בא  הימים שם,-מן הראוי להביא כאן מ"ש המלבי"ם בדברי  192

גלת תעליהם בימי מנחם בן גד )עי' מ"ב טו,יט(, ולא נזכר שם שהגלה את ישראל. ותגלת פלנסר )או 

ורה" ה כל ארץ נפתלי ויגלם אשפלאסר( בא "בימי פקח ...ויקח את עיון וכו' ואת הגלעד ואת הגליל

ם זבולון הירדן ביחד ע-משמע שהגלה את היושבים בעבר)מ"ב טו כט(. וממ"ש "את הגלעד", 

 גוים". וממ"ש "כעת הראשון הקל ארצה זבולון וארצה נפתלי וכו' דרך הים עבר הירדן גליל הונפתלי

ואח"כ  ירדן,ה-אח"כ עברמשמע שתחלה הגלה זבולון ונפתלי שישבו בצד הים, ו)ישעיה ח,כג(, 

ורש אצלי עולם, וכן מפ-וכ"ה בסדראחרון שהיה בימי הושע בן אלה, ה-גליל הגוים כולו בגלות

  בפירושי שם.

ובמדרש איכה רבתי )פתיחתא, ה( כיצד גלו, רבי אומר שבט ראובן גלו תחלה, ר"נ אמר זבולון 

 דם לתגלת.  והכתוב שבכאן מורה כדעת רבי, דהא פול קו ונפתלי גלו תחלה.

י שניהם, הירדן היה ע"-אולם ממ"ש "את רוח פול ואת רוח תגלת", משמע שגלות השבטים שבעבר

גלת ובזה יתקיימו שני הדעות, שקצת מהם הגלה פול בעת שבא בימי מנחם בן גדי, וקצת מהם הגלה ת

ע"י פול, ומשמע ששבט ראובן וקצת גד גלו בימי פקח בעת שהגלה את זבולון ונפתלי, או אח"כ. 

שע"ז אמר ש'תגלת פלאסר לקח את  נשה שישבו בגלעד, גלו אח"ז,מ-ד וחציג-ואלה הנותרים מבני

ף הגלעד', ובזה יתפרש מ"ש "ובני חצי מנשה ישבו בארץ" )בפסוק כג(, ר"ל שהם נשארו יושבים א

רכין אחר שגלו ראובן וקצת גד, נשארו ורבו בארץ עד בא תגלת שהגלה את הגלעד. ומ"ש חז"ל בע

ו כל )לב ב( שמשגלו ראובן וגד בטלו היובלות, כי ראובן וקצת גד גלו בראשונה בימי פול, ולא הי

 יושביה עליה: עכ"ל.
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מלהיות  להשמר סעד יש לעיל,-הנזכר החשד מענין גם חוב:-בעל
מאיזה  אולי המלוה, נגד בחשד הוא בכל עת, כי חוב.-בעלםםםםםםם

צדיקים  כמה דוקא, הזאת 193הרעה מפני לו. כי ישלם לא סיבה
בקרבם  נשבר חוב. ולבם-שהיו בעלי על בבחרותם נאספו לב-וישרי
ולב על  בנפש הארץ, והתמרמרו כל לדרך ונטותם חוליים בעת אפילו

תלונות  , כמה וכמה194בזר ולא ראו דילהון. ועיני דלאו שאוכלים
את שלי,  אכל 'זה באצבע להראות אחר כך, גם שנתהווה ומרירות

 וכו'.   ושלום לעצמיו-חס מנוחה אין מעטשכ עד וזה אכל',
 

, 195קש"ת חי אל בני את ללמוד לבקש תחבולה, על כן, לכל הפחות
ולהסתפק  .197די'-'יש 196הקודש-שם התפילין, עם פילין,ת לש שרק

שאינו  במה האפשר, ולא ליגע ככל כפיו-מיגיע במועט, ולהתפרנס
חוב -עלממש הב כן בכרת, שהוא חמץ-מאיסור כמו ולהרחיק, שלו.

 .  198יכלה בשר עד מנפש וגם לעצמו, כרת גורם בעוונותינו הרבים
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

געשריבען, אז  אבען האבען מיר ואסו דעם פון ענין א אויך איז דאס חוב : בעל
א  אין אייביג איז מען חוב בעל א מ׳איז אז חשד. דען א פאר היטען זיך מ׳זאלל

דורך  ח״ו ער טאמער וועט געלד דאס געליהען איהם האט וואס דעם פון חשד
זאך  נעטהיגע איז א דעם באצאהלען. וועגען קאננען נישט סיבה א עפעס

דער  זיך מאנכעסמאהל געפינט זיין, אויך צו שולדיג היטען, נישט זיך מ׳זאלל
הוצאות  אין מאכט זיך געלד, אין פארגעסט מיט שולדיג איז וואס חוב בעל

עהרליכע  צדיקים חשוב׳ע אסאך געוועזען. וויא העט יכולת זיין וויא גרעססערע
ך זי בייא האבען ווייל זייא יאהרען, יינגערהייט מיט אוועק נעביך זעננן מענשען
געקאנט  נישט געלד אין האבען פרעמד גענוממען צו האבען זייא דאס געוויסט

איין  בייא נישט מיינע אויגען, אין מיט געזעהן אליין האב איך בעצאהלען. וואס
פערגאססען  נעביך בליט איז אסאך אין טרערן אסאך אויך וויא פרעמדען,
  עלד.פרעמד ג אפגעבען געקענט נישט האט ער ווייל געווארען

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

שהוא רוצה  מי כי  ,199הבעש״ט הר"ןלמו המידות-בספר גם כן וכתב
 . 200חוב-בעל שלא יהיה יראה תשובה,-בעל להיות

                                                           
ין    193 ים ְבֵאין ֵמבִׁ ד נֱֶּאָספִׁ סֶּ ְנֵשי חֶּ ל ֵלב ְואַּ יש ָשם עַּ יק ָאָבד ְוֵאין אִׁ דִׁ צַּ ה ע"פ הפסוק: הַּ עָּ רָּ ֵני הָּ ִכי ִמפְּ

 שעיהו נז,א(." )יֶנֱאַסף ַהַצִדיק
י  ע"פ הפסוק:   194 ֱחזֶּה לִׁ י אֶּ ר ֲאנִׁ לֹא זָּר"ֲאשֶּ אּו וְּ ֵעיַני רָּ י" )איוב יט,כז(. וְּ י ְבֵחקִׁ ְלֹיתַּ  ָכלּו כִׁ
ר    195 יֹאמֶּ ֶשתע"פ הפסוק: "וַּ ה קָּ הּודָּ ֵני יְּ ַלֵּמד בְּ ָיָשר" )שמואל לְּ ר הַּ ל ֵספֶּ ֵנה ְכתּוָבה עַּ   ב א,יח(.-הִׁ
   תפילין של יד.-' בקשריתפילין של ראש, ו-' בקשרדציצה של ראש, ' נמצאת בקשכוונתו,    196

)מסורת ישים הרצועות על ראשו ]בענין[ שיהא ש -)לה,ב(: קשר של תפילין  רש"י במנחות וז"ל

ין , נראה בקמט בית חיצונה שכפל הקלף כעדשי"ןנראה עליהן.  'שדי'דל"ת כדי שיהא  הש"ס: כעין(

פוף מעט כמין קטנה וראשה כ-, נראה באותו של יד, כמין רצועהיו"דו, נראה בקשר. ודל"תשי"ן. 

 ובחידושי הרמב"ן בשבת ד"ה אלו. בתוס')ו,א(  ובברכות ד"ה אלו. ועי"ש בתוס'יו"ד, עכ"ל. 

 ואכמ"ל. הזנין )ח,א( ד"ה תיק ונרתיק, מ"ש בע במגילה)על הרי"ף  ובר"ן)כח,ב( ד"ה והא. 
  , עכ"ל.יש די". ששדים( בראשית )מג,יד( שכתב וז"ל: ")הרא" עיין ברבי אליהו מזרחי   197
לֹו  ע"פ הפסוק:   198 ְרמִׁ ַכֶלה"ּוְכבֹוד יְַּערֹו ְוכַּ ר יְּ שָּ ַעד בָּ ְמֹסס ֹנֵסס" )ישעיהו י,יח(. ִמֶנֶפש וְּ   ְוָהָיה כִׁ
 המידות לר' נחמן מברסלב, שהיה נכד בתו אדל(.-)ור"ל, ספרצ"ל נין ונכד הבעש"ט.    199
יֹות ַבַעל חֹוב, א אות מו וז"ל:-תשובה חלק-תבאו   200 ֵהר ִמִלהְּ שּוב, ִיזָּ  עכ"ל. ִמי ֶשרֹוֶצה לָּ
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מזה הזמן  החטא עיקר וקו, כי סח דף  201מכתביי ב-בחלק והסברתיו
 -ראשי 204יקיאנו"ו לעב ילח" נאמר 203תיקוני ובעת 202ח״נ שהמה ידוע

                                                           
, ולא שהמחבר זי"ע הניח אחריו כתבים רבים בכל חלקי התורה הקדושה, הספר-בהקדמת 'עי  201

ר מוה" מחבר, דודי זקניה-הדפיסום מחמת הוצאות הדפוס הרבות. ובמהדורה שניה בסוף הספר כתב בן

-והשאר, קונטרסיםמשה חיים שטראהלי זצ"ל כהאי לישנא: עד כאן מצאתי הגהות על החומשים. 

גם על זה אני מתמרמר,  רבים.ה-ורה מתוקים מדבש, נאבדו בעוונותינות-גדולים מלאים מחידושי

 .אבדיןוחבל על דכי א"א מו"ר זי"ע למד כל ימיו ביגיעה רבה, ביום ובלילה תורה לשמה, וכו' עי"ש. 
 נעורים.-נראה דר"ל: חטאות    202
ל ָבָניו  ישראל בפרשת ויחי-מן הראוי להביא כאן מ"ש בספר אוהב  203 ְקָרא יֲַּעֹקב אֶּ יִׁ עה"פ "וַּ

ָימִׁ  ית הַּ ֲחרִׁ ם ְבאַּ ְתכֶּ ְקָרא אֶּ ר יִׁ ם ֵאת ֲאשֶּ יָדה ָלכֶּ גִׁ ר ֵהָאְספּו ְואַּ יֹאמֶּ ל פגם ועט,א(. וז"ל: ...בראשית מ)ים" וַּ

-ונינו ז"ל להתענות ולעשות תשובה בימי פרשיות של שובבי"ם כידוע מספריםהברית תקנו קדמ

ותינו הרבים, ואינם יכולים לעשות סיגופים הדורות בעוונ-והנה הגם שנתמעטו כעת כח הקדושים.

חטא הותעניות כראוי. עכ"ז מי שנוגע יראת ה' בלבבו, צריך להתאמץ בכל יכלתו ולעשות תשובה ע"ז 

 ברכת "תקעא. ובפרט בימי פרשיות של שובבי"ם המסוגלים לכך. ומהראוי לומר כי גדול הוא מנשו

-מת. גם ה'יהי רצון' הכתוב שם קודם חתיבסידור האריז"ל כמבואר הראוים בכוונות בשופר גדול",

אחד והברכה. והכל ביראת ה' וברעותא דלבא. ועיקר התשובה הוא ע"י תורה, ותפלה, וצדקה, כל אחד 

הטוב -יבפרט בלימוד תורה שבע"פ, ולברר הלכה בליבון ובירור יפה. בזה הוא מקבץ חלקלפי יכולתו, ו

ב יקיאנו" )איוולע ביל ח" בסודדישין ומברר אותן מתוך הקליפות להוציא בולעם מפיהם. ק -והניצוצין

ך יתבר-לב וביראת שמוה-בע"פ בכוונתש-י לימוד תורהכ הברית.-וזהו עיקר התיקון של פגםכ,טו( 

-קיבד והנורא. וכ"ש מי שזוכה ללמוד תורה לשמה ממש, וע"י תשובה כראוי מאסף ומייחד כל חלהנכ

הלב -ן ולשורשן, לה' תתאה ומייחד אותה בבעלה. ולאשר שאחר כוונתקדישין למקור-הטוב והניצוצין

        "ל.עכ הן הן הדברים, לזה מייחד לבא לפומא. היינו ה' עילאה לה' תתאה שהם בחינת לב ופה כביכול:

פרי צדיק פרשת וישב שכתב וז"ל: בב"ר )פ"ד,א( פתח פרשה  - ועיין עוד בר' צדוק הכהן מלובלין

זו: כתיב )ישעיה נז,יג( "בזעקך יצילוך קבוציך" תני, כינוסו וכינוס בניו וכו', "ואת כולם ישא רוח יקח 

פסוק זה להפרשה, שהם כתובים  הבל" זה עשו ואלופיו, "והחוסה בי ינחל ארץ" זה יעקב. וענין פתיחת

וכמ"ש "שוחטי הילדים" וגו' )שם פסו' ה(   הברית-שמדבר כולו מפגםבפרשת "הצדיק אבד" וגו', 

הברית )נדה יג,א(. וסוף הענין "כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי" שנדרש -שנדרש על פגם

-כל פרשה זו מדברת מתיקון פגם )שם עמ' ב(: שאין בן דוד בא, עד שיכלו כל הנשמות שבגוף. וכן

הארץ, ובודאי נדמה לו כן, והיה סבור שצריכין -הברית. שכן יוסף הביא דיבתם שתולין עיניהם בבנות

בירור במדה זו. ...ולכן פתח במד"ר פרשה זו בפסוק "בזעקך יצילוך קבוציך" והוא ע"ד מ"ש )סוכה 

"צופה רשע לצדיק" )תהלים לז,לב(, והיינו  נב,ב(: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום וכו', שנאמר

לכל אחד מישראל דכתיב "ועמך כולם צדיקים" וכתיב "ה' לא יעזבנו בידו" )שם פסוק לז(, והיינו ע"י 

צעקה ותפילה. וכ"כ "פני ה' בעושי רע" )שם לד,יז( ו'רע' היינו בפגם זה כמו שמובא בזוה"ק )ח"א 

ה "צעקו וה' שמע ומכל צרותם הצילם" והוא מ"ש "ה' לא קפח,א(, ובגמ' )נדה יג,ב(. וכתיב בתרי

וכמו יעזבנו בידו" וז"ש "בזעקך יצילוך". וכתיב "קבוציך" והוא שיוציאם מהקליפה ויכניסם לקדושה 

הקדושים שנרמז בו שם -שכתבו בספרים, ת"ע כנפד מארתקע "וקבצנו י-שאומרים בברכת

  יוציאם מהקליפה לקדושה. עכ"ל.יקאנו" שולע ביל ח" תיבות-חב"ו שהוא ראשי

פרשת בשלח וז"ל: ...וכן תפילין שמעתי בפרי צדיק ב - ועיין עוד במ"ש ר' צדוק הכהן מלובלין

ילה , מרומז בתפושם חב"ומרבינו הקדוש זצוק"ל רמז במ"ש )בב"מ כט,ב(: תפילין בי בר חבו וכו', 

יקאנו". מרמז, ולע ביל חו ר"ת "ת, שאות שקודם אות אחרונה הוא חב"וע כנפבד מארחבתיבות י

ה או, מדתפילין תיקון לפגם זה. אך תפילין צריכין גוף נקי, והיינו שהגוף יהיה באמת נקי. שבאם ל

ל ישרא יועילו התפילין אם יהרהר בהם דברי שטות. ושבת הן גופן אות )עירובין צו,א( והוה כמו שכל

ם הבה,  ן תפילין, כיון ששובתין ממלאכה שרגיליןהולכין בתפילין כל המעת לעת. ואף בלילה שאינו זמ

 כמניחין תפילין. וע"כ, שמירת שבת תיקון לפגם זה, עכ"ל.
ִקֶאנּו"   204 ַלע ַויְּ נּו ֵאל" )איוב כ,טו(.  ַחִיל בָּ ישֶּ ְטנֹו יֹורִׁ בִׁ  –וז"ל: "חיל בלע"  ופירש שם במצודת דודמִׁ

 והמקום יגרש העושר מבטנו, עכ"ל.   עם כי בלע העושר, לא יתקיים בידו כי יקיא אותה, 
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 .206ע״ב משם שהוא 205הקדוש-שם תבות
 

עבור  הוא הפרנסה-התמרמות עיקר כי ,הקדושים-מספרים גם ]ידוע[
הקדוש -השם גם כן נתתקן ואז ,208התיקון כפי היא . והפרנסה207ח״נ

 ,קודש-מוצאי שבתחסיד" ד ישזה משיר  "א כידוע ,209הנזכר לעיל
        .210הנזכר לעיל הקדוש-השם של הצירופים כסדר תמצאשם 

                                                           
 היוצא מג' הפסוקים המובאים בהערה הבאה, עי"ש(. 68-' )השם החבו' הקדוש-לשם, כוונת זקני   205
( שכתב וז"ל: אלו ג' פסוקים "ויסע מלאך 183)שמות יד( )בובר עמ'  טוב-עיין במדרש שכל  206

ת אכא(, כשתצרף -פסוקים יטהאלהים" "ויבא בין מחנה מצרים" "ויט משה את ידו", )שם  ת שלשתן אַּ

 ישר.  ה-מוציא מהם 'שם', של ע"ב שמות, הכתוב על ספר

פסוק ווכך אתה מצרפן, פסוק זה "ויסע" הראשון, וזה "ויט" האחרון, תקח אותיותיהם מראשם לסופם. 

 מןהאמצעי דהיינו "ויבא בין מחנה" תקח אותיות למפרע מסופו לראשו. כיצד: ו' מן "ויסע" ה' 

ם, והו, ילי, סיט, על ]וכאן מונה את כל ע"ב השמות[:"הלילה" ו' מן "ויט" הרי וה"ו, וכן כולם. 

, , לוו)מיהש(]מהש[, ללה, )אבא(]אכא[, כהת, הזי, אלד, לאו, ההע, יזל, מבה, הרי, הקם, לאו, כלי

וק, הח, כלושר, יחו, פהל, נלך, ייי, מלה, חהו, נתה, האא, ירת, שאה, ריי, )אים(]אום[, )לבב(]לכב[, 

דני, החש,  מנד, אני, חעם, רהע, ייז, ההה, )מיב(]מיך[, )וזל(]וול[, ילה, סאל, ערי, עשל, מיה, והו,

 )מיק(]מנק[, עמם, ננא, נית, )מכה(]מבה[, פוי, )נמס(]נמם[, ייל, הרח, מצר, ומב, יהה, ענו, מחי, דמב,

ו ניקנתדפוס בכמה מהשמות, -טעויותכמה חר וכנראה נפלו ]מא, ראה, )יבס(]יבם[, היי, מום: עכ"ל. חבואיע, 

   [.כפי שצ"ל ע"פ הכתוב בפסוקים הנ"ל בסוגריים מרובעים
-ט)שמות יד,י ובספר הרוקח)מה,א( בד"ה אני והו , ותמצא נחת.  במסכת סוכה ועי' ברש"י ובתוס'

ם )ובדפוסים ישנים גוכו'.  "ויסע מלאך האלהים" ח"ב )נא,ב(. עה"פ בזוה"ק הענין-ועי"ע בביאורכא(. 

 שמות שם, שביאר כנ"ל. ברבנו בחיי ועי' בדף ער,א. ישנה טבלה לציור צורת השמות, עי"ש(.
 . 202 עיין לעיל בהערה     207
ח"ג )רכה,ב( שכתב וז"ל: פתח ואמר "בטח ביי' ועשה טוב שכן ארץ ורעה  הקדוש-בזוהר 'עי  208

תקן ליה קדישא דתהא מ-תקונא דבריתות, "ועשה טוב" אמונה" )תהלים לז(, "בטח ביי'" כדקא יא

ונה , ואי תעביד דא, אנת תהא הכא בארעא, ויתזן מנך ויתפרנס מנך ההיא אמונטיר ליה כדקא יאות

רץ אהחיים דההיא -דלעילא. ותו )ס"א מתקן ליה ונטיר ליה, "שכן ארץ" ארץ קדישא עלאה, ארץ

 דא(, דלעילא, יתזן ויתפרנס מניה על ידך. ואי תעביד תשרי בההוא טוב, "ורעה אמונה" ההיא אמונה

כל דא אתתקנת בתקונא דברית, כיון דאתקנת ברית אתקן "תתענג על יי' ויתן לך משאלות לבך" 

רכז,ב(, וז"ל: ...דמיכא"ל גבריא"ל  ח"ג במדבר) ברעיא מהימנא -ועי' בזוהר , עכ"ל.     כלא

חד  , וכלסודין( טבין דב"נ, דאינון מיא ואשא ורוחא ועפראנוריא"ל רפא"ל שלטין על ד' סטרין )ס"א י

 עביד סרכא.דלבנה דריאה, -אית ליה ד' אנפין: עון, משחית, אף, וחימה, תליין )ד"א שלטין( על מרה

המות, -בכבדא, דאיהו חרבא דמלאך ירוקא דאחידא-ים. ובמרהדאתאדם במאד סומקא דכבד, -ובמרה

שבתי,  שחורה לילית,-ובמרהדה כחרב פיות" )משלי ה,ד(, דאתמר בה "ואחריתה מרה כלענה ח

מיד  חתית עניותא וחשוכא בכיה והספדא ורעבוןת-שולטנותא בטחול דאיהו עציבו, שאול

 דמתעברין אלין קליפין מב"נ שלטא עליה אילנא דחיי בע"ב אנפין, וכו' עי"ש.  

 בת צריך לבצוע משני ככרות דאינוןרעב,א(, וז"ל: ...ובשמנא )ח"ג דברים ברעיא מהי -ועי' בזוהר 

ע למבצ ה' ה', בעל הבית דא ו' דאמצעיתא )וכגוונא דא ובג"ד( ובגין דלא לאתחזאה כרעבתנותא, יכיל

קבל לין לואבה לכל חד וחד כביצה. מאי כביצה, י' וי' אינון נקודין דשמא קדישא אתקרי פרורי בכזית, 

 , עכ"ל. ר דלא אצטריך, עניותא קא רדיף אבתריהטפין דזרע, ומאן דמזלזל בהון וזריק לון באת

 וכו'. ועני חשוב וכו'. תיקון כב )סו,א( ד"ה ומאן דמשקר בברית מילה זוהר-בתיקוני ועי'
 , עי"ש(.206היוצא מג' הפסוקים המובאים בהערה  86-' )השם החבו' הקדוש-כוונת זקני, לשם    209
ופיע בר"ת בדילוג, כל מילה שניה. בהמשך: "גונן מחיה" כאן מולי מזון בסיד היה חר"ל: "איש   210

מרומיו אולי ברחום ונון חמישה" כאן מופיע בר"ת למפרע. בהמשך: "חבנים בגם ובחשובה אשה 

 החזיק בו כמו רבו" וכןוקרבו בכמתו חיגמלנו ברחמיו" כאן מופיע בר"ת. וכן בהמשך: "שת לו 

 בבירור כנמת לענין שחרור".וודאי בפשי חבהמשך: "
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 אומן        חוב     -לבע    אות  ח             אמונת
 

 -בעל להיות שרוצה 'מי הנזכר לעיל: המידות-בספר וזה ]מה ש[כתב
לומר[, כי אז אין צירוף -חוב', ]רצה-בעל יהיה שלא תשובה, יזהר

 . 211ושלום-השם כסדרו, רק להיפך חס
 

ישמעו אלי בניי, וחתניי היקרים, ותחי נפשכם, ושמעו נא מוסרי 
 ומוסר אביכם.  

 

עוד בענין הזה, המחבר זצ"ל. ומחמת כי בעוונותינו הרבים אין נקי  ]והאריך
 . 212בינינו בענין הזה, על כן מנעתי להעתיק כל הענינים, ודי למבין[

 

אופן  ]לפעמים[ יש כי 213הכללות' מן למדין 'אין בכל זאת ואולם
קיים,  והקרן ברור,-עסק באיזה המעות כי נותן שישלם, לו שברור
אבינו  ונפש. ויהי רצון מלפני בגוף 214דבריו" יכלכל איש ו"טוב

בכבוד,  לפרנסה ובנעימים, ותזכו בטוב חייכם עניני שבשמים: שיכונן
ושיבה, ובתשובה  זיקנה עד ורעננים דשנים ארוכים, טובים, וחיים

כל  עם במהרה 216ונוושע' 'ותוושעו 215ע״נ כן יהי רצון. שלימה, אמן
   סלה.-אמן 217עולמים" "ישראל... תשועת

 

מוכרח  ואם .218יגונה' לא 'ההכרח הנזכר לעיל, הנה על פי ואף
-כמובא ב"פלא לעצמו. טובה גורם בזה וישלם, כי חוב, ימהר לעשות

הוא  טוב, פרעון-בעל שהוא מי כי חוב(. דאמרו אינשי: אות) "ץיוע
 ללוות, וליטול  ומוצא  לעצמו, טוב-לאחרים,  שקונה שם  בכיס  בעל

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

קינדער, איידעמער, און  ליעבע מיינע טובה אייר וועגען אין פון ,השם למען
 בפרט  צו   חובות  פאר  יןזי  געווארנט  זעהר  זאלט  פריינד, איהר  גיטע  מיינע

זיך  אין איינצוציהען אייך זעהן זאלט איהר פרעצענט, נור גרויסע צאהלען
מ׳האט. אין  וויאפיעל מיט לעבען וועניג. זעהר איינגעצאגען מיט לאזען בעגניגען

 הש״י העלפען. אייך וועט זכות דעם

סחורה  א אין געלד איין דאס מ׳שטעקט פערהאנדען אמאהל איז דעססען אין
גערירט, אזוי  ח״ו נישט ווערט קרן דער זיכער, אין איז פערדיענסט דיע וואס
 געלד. לייהען זיך אמאהל שוין מען קאנן

                                                           
 ר"ל, במקום 'חבו', ייצא 'חוב'. וזהו שלא כסדרן.   211
 הערה זו, כך נדפסה כאן במהדורה הקודמת.   212
 ואפילו במקום שנאמר בו חוץ! )וש"נ(. אין למדין מן הכללותעייו עירובין כט,א: והא"ר יוחנן:    213
ה  טֹוב ִאישע"פ הפסוק "   214 ְלוֶּ יוחֹוֵנן ּומַּ רָּ בָּ ֵכל דְּ ַכלְּ שְ  יְּ  ָפט" )תהלים קיב,ה(.ְבמִׁ
 כנראה כוונתו 'עליו נאמר'. ור"ל הפסוקים המובאים בהערות הבאות, עי"ש.    215
י ְיֹהָוה ְוֵאָרֵפא   216 הנדצ"ל הושיענו ונוושע, ע"פ הפסוק "ְרָפֵאנִׁ ֵשעָּ ִאּוָּ י ָאָתה"  הֹוִשיֵעִני וְּ ָלתִׁ י ְתהִׁ כִׁ

    )ירמיהו יז,יד(.
ֵאל נֹוַשע ַביהֹ "   217 רָּ ִמיםִישְּ שּוַעת עֹולָּ ה תְּ ד" )ישעיהו מה,יז(.  וָּ ד עֹוְלֵמי עַּ ָכְלמּו עַּ  לֹא ֵתֹבשּו ְולֹא תִׁ
 ההכרחש וכמאמר החכםהלכות בחולין )ז,א(, בד"ה א"ל שכתב וז"ל: -בחידושי עי' מהרש"א  218

בשם ,א(, בד"ה על דעתך העתיק להנ"ל דף )טז אגדות בב"ב-ובחידושי .לא יגונהלא ישובח ו

י לרב ועיין בספר העיקרים, עי"ש. בשם רז"ל כתב זה)קה,ב(  בב"מ ובזרע יצחק, עי"ש. וסוףהפיל

 . וברמח"ל בדרך חכמהסף אלבו מאמר רביעי פרק ה. יו
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 אומןב, חמיו וחמותו      חו-בעל  אות  חאמונת    
 

 שמאמינים  אדם  בנאמנות מרויח יותר  כי  להתעשר. ויכול בהקפה,

 .219עיין שם שלו, בממון שמרויח ממה יותר אותו,
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

וויא איהר  דארט בעצאהלען, פינקטליך זעהר זיין געווארנט איהר זאלט אויך
איז א פינקטליכער  וואס מענש דער דאס שרייבט, יועץ פלא דעראייך.  לייהט

א  זיך ער ויפטק טאש, אויך-בריעפ אנ'נדערנס איבער הערר א איז דער צאהלער,
מיט  פערדיענען מעהר קען מען מאהל פיעלע ווערן. דען רייך קען אין שם, גיטען

וואס  דעם מיט איהם, אלס אין מ׳טרויט נאמנות איהם מ׳גיט וואס געלד, פרעמד
זאלל  עס רצון . ויהייועץ" לאהייליגען ספר  "פ אין שטעהט אזויאליין.  האט רע

זיס  לאנג א מיט אויפרעכטען אייך עהר זאלל הש״י פון וויללען דער זיין
    אמן. רוח פרנסה, מיט נחת  מיט לעבען, בכבודיגען

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

מאד  טרחו כי ,220כיבודם מצות לבאר הצורך מן אין וחמותו: חמיו
 שולחנם-מאוכלי  גם הוא אם .  בפרט221וגדלו לו זיווגוםםםםםםםוו 

                                                           
מדה טובה היא באדם, שכשיש לו חוב, לא ישקוט ולא ינוח עד שישלם חובו. הרי זה גורם וז"ל:   219

טוב לעצמו, -, הוא בעל בכיס אחרים. שקונה שםבטו-דאמרי אנשי: מי שהוא פרעןטובה לעצמו, 

ומוצא ללוות, ולטול בהקפה בעת שירצה, כמה שירצה, ויכול להתעשר. כי יותר מרויח אדם 

ולכן מי שהוא סוחר טוב, זה יהיה  בנאמנות שמאמינים אותו, יותר ממה שמרויח בממון שלו.

פרע אין לו, ילוה מאחר לזמן, כדי ל ראשית ממלכתו, שיקנה אמונה ע"י שיפרע חוב דבר בעתו. ואם

פן , באולזה, ואח"כ ילוה מזה כדי לפרע לאחר, ככה יעשה חוזר חלילה, יוציא הכובע מזה ויניחנו לזה

דשה ולא יאבד אמונתו. ומצוה נמי קעבד שהרי אמרו )כתובות פו,א(: פריעת חהישנה יעשנה -שהמלוה

 ה זו,פני לווים. ומי שהוא זהיר בזה, ויש לו מדבעל חוב מצוה. וגומל חסד הוא, שלא לנעול דלת ב

 זריז שכשיש לו חוב, לא ינוח עד שיפרע. ישא ביום ההוא ק"ו בעצמו, על אחת כמה וכמה צריך להיות

 יצנה,לפרע חוב שיש לו עם המקום, ולהיות מן הזריזין שמקדימין למצוות, ומצוה הבאה לידו אל יחמ

 .עכ"ל :ולא ישקט ולא ינוח עד שיעשנה
פרק יח, וז"ל: "ויצא ]משה לקראת חתנו" אמרו יצאו משה ואהרן[ ]נדב  עי' במכילתא דרשב"י   220

ו ואביהוא ושבע[ים מז]קני ישראל וי"א אף ארון יצא עמהם[ "וישתחו וישק לו וישאלו איש לרעה

 ן שנ'לשלום" אין אנו יודעין מי נשתחוה למי ומי נישק למי, מי שמענו שקרוי 'איש' לא משה, כעני

לם אמרו: לעו מיכאן"והאיש משה עניו מאד" )במ' יב,ג( הא לא נשתחוה ולא נישק אלא משה ליתרו. 

ה וכן דוד אומר לשאול "ואבי ראה גם ראה" )ש"ב כד,יא(, מלמד שהי יהא אדם נוהג כבוד בחמיו.

   נוהג בו כבוד ככבוד אביו, עכ"ל.
תיב שם, כא כד,ה(, מה -ת את כנף המעיל" )שמואל)בובר( מזמור ז' וז"ל: "ויכרו ועי' במדרש תהלים

א"ר  "ויך לב דוד אותו" )שם פסוק ו(. ר' יהודה אומר: אמר דוד: מה בין קטע ציציתא לקטע רישא.

בנר נחמיה שביטלו ממצות ציצית שעה אחת. כיון שנכרתה לא היה יודע, בקש ולא מצא אותו. א"ל לא

עילך כיון ששמע דוד כך א"ל "ואבי ראה גם ראה את כנף מהיכן הוא כנף מעילי, א"ל בסירה הועדת, 

 שמעוני-בילקוט, עכ"ל. וכן הוא מיכן שחייב אדם בכבוד חמיו כבכבוד אביובידי" )שם פסוק יב(, 

 א רמז קלג, עי"ש.-בשמואל
מכילתא יתרו יח,ז  .ד,ידוע מאמר רז''ל )מדרש תהלים ז )באות חמיו וחמותו(: יועץ-וז"ל הפלא   221

עמלק כ''א( שחייב אדם בכבוד חמיו וחמותו. והנה כל אדם זהיר בזה, מפני שהם משדלין אותו  מסכתא

בדברים כמו שעושה על אמו. אבל עיקר הכבוד הוא, לכבדם במותם למעבד להו נחת רוח כאשר עושה 

תר על אביו ואמו. ובפרט אם אין להם בנים, מי יחוס עליהם חוץ ממנו. וראוי לחוס עליהם לכבדם ביו

בחייהם ובמותם, ובזה יתנחמו על שאין להם בנים, ויתנו הודאה על חלקם. וכשהחתנים טובים, אז 

בנתן עדיפא להו מבני. ויש צד לומר שגדול חיוב הכבוד שחייב לחמיו וחמותו, שעל ידם הוא נצול מן 

רחו חמיו וכמה יגיעות וכמה טרחות טהחטא, וזוכה להבנות. וכמה מעלות טובות לאיש ואשה שזכו. 

וחמותו עד שגדלו את הבת, ועד שהשיאו אותה לו. היה קשה עליהם כברזל, ובמה ישלמו, חיובא 
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  אומן  עורים חרטהנ-חמיו וחמותו, חטאת ח-אות  אמונת
 

-המכבד, בעולם לטובת ונפש בכפלים לכבדם בזה ובבא, בגוףראוי 
 הבא.-הזה ובעולם

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

איז  שוויגער עלטערן דיא זיין צו כבדמ שטארק זעהר מ׳ברויך אןוחמותו:  חמיו
געפלאגט  זיך האבען זייא דאס זייא כבוד קימט שרייבען, אויך נאטהיג צו נישט
געגעסען.  אויך טיש זייער בייא ער האט ווען בפרט זיוויג, זיין זיין צו מגדל

 וועלט.         יענע אין וועלט דעד אויף דעם כבוד ווערט דאפפעלט זייא זעננען
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
וכן , 222יונה רבנו בשם ״יועץ בפלא״ מובא  :חרטה ,נעורים-חטאת

שברון ב שיאנח והאנחה היגון שלפי ״,בליקוטי צבי״םםםםםםםםוו
של  יסורים הן לאיש מהעון. והן לו ינוכה העון, ככה על מתנים
  יתברך וכו'.-הבורא עם לו שיש האהבה רוב עם שבאים אהבה

 

שלם,  בלב לשוב עליו וקיבל קודש,-שפע לבו אל שנתן תיכף אבל
 שנתן  223בעושיו" ש"ישמח ה'שמחה' מכל, הוא הגדול-תיקון

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 וועגען רבינו יונה פון ספרים, הייליגע דיא אין טעהטה: ס'שחרט ,נעורים-חטאת
 ווערט אזוי עבירה, די מ׳קרעכצט אויף אין מ׳זיפצט וויא לויט זאז"ל, 

אהבה, דען  של יסורים דאס הייסט נעורים. אין-חטאת דיא פון אבגערעכענט
איהם  מ׳האט וואס יסורים אז מ׳האט הש״י צו שאפט-ליעב פון קימט דאס

 ערצערנט.  
 אין מ׳ווילל הארץ צום זיך מ׳נעמט וויססען  דאס, וויבאלד  אויך  מ'זאלל  אבער

                                                                                                                                       
ו"אשה יראת ה' היא תתהלל" )משלי לא ... :טובה ולהיות להם כבן-רמיא על החתן שלא להיות כפוי

ולדעת  ל(. שתכבד את חמיה ואת חמותה יותר ויותר מבעלה, כמלך ומלכה. וכל מגמתה תהיה להשיג

את רצונם ולעשות רצונם כרצונם, ולא תעשה שום דבר קטן וגדול בלתי רשותם. ולא מבעיא כשהבן 

סמוך על שלחן אביו מפתו יאכל שהיא חיבת בכבודם, אלא אפילו אם הבן הוא מפרנס אביו ואמו, לא 

צדקתם עומדת מפני זה יקל כבודם, ח"ו, ואף אם יכבד עולם עליה. כי הבנים זכות אבותם מסייעתם, ו

לעד. וידוע מאמר רז''ל )קדושין לא,ב. ירושלמי פאה פ''א ה''א. ועי' ירושלמי קידושין פ''א ה''ז(: שיש 

שיח -עדן. והכל תלוי בנועם-מאכיל את אביו ואמו פטומות ויורש גיהנם, ויש מטחינן בריחיים ויורש גן

הם קשים כמנהג הרבה זקנים. ואיש והנהגת כבוד בהם, ואפילו אם חמיה וחמותה הם טרחנים, ומדותי

ואשה שהם דעתנים ויראת ה' על פניהם, עול יסבלו ולא יבלו, ולא יתריסו כנגדם ח"ו, ויגורו להם מיום 

הדין, כי האלקים יביא במשפט על כל דבור רע ועל כל מין זלזול. והמכבד יכבד, ושכרו יהיה כפול 

 עכ"ל.ומכפל, ולפום צערא אגרא: 
...האיש אשר נגע בלבו יראת ה', נפשו לו חיה, אם תקפו יצרו  )באות חרטה(: ועץי-וז"ל הפלא  222

, יולדהועבר עברה. אז כשנפקחו עיניו בזקנותו, וזוכר את אשר עשה בילדותו, לבו יחיל בקרבו חיל כ

פי  רה אתומר לו מר ופלגי מים ירדו מעיניו יותר ממי שמתו מוטל לפניו, כי כן נאה וכן יאה למי שהמ

יגון והאנחה התשובה, שלפי -וכבר כתב רבנו יונה בשערידוניו אדון רם ונשא והכעיסו על פניו. א

ון, ככה נקה לו ינקה האיש מעוון. והן הם יסורים של אהבה, מתנים על העו-שיאנח בשברון

ליו א, יותר ויותר מבנו יחידו ורוחו ונשמתו. ולכן רוחו שבאים לפי רוב האהבה שיש לו עם הבורא

יעשה וצ''ב איך עשה הרעה הגדולה, וזה יהיה לו למחיה ולפלטה גדולה. כי בזה יתקן את מעוותו, יע

ֵבר ָדָבר  ל שפילו אגדר שלא יוסיף על חטאתו. והגדר הגדול: לחשב מחשבות טרם עשות שום דבר, ְודַּ

ר קלה ודבמצוה, כי פרי המהירות חרטה )מבחר מג, כז(. ומתון מתון מובטח לו שלא יחטא, ושום ת

דבר  שאינו מתוקן לא יימצא איתו, רק את הכל עושה יפה בעתו, כי בעיניו יראה ולבבו יבין אחרית

 עכ"ל. מראשיתו, ומצא כדי גאלתו:
ַמח"   223 ְשָרֵאל  ִישְּ יויִׁ ֹעשָּ ְלָכם" )תהלים קמט,ב(. בְּ ילּו ְבמַּ יֹון ָיגִׁ  ְבֵני צִׁ
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 אומן  יםמשנעורים, חרטה, יראת -אתי חט-אות ח אמונת 
 

זה  דרך לע יתברך. ורק-הבורא נדח מרחמי ישאר במחשבתו שלא
לטובה  ולהפכה רעהה-האהבה את לכבות נוכל הבורא,-ובאהבת

 אמיתית.      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

פרייען  זאלל זיך ״שמחה", ער תיקון, גרעסטער דער הש״י, איז פאר טהון תשובה
זיינע געדאנקען  אין געגעבען איהם האט ער דאס הייליגען באשעפער דעם מיט

כלל  פון נישט פערווארפען ח״ו ווערט ער אז סימן א ס׳איז טהון, אין צו תשובה
הש״י, וערן  צו מיט ליבעשאפט אין חסדים זיינע צו פעןהאפ וואס זייא ישראל

 אמן. אללעם גיטען, פערלאשען, צו מחשבות אללע שלעכטע
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 י  אות

 
בעיני  ושפלות עניוות על ידי כי אם להמצא, תוכל לא  שמים: יראת

 אמרו:. 224ה'" יראת ענווה וכמו שכתוב, "עקב עצמו.םםםםםםםח
   .225לראשה עטרה יראה לרגלה, עשתה ענווה עקב מה שעשתה

 
ליאוש  יכול לבא מאד, נפשו ישפיל אם גיסא, לאידך גם ובכל זאת

בפרשת  לוי-קדושת הקדוש-בספר כתב על כן ושלום.-חס ועצבות
"ואנחנו  מדת היינו ,226מעמך" שואל ה' אלקיך מה עקב "ועתה ישראל

לא  היראה ]היינו[, אצל לשון מיעוט. אם' ליראה", 'כי "כי אם .227מה"
  229. 228אלקים" ביראת "מושל תהיה כי אם תהיה בבחינת "מה",

                                                           
ֹהוָּה"    224 ַאת יְּ ה ִירְּ וָּ ים" )משלי כב,ד(.ֹעשֶּ  ֵעֶקב ֲענָּ יִׁ  ר ְוָכבֹוד ְוחַּ
א"ר יצחק בר אלעזר: מה שעשת חכמה עטרה לראשה, פ"א ה"ג, וז"ל: שבת  עי' בירושלמי   225

 דכתיב "ראשית חכמה יראת ה'" וכתיב "עקב ענוה יראת ה'", עכ"ל. עשת ענוה עקב לסולייסה

 מרגלא בפומיה דרבא". )תהלים רמז תתע( וז"ל: "ראשית חכמה יראת ה' שמעוני-ועי' בילקוט

או  תכלית חכמה תשובה ומעשים טובים, כדי שלא יהא אדם קורא ושונה ובועט באביו ובאמו או ברבו

 במי שגדול ממנו בחכמה, שנאמר "ראשית ...יראת ה' שכל טוב לכל עושיהם", ללומדיהם לא נאמר

א לשמה נוח לו שלא אלא לעושיהם, לעושים לשמה ולא לעושים שלא לשמה, וכל העוסק בתורה של

ומה שעשתה חכמה עטרה לראשה, עשתה ענוה סוליתא לרגלה, שנאמר "עקב ענוה יראת נברא, 

 עכ"ל.  ה'":

א"ר מתנא: מה שעשת חכמה עטרה לראשה, פרשה א,ט, וז"ל:   השירים רבה-ועי' במדרש שיר

" )תהלים מה שעשת חכמה עטרה לראשה שנאמר "ראשית חכמה יראת ה' עשת ענוה סנדל לעקבה.

 קיא,י(, עשת ענוה סנדל לעקבה שנאמר "עקב ענוה יראת ה'" )משלי כב,ד(, עכ"ל.
ה"   226 אָּ ִירְּ ְך ִכי ִאם לְּ ֹהוָּה ֱאֹלֶהיָך ֹשֵאל ֵמִעּמָּ ה יְּ ֵאל מָּ רָּ ה ִישְּ ַעתָּ ת ְבָכל ְדָרָכיו  וְּ כֶּ יָך ָללֶּ ת ְיֹהָוה ֱאֹלהֶּ אֶּ

ת ְיֹהָוה ֱאֹלהֶּ  ֲעֹבד אֶּ ֲהָבה ֹאתֹו ְולַּ ָךּוְלאַּ  (.רים י,יב" )דביָך ְבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל נְַּפשֶּ
ל ְיֹהָוה    227 ם עַּ ת ְתֻלֹנֵתיכֶּ ת ְכבֹוד ְיֹהָוה ְבָשְמעֹו אֶּ ם אֶּ יתֶּ ר ּוְראִׁ ה"ּוֹבקֶּ נּו מָּ ַנחְּ ינּו ָעֵלינּו:  וְּ לִׁ י תלונו תַּ כִׁ

ם חֶּ ֱאֹכל ְולֶּ ב ָבָשר לֶּ רֶּ ם ָבעֶּ ה ְבֵתת ְיֹהָוה ָלכֶּ ר ֹמשֶּ יֹאמֶּ ר לִׁ  וַּ ֹבקֶּ שְ ְשבֹ בַּ ם ֹמעַּ ְיֹהָוה אֶּ עַּ בִׁ תֶּ ר אַּ ם ֲאשֶּ ת ְתֻלֹנֵתיכֶּ

ם ָעָליו  ינִׁ לִׁ המַּ נּו מָּ ַנחְּ ל ְיֹהָוה" )שמות ט וְּ י עַּ ם כִׁ  ח(.-ז,זלֹא ָעֵלינּו ְתֻלֹנֵתיכֶּ
יק    228 דִׁ ְשָרֵאל מֹוֵשל ָבָאָדם צַּ ר צּור יִׁ בֶּ י דִׁ ְשָרֵאל לִׁ ר ֱאֹלֵהי יִׁ ַאת ֱאֹלִהיםמֹוֵשל יִ "ָאמַּ  " )שמו"ב כג,ג(.רְּ
שם: "ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה" )י,יב(. הכלל,  לוי-וז"ל הקדושת  229

האדם צריך להיות עניו בכל דרכיו ובכל מעשיו. ושמא תאמר בעבדות ה' ג"כ יהיה עניו, ח"ו לומר כן, 

ב אצל הבוי"ת, והשי"ת כביכול יש לו אדרבה האדם צריך לומר: מעשי שאני עושה, מצות ה', חשו

תענוג מן המצות שלי שאני עושה, כי אם ח"ו האדם יהיה עניו במצות ה', ויאמר מה מעשי חשובים אל 
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 ומןא          שמים  -אות  י   יראת      אמונת      
 

בלבי  , ויבא230שמים" אסק ם"אר"ן, מוה בלקוטי כתבעל דרך זה, ו
מעשי  את ורואה הרחמן, אתה" אבינו למעלה, אז "שם עליתי שאנכי
 אנכי.  ומה מי ורוממותך, ונגדך ולבי.

 
ויבא  ושלום,-חס תחתית-בשאול אחשוב שאנכי אם שאול", "ואציעה

 .231ורחמנותיך חסדיך שם המה "הנך", גם ייאוש, בלבי
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

הייס מ׳זאלל  דאס שפלות, עניווית אין דורך געפיננען נור מען קען שמים: יראת
האבען  חכמים דיא א גארנישט. אין טאקע יזמ׳א אז אמת דעם זיך בייא וויססען
האט  פיס, דאס איהרע צו קלעצל געמאכט א האט ענווה דיא וואס אז געזאגט,

   קרוין. א פאר יראה דיא גענוממען זיך
 

קוממען צו  מען קען האלטען, ניעדריק צי זיך מ׳וועט אז פערקעהרט, ווידער אין
הייליגען ספר  אין שטעהט עםד וועגעןח"ו.  שחורה מרה צו אין פויעלקייט

א  אז בייא רייד, הייליגע זייערע פון עיקר ערדר"ן, מוה לקוטי אין לוי קדושת
איז  ער במעלה, דען אז זיך האלטען מעג אין חשק, מיט טהון מען מצוה, זאלל

וויא  אזוימצוה,  דיא שמחה מיט טהון נישט ער קען פערשאפלט, צושטארק
 ם.ריספ הייליגע די אין טעהטס'ש

                                                                                                                                       
ה', זה הוא כפירה, אדרבה במצות ה' צריך האדם להיות לו לאמר, מעשי שאני עושה רצון ה', הם 

 ני עושה את מצותיו יתברך. חשובים בעיני הבורא, ויש לו תענוג להשי"ת ממעשי שא

וזו רמזו רז"ל )סוטה ה,א(: שמתא מאן דאית ביה, שמתא מאן דלית ביה שמיני שבשמינית. כי עולם 

התענוג הוא מדה שמינית כידוע, דהיינו שהבוי"ת יש לו תענוג ממצות בני ישראל, והאדם צריך להיות 

במדה שמינית שהוא עולם התענוג, זהו  לו תענוג מה שעושה נחת רוח להבוי"ת ג"כ, והוא מדבק עצמו

'שמיני שבשמינית', שיש לו תענוג ממה שהבוי"ת יש לו תענוג ממצות איש ישראל שעושה לפניו. 

כידוע מאמר רז"ל )זוה"ק ח"ג ז,ב( 'ישראל מפרנסין לאביהם שבשמים', פרנסה הוא תענוג, כלומר 

 שהשי"ת יש לו תענוג ממצות ישראל. 

ה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה", 'מה' היינו מדת הענוה, כמאמר רז"ל וזהו "ועתה ישראל מ

)חולין פט,א(: לא כאברהם כו' אלא כמשה שאמר "ונחנו מה" )שמות טז,ז(. וזהו 'מה' דהיינו מדת 

ה', אסור להיות לך -הענוה. ה' אלהיך שואל מעמך, 'כי אם ליראה' כו' כלומר, במדה שיהיה לך יראת

מר ח"ו מה מעשי חשוב אצל השי"ת להיות לי יראת ה' לעשות מצותיו, זה אסור לומר, מדת ענוה, לא

 אדרבה כו' כנ"ל: עכ"ל.
אֹול ִהֶנךָּ "   230 ה שְּ ַאִציעָּ ה וְּ תָּ ם אָּ ַמִים שָּ  " )תהלים קלט,ח(.ִאם ֶאַסק שָּ
רֹו מאמר ו קרא את יהושע )ז,ב מדה"ס( וז"ל:  231 י שֶּ מִׁ י ְמבָאר ָשם, שֶּ יְך ...כִׁ ֲעשֹות ְתשּוָבה, ָצרִׁ ה לַּ צֶּ

ינַּת:  יק, ְבחִׁ ל ְוָנפִׁ יִׁ ינַּת עַּ הּוא ְבחִׁ י ְבשֹוב, שֶּ י ְבָרצֹוא ָבקִׁ ְינּו ָבקִׁ יאּות, הַּ ְהיֶּה לֹו ְשֵני ְבקִׁ יִׁ ַמִים "שֶּ ִאם ֶאַסק שָּ

ה תָּ ם אָּ י ְבָרצֹוא, "שָּ ינַּת ָבקִׁ הּוא ְבחִׁ אֹול ִהֶנָך", שֶּ ה שְּ ַאִציעָּ ְמבָאר "וְּ י ְבשֹוב ְוכּו', כַּ ינַּת ָבקִׁ הּוא ְבחִׁ , שֶּ

יִׁ  ֲחגר ָמְתָניו, שֶּ יְך לַּ ְתשּוָבה, ָצרִׁ ְרֵכי הַּ ה ֵליֵלְך ְבדַּ רֹוצֶּ י שֶּ מִׁ ָפשּוט הּוא, שֶּ ֵפרּוש הַּ ֵזק ְלֵעיל, עי"ש. ְוהַּ ְתחַּ

יָדה,  ירִׁ ָיה ֵבין בִׁ ֲעלִׁ יד, ֵבין בַּ ְרֵכי ה' ָתמִׁ ְצמֹו ְבדַּ ינַּת: עַּ ֵהם ְבחִׁ ם"שֶּ יִׁ ק ָשמַּ סַּ ם אֶּ ְינּו  אִׁ יָעה ְשאֹול" ְוכּו', הַּ צִׁ ְואַּ

ְצמֹו ָבזֶּה, רַּ  ֵפק עַּ ְסתַּ ל יֲַּעמד ָשם, ְולא יִׁ ְדֵרָגה ְגדֹוָלה, אעפ"כ אַּ ָיה, ְלֵאיזֶּה מַּ ה ְלֵאיזֶּה ֲעלִׁ ְזכֶּ יִׁ יְך ֵבין שֶּ ק ָצרִׁ

ע ּוְלהַּ  י ָבזֶּה ְמאד, ֵלידַּ ְהיֶּה ָבקִׁ יִׁ י ְבָרצֹוא, שֶּ ינַּת ָבקִׁ זֶּהּו ְבחִׁ ת יֹוֵתר ְויֹוֵתר ְוכּו', שֶּ כֶּ יְך ָללֶּ הּוא ָצרִׁ ין שֶּ ֲאמִׁ

ינַּת:  הּוא ְבחִׁ ל, שֶּ יִׁ ינַּת עַּ ְבחִׁ ם"בִׁ יִׁ ק ָשמַּ סַּ ם אֶּ קֹום ָשם ָאָתה"  אִׁ מָּ לֹום, לְּ שָּ ֵהֶפְך, ֶשֲאִפלּו ִאם ִיפל, ַחס וְּ ֵכן לְּ וְּ

אֹו ַרְך, ֶשִיפל ֲאִפלּו ִבשְּ בָּ ַחֵפש ִויַבֵקש ֶאת ַהֵשם ִיתְּ ִמיד יְּ תָּ ם, וְּ עֹולָּ מֹו לְּ יֵָּאש ַעצְּ ִתיֹות, ַגם ֵכן ַאל ִיתְּ ל ַתחְּ

ַרְך בָּ א ַהֵשם ִיתְּ צָּ ִתיֹות ִנמְּ אֹול ַתחְּ ל ַמה ֶשיּוַכל, ִכי ַגם ִבשְּ כָּ קֹום ֶשהּוא, בְּ ל מָּ כָּ מֹו בְּ ם ִויַחֵזק ַעצְּ ַגם שָּ , וְּ

"יְּ  אֹול ִהֶנךָּ ה שְּ ַאִציעָּ ִחיַנת: "וְּ ֶזה בְּ ַרְך, וְּ בָּ יו ִיתְּ מֹו ֵאלָּ ַדֵבק ֶאת ַעצְּ י  כֹוִלין לְּ י אִׁ י ְבשֹוב, כִׁ ינַּת ָבקִׁ ְוזֶּה ְבחִׁ

יאּות ָהֵאלּו, עכ"ל. ְבקִׁ ְשֵני הַּ י בִׁ ָבקִׁ ם ְכשֶּ י אִׁ ְתשּוָבה, כִׁ ְרֵכי הַּ ְפָשר ֵליֵלְך ְבדַּ  אֶּ
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והפירוש הפשוט,  וכו', 232לרשע" מכאובים "רבים כתיביסורים: 
ביותר.  לו כואב זה עבור הרשע מקבל ]היסורים[ באהבה, אין באשר

  יסובבנהו". באהבה, "חסד בה' ", שמקבל "והבוטח
 

. והעיקר להרהר  233באהבה קבוליל [: סמא דיסורי,]רז"ל)חז״ל( ואמרו
את האדם אליו,  לקרב כשרוצה אבינו הרחמן בתשובה, כי הקב״ה

  .עליו יסורים.                                                             שולח

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

האט אסאך  רשע לרשע" דער מכאובים תהילים, "רבים אין שטעהט עם יסורים:
זיינע  מקבל באהבה, זעננען נישט איז רשע דער ווייל פשט, דער שמערצען, איז

'", דער בה ״והבוטח וועה. אבער שטארקער איהם ס׳טהיט אין גרעססער, יסירים
זעננע  יסובבנהו״ באהבה, ״חסד מקבל איז אין אויף הש׳׳י, זיך פערלאזט וואס
חוב,  א אפ ער צאהלט דיא יסירים, מיט דאס זאגט ער קלענער. יסירים זיינע

 גרינגער.  ממילא שמערצען זיינע זעננען

 מקבל זייא מ׳זאלל איז יסורים, פון די רפואה :זאגט גמרא הייליגע די אזוי וויא
 טהון,  צו תשובה האבען זין אין אבער מ׳זאלל איז עיקר באהבה. דער זיין

 דאמאלס צופריעדען, לעבט אין שום יסורים, אהנע איז מענש דער דען ווענן
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 בעשרה מאמרות הקדוש-בשל"ה ומובא  234ר"ןה בדרשות וכן כתב
 הדברים  שלווה, אינו מכיר ובוחן בימי כ'שהאדם :  כיחמישי -מאמר 

                                                           
ֶבנּוַרִבים "   232 סֹובְּ ה ֶחֶסד יְּ ַהבֹוֵטַח ַביֹהוָּ ע וְּ שָּ רָּ אֹוִבים לָּ  " )תהלים לב,י(. ַמכְּ
 -ה,א. וז"ל הגמ': אמר רבא א"ר סחורה א"ר הונא: כל שהקב"ה חפץ בו  עי' במסכת ברכות  233

ת"ל "אם תשים אשם נפשו" )שם(, מה אשם לדעת  –מדכאו ביסורין, ...יכול אפילו לא קבלם מאהבה 

"יראה זרע יאריך ימים" )שם(; ולא עוד אלא שתלמודו  –רין לדעת. ואם קבלם מה שכרו אף יסו -

 –ורי קבלה דיסועי"ש בגמ' )סב,א(:  עכ"ל הגמ'. מתקיים בידו, שנאמר: "וחפץ ה' בידו יצלח" )שם(.

     ופרש"י, וז"ל: שלא יבעט ביסורין הבאים עליו. שתיקותא.
יעקב ,ז(. שכתב וז"ל: "בניו ובני" וגו'. אחר שאמר בסמוך "בבראשית )מו ועי' באור החיים הקדוש

בני ניו ווכל זרעו" לא היה צריך לומר פעם ב' "בניו ובני" וגו'? עוד צריך לדעת, למה הפסיק בין "ב

אתו  בניו" לבין "בנותיו ובנות בניו וכל זרעו" בתיבת "אתו", ולא הספיק במה שאמר לבסוף "הביא

 מצרימה".

באו תוב הוא, שבא להודיע כי יש הפרש בין בני יעקב בירידתם למצרים. כי יש מהם שאכן כוונת הכ

ם הברזל. וציינ-שהיו חוככים להתעכב מרדת לכור שלם, ויש מהם-מלך בלב-ברצונם לקבל גזירת

א לצונם. ואמר "בניו ובני בניו אתו", פירוש אלו חוב הגלות מר-הכתוב, מי ומי ההולכים לפרוע שטר

יאם הוא, אלא הם מעצמם באו אתו בדומה לו. ואח"כ סדר אותם שלא באו מרצונם, עד הוצרך להב

ו י בנישהוצרך יעקב להורידם בעל כרחם, והוא אומרו "בנותיו ובנות בניו וכל זרעו", פירוש בני בנ

 אלו הביא אתו מצרימה, פירוש הוא הביאם לא לרצונם באו.

א התחיל למצרים קיים, -מרו: שכל זמן שאחד מיורדיוראיתי לתת לב לדבריהם ז"ל )שמו"ר פ"א( שא

השעבוד. דכתיב )שמות א'( "וימת יוסף וגו' וכל הדור ההוא" פירוש שירדו מצרים, אז התחיל 

כי סמא דיסורי לך ברצון, פקע מהם השעבוד, מ-השעבוד. כי אולי שזה היה להם לתשלום קבלת גזירת

יה המיהם ח בת אשר היו מיורדי מצרים )ב"ר פ' צ"ד(, ובי. והעד הנאמן לזה ג"כ, כי יוכבד, וסרקבולי

רוש השעבוד. והטעם הוא, לצד שהביאם יעקב, ולא מרצונם, ועיין בדברי הזוהר )ויקהל קצח א( בפי

 פסוק "אשרי שאל יעקב בעזרו שברו על ה' ", עכ"ל.
,א( לשבח ענין הדרוש העשירי ז"ל: ומן הנראה שכל מה שהפליגו רז"ל )ברכות הדרשות הר"ן    234

היסורין, שאמרו שכל מי שה' יתברך חפץ בו מדכאו ביסורין, והאריכו בזה באגדות הרבה, הוא עזה"ד. 

לפי שיש לשואל שישאל ויאמר מה תועלת יש ביסורי העוה"ז? שמא תאמר מפני מירוק עונו, והרי 
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לו  מראהו טורדו שהוא באדם, הנטוע דמיון הטבע מפני על אמיתתן,
ותו לפת יכול אינו ]כאשר[ צר לו, אבל ותאוותו. הזה-העולם תמיד

השם, לא להמלט  בוריה, ומבקש על האמת ולפיכך מכיר על דרך זה,
נוטה, למה  שהשכל נפשו. ובכל לבבו בכל לבדה, אלא מהצרה

 מונע'. לו כשאין שבטבעו לנטות
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

טבע וואס  דער פון פערשטעללונג די אמת, מחמת דעם דערקעננען נישט ער קען
ח״ו  אבער ווען תאוות. איהרע אין וועלט דיע מענש דעם פאר איממער שטעלט

שוין  ענג, קען איהם איהם סאיז יסירים, אין אביסל שא מענ אויף ס׳קיממען
דעם  ער דעם דערקענט ווגען פערפיהרען, אין איבעררעדען אזוי טבע די נישט
דער  פון ווערן צו נור פרייא נישט הש״י צו תפלה טהיט אין ריינעם, אין אמת

 מיט טאקע בלייבט אין ריינעם געוויססען מיט הארץ גאנצען דעם מיט צרה, נור
צו  געבויגען דאמאלס שוין איז פון מענש דער שכל הש״י, דען צו ליעבשאפט

 טבע.   אמתדיגער דער

                                                                                                                                       
ממנו אלא כפי מה השי"ת בין שיהיה נפרע ממנו לעוה"ב, לעולם מאזני משפט בידו, שאינו נפרע 

שראוי למה שחטא בו, וא"כ מה תועלת לאדם שיקדים ליפרע ממנו בעוה"ז? שמא תאמר מפני שעונשי 

העוה"ב הם גדולים וחמורים מעונשי העוה"ז, הרי המשפט לאלהים הוא להשוות ביניהם. כמו שנאמר 

אחת, שיהיה מיוסר ע"ד משל, שאם היה ראוי האדם כפי חטאיו להיות מיוסר ביסורי העוה"ז שמיטה 

שם רגע אחד, ואחרי שהעונש שוה, אין לך אדם שלא יבחר שאם צריך לבא עליו עונש, שיתאחר לזמן 

מרובה, ולא יקדמנו לאלתר. הרי אין לך לומר אלא כמו שפירשתי, שמפני הדמיון הנטוע באדם נלחם 

נמצא שהשי"ת מתחסד עם השכל תמיד ומבקש לטרדו מן העולם, והדמיון הזה הוא נכנע מתוך צרה, 

 עם ברואיו כשמביא עליהם יסורין, שמתוך כך תש כחו של יצר הרע, והם מתרצים לבוראם.    

ועד"ז נ"ל שהם יסורין של אהבה שהזכירו רז"ל, ואמרו )שם(: אם רואה אדם שיסורין באים עליו, 

תשובה שנאמר יפשפש במעשיו שנאמר "נחפשה דרכינו" וגו' )איכה ג,מ(, פשפש ולא מצא, יעשה 

תורה, שנאמר "אשרי הגבר אשר תיסרנו יה -"ונשובה אל ה' " )שם(, פשפש ולא מצא יתלה בביטול

ומתורתך תלמדנו" וגו' )תהלים צד,יב(, תלה ולא מצא, בידוע שיסורין של אהבה הם, שנאמר "כי את 

 אשר יאהב ה' יוכיח" )משלי ג,יב(. 

ואני אומר שאי אהבה, אחר שאין באים על חטא.  ורבים שאלו, איזה טעם יש ביסורין הללו של

אפשר לאיזה צדיק, שעם היות שאיננו חוטא והוא מקיים המצות כולן, שלא יטרידוהו מעט 

אלא א"כ יהיה במדרגה היותר גדולה ממדרגת הצדיקים, ואעפ"כ  תאוות העולם מהתדבק בבוראו,

ומפני זה ני שלא הגיע למדרגת משה. אינו נקרא בזה חוטא ועובר עבירה, שלא היה יהושע חוטא מפ

השי"ת לפעמים מביא יסורין על הצדיקים, אע"פ שלא נכשלו בעבירה, אלא כדי שיוסיפו עוד 

ולהרמב"ן ז"ל )בשער הגמול( דרך אחרת, אלא  להתרחק מעניני העוה"ז ושלא יתפתו אליו כלל.

 שאיני מאריך שלא להטריח את הצבור. 

התשובה מקובלת אפילו מתוך צרה, כמו שהבטיחה תורה ואמרה ואני אומר, שמה שאמרה תורה ש

"בצר לך ומצאוך וגו' ושבת עד ה' וגו' כי אל רחום ה' אלהיך וגו' )דברים ד,ל(, ראוי שיובן הענין עה"ד 

שכתבתי. כי אינו ר"ל )שכ(שנשוב כדי )שינצל(]שננצל[ מאותה צרה בלבד, שזו התשובה אע"פ 

, היא גרועה מאד, והרי ראינו ביפתח שאמר "ומדוע באתם אלי שאפשר ]שכ[שתבא שתהא מועילה

עתה כאשר צר לכם" )שופטים יא,ז(, ואע"פ שרחמיו של מקום מרובין, אין ראוי שיובנו מקראות הללו 

ע"ז הדרך. ומקרא מסייעני שאמר "ובקשתם משם את ה' אלהיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל 

מבקש השי"ת כדי שינצל מהצרה בלבד, אינו מבקשו בכל לבבו ובכל נפשך" )דברים ד,כט(, והרי מי ש

שהאדם כשהוא בימי השלוה, אינו מכיר ובוחן נפשו. אבל ראוי שיובן הענין הזה ע"ד שפירשתי, 

הדברים על אמיתתם, מפני הדמיון הנטוע באדם, שהוא טורדו, ונראה לו תמיד העולם הזה 

לפתותו על דרך זה, ולפיכך הוא מכיר האמת על בוריה, ותאוותיו. אבל כאשר צר לו, אינו יכול 

ומבקש ה' לא להמלט מהצרה בלבד, אלא בכל לבבו ובכל נפשו, שהשכל נוטה למה שבטבעו 

 ואותה הנטיה היא מדבקתו בכחו, ומזכה אותו ליהנות מזיו השכינה. עכ"ל. לנטות כשאין אליו מונע,
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   אומןאות  י   יסורים                  אמונת            
 

ש)אם(]עם[  צדיק לאיזה 'אי אפשר כי אהבה: של יסורים סוד וזה
מעט  יטרידוהו שלא כולן, המצות מקיים והוא חוטא היות שאיננו

מביא  יתברך-השם ה,ז בבוראו'. 'ומפני העולם מהתדבק-תאוות
אלא  בעבירה, נכשלו אף על פי שלא הצדיקים לפרקים יסורים על

יתפתו אליו  שלאוהזה,  -העולם  מעניני ]עוד[ להתרחק כדי שיוסיפו
 כלל', ]עכ"ל[.     

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

פערהאנדען  נישט איז גאר עס אהבה, דען של יסירים פון מיינונג איז די דאס אין
עבירות, דאך  קיין אין טהיט מצות די מקיים איז וואס אפילו צדיק א אפילו בייא

נישט אזוי  זיך קען דער וועלט. ער פון תאוות די רמישעןפע אביסעל איהם טיען
הש׳׳י  דעם ברענגט וועגען געוואלט, אין העט ער וויא אזוי הש״י אין באהעפטען

אין  עבירות, פון זענען ריין זייא צדיקים. חאטש די אויף יסירים מאנכעסמאהל
אביסעל  מיט לואפי  זאללען  נישט  זייא  כדי  געווארען,  נור נכשל נישט זעננען

               לה"ק.ש שרייבט דער אזויעוה״ז,  עניני פון ווערן פערפיהרט
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 הלולים-ובעשרה האותיות.-בשער ,235רצון ותבא הקדוש-בשל"ה ועיין
                             .236ב-בפרק
 ,237הנזכרים לעיל הלולים-העשרה ב(, וכל-בפרק הלולים-העשרה )וכל

                                                           
ג )אות יט(: עוד דרך אחר, כדי שלא יבא לידי הענוה פ"-בשער חכמה-הראשיתוז"ל שם: וז"ל   235

ין כעס. הוא, שיחשוב שהיסורין שבהם מתכפרין העונות, הם ]שתי[ בחינות שונות, אם בקבלת יסור

נים, שהם מזבח ב-כ(. או במיתת-ב יב,טז-עליו בצומות ושק ואפר, כמו שעשה דוד המלך ע"ה )שמואל

 השם, כשהקדים-כפרת על הכל, אפילו על חילולכפרה, כנודע )ברכות ה,ב(. וכן המיתה עצמה מ

 פרה שהיה רבי ישמעאל דורש )יומא פו,א(.      כ-התשובה, כמבואר בחלוקי

 והנה כל אלו קשים לאדם לסובלם, והם מרים מאד, בפרט מיתת הבנים או מיתת עצמו. והרי האדם

ל ו לקבול תפלה. ומה נעים למסגף עצמו בסיגופים לכפרת עונותיו, ולפעמים יש בהם ביטול תורה וביט

והו יסורין קלים שאין בהם ביטול תורה ותפלה, ויקבל מאהבה לכפרת עונותיו. ]וישמח[ כאשר יחרפ

נו ו, עוויבזוהו, שידע שהקב"ה אוהבו בשלוח לו יסורים קלים כאלו, כדי לטהר עונותיו. ואותו המחרפ

      בט אפי" וגו' )ישעיהו י,ה(.     ישא, כי הוא רצועה בישא להלקות לזה, וכמ"ש "הוי אשור ש

ה, וראוי שיתפלל להקב"ה בכל תפלותיו, שחרית, מנחה, ערבית, שיזכהו הקב"ה למדת הענוה וההכנע

 יתפללוושיהיה שמח ביסורין אלו ]אם[ יבזוהו ויכעיסוהו, ושאר כל מדות הענוה הכתובים בשער הזה, 

שתו, חטא עד עתה בכעס ובגאוה. וכיון שזה הוא בקעל כולם. ובזה יתרצה אל הקב"ה ויכופר לו מה ש

כ"ל לא יכעוס ולא ישיב למחרפו. שני )דברים(]דרכים[ אלו לקניית הענוה שמעתי מפי מורי ע"ה, ע

 )ראשית חכמה(, עכ"ל. 
צ"ל בפרק ג. וז"ל: ...דרך המלך נלך, לא ניטה ימין ושמאל, והיינו לו לעבדים, להלל לה' כי טוב    236

סדו, ולו לבד אנחנו מודים. כמ"ש יעקב אבינו ע"ה "קטנתי מכל החסדים" )בראשית כי לעולם ח

לב,יא(.     זאת ועוד אחרת, אשרי אדם מפחד בצאת מפי עליון טובה, שלא יהיה כדרך שתרגם 

ְדָת ָעבַּ וְ התרגום "ומשלם לשנאיו אל פניו להאבידו" )דברים ז,י(: 'נוחלים עוה"ז, והעוה"ב אובדין'. 

 לא ע"מ לקבל פרס, ולא מיראת עונש. את הטוב ואת הרע תקבל, הו גילה הן רעדה. הבוראחינם ש

בל קשבראך, חושב עליך ויודע בטוב לך, ע"כ בכל מידה ומידה שמודד לך הוי מודה )ברכות נד,א(. 

עבודה. אחד ראה לחסיד ]אחד[ הקודש מידי ה-יסורין באהבה ובשמחה, ותוסיף ותרבה על עבודת

 ו, א"ל: אני חס עליך על המכה אשר ברגלך. א"ל: אני מחזיק טובה ליוצרי שלא נתנהמוכה ברגל

 , עכ"ל.  בעיניי, ונותן תודה
, בתארו שם את מוצאות העמודים-וז"ל הגאון בן המחבר של"ה הקדוש בהקדמת ספרו ווי  237

וכל איש  עשה כדרך שיר וחרוזות. הילולים,-והחלק השלישי נקרא עשרהומבואות הספר הנ"ל: ...
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 ומןא  הבריות כבודכבוד אב ואם,כ  יסורים,-אות יאמונת 
 

וכתבום על לוח  עיניכם, בין ולטוטפות שגורים בפיכם, יהיו כמו
     .ובבא, אמן.                                         בזה לכם וטוב ,238לבכם

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

אויף  זיין גיט נעמען, וועט אייך טבעטראכ אין ווערטער די וועט איהר אז אין
      אמן.                                              וועלט, יענער אויף אין דער וועלט

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 אות  כ

 
ומכבדו  בחייו, מכבדו :חכמינו זכרונם לברכה אמרו  :ואם אב כבוד

אם  כי דייקא, עבורי להאריך בזה לי אין .239במותווםםםםםםםםו
 האם.    -כיבוד עבור

 
בכל דרך  בנעימים, תשתדלו ימיה יתברך להאריך-השם ייטיב אם

את  גם כי שכחו,האפשר. ואל ת בכל ועונג רוח,-נחת לה לעשות
בעיקה וגם  גם וטובה, יתירה בהשגחה וגידלה ניהלה כולכם
בפירוש  השכר שמוזכר כמו לכם, ייטיב שבשמים-אבינו . גם240בטיבה
, 241ימים' והארכתם לכם ייטב 'למען ובבא, הקדושה, בזה-בתורה

 אמן.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

אין  במותו. בחייו, מכבדו מכבדו ן:זאגע חכמים הייליגע דיא  כיבוד אב ואם:
זיין, נור וועגען כיבוד אם, אז  צו מאריך נישט וועגען מיר איך ברויך דער זאך

געזונד,  אין נחת מיט ימים זיין מאריך זאלל זיא טהון גיטץ איהר מיט הש״י וועט
וואס  מיט פערגניגען טהון איהר צו זאך יעדע א מיט פלייסען אייך איהר זאללט
גיטץ  אייך מיט היממעל וועט פאטער פין אונזער זיין. אין מעגליך אייך ס׳וועט
אין  גיט דיר ס׳זאלל ימים״ ייטב לך והארכת ״למען ס׳שטעהט וויא אזוי טהין.

 עלטערן, אמן. דיע זיין מכבד וועסט די לעבען, אז לאנג ועסטו
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

והגדר  כמים.לח אלה אורחים, כל כבוד חכמים, כבוד  הבריות: כבוד
  מי  כי   הכעס.-ממדת הנזכר לעיל,  לשמור לשמור כלםםםםםםםםם

                                                                                                                                       
ואשרי איש אשר ישים בו קריאתו, ויוציא מלבו ליזל ולזמר בזמירתו, ונופת תטופנה שפתותיו, 

 , עכ"ל.ערמימותו, והמוחל וסולח לעדתו, יקרבהו לפנים ממלאכי השרת מחיצתו
ָך: כִׁ -ע"פ הפסוקים במשלי )ג,א  238 בֶּ ֹצר לִׁ י יִׁ ְצֹותַּ ְשָכח ּומִׁ ל תִׁ י אַּ י תֹוָרתִׁ ים ד(. "ְבנִׁ יִׁ ים ּוְשנֹות חַּ ְך ָימִׁ י ֹארֶּ

ְזֻבָך  ל יַּעַּ ת אַּ ֱאמֶּ ד וֶּ סֶּ יפּו ָלְך: חֶּ רֹוֶתיָךְוָשלֹום יֹוסִׁ גְּ ֵרם ַעל ַגרְּ שְּ תְּ  קָּ ֵשֶכל טֹוב ּומְּ : ּוַח ִלֶבָךלֵבם ַעל כָּ א ֵחן וְּ צָּ

ם דָּ אָּ ֵעיֵני ֱאֹלִהים וְּ  :בְּ
; בחייו כיצד? הנשמע בדבר ו במותומכבדו בחייו ומכבדלא,ב. וז"ל הגמ': ת"ר:  עי' בקידושין  239

ולהו אביו למקום, לא יאמר: שלחוני בשביל עצמי, מהרוני בשביל עצמי, פטרוני בשביל עצמי, אלא כ

 בשביל אבא; במותו כיצד? היה אומר דבר שמועה מפיו, לא יאמר: כך אמר אבא, אלא כך אמר אבא

 ב.כאן ואילך, אומר: ז"ל לחיי העוה"מרי, הריני כפרת משכבו. והני מילי תוך שנים עשר חדש, מ
)צח( )ב'יקום פורקן' עמוד  התפילה לרוקח-בפי' סידורר"ל, בין בעת צרה, ובין בעת טובה. ]ועי'   240

 שכתב וז"ל: 'מכל עקא', מכל צרה[. תקסא(
יָך   241 ְּוָך ְיֹהָוה ֱאֹלהֶּ ר צִׁ ֲאשֶּ ָך כַּ מֶּ ת אִׁ יָך ְואֶּ ת ָאבִׁ ֵבד אֶּ ַמַען ַיֲאִריֻכן "כַּ ְךלְּ ַמַען ִייַטב לָּ ל ָהֲאָדָמה  יֶָּמיָך ּולְּ עַּ

יָך ֹנֵתן ָלְך" )דברים ה,טו(. ר ְיֹהָוה ֱאֹלהֶּ  ֲאשֶּ



70 
 

 אומן הבריות, לשון הרע    כבוד ל -אות כ אמונת   
 

ונפשו,  גופו לטובת אדם כל בכבוד ברך, מתנהג  ושפל ענוותן שהוא
 הקדושים.-בספרים בזה שהאריכו כמו

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

מענשען,  פון כבור דער הייסט אורחים, דאס חכמים, כבוד כבודהבריות:  כבוד
אפהיטעןפון  זיך מ׳זאלל וועג איז דער אללע, די פאר אורחים. פון אין חכמים פון

מענש  יעדען פאר כבוד דעם אפ גיט עניו, דער א זיך בייא איז ער ווער ערכעס, ד
הייליגע  דיע אין טעהטוויא ס'ש אזוינפש,  און גוף זיין פון טובה די וועגען

 ספרים.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 אות  ל

 

, 242דעות בהלכות זכרונו לברכה ב"םהרמ שכתב מה ידועהרע:  לשון
גם  כן  נקרא שקר, של הרע-לשון חבירו על המספר כיםםםםםםם

 זהו אמת, של הרע-כפול. והמספר לשון ועונשו שם רע', 'מוציא
 לאיסור.  אשר מוזכר הרע-הלשון

 

 243בשמו" נובח לה "ויקרא רמז ]על זה[: דושים נתנוהק-בספרים
-רחמנא ומתגלגל בכלב ככלב, נובח הרע, הוא-לשון שאומר מי היינו,
  .244ליצלן

 

אם  ואפילו אדם. שום בגנות לדבר שלא עצמכם על כן, תרגילו
מן  אתכם יזכו זה, ובזכות זכות. עליו ממנו, ללמד אחרים מספרים

 אמן. טוב, לכל השמים
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

א אנדערן  אויף זאגט וואס דער אז ,שרייבט רמב"ם הייליגער דער   הרע: לשון
הרע אליין  הרע. לשון שוןל אין רע שם עבירות, מוציא 2טהיט  דער שקר,

אין  מ׳זאגט געאסערט, ווענן אויך האט תורה הייליגע די הייסט, וואס
 אמת.     אפילו אנ׳אנדעדן אויף מ׳דערצעהלט

אין  מגולגל ח״ו ווערט הרע, לשון רעד אז דער וואס ,זאגען ספרים הייליגע דיא
 א הינט.   

אפילו  שלעכטץ, אין קיינעם ןפו רעדען נישט היטען מ׳זאלל זיך זעהר מען ברויך
אויף  מען וועט זכות, דעם זיין. אין זכות מלמד אנדערע, זאללער הערט פון ער

  השמים. מן זיין זכות מלמד אייך אויך
                                                           

בפ"ז ה"ב. וז"ל: אי זהו רכיל, זה שטוען דברים והולך מזה לזה, ואומר: כך אמר פלוני, כך וכך    242

כלל בעד מאד, והוא שמעתי על פלוני, אע"פ שהוא אמת, הרי זה מחריב את העולם. יש עון גדול מזה 

ות חבירו, אע"פ שאומר אמת. אבל האומר שקר, נקרא והוא המספר בגנהרע, -לאו זה, והוא לשון

ב ואומר: כך וכך עשה פלוני, וכך וכך היו הרע, זה שיוש-. אבל בעל לשוןמוציא שם רע על חבירו

קות ה' כל שפתי חל אבותיו, וכך וכך שמעתי עליו, ואמר דברים של גנאי. על זה אמר הכתוב "יכרת

  עכ"ל.", לשון מדברת גדולות
יָה     243 ת ְבֹנתֶּ ת ְקָנת ְואֶּ ְלֹכד אֶּ יִׁ ְך וַּ ח ָהלַּ מֹו"ְוֹנבַּ ה ֹנַבח ִבשְּ א לָּ רָּ  " )במדבר לב,מב(.  ַוִיקְּ
: מי שמוסר ממון של ישראל בידי אנסים ע"י מלשינות, דינו שיתגלגל המלך-עי' בספר עמק   244

סוף פרשת מטות.  אובניר-ילקוטב הו:הביאו .נובחרע, השון לבשמו", ר"ת  בחלה נובכלב, שנאמר: "

 .עוד ספרים רביםבו, עמוקות-מגלהב, לרבינו החיד"א קדומים-בנחל
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 אומן           אות  ל  ליצנות, לשמה     אמונת     
 

השלום -שלמה המלך עליו הנזכר לעיל. ואמר מענין גם כן זהליצנות: 
את  רימה איש כן ,חיצים ומות זיקים היורה מתלהלה"כוםםםםוו

 מאד. םומחברות השמרו מהם . על כן245אני" מצחק הלא ואמר עהור
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

האבען  מיר וואס זאכען דיע פון אויך איז אנדערע, פון שפעטלערייא צנות:לי
 חברותית. פון זייערע אין זייא, פון היטען אייך איהר געשריעבען. זאללט פריער

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ְבַדֵבר  כי ,246הקדושים-כתבו בספריםלשמה, -תורה הנה, לשמה:
'בדחילו ורחימו', מאירין  הקדושה-תורתינו האדם אותיותםםםםםו

 אותם אורות לעילא.  

על ידי מצוה זו  לתקן גם כן המצוה, יחשוב בעשיית לשמה,-ומצוות
 ישראל'.  כל , 'ובשם247למעלה יהראו במקומה לזה השייך האבר

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

הייליגע  דיע רעד מענש א ווענןספרים,  הייליגע דיא אין שטעהט עס   לשמה:
פאר  אין ליעבשאפט פארכט תורה, מיט הייליגער דער אותיות דיא פון דיבורים

   הש״י. היממעל צו דעם אויף ארויף פליען אליין אותיות הש"י, דיא
צו  עס געהער וואס אבר דאס זיין מתקן אויך מען טהיט לשמה, מצות די אין
 מענש.  פון א גליעד קעגען איז מצוה יעדע מצוה. דען דער

                                                           
ִני"  245 ַשֵחק אָּ ַמר ֲהלא מְּ אָּ ה ֶאת ֵרֵעהּו וְּ ֶות ֵכן ִאיש ִרּמָּ מָּ ֵלַה ַהֹיֶרה ִזִקים ִחִצים וָּ ַלהְּ ִמתְּ " )משלי כְּ

  יט(.-כו,יח
וז"ל: ...תרין שפוון, ועלה אתמר "כי עוף השמים  )כה,ב(.בתיקוני זוהר תקונא עשיראה  עי'  246

א א ולביוליך את הקול ובעל כנפים יגיד דבר" ודא עמודא דאמצעיתא דחכמה ובינה אינון נסתרות במוח

 ואורייתא בלא דחילו ורחימו לא פרחת לעילא. עכ"ל.  ברחימו ודחילו.

)ויקרא פרשת צו( שכתב וז"ל: והוא שאמר אח"כ "זאת תורת העולה  חנה אפריםועי' בספר דגל מ

-ורההוא העולה" היינו, כי ידוע תורה שלא לשמה, לא פרחת לעילא, ואין לה עליה. רק מי שלומד ת

נהגת הלשמה, זו התורה היא שעולה לעילא. וענין 'לשמה' הוא, ידוע מ"ש בכתבים )פרי עץ חיים שער 

שה שהוא לשם ה', היינו שיתיחד ה' אחרונה שהיא השכינה כביכול עם יה"ו שיהיה נעהלימוד פ"א( 

"ה הוי"ה שלם יחוד קוב"ה ושכינתיה ויהיה השם שלם. וידוע ה' יש לה שלושה צירופים ה"י ה"א ה

ה נמצא שלושה מלואים של ה' הם היא. וזהו שמרמז הפסוק "זאת תורת העולה" היינו זו היא התור

, "היא העולה" היינו כשהכוונה בה היא להעלות ה' שהוא לשמה לשם ה' שיש לה שעולה לעילא

          שלושה צירופים שהם היא זו הוא התורה שעולה ופרחת לעילא: עכ"ל.
, בפרשיות קורח ושמש-ובמאורויקהל.  נחל-ובערביפרשיות וירא, ושופטים.  אלימלך-בנועם ועי"ע

 אין כאן המקום לפרטם כי רבים הם.ואתחנן, ראה. ובעוד ספרים רבים, ו
: דרש רבי שמלאי: שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו לו למשה, שלש ()כג,בעי' במסכת מכות   247

ומאתים וארבעים ושמונה עשה, כנגד איבריו של . החמה-מאות וששים וחמש לאוין, כמנין ימות

ית שבגימטריא  ם לג,ד(, 'תורה'אמר רב המנונא: מאי קרא? "תורה צוה לנו משה מורשה" )דבריאדם. 

 עכ"ל הגמ'. מאה וחד סרי הוי, "אנכי" ו"לא יהיה לך" מפי הגבורה שמענום.

ן ת בבר נש רמ"ח שייפין לקבל רמ"ח פקודי)ח"א וישלח קע,ב(. וז"ל ...בגין דאי הקדוש-ועי' בזוהר

מא ושמא דלהון כשדאורייתא, דאינון למעבד אתיהבו. ולקבל רמ"ח מלאכין דאתלבשת בהון שכינתא, 

  דמאריהון, עכ"ל.
' ז"ל: "ובכל אשר אמרתי" וגו'. טעם אומרו ובכל וגו)שמות כג,יג( שכתב ו החיים הקדוש-ועי' באור

עשה, -תתשמרו, ולא אמר וכל אשר וגו' תשמרו. יכוין לומר ע"ד אומרם ז"ל )מכות כג,ב( כי מנין מצו

ה, הם כנגד שס"ה גידיו )זהר ח"א קע,ב(. והוא עשת-הם רמ"ח כנגד רמ"ח אברים של אדם. ושס"ה לא

 ירוש,מה שרמז, שלא יאמר אדם: אקיים כך וכך מצות ויספיקו לשמירתי. לזה אמר "ובכל אשר" וגו' פ

 בכל המצות תהיו נשמרים, ובחסרון אחד מהם, תחסר השמירה לאותו אבר המכוון לה, עכ"ל.
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בטוב, זה  הכל מקיימין הכל אין כי מאחר ,אלימלך-בנועם וכתב
מתקן  זה גופא, בהמצוה ואף מצוה זו. מקיים מצוה זו, וזה מקיים

 ואז   .248ביחד ישראל' כל 'בשם  אומרים על כן  מקצתה. מקצתה, וזה
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

יעדער  נישט , וויילאלימלך נועם ספר הייליגען אין געשריעבען עס שטעהט
 מקיים דיע   זעננען  צוזאממען יידען אללע מצוות,  נור אללע מקיים איז מענטש

                                                           
הנ"ל "אלה הדברים אשר דבר משה אל כל כתב וז"ל: עוד בפסוק שדברים -פרשתריש ב עיין  248

השם ב"ה, -ישראל" כו' )א,א(, יש לבאר שנרמז בכאן עצה לעם ד' איך יתנהגו לבא אל אמיתת עבודת

 'לשם יחוד כו' בשם כל ישראל' כי הטעם למה שאנו אומרים קודם כל עבודתינו ותפילתינו
קדושה -יכול לעשות איזה דבר וא"כ האיךוהכוונה היות ש"אין צדיק בארץ" כו' )קהלת ז,כ(, 

ת , ואיך יכול להשרות עליו קדושבאברינו כיון שנעשה בהם איזה עבירה חלילה ונפגם אותו האבר

, כי יש עולם הנקרא כל אך שהתיקון לזה הוא במה שכולל עצמו עם כללות ישראלהעובדא ההיא. 

ם" כמ"ש "ועמך כולם צדיקי ישראל והעולם ההוא שלם בלי שום פגם, כי הכללות ישראל הם הצדיקים

 )ישעיה ס,כא(, וא"כ אף שהפרטים חוטאים לפעמים, אבל הכללות הם תמיד קיימים בקדושתם ואין

 שטן ואין פגע רע בהם חלילה, ותמיד צורתם חקוקה למעלה והוא הנקרא בספרי קודש אדם קדמון,

 ותו האבר נקשר בכללותושם אין שליטה לחטא כלל, והאדם מקשר עצמו שם בהתכללות ההיא, ואז א

ות ונתקן בקדושה עליונה ואז יכול לעשות המצוה או העובדא ההוא וזה עצה אחת: ועוד יש עצה הי

ששורש כל החטאים הם באים מכח עץ הדעת שנתקללה האדמה בל"ט קללות ומהם באה הזוהמא 

נו כל לאדם, אבל כשאדם שומר שבת כהלכתו בל"ט מלאכות מתקן הל"ט קללות ואז יפרדו ממ

ז ו שרמהקליפות וזהו הטעם )שבת קיח,ב(: כל השומר שבת כהלכתו כו' אפילו עבד כו' מוחלין לו. וזה

להם משה רבינו ע"ה באומרו עצות הללו לעם הקודש באמרותיו הטהורים "אלה הדברים" נרמז 

שמירת שבת בל"ט מלאכות כדרך שאמרו בגמרא: "אלה הדברים" מכאן לל"ט מלאכות. דברים 

ועצה השנית היא תיבת "כל ישראל" ליחד רים ואלה הם ל"ט יעוין במסכת שבת )ע,א(. הדב

וזהו "אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל", פירוש אל העצת  ולקשר עצמו בכללות ישראל.

      כל ישראל שאנו עושין כנ"ל נתן לנו עוד עצה באלה הדברים, דהיינו שמירת שבת, ודוק, עכ"ל.

רמז ..עוד יהיה נששי. וז"ל: .-במאמר מאמרות-עשרהב הקדוש-הביא כאן מ"ש בשל"המן הראוי ל

דה זו בפועל. אבל אין עבו הלב ובהסכמו,-שבתבלב, ר"ל במח-ב'עיקר עבודה בלב', לרמז שיש עבודה

, ולהבין זה, צריך להקדים מ"ש ר"מ )אבות פ"ו מ"א(: כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה

לם יש להקשות, מה הם הדברים הרבים שזוכה להם. ואי"ל, אלו שחושב אח"כ: כל העו ולא עוד כו'.

באלו ות, וכולו כדאי כו', דאלו דקא חשיב הם קאי על 'ולא עוד'. אלא הענין הוא, הקב"ה נתן תרי"ג מצ

ולכאורה יתבהל האדם, כי מי התרי"ג מצות נשלם דמות האדם בסוד רמ"ח אברים ושס"ה גידים. 

ואיזה הוא הנשלם בכל התרי"ג, כי יש ויש הרבה מצות שהם בחק הנמנע אצלו לקיים, הוא זה 

ן. ואפילו משה רבינו ע"ה לא קיימם, כגון מצות הנוהגים בכהנים וכל תורת כהנים, מי שאינו כה

בה. ומצות יבום או חליצה לא נזדמן לידו, גם דיני מחזיר גרושתו והוצאת שם רע, וכיוצא בהן הר

 שלם דמות וצלם שבו חלילה חלילה. וא"כ לא נ

ות אלא הענין הוא, 'כל העוסק בתורה לשמה', הכוונה, משל למלך שכותב כתב לבני מדינתו מה לעש

לו,  ומה למנוע מלעשות, והם פותחים הכתב לעשות רצון המלך, דהיינו כל אחד ואחד יעשה מה ששייך

ד א עובאחד עושה מה שאפשר לעשות, וזה נקר זה הולך ולוחם, וזה בונה פלטירין, וזה גובה המכס, כל

ז המלך, כי עושה מה שאפשר לו לעשות, ואילו היה באפשרי לו לעשות יותר מזה, אז היה עושה. א

 היינומעלה עליו כאילו עשה הכל. כן אנחנו עבדי ה', התורה היא הכתב שכתב הקב"ה לבני מדינתו, ד

כ לקיים כל מה שכתוב, כל אחד מה שאפשר לו. ע"אנחנו אומה ישראלית, ואנחנו פותחים זה הכתב 

, יוונואנחנו עבדי ה', אם אנחנו עוסקים בתורה לשמה, דהיינו כדי שנדע מה שהזהירנו הקב"ה ומה שצ

"ה ואנחנו לומדים לשמור ולעשות ולקיים, אז אם מקיים כל מה שאפשרי לו לקיים, מעלה עליו הקב

סוק ובה למעשה )קידושין מ,א(. ובפ"ק דברכות )ו,א( בפכאילו קיים הכל, כי הקב"ה מצרף מחשבה ט

"ר אמו', "אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וגו' ולחשבי שמו" )מלאכי ג,טז(, מאי 'ולחשבי ש

 אשי, חשב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה. עכ"ל.
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במהרה בימינו,  השכינה קומת זה, ויושלם משלים זה, מה שחיסר
 אמן ואמן.

 

"השמיעיני זכותו יגן עלינו, ]כתב[:  ערר' ב להרבי תורה-אור ובספר
. כשאתה משמיע 251שאול" "וישמע כמו ,250אסיפה , לשון249את קולך"

 הקדושים. -באותיות ממש, יתברך-וראהב את 252קולך, תכניש
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

מקיים אביסעל  איז פערעהאנדען, איינער אויך מצוה איז איין אפילו מצות. אין
״בשם  זאגט מען דעם וועגען אביסעל.  אויך אנדערער דער מצוה, אין דער פון
איינער פערפעהלט,  יודען, וואס אללע פון נאמען אין הייסט, דאס ישראל״. כל

   אנדערער. דער דערזעצט
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

הברית -פגם של התיקון עיקר כי לילה,-בחזיון דיבורים לי באו וכבר
יאמר  הגמרא, הקדושה, ובאומרו-תורתינו אדם ילמוד הוא, אם

רבי  ״האט יאמר: הגמרא , ובאומרו253גמרא״ די ״זאגט אשכנז:-בלשון
השמועה -נשמת בעל גם מדברת קאדיי ועל ידי זה ,254געזאגט״

בעוונותינו הרבים,  שנתפזרו קדושה-וניצוצי בקדושתה. ומתעוררת
 קדושה.   חיות ומקבלים מתקבצים גם כן

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

אדער  גמרא מ׳לערנט אז דאס ,געזאגט אמאהל מיר מען האט חלום אין און
פון  דעם נאמען מזכיר מ׳איז אז אין גמרא״. די ״זאגט זאגען צי מען ברויך משנה,

געזאגט".  ״האט רבא רבא״ ״אמר זאגען אויך מען זאלל אמורא, אדער תנא א
איהר  וועט מיט דעם משנה״ די ״זאגט זאגען מען זאלל משניות ווען מ׳לערנט

לעבען  לאנג פאטער, וועט איהר אייער פין אין הש״י פון רצון דעם מקיים זיין
               גיט. אין גאנצען איז וועלט, וואס יענער אויף אין דער וועלט אויף

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

כתוב  מזה  כבר  העיקר  כי  בטל, דבר אינו זה חלום ובוודאי
 'מכבדו   של מצות לענין גם עיניכם. ויאירו 255עמ"ש  שקלים-במסכת

                                                           
ר הַּ    249 ע ְבֵסתֶּ לַּ סֶּ ְגֵוי הַּ י ְבחַּ ְך "יֹוָנתִׁ יִׁ ְראַּ ת מַּ י אֶּ ינִׁ ְראִׁ ְדֵרָגה הַּ ִמיִעיִני ֶאת קֹוֵלְךמַּ ְרֵאיְך  ַהשְּ י קֹוֵלְך ָעֵרב ּומַּ כִׁ

 השירים ב,יד(.-ָנאוֶּה" )שיר
, אות נא. וז"ל: "השמיעיני את קולך" וכו', פי' לשון אסיפה. ר"ל שמאסף מגיד דבריו ליעקבב   250

יות כמו באספקלריא. ואע"פ שפעמים האדם אור הבורא באותן האותיות, ורואה אותן מתוך האות

זה הוא יכול יותר לבא לדביקות כמ"ש: כיפת הירדן בזרות, אדרבה -מעורב בתערובות מחשבות

ל לבא תגבר נגד הקליפות, וחוזר ריחו. כן זה, הוא יכוהכסא, והוא מ-שנתקלקל ריחו, נותנין אותו בבית

 , עכ"ל.רותז-לדביקות גדול, ויתגבר נגד הקליפות ומחשבות
אּול"   251 ַשַּמע שָּ יש ְיהּוָדה"  ַויְּ ת אִׁ ים אֶּ ת ֲאָלפִׁ רֶּ ֲעשֶּ י וַּ ְגלִׁ ף רַּ לֶּ ם אֶּ יִׁ ים ָמאתַּ ְּטָלאִׁ ְפְקֵדם בַּ יִׁ ת ָהָעם וַּ אֶּ

 א טו,ד(.   -)שמואל

: וכנש. כלומר, אספם שיהיו וכן תרגם יונתןאסף. כמו וי -שפי' וז"ל: "וישמע"  ועי"ש ברד"ק

ל ע: באחד באדר, משמיעים וכן במשנהמה. או פי' אספם, ע"י כרוז משמע. נשמעים אליו ללכת למלח

 .ציון-וכן פי' שם במצודתהשקלים. פירוש, מכריזין: עכ"ל. 
 כנישתא = בית כנסת, מקום אסיפת וקיבוץ אנשים לתפילה.-ר"ל תאסוף, תקבץ. מלשון בי   252
 תרגום מאידיש: אומרת הגמרא.   253
 כעין מ"ש זקני, ואכמ"ל. ')סימן תע(, שכ לשמה-בשו"ת תורה ועי'ר. רבי אמ תרגום מאידיש:    254
וז"ל: שמעון בן נזירא בשם רבי  וכוונת זקני לגמ' ירושלמי שם פ"ב ה"ה. נראה דצ"ל עי"ש  255

יצחק אמר: כל תלמיד חכם שאומרין דבר הלכה מפיו בעוה"ז, שפתיו רוחשות עמו בקבר. שנאמר 
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הבא -הזה ובעולם-ימים בעולם והארכתם לכם ויטיב ,256במותו'
 טוב.  שכולו

 
שלא  שאר או התפארות, של פיגול-מחשבת לחשוב חלילה וחלילה

 א"לם הקדושי-בספרים כתוב זה על כיטוב. -דבר עשיית לשמה בעת
  לפני. עובד שאתה בעת היינו, 257פני" על אלהים אחרים לך יהיה

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 האבען וועגען זין אין נישט מען זאלל תורה, הייליגע דיא שוין מ׳לערנט ווען אין
 זיין. מכבד אדער ריהמען איהם מענשען, זאללען

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

-מחשבות , או258לשמה מחשבה שלא איזה לאדם באה ואפילו אם
  ,259אחד  רגע  עוד  לי  הניחה  ולאמור:  לדחותם  יוכל  האדם  זרות,

                                                                                                                                       
העדה -)פי' בקרבןענבים זה, כיון שמניח אדם אצבעו עליו מיד דובב.  "דובב שפתי ישנים", מה כמר של

אף שם: כומר. כלי שמניחין בו ענבים עד שמתחממין, והיין נוח לצאת: דובב. היין רוחש ונע, ויוצא למעלה(. 

שפתותיהם של צדיקים, כיון שאומרין דבר הלכה מפיהם של צדיקים, שפתותיהן מרחשות עמהן בקבר. 

ו? בר נזירא אמר: כהדין דשתי קונדיטון. ר' יצחק אמר: כהדין דשתי חמר עתיק, אע"ג מה הנאה ל

רב גידל אמר: האומר שמועה בשם אומרה, יראה בעל שמועה כאילו דשתי ליה, טעמא בפומיה. 

ה"ג: רב גידל  :העדה שם-פי' בקרבן) )תהילים לט,ז(. שנאמר "אך בצלם יתהלך איש". עומד לנגדו

אומרה וכו'. יראה בעל שמועה כאילו עומד לנגדו. שע"י כן יגיד הדבר על אופנו. דעיקר  בשם ועהאמר: האומר שמ

הלימוד מרבו, בראיית פנים, דכתיב "והיו עיניך רואות את מוריך": אך בצלם. שעומד לנגדו, והיינו צלם של רבו, 

 עכ"ל.יתנהג האיש האומר השמועה(. 

בפרשת וירא ד"ה כי  בספר דגל מחנה אפרים ן מ"שמן הראוי לדרוש סמוכים, ולהביא כא  256

ת אברהם ידעתיו, וז"ל: "כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו וגו', ושמרו דרך ה' למען הביא ה' על א

 : מכאן שהמניח בן צדיק, כאילו הוא חי לעולם.      ופרש"י ז"לאשר דיבר עליו" )יח,יט(. 

א"ר גידל לעולם יראה אדם כאילו )שבת פ"א ה"ב(:  כי איתא בירושלמיוהנה להבין הטעם לזה, 

)תהילים לט,ז(, נמצא מי שאומר  בעל השמועה עומד לנגדו, שנאמר  "אך בצלם יתהלך איש"

קדושה מתלבשת  עליון, הנשמה-תורה בחייו באמת, ואחרי מותו אומרים בשמו, אף שהוא בעולם

מו, ולכך המניח בן צדיק שיאמר תורה משבצלמו ובתבניתו כמו שהיה בעוה"ז כמאמר רב גידל הנ"ל. 

וש כאילו הוא חי תמיד, שתמיד מתלבשת נשמתו בצלם דמות תבניתו שהיה חי בעוה"ז. וזה י"ל הפיר

עי"ש. נמצא  תורהסופי תיבות ו בני תא היצו ראש הטורים-כי איתא בבעלעל הוכחה לזה מפסוק זה, 

ברהם ש בדמותו ובצלמו תמיד וחי לעולם, כי אהתורה שיאמר אברהם, יאמרו אח"כ בניו תורתו, ויתלב

 " היינו, מה שדיברדיבר עליוממש, הוא התורה, שהיה כלול בו כל התורה כנ"ל. וזהו "את אשר 

ן , ויתאברהם כשהיה בעוה"ז, מביא עליו ממש, והבן כי קצרתי, וה' יתן לי כח להשיג נפלאות מתורתו

ם" ר דוד נעים זמירות ישראל "אגורה באהלך עולמילי כח להעלות על הכתב כל תורתי, ויהיה כמאמ

 )תהלים סא,ה(: עכ"ל.
ים    257 ֵבית ֲעָבדִׁ ם מִׁ יִׁ ְצרַּ ץ מִׁ רֶּ יָך ֵמאֶּ ר הֹוֵצאתִׁ יָך ֲאשֶּ י ְיֹהָוה ֱאֹלהֶּ ָך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַעל "ָאֹנכִׁ ֶיה לְּ לֹא ִיהְּ

נָּי  " )שמות כ,ב(.פָּ
א במקום הקרבן, ולכך צריך ליזהר התפלה הי וז"ל: סעיף ד, סי' צח עי' בשו"ע או"ח  258

 :  חרת, כמו מחשבה שפוסלת בקדשיםא-שתהא דוגמת הקרבן בכוונה. ולא יערב בה מחשבה

 )ס"ק יב( כתב וז"ל: כמ"ש ]"פגול הוא[ לא יחשב" )ויקרא ז,יח(, עכ"ל.  שם ובביאור הגר"א

לשמה לא -חשבת שלאואף שמ"לא יחשב", במחשבה הוא נפסל וכו'.  בזבחים כט,א:]ר"ל, דאמרינן 

 [.פוסלת כמ"ש במתני' ריש זבחים, מ"מ לא עלו לו לשם חובה
המלות שמוציא -וז"ל: המתפלל צריך שיכוין בלבו פירוש .סי' צח סעיף א עי' בשו"ע או"ח  259

בשפתיו, ויחשוב כאלו שכינה כנגדו. ויסיר כל המחשבות הטורדות אותו, עד שתשאר מחשבתו וכוונתו 

ודם, היה מסדר דבריו ומכון בהם יפה לבל -שוב כי אילו היה מדבר לפני מלך בשרזכה בתפלתו. ויח
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למסור  לכוון 260הקדושים-בספרים המובאים עצות שארוכדומה, 
 . 261כלל עליהם שלא להשגיח או יתברך,-השם קדושת בעד נפשו

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

שטיפפען, זאלל  אריין זיך טיען מחשבות א זאלכע ח״ו ווען אפילו דעססען אין
זאך  ייעדע זאך. דען בייא גיטע דיא טהון צו פון האלטען צוריק נישט זיך ער

 גיט.  אזוי נישט וואס איז עפעס מישט זיך אריין
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 אדם ימנע אל לשמה, שלא מחשבות גם שנדחקים ובכל זאת, משום

 שלא  מתוך :262זכרונם לברכה חכמינו שאמרו וכמוטוב. -דבר מעשות

                                                                                                                                       
-יכשל. ק"ו לפני מלך מלכי המלכים הקב''ה, שהוא חוקר כל המחשבות. וכך היו עושים חסידים ואנשי

-מעשה, שהיו מתבודדים, ומכוונין בתפלתם עד שהיו מגיעים להתפשטות הגשמיות, ולהתגברות כח

אחרת בתוך התפלה, ישתוק -ואם תבא לו מחשבההנבואה: -ו מגיעים קרוב למעלתהשכלי, עד שהי

שבשמים, ולא -וצריך שיחשוב בדברים המכניעים הלב, ומכוונים אותו לאביו עד שתתבטל המחשבה.

-יתעלה, ובשפלות-ויחשוב קודם התפלה מרוממות האל :הגהראש. -יחשוב בדברים שיש בהם קלות

  אדם מלבו )הר''י ר"פ אין עומדין(.ה-האדם. ויסיר כל תענוגי

שהביא הא"ר  ועי"ש, עוד סגולה, אברהם.-הגן, ומגן-מש"כ בשם ספרסק"ב,  במ"בועי"ש  

)בשער האותיות אות ל( וז"ל:  בשם השל"ה שהביאס"ק ח  החיים-ועי' בכף  השל"ה.-בשם קיצור

חשבה, יאמר פסוק זה , לבטל המלימדני זקן אחדוז"ל:  יד של האלקי מהרמ"ק ז"ל,-מצאתי כתב

ולרוב , הנביא-ובעיני פשוט שזה הזקן היה אליהוהרבה פעמים, "אש תמיד תוקד" וכו' )ויקרא ו,ו(. 

הבל, -און, או מחשבת-. ע"כ יהא נזהר בזה במי שנפל בלבו מחשבתענותנותו של הרב לא רצה לגלות

שנאתי" וכו' )תהילים קיט,  שיאמר ג"כ הפסוק "סעפים ונראה בעינישיאמר פסוק הנ"ל הרבה פעמים. 

 קיג(. ויאמר אותו בהתעוררות גדולה, ויהיה גבור כארי, עכ"ל.
...נמצא, שיוצא לנו מזה  וז"ל: פ בסוף מאמר "ה' עוז לעמו יתן"(-)אות מוהר"ן קמא-עי' בליקוטי   260

כשאדם רואה שאינו יכול להתפלל כלל, ולקשר ובפרט בשעת התפילה. שה', -עצה נפלאה לעבודת

כי אע"פ שהוא ', ה-המחשבה אל הדבור. אזי יזכיר את עצמו שהוא בודאי מרצה למות על קידוש

יו רוצים להעבירו על דת לגמרי ח"ו, אעפ"כ, אם ה התחתונה מאד,-ם הוא בדיוטאאשהוא, אפילו -כמו

בור ' ולא לעה-שראל למות על קידושי-רצה אפילו פושעיה'. כי ע"ז מ-בודאי היה מוסר נפשו על קידוש

ותכף כשיזכיר את עצמו שרוצה למסר על דת ח"ו. כאשר ראינו בחוש פעמים אין מספר וכנ"ל. 

ינת התחברות המח והדבור יוסף שהוא בח-שלום, בחינת-, עי"ז יתעורר בחינתה'-נפשו על קידוש

                                                  , עכ"ל.   וע"כ עי"ז יכול להתפלל ולקשר המחשבה אל הדבור וכנ"לכנ"ל, 
...והלא תראה,  וז"ל: )אות עב בסוף מאמר להתחזק בכל פעם כנגד היצה"ר(.מוהר"ן קמא -עי' בליקוטי   261

ויש שבשעה שעומד להתפלל בא לנגדו דמות ע"ז. ואף רהורי ע"ז, האדם שיש להם -שיש כמה בני

ועומד לפניו זה הדמות, וקשה  אעפ"כ מתגבר עליו מאד, ומצטיר שיודע בעצמו שאין בה ממש,

אד ... ובודאי מי שמתגברים עליו אלו הדמיונות, קשה לו מלו מאד להעביר זאת מדמיונו ומחשבתו

..כי להנצל מהם, ולהעבירם ממחשבתו. וכל מה שמתגבר... מתגברים עליו הדמיונות אלו יותר ויותר.

כו'. שבות, יותר ויותר הם מתגברים וזה טבע של אלו היצרים... כל מה שרוצים להתגבר על אלו המח

רעות, צריך -ע"כ אדרבא, אם רוצה להיות ירא ה', ורוצה להתפלל, ואינו רוצה באלו המחשבות

ולא ישגיח ורק יעשה את שלו במה שהוא עסוק, בתורה או תפילה...  שלא להשגיח עליהם כלל...

 , עכ"ד.עליהם כלל
איר אומר: כל העוסק בתורה לשמה, זוכה לדברים פ"ה ה"א וז"ל: ר' מ עי' במסכת כלה רבתי  262

 עזבם הרבה. ...ולר' מאיר, אדתני כל העוסק בתורה לשמה, לית ליה הא דא"ר יוחנן, "ויאמר י"י על

בו את תורתי", לא על ע"ז, ולא על ג"ע וש"ד. אמר הקב"ה: לא הגליתי את ישראל, אלא בשביל שעז

 מכאןלא שמרו", האותי עזבו, למה, תורתי לא שמרו, את התורה, שנאמר "ואותי עזבו ואת תורתי 

אמרו חכמים, לעולם יעסוק, אדם בתורה ובמצות אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא 

 וכו', עכ"ל הגמ'. לשמה
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 . 263לשמה בא לשמה
 

משינעווע  מהגאון הקדוש יחזקאל דברי בספר הקדוש ראיתי ובפרט,
זכרונו  ]על מה שכתב[ רש"ישכתב  "השקיפה" בענין זכותו יגן עלינו,

 .  265לטובה שהיא מזו חוץ לרעה', 'כל השקפה 264:לברכה
 

יש  טובים ]שעשה[,-ל המצוות ומעשיםבכ האדם אם ישקיף היינו,
ממעון  מ"השקיפה וכדומה. חוץ בשביל התפארות רעה, שיעשה צד

מדת הדין  צדקה, שמהפכת-מעשר, שגדולה מצות-בוידוי 266קדשך"
זה  צדקה שעשה-במצות ונתבונן אפילו אם נשקיפה לרחמים. היינו,

את  מחיה הוא וביני ביני כי טובה. הוא זה פניה, בכל בשביל איזה
 עד כאן דבריו הקדושים. מקבל הצדקה,
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

בייא  ורנ -זאגט  ער וואס - שינעווע פון צדיק הייליגען פון אזוי וויא ס'שטעהט
כבוד  א עפעס מ׳מיינט ווען אפילו פעהלער גרויסער קיין צדקה, איז מצות

 מיינט. נותן דער אימער אזוי וויא מחיה זיך איז מענש ארימער דער דערמיט, דען
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

חכמינו  אמרו הלא כיהעני,  את לבייש שלא גדולה זהירות צריך אבל
 .      267הזה באופן לו יתן , שמוטב לאזכרונם לברכה

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

אזא  זיין. דען אויף מבייש נישט ארימאן דעם ח״ו מ׳זאלל געבען אכט מ׳זאלל נור
 געגעבען. גארגישט העט ער ווען געוועזען בעסער אופן, העט

                                                           
)נ,ב(, וז"ל הגמ': רבא רמי: כתיב "כי גדל עד שמים חסדך" )תהלים נז(   ועי' בבבלי פסחים  263

בעושין שלא  -, וכאן בעושין לשמה -דך" )שם קח(, הא כיצד? כאן וכתיב "כי גדל מעל שמים חס

לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אע"פ שלא לשמה, לשמה. וכדרב יהודה, דא"ר יהודה אמר רב: 

 ומות.וש"נ עוד מק עכ"ל הגמ'. ,בא לשמה -שמתוך שלא לשמה 
ל פְ    264 פּו עַּ יְַּשקִׁ ים וַּ ָשם ָהֲאָנשִׁ ָיֻקמּו מִׁ ְלָחם" )בראשית יח,טז(.עה"פ "וַּ ָמם ְלשַּ ְבָרָהם ֹהֵלְך עִׁ  ֵני ְסֹדם ְואַּ
כל השקפה שבמקרא לרעה, חוץ מ"השקיפה ממעון  -"וישקיפו על פני סדום"  וז"ל שם:  265

 וגז, לרחמים. עכ"ל.ר-ניים, שהופך מדתע-" )דברים כו,טו(, שגדול כח מתנותקדשך
ָך"   266 שְּ דְּ עֹון קָּ ה ִמּמְּ ִקיפָּ ן ַהשְּ ר  מִׁ ֲאשֶּ ָתה ָלנּו כַּ ר ָנתַּ ְשָרֵאל ְוֵאת ָהֲאָדָמה ֲאשֶּ ת יִׁ ְמָך אֶּ ת עַּ ם ּוָבֵרְך אֶּ יִׁ ָשמַּ הַּ

ת ָחָלב ּוְדָבש" )דברים כו,טו(. ץ ָזבַּ רֶּ ֲאֹבֵתינּו אֶּ ְעָת לַּ ְשבַּ  נִׁ
ה וז"ל הגמ': מר עוקבא הוה עניא בשיבבותיה, דהוה רגיל כל יומא דשדי לי (,סז,ב) כתובותבעי'    267

גהא ומא נארבעה זוזי בצינורא דדשא. יום אחד אמר: איזיל איחזי מאן קעביד בי ההוא טיבותא.  ההוא י

הו, ליה למר עוקבא לבי מדרשא, אתיא דביתהו בהדיה, כיון דחזיוה דקא מצלי ליה לדשא נפק בתריי

: יתהוא, א"ל דברהוט מקמיה עיילי לההוא אתונא דהוה גרופה נורא, הוה קא מיקליין כרעיה דמר עוקב

י שקול כרעיך אותיב אכרעאי. חלש דעתיה, א"ל: אנא שכיחנא בגויה דביתא ומקרבא אהנייתי. ומא

כולי האי? דאמר מר זוטרא בר טוביה אמר רב, ואמרי לה א"ר הונא בר ביזנא אמר ר"ש חסידא, 

ילבין פני  נוח לו לאדם שימסור עצמו לתוך כבשן האש, ואלואמרי לה א"ר יוחנן משום רשב"י: 

 עכ"ל הגמ'. מנא לן? מתמר, דכתיב: "היא מוצאת" )בראשית לח,כה(.  חברו ברבים;

נתן אותו היום ש -ציר הדלת סובב בו. ההוא יומא וחור שבמפתן  -וז"ל: צינורא דדשא  ופי' רש"י

לפיכך  עניים מוצאין אותיו -כיחנא בגו ביתא העני. אנא ש -העני לבו לדעת מי נותנם לו. כיון דחזא 

ת שאני מחלקת לחם ובשר ומלח אבל אתה נותן מעות הנאתי מזומנ -זכותי גדול. ומקרבא הנייתי 

א וח ולכנס לתנור. "היא מוצאת והילמה להם לבר -לעניים והם טורחים וקונים סעודה. מאי כולי האי 

 "ל.שרפת , עכשלחה" וגו' אע"פ שבאתה לישרף, לא גילתה הדבר אלא א"כ יגלה הוא. ואם לא יגלה, נ
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 אומן               אות  ל    לשמה          אמונת     
 

. 268נברא שלא לו המגונה, שנוח שמהל-שלא תורה לימוד בענין וגם
 .269לקנטר שלומד באופן הוא ]דווקא[

 
 .   271שם ובתוס׳ ,270ז עמ' א דף תענית-במסכת עיין

 
ובאו בני אדם  חדרים,-בחדרי זה דבר עושה שהיה האדם יודע ואם

כי אם  כלל, לזה יחוש אל התפארות. ]לו[ חשש ויש הדעת,-בהיסח
 .272ובנעימים בטוב את שלו יעשה

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 בחדריאפילו  מ׳לערנט שמים, אז לשם נור נישט מ׳טאר וואס לערנען דאס אין
 ביי זעהן, אין עס געהט מענשען ןווע אפילו לערנען אוודאי מען חדרים, מעג

  אמן. מיט פערגניגען, לערנען נור זאלל לשמה. ער שלא קיין אן נישט אדעם

                                                           
טובים. -וז"ל הגמ': מרגלא בפומיה דרבא: תכלית חכמה, תשובה ומעשים (,יז,א) ברכותב עיין   268

שלא יהא אדם קורא ושונה, ובועט באביו ובאמו וברבו ובמי שהוא גדול ממנו בחכמה ובמנין, שנאמר: 

אמר, אלא "ראשית חכמה יראת ה' שכל טוב לכל עושיהם" )תהלים קיא,י(. 'לעושים' לא נ

לשמה, נוח לו שלא נברא, -וכל העושה שלא. . לשמה-לעושים לשמה, ולא לעושים שלא -ל"עושיהם"

 עכ"ל הגמ'.
וא"ת, הא"ר יהודה אמר רב פרק מקום  - העושה שלא לשמה, נוח לו שלא נברא: עי"ש בתוס'   269

 בא לשמה.  שמהל-שמה, שמתוך שלאל-שנהגו )נ,ב(: לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפי' שלא

 , והתם מיירי שלומד ע"מ שיכבדוהו. עכ"ל.דהכא מיירי שאינו לומד אלא לקנתר חביריווי"ל, 
 שם מביא כל הנ"ל, ומוסיף וז"ל:  הרא"ש-ובתוספות

ן שמעו : ולא מודה ר' שמעון שמפסיקין לעשות סוכה ולולב כו', ולית ליה לר'וגרסי' בירושלמי דפ"ק

הלומד על מנת שלא לעשות נוח לו . א"ר יוחנן לו שלא נברא''הלומד ע"מ שלא לקיים, נוח 

  ובכי האי גוונא מיירי בשמעתין, עכ"ל. שנהפכה שלייתו על פניו ולא יצא לאויר העולם,
אם  -רבא רמי: כתיב "יערף כמטר לקחי", וכתיב "תזל כטל אמרתי"! )דברים לב,ב(, : וז"ל הגמ'   270

. תניא, היה רבי בנאה אומר: כל העוסק בתורה עורפהו כמטר - כטל, ואם לאו -תלמיד חכם הגון הוא 

פאות לשמה, תורתו נעשית לו סם חיים, שנאמר "עץ חיים היא למחזיקים בה" )משלי ג,יח(, ואומר "ר

לשמה, -וכל העוסק בתורה שלאתהי לשרך" )שם ג,ח(, ואומר "כי מצאי מצא חיים" )שם ח,לה(.  

ת כמטר לקחי", ואין 'עריפה' אלא הריגה, שנאמר "וערפו שם א . שנאמר "יערףנעשית לו סם המות

 העגלה בנחל" )דברים כא,ד(. עכ"ל הגמ'.
וקשה, והלא אמרינן  – לשמה, תורתו נעשית לו סם המות-וכל העוסק בתורה שלאוז"ל:   271

 שמה בא לשמה. ל-שמה, שמתוך שלאל-)פסחים נ,ב( 'לעולם יעסוק אדם בתורה אע"ג שאינה

לומר כדי כלשמה, היינו -ה שאמרינן 'לעולם יעסוק בתורה אפילו שלאלשמה הוי, דמ-י שלאוי"ל דתר

-סם לשמה נעשה לו-ומה שאמרינן הכא 'כל העוסק בתורה שלאשיקרא רבי או כדי שיכבדוהו. 

 עכ"ל. המות', היינו מי שלומד לקנטר,
 לא תתקים בידו.הכי -ובודאי כוונתו שיוציא ממחשבתו כל מחשבת התפארות, דאי לאו   272

)שם(, וז"ל: ולעולם יתעסק אדם בתורה לשמה, שכל העוסק בתורה לשמה  ועי' מש"כ בזה המאירי

ויזהר שלא יתנהג עמה בגאוה, יים': ח-מתכוין ללמדה על צד אמתי. והוא שאמרו 'שנעשית לו סם

        שאין התורה שורה עמה בכפיפה אחת.
 בפחות ויין, וחלב. מה משקים אלו אין מתקיימים כל כך, אלאלמה נמשלה לג' משקים אלו, ר"ל במים, 

וד, אל יאמר 'כבר שפלה. וכשילמ-ם, אלא במי שדעתותורה מתקיימי-אין דברישבכלים. כך 

: ורה משתכחין בנקל, לכל מי שמסיח דעתו מהםת-למדתי כל צרכי' ויתיאש מן התורה. שדברי

 עכ"ל.
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 אומן            מעשר, מוסר אות  מ       אמונת     

 
 אות  מ

 
 כי ,273משה-הגן ודרך-בספר וכן ם,הקדושי-בספרים כתוב כברמעשר:  
כדי  או ממעשרו, יותר טובים-לדברים שמוציא מי אפילוםםםםם
מגיע  כמה בכתב, לבא בחשבון דייקא המצוה אף על פי כן מעשרו,

לכתוב  ברמז, יכול ואפילו הוציא. מה איך, ועל למעשר. ולרשום
 ההוצאות . ומהות מקום,

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

אין מ׳מעג  מעשר. רווחים זיינע פון )מעשר( געבען צי ברויך מענש יעדער מעשר:
זאכען.  אזעלכע ספרים אין למשל געלד,-מעשר דעם פון זאכען גיטע אויך קויפען

רע  אנדע אדער די ספרים, האט ער אז חשבון, אויפשרייבען פיהרען זאלל אין
 געלד.-מעשר פון געקויפט זאכען-מצוה

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
כל  באמת והנה מאד. ונישא רם הוא מוסר,-בספרי העוסק מוסר:

כל זה, ליחד  אבל ]עם[ למוסר. מסוגלים המה צדיקים,-ספריםםםםם
  מאד.        מוסר, טוב-דייקא ספרי

 
-יים, של"הח-חכמה, תוצאות-תם, ראשית-לרבנו הישר-]כגון[: ספר

לולים, ה-אותיות, עשרהה-אמרות, שערמ-הקדוש, )בפרט: עשרה
סידרא(.  בסוף כל ב-קדוש חלקה-בשל"ה הוא מוסר, אשר-תוכחת

הרא״ש. ל חיים-ש״ס. ואורחותה-לבבות, ואגדותה-חובת יועץ,-פלא
מעט  הקטן מהחיד״א. וספר דוד-לב וספר יונה.-תשובה לרבינו-ושערי
     האב.-ורב האיכות רחמי הכמות

 
לשמה, כמו  מקום בכל הקדושה-תורתינו לימוד כולן, על העיקר אבל

 . 274הרבה לדברים רבי מאיר שזוכה שהעיד
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

צו לערנען  זאך ערהאבענע אגרויסע ס׳איז אין ג-הנעט זעהר איז עסמוסר: 
יינע זין א צייט זיין נאך יעדער בעשטיממען זיך מ׳זאלל אין ספרים.-מוסר

איז פערהאנדען  דעסטגלייכען אין הנפש. יועץ, שמחת הישר, פלא קו קענטניסס
 ספרים.             פיעלע זעהר

                                                           
ו הדרשן הגדול המפורסם מוהר"ר משה בהר"ר מהר"מ הכהן. מתוך )נדפס יחד, 'ספר הגן ודרך משה' חבר   273

 ושם  עמ' לז ואילך, ליום שמונה עשר, עי"ש באריכות. שער הספר(.
פ"ו מ"א, וז"ל המשנה: שנו חכמים בלשון המשנה, ברוך שבחר בהם  במסכת אבות 'עי  274

ד, אלא שכל העולם . ולא עואומר: כל העוסק בתורה לשמה, זוכה לדברים הרבה ר"מובמשנתם: 

את  כולו כדי הוא לו, נקרא ריע, אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, משמח את המקום, משמח

א, הבריות. ומלבשתו ענוה, ויראה. ומכשרתו להיות צדיק, וחסיד, וישר, ונאמן. ומרחקתו מן החט

י ינה לבי עצה ותושיה אני ומקרבתו לידי זכות. ונהנין ממנה עצה, ותושיה, בינה, וגבורה. שנאמר "ל

ר המתגבר, וכנה-מעיןכתורה, ונעשה -ו רזילדין. ומגלין -גבורה". ונותנת לו מלכות, וממשלה, וחקור

 ל עלבונו. ומגדלתו, ומרוממתו על כל המעשים: עכ"ל.רוח, ומוחל ע-שאינו פוסק. והוי צנוע, וארך
 זר, עי"ש(.פרשה יז, שמביא כל הנ"ל בשם רבי אליע ועי' באליהו זוטא)
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 אומן     אות  מ    מוסר, מהירות, משנה אמונת    
 

ולפי  מוסר,-דברי קצת לעצמו האדם שיכתוב מאד מאד ומסוגל
ומקיים  ,275ועצמ-מדברי מתייסר האדם כי ובפרטות. ברמז, הענין,

 .276תמיד" נגדי "וחטאתי
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

אין  וויא ס׳שטעהט לשמה, אזוי לערנען תורה מ׳זאלל איז אללעם פון דער עיקר
אסאך  וצ זוכה איז לשמה, תורה לערנט דער וואס זאגט: מאיר אבות, ר'-קיפר

 זאכען.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 חרטה. המהירות תכלית ימהמהירות, כ מאד לשמור  מהירות:
 

גם כן  , טוב277התמהמהתי" ולא "חשתי מצוה שנאמר-לדבר ואפילו
ולא חס ושלום  טוב, היותר צד על שיהיה קצת איך לעשות להתבונן
   דאפשר להתבונן. מאי בכל פניות, או לרמאות

 

מאות זוזי  ד מתון, 'מתון אם קצת, כי מתינות רק לא דעלמא,-ובמילי
 .279תחילה' במחשבה עשהמ , ו'סוף278שויא'

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

נישט  טהון געלאססען זאך צו געבען, יעדע אכט זעהר זיך מ׳זאלל מהירות:
 ח"ו חרטה.          חרטה, מ׳האט איז איילעניש פון סוף ערד איבעראיילט, דען

אין  גיט געלאסן אויך איז א מצוה, בייא זאכען, אפילו וועלט אין איבערהויפט
 שמים. לשם בלוז גדלות, נור א עפיס וועגן ח״ו טאן נישט מ׳זאל אנהייב

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

]לזה[, "מאשר  פרנסה. ורמז בגימטריה גם נשמה. אותיות משנה:
 לפרנסה.       מסוגל כי 'משנה' , "שמנה" אותיות280לחמו" שמנהםםםםוו

 

, הוא : ומצאתי כתוב וכו' 'משנה'281שם הקדוש-וזה לשון השל"ה
כתר תורה שבע"פ, ועל ידה נמצא תיקון גדול לארבע דברים נעלמים 

 וכו'. 
                                                           

 , בשם ר"ת.7 עי' במ"ש לעיל בהערה   275
י ֵאָדע    276 י ֲאנִׁ י ְפָשעַּ ִמיד"כִׁ ִדי תָּ אִתי ֶנגְּ ַחטָּ  " )תהלים נא,ה(.וְּ
ִתי"  277 הְּ מָּ ַמהְּ לֹא ִהתְּ ִתי וְּ יָך" )תהלים קיט,ס(.  ַחשְּ ְצֹותֶּ ְשֹמר מִׁ  לִׁ
ה לההיא כותית דהות לבישא וז"ל הגמ': ...דרב אדא בר אהבה חזיי (,כ,א) עי' במסכת ברכות  278

ם קרעיה מינה; אגלאי מילתא דכותית היא, שיימוה בארבע ישראל היא, ק-כרבלתא בשוקא, סבר דבת

   מאה זוזי. א"ל: מה שמך? א"ל: מתון. א"ל: מתון מתון ארבע מאה זוזי שויא. עכ"ל הגמ'.
פי' מלבוש אדום  רוךבעוב כו' נ"ב בד"ה כרבלתא שכתב וז"ל: שם, לבוש חש שלמה-ועי"ש בחכמת

 ת בו שהוא פריצות ומביא לדבר עבירה, ע"כ.ישראל להתכסו-כעין כרבלתא דתרנגולא, ואין דרך בנות

 .ולפירש"י נראה בעיני, שהפריצות היה, שהלכה במלבוש חשוב לשוק בלא כסוי סרבל, וק"ל: עכ"ל

תי מאות, כלומר: השם תי פעמים שש -שון מאתן. ארבע מאות ל -וז"ל: מתון מתון  ועי"ש ברש"י

 עכ"ל.לשון אחר: מתון מתון לשון המתנה; אם המתנתי הייתי משתכר ארבע מאות זוז, גרם לי, 
 ,'סוף מעשה במחשבה תחילה')ע"פ פיוט 'לכה דודי'( לקראת שבת...     279
מֹו"   280 ֵמנָּה ַלחְּ ֵשר שְּ ְך" )בראשית מט,כ(. ֵמאָּ לֶּ ֵני מֶּ ֲעדַּ ֵתן מַּ    ְוהּוא יִׁ
-)במסכת שבועות פרק נר מצוה(: ומצאתי כתוב: המשנה היא כתר תורה שבעל "ל השל"הוז    281

ברים נעלמים מעין כל חי, שכל הגאולות לישראל מתעוררים דגדול לארבעה -פה, ועל ידה נמצא תיקון

 מלמעלה, להאיר ולהוריד כוחם למטה. 
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 אומן                משנה אות  מ     אמונת            
 

שהיא סתומה עד קץ  282, ממתקת המ'ם של "למרבה המשרה"מ'םה
 הימין, ונפתחה ע"י לימוד משנה.     

 

להיות בשי'ן  שה,ק-, ממתקת הצ' של "יצחק" שהוא דיןשי'ןוה
 בא.      ל-"ישחק", שיהיה ששון לעתיד

 

 . הגאולה-חמישים, שערה-חירות, שהוא שערה-, ממתקת שערנו'ןוה
 

, מרמזת על השכינה שהיא בגלות. ועם הלימוד, מוציא אותה ה'אוה
 מהגלות המר והנמהר, עכלה"ק.  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

די נשמה. דען די  פאר אגרויסע סגולה זייער איז משניות לערנען דאס משנה:
 ״נשמה".      וויא זעלבע די זעננען ״משנה״ פון אותיות

בעטרעפט  'משנה' ווייל פרנסה, צו סגולה א משניות לערנען דאס אויך איז
מען  האט משניות, מ׳לערנט רמז א איז לחמו״ שמנה ״מאשר פרנסה. ס׳שטעהט

גורם "לחמו"  איז פון משנה, דאס אותיות דיא זעננען "שמנה" פרנסה, ווייל
 פרנסה.  מ׳האט

אז  פערשטעהן, קען מען הקדוש של"ה פון ווערטער הייליגע דיא פון אויך וויא
פון  ווערן וצ געלייזט-אויס זיין זוכה מיר וועללען משניות, לערנען דעם דורך
מ׳לערנט  בעפאר צו זאגען סגולה א אויך איז דעם גלות. וועגען ביטערן דעם

 משנה". די ״זאגט ווערטער די משניות,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

 .283על כן מסוגל לומר קודם לימוד משנה, 'זאגט די משנה'
                                                                                                                                       

עיה ט,ו(, שהיא סתומה של משנה, מתקנת וממתקת ה'מ' של "לםרבה המשרה" )יש מ'ה' -ראשון 

 המשנה. -הימין, ונפתחת על ידי לימוד-וחתומה, עד קץ

"ישחק",  -הקשה, להיות בשי"ן, יצחק-של משנה, מתקנת וממתקת ה'צ' של יצחק, שהוא דין 'ש'וה

, כאשר מרומז ומבואר )*(שיהיה לעתיד גיל וששון. ולזה מרמזת המסורה של ד' יצחק בשי"ן "ישחק"

       חן.-ליודעי
 הגאולה. -החמשים, שהוא שער-החירות שהוא שער-מקרבת הגאולה, וממתקת שער 'נ'וה

מרמזת על השכינה, שהיא בגלות. ועם הלימוד, מוציא אותה מהגלות המר והנמהר, עד כאן.  'ה'וה

 עכ"ל.                                          
ע יֲַּעקֹוב )*(] ם זֶּרַּ ְבָרָהם  כוונתו לד' פסוקים אלו: "גַּ ע אַּ ל זֶּרַּ ים אֶּ ְרעֹו מְשלִׁ זַּ ת מִׁ חַּ קַּ ס מִׁ ְמאַּ י אֶּ ְבדִׁ ד עַּ קְוָדוִׁ חָּ ְויֲַּעקב  ִישְּ

מּו ָבמֹות  ים" )ירמיהו לג,כו(. "ְוָנשַּ ְמתִׁ חַּ ת ְשבּוָתם  ְורִׁ יב אֶּ י אשוב ָאשִׁ קכִׁ חָּ ל ֵבית  ִישְּ י עַּ ְמתִׁ ְשָרֵאל יֱֶּחָרבּו ְוקַּ ְקְדֵשי יִׁ ּומִׁ

ל ֵבית ָיָרְבָעם בֶּ  יף עַּ ּטִׁ ְשָרֵאל ְולא תַּ ל יִׁ ָנֵבא עַּ ָתה אֵמר לא תִׁ ר ְיהָוה אַּ ע ְדבַּ ָתה ְשמַּ ב" )עמוס ז,ט(. "ְועַּ קָחרֶּ חָּ " )שם ִישְּ

ְבָרָהם ּוְשבּוָעתֹו  ת אַּ ת אֶּ ר ָכרַּ קפס' טז(. "ֲאשֶּ חָּ ִישְּ  )תהלים קה,ט([.  ""לְּ
ה "  282 רָּ ֵבה[ ַהִּמשְּ ַמרְּ ֵבה ]לְּ םרְּ ֲעָדּה  ּוְלָשלֹוםלְּ ין אָתּה ּוְלסַּ ְכתֹו ְלָהכִׁ ְמלַּ ל מַּ ד ְועַּ ֵסא ָדוִׁ ל כִׁ ֵאין ֵקץ עַּ

ה ז ֲעשֶּ ת ְיֹהָוה ְצָבאֹות תַּ ְנאַּ ד עֹוָלם קִׁ ָתה ְועַּ ְצָדָקה ֵמעַּ ְשָפט ּובִׁ  .     ()ישעיהו ט,ו את":ְבמִׁ

ה בעזרא, מ"ם סתומה בכתוב, וקרי במ"ם פתוחה. ובהפך זה -פי': "למרבה המשרה"  וברד"ק שם

 "המ ]הם[ פרוצים" )נחמיה ב,יג(, מ"ם פתוחה בסוף התיבה, בכתוב. 

 הישועה יסתמו-הגלות, ולעת-רוצים כל זמןירושלם שהם פ-ויש בו דרש, כאשר יסתמו חומות

 משיח: עכ"ל.ה-הפרוצים, ואז תפתח המשרה שהיא סתומה עד מלך
 הקודש פירושו: אומרת המשנה. -יידיש. ובלשון-בשפת   283

. )וכאן מאריך, שמהנמשנה אותיות מא וז"ל: -תח"א סי' ב אולמרן החיד"א  הקודש-עי' בס' עבודתו

מועד = -בטלה וכד'. סדרל-אסורות, ברכה-ותזרעים = מאכל-שיכוון לתקן אשר פגם: בקוראו סדר

 רו. זיקין = מה שחטא לה' בהזיקו לחבינ-, שבועות, ונדרים. סדרנשים = עריות-דרשבת ויו"ט. ס-חילול
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 אומןאות  ס   סבלנות                            אמונת

 
  הבא.-ובעולם זהה-בעולם טובים,-חיים אוצר כן גם זה  סבלנות:

 

ת א מבעיר הרע-היצר אז יכ ליזהר. צריך הכעס, )אז( בשעת ואפילו
בליעל, -לבן המחרפך זה לפני נפשך תנח לאמור: אל כאש, האדם-לב

      ומדוחים. שוא-טענות כהודאה', וכהנה 'שתיקה יאמר: כי אמור
 

מהם  מונע היה דיבורים אשר ידבר שלא אז, גם לזכור צריך אבל
דרכיו  אחת, שיחשוב רגע הוא אף,-חרון כבישת ועיקר רצון.-בעת

 ממנו.  המנוול הולך לאט לאט סבול, וממילאל
 

רגע  בלבו: עוד האף, אומר בעת אם ,284באפו" , "כי רגעלפרש ויש
להיפך,  ירצה. כי אם חיים יכול לקנות ברצונו", "חיים אסבול, אז

 .   285באפו" נפשו "טורף כתיב הלא
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

אין יענע  וועלט די אויף לעבען, פון אוצר א אויך איז געדילדיגקייט סבלנות:
 וועלט. 
זיין, פערשעהמען  מבזה טהיט איהם וואס אמענש אויף בייז מ׳איז ווען אפילו

מענש  דער וויילע. אז א רגע, כעס א דעם אפשטיפפען ןמע בליידיגען, זאלל אין
-פער איהם מ׳טהיט וואס לייעען, דיא שאנד צו בערעכענען קעננען זיך זאלל

מענש,  פון הארץ דאס צינדען דאמאלס אינטער טהיט יצה״ר דער שעהמען, דען
אזעלכע  פערשווייגען, מיט מיזאלל נישט אין לאזען נישט זיך מ׳זאלל

 מענש פערפיהרען.     דעם ער וויל טענות פערשיעדענע
ווען  רגע באפו״ זאגט, "כי דוד מלך הייליגער אונזער תהילים, אין ס׳שטעהט

מען זיך קויפען  קען ברצונו״ ״חיים רגע, א איין זיך מ׳האלט ברוג, אז מ׳איז
 מ׳וויל.       אז לעבען

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

דברת,   שלא  ידוע:  עד  והוא, 286חכם  בשם  יועץ-כתב  בפלא וכבר
                                                                                                                                       

כרת, -ובדיקה, ולחיוב-הקדושה שהוציאה לחולין, ומה שלא נזהר בשחיטה-קדשים = לתקן נשמתו-סדר

 ידים(. -טהרות = מה שפגם בנדה, וקרי, ונטילת-ותפילה ללא כוונה. וסדר

וארז"ל ברורה, אין ערוך אליו. -רם ובנ"ר בשפה-המשנה בקול-וז"ל: לימוד מב כתב-ושם באות

גהינם, ולכל הלומד משנה, מצילו. וזה שאמר הכתוב -ו ע"ה עומד בפתחאבינ-שאשר בן יעקב

 עכ"ל.   "מאשר שמנה" אותיות משנה,

)נ,ב  מוסר-לבעל שבט תלפיות-במדרשרק  ,לא מצאתיו בשום מקום מה שכתב זה בשם רז"ל,]

  עי"ש באריכות. בשם האריז"ל, מביא זהמדה"ס( בערך 'אפוד' 

וראיתי : בעמ' לט. וז"ל חיים זצ"ל,-ישראל החפץ-רן קדושהבית למ-בס' תורת והובא זה גם

פה. וכתבו, -המשניות, מפני שהוא יסוד התורה שבעל-שהפליגו מאוד בלימוד בספרים הקדושים

המשניות. )ורמז לדבר, "מאשר שמנה לחמו", "שמנה" -יעקב הוא ממונה למעלה על לימוד-שאשר בן

 הוא אותיות משנה(, עכ"ל.     

 [., שהביאו להנ"לעמ' יד, ועוד ספרים רביםקדמות להחיד"א -מדברספר בגם ועיין 
צֹונֹו"   284 ַאפֹו ַחִיים ִברְּ ָנה" )תהלים ל,ו(.   ִכי ֶרַגע בְּ ר רִׁ ֹבקֶּ י ְולַּ כִׁ ין בֶּ ב ָילִׁ רֶּ  ָבעֶּ
ַאפֹו"  285 שֹו בְּ ְמֹקמֹו" )איוב ֹטֵרף ַנפְּ ק צּור מִׁ ץ ְויְֶּעתַּ ְנָך ֵתָעזַּב ָארֶּ עַּ ְלמַּ  יח,ד(.   הַּ
כמאמר החכם: עד שלא וכמה גבורה צריך לסבול על ענין הדבור, שם באות סבלנות, וז"ל: ...  286

 שתיקה[.ה-, בשער]עיין בספר מבחר הפנינים. דברת, הדבור אסירך. וכשדברת, אתה אסירו
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 אומן  אות  ס   סבלנות, סגולה                 אמונת
 

בחיים,  תחפצו . על כן287אסורו אתה 'אסורך. וכשדברת הוא הדיבור
 טוב. לראות חייכם ותאהבו

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

די  לאנג : 'אזאחכם א נאמען פון יןיועץ"  א לאאין   "פ געשריעבען טעהטס'ש
באלד  דיין געבינדענער. וויא דיבור דער גערעדט, איז נישט ווארט דאס האסט
געבינדען.  דיבור דעם דיא פון ביזט ארויסגערעדט, ווארט דאס האסט דיא אבער
אללעס  זעהן צו לעבען איהר וועללען זאלט קינדער, ליעבע מיינע דעם וועגען
 גיטץ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

עוונות.  לכפרת המסוגלים על דרך סגולה, דברים כמה יש סגולה:
שמיר, ובספר -ובציפורן, 288סגולה אותיועץ -בפלא עיין)םםםםםו

 (.        289שלו יומא תבמסכ הקדוש-ובשל"ה הקודש,-עבודת
                                                           

בסימן פו שכתב וז"ל: כללה של חכמה, שתיקה. מלה בסלע, שתיקותא  חסידים-עי' גם בספר  287

ל עד שלא דברתי, אני שליט ומושין. כשאני מדבר, אני מתחרט. וכשאיני מדבר, איני מתחרט. בתר

 , עכ"ל.על דבורי. אבל כשיצא הדבר מפי, אז הדבור מושל בי
הכל הוא דברי  יש כמה דברים המועילים לכלא פשע ולהתם חטאת בדרך סגולה ...וז"ל:   288

ונזכיר הדברים בקצירת האומר כמו  ... ם אמתרז"ל הקדושים בש''ס ומדרשים, הם אמת ודבריה

 שהביאם מוהרי''א ז''ל בספר צפרן שמיר, והיו לזכרון תמיד לשמור ולעשות ולקיים, ואלו הן:

ה בו )פרוש בכל כונתו ובתנועת איבריו הפנימיות(, אפילו הי כל העונה אמן יהא שמה רבא בכל כחו

 שמץ מינות, מוחלין לו, )שבת קיט,ב(.    

 , אפילו עבד ע"ז כדור אנוש, מוחלין לו, )שבת קיח,ב(.     שומר שבת כהלכתוכל ה

 , מעבירין לו על כל פשעיו, )יומא כג,א(.     המעביר על מדותיו כל

  , מכפרין לו עוונותיו, )שוחר טוב משלי פ''י(.יהש"רהשומע אגדה מפי הדורש, ועונה אמן  כל

א נצול ופרעה וחילו נטבעו, ואומר שירה, כאלו הו, ובעצמו שיער הים בשמחה-האומר שירת כל

 (.בשם הזוה"ק, שהביא כן סי' נא ס"ק יז ברורה –עי' במשנהמכפרין לו עוונותיו. )

 וחלין לו על כל עוונותיו, )שבת קה,ב(.   מ כשר,-מי שבוכה ומתאבל על אדם כל

ך וחטאתך תכפר", שרת אומרים לו "וסר עוונה-שני מלאכי המתפלל בע"ש ואומר "ויכלו", כל

 )שבת קיט,ב(. 

צליח, י. ואם קבלם מאהבה, יראה זרע, יאריך ימים, וחפץ ה' בידו ממרקין עוונותיו של אדם, יסורין

 )ברכות ה, א(.   

 , כאלו הקריבם, ומוחלין לו על כל עוונותיו, )תענית כז,ב(. כל העוסק בסדר קרבנות

תורה -כות ה,א(. ורבו מעלותיו, כמ"ש בפרק קנין, עוונותיו מתכפרין, )ברהעוסק בתורה לשמה כל

 )אבות פ''ו(. 

  ז(.'ח סי' ל)טור או', מוחלין לו על כל עוונותיו המתעטף בציצית, ומניח תפלין, וקורא ק"ש, ומתפלל כל

, קוב"ה אכריז עליו המצטער ובוכה ביוה"כ כשקורין פרשת אחרי מות על אבודיהון דצדיקיא כל

 קרא נז,א(.  "וסר עוונך" )זהר וי

 ל., בידוע שנמחלו לו עוונותיו )שוחר טוב תהלים פרק יח(: עכ"מי שנעשה לו נס ואומר שירה כל
מצאתי , מצות התשובה פ"ז( ובמקום אחר )ספר חרדיםז"ל שם בפרק דרך חיים תוכחת מוסר:   289

 .סגולות מועילות לכפר עון. ע"כ צריך ליזהר בהם במאד, ומכ"ש בעל תשובה

ו בצאנו לרז"ל שאמרו )שבת קיט,ב(: כל העונה אמן יהא שמיה רבא בכל כחו, אפילו היה מ ראשונה

ענות שמץ מינות מוחלין לו. והחמירו בזה בזהר )ח"ג רכ,א( ואמרו, שצריך שיזדעזעו כל אבריו, ול

ה סגול בקול תקיף. ומי שירגיל לעשות כן, הוא מבושר שימחלו לו עוונותיו, אם לא ישוב לכסלה. הרי

 אחת.

שבת, בכל תנאיה ובכל דקדוקיה, -. אמרו )שבת קיח,ב(: כל הזהיר וזריז במצות שמירתסגולה שניה

אפילו עובד ע"ז כדור אנוש, מוחלין לו, שנאמר "שומר שבת מחללו" )ישעיהו נו,ב(, אל תקרי 'מחללו' 
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יגופים ס צריך ואין הלב,-הכנת רק צריכין הסגולות, של הדברים ולכל
 והוצאות.  

 
 .290מה' " רצון ויפק חיים "מוצא האיש ואשרי

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

עוונות,  כפרת צו סגולה א זעננען וואס זאכען אסאך פערהאנדען ס׳איז סגולה:
 ספרים.     הייליגע די אין ייטטוויא ס'ש אזוי
די  אויף האבען חרטה הש״י. מז׳אלל צו הארץ דאס, גיטע נור איז עיקר דער

דיא  וואס אללעס טיען מעשים. מ׳זאלל געדאנקען, אבער שלעכטע נארישע
איהם  הש׳׳י טהון, וועט צו געבאטען האבען חכמים ז״ל דיא אין תורה הייליגע

צו  ציהט וואס מענש דעם איז וואהל ברכות ישועות אין מיט זיין מקרב זיך צו
 הש"י. פון וויללען דעם זיך

                                                                                                                                       
י זו אחת מן אלא 'מחול לו'. ולא תקשי לך, מה הוסיף בעשותו מצות שבת כדי לכפר עוונותיו, הר

 המצוות שהיה הוא חייב בהם, די"ל הזירוז היתר הוא המכפר. וכן בעניית אמן.

הים שאומרים בכל יום, לאמרה בקול ובשמחה רבה, כאילו אותה שעה -. יכוון בשירתסגולה שלישית

יצא ממצרים. שהרי אמרו במדרש )שוחר טוב פי"ח( "ויסע משה את ישראל מים סוף" )שמות טו,כב( 

עם מעוונותיהם, שנמחלו ע"י השירה ]שאמרו[. שכל מי שנעשה לו נס ואומר שירה, מוחלין לו שהסי

על כל עוונותיו. והנה אחר שציונו השי"ת לומר שירה זו בכל יום, כדכתיב "ויאמרו לאמר" )שם 

שם,א(, וכדכתב רשב"י )זהר ח"ב נד,ב( שר"ל, שנאמר אותה בכל יום, בשמחה רבה, כשעה ראשונה 

 ו אותה, ודאי כח סגולת כל יום, כשעה ראשונה שאמרנו אותה.שאמרנ

. ארז"ל )ר"ה יז,א(: כל המעביר על מדותיו, מעבירין לו על כל פשעיו, שנאמר "נושא סגולה רביעית

עון ועובר על פשע" )מיכה ז,יח(, למי נושא עון, למי שעובר על פשע. ויוכיח נפשו, ויאמר לה, ]למה[ 

ובגיהנם על עוונותייך, הלא טוב לך לסבול חרפת אנוש וגידופיו ולא תעני, תסבלי יסורין בעוה"ז 

ותשמחי ביסורין אלו, כי תועלת רפואה הם לנפשך, וזרח בחושך אורך, כמאמר רז"ל )יומא כג,א(: 

הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עושים מאהבה ושמחים ביסורים וכו'. ]פירש 

דריגות )הם( ]דיבר התנא[, זו למעלה מזו. ]הראשונה[, שומע חרפתו ומשיב, ]אבל[ החסיד ש[שלוש מ

אינו מעליב לחבירו בתשובתו. שנית, אינו משיב כלל, אך לבו מר בקרבו. שלישית, שמח ביסורין. גם 

 ה' יכפר עוונותיו.

ם, ]וישא . התבודדות. לעתות רצון, יפרוש עצמו ]במקום שלא יראוהו[ )מ(בני אדסגולה חמישית

עיניו למרום[ )למקום( אל מלך יחיד, עילת כל העילות וסיבת כל הסיבות, כמטרה לחץ, כמים הפנים 

אל פנים, כן לב האדם לאדם. כי כאשר הוא יבא לשים פניו אל אלהיו, כן הוא יתברך ישים אליו, 

 ויחדיו ידובקו.

ה, שמושכין לבו של אדם אגד-שמים ודברי-. ישמע בחשק דברי חכם כשדורש יראתסגולה הששית

רבה פ"ט פסוק ט"ו, סי' ז'( שבזה ימחלו עוונותיו. -טוב משלי פ"י; קהלת-כמים. כמ"ש רז"ל )שוחר

וחייבין אנחנו לשמוע קול מוכיח, דהכי קבלנו מפי המסורה, ג' "ונשמע", "נעשה ונשמע" )שמות כד,ז(, 

לך" )אסתר א,כ(. קבלנו, נשמע "ונשמע קולו בבואו אל הקודש" )שם כח,לה(, "ונשמע פתגם המ

ונעשה עד עולם, כל אשר יצוונו. וגם קבלנו, כל עת וזמן, יבא מאן דהוא מרבנן וידרוש תוכחות, 

שנשמע קולו בבואו אל הקודש, הוא ביהכנ"ס שנקרא מקדש מעט )מגילה כט,א(, לדרוש לרבים. למה, 

רבה -ע פתגם המלך", עד"ש )אסתרכי לא לדורש הכבוד, כי למלך הוא מלכו של עולם. וז"א "ונשמ

אסתר 'מלך' סתם, ולא אמר בהדיא 'אחשורוש', הוא רומז למלכו -פ"ג ס"י(: כל מקום שנאמר במגילת

של עולם, אע"פ שאין מקרא יוצא מידי פשוטו. ולזה אמר משה רבינו ע"ה ברבים, תוכחת "האזינו 

ברגליהם" )שם יא,ו( ]שפירושו השמים" )דברים לב,א( הם העשירים הגבוהים, ע"ד "היקום אשר 

שהממון מקים האדם על רגליו[. "ותשמע הארץ" הם העניים, השפלים כארץ. ולמה, כי לאלהים 

 שם ה' אקרא הבו גודל לאלהינו" )שם לב,ג(, ע"כ )מספר חרדים(.  הכבוד. ז"ש "כי
י מצאי     290 י ֹמְצאִׁ ֹהוָּהע"פ הפסוק "כִׁ צֹון ֵמיְּ א ַחִיים ַויֶָּפק רָּ צָּ  כה(. " )משלי ח,מָּ
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-ולעולם הזה,-בעולם מדה לטובה בהכרחי, זו הסתפקותסיפוק: 
 םםםםו. 291הבאםםםםםו

 

. 292בני ביתך' עניים לרוחה, ויהיו ביתך פתוח : 'יהייועץ-בפלא ומביא
במדת ההסתפקות, אז  שתרגילם ביתך, עניים=בני היינו, כשיהיו

 .293לאחרים גם שתוכל ליתן ה,בהרחב ביתך להנהיג תוכל
 

   הוצאה. חצי הסיפוק הוא, סדר 294:חכם בשם מביא גם
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

לאזען  בעגניגען זיך מ׳זאלל איינגעצאגען, ויזה אין לעבען צו מ׳ברויך  סיפוק:
אין  דער וועלט אויף מידה טייערע א זייער איז האט. דאס מען פיעל וויא מיט
 וועלט.    יענע
דיין  לרווחה". פתוח ״יהי ביתך אבות פרק אין ס׳שטייט ,שרייבט יועץ פלא דער
ביתך״,  בני ייםענ ארימע, ״ויהי׳ פאר ברייט אפפען זיין דאמאלס נור קען הויז

וויא  אזוי  לייט  איינגעצאגען  הויז אייגענע  דיינע פיהרען וועסט די אז הייסט,
פיהרען, וועט  גרויסע ווירטשאפט א אין לעבען ברייט וועסט די אז ארימע, דען

 נאטבעדערפטיקע.   וואס זעננען אנדערע פאר געבען צו אויסקיממען נישט
 : געזאקט האט חכם א יועץ. אז פלא דער שרייבט אויך
פון הויז  הוצאה א האלבע לעבען, דעקט בערעכנעטע איינגעצאגענע דאס 'אז

    געברויך'.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ונוסף  מפזר "יש כמו שכתוב ,295במשפט" דבריו איש... יכלכל טוב"ו
 .    296עוד"

                                                           
טובה, תפארת לעושיה בעוה"ז ובעוה"ב. -ספוק בהכרחי, היא מדה ספוק:באות  יועץ-ז"ל הפלא   291

לי ענחנו אומדה זו צריכה בין בענין הדירה, בין בענין המלבושים, בין בענין האכילה ושתיה. כי גרים 

ל ות מרווחים, חומות וחיארץ, כאורח נטה ללון עלי דרך. ומה בצע שיכלה כחו וימיו לבנות עלי

ת. מצוירים בכיורים ופיטורי ציצים, והוא לקברות יובל במקום צר אמה על אמה, ארץ חושך וצלמו

התענג בעולם שכולו טוב. ומה בצע ללבש בגדי לנאמן לעצמו, -הלא טוב לבנות באותו כסף בית

נן. ומה בצע לילך אחר רבד-ריקמה, ותקוות אנוש רמה. הלא טוב להכין לנפשו, וכסהו הענן חלוקא

לא המיני תענוגים אכילות ושתיות על הנאת רגע, עד שיעבר בחכו, ולגרם לנפשו כל חלי וכל מכה. 

 .ג בדשן נפשו, ויהיה ברוך בעולם שכלו ארוך, עכ"להימים, ותתענ-טוב להכין לנפשו מטעמים באחרית
אומר: יהי ביתך פתוח לרוחה  פ"א מ"ה: יוסי בן יוחנן איש ירושלים עי' במשנה במסכת אבות   292

  ויהיו עניים בני ביתך...
המדינה, -בינוני לפי מנהג-ונהי שאמרו )ערובין נד,א(: 'אם יש לך, היטב לך'. הינו בדרך וז"ל: ...   293

ילבש ויתכסה במה שיש לו כברכת ה' אשר נתן לו. אבל בענין אכילה  הבריות, ולכן-כי גדול כבוד

 יתן צדקה ולהתענג בשבתות ובמועדים.          להחול, וירבה -בימותושתיה, יצמצם כאשר יוכל 

תך', וכמו שפרשו על מאמר רז"ל, 'יהי ביתך פתוח לרוחה', וזה תוכל לעשות כש'יהיו עניים בני בי

 עכ"ל. שתלמדם להאכילם כעניים:
 , שער החכמה.הפנינים-מבחר    294
ה  טֹוב ִאיש"   295 ְלוֶּ ֵכל דְּ חֹוֵנן ּומַּ ַכלְּ טיְּ פָּ ִמשְּ יו בְּ רָּ   " )תהלים קיב,ה(.בָּ
ף עֹוד"   296 נֹוסָּ ַפֵזר וְּ ְחסֹור" )משלי יא,כד(. ֵיש מְּ ְך ְלמַּ ר אַּ ֹישֶּ   ְוחֹוֵשְך מִׁ

שם שפירש וז"ל: "יש מפזר ונוסף עוד וחשך מיושר אך למחסור", כבר ביארו  ועי' במלבי"ם

וא הדרך הממוצע בין הפזרנות והכילות, החכמים, שטוב לאדם לבחור הדרך הממוצע. והנה הנדיבות, ה

העולם, הנוטה לא' מן -ששניהם לא טובים, וכמ"ש: המבזבז אל יבזבז יותר מחומש. ולפי סברת

הקצוות, טוב יותר הנוטה אל הכילות מן הנוטה אל הפזרנות, כי זה יאבד מהונו, וזה עכ"פ ישמור את 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

דאס  אין א מילדער, פזרן א מ׳איז אז פערהאנדען אויך אמאהל אבער ס׳איז
         פארמעגען. זיין נאך פערמעהרט

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 ע   אות

 
לעצה  "ושומע :המלך עליו השלום-שלמה לנו כבר הורה עצה:

גם  בתורה,-גם מחכם עצה, ליטול טוב . על כן297חכם"םםםםו
    דעלמא.-במילי הנאמן הבקי-מאוהבו

 
-ממה כי טוב. רק ייעץ כי אפילו לשונאו, ,298חסידים-בספר וכתב

'איהו  להיפך, ואם עשה לאוהב. נהפך הרי לו, ישמע נפשך אם
 דאפסיד אנפשיה'.  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

וואס  דער חכם״. לעצה ״ושומע ,משלי אין שרייבט ע״ה המלך שלמה עצה:
פון קליגע  עצה א פרעגען מען א חכם. זאלל איז אנדערע, פון העצ הערט א

 לייט. -געשאפטס פון תורה, אויך דיא אין געלערנט זעננען וואס
אויך  ער זאלל שונא, זיין פאר אפילו , אזחסידים ספר אין ייט געשריבעןס'שט

 פאלגען וועט ער אז ראטהען. דען גיט איהם געבען, נור עצה שלעכטע נישט קיין
א ריכטיגע  מיט פריינד גיטער איין ווערן ער זיין, וועט מצליח וועט אין עצה דיע

 דער שילד. אליין זיך ער פאלגען, איז נישט וועט ער אז אין ליעבשאפט.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
, אז 299זה בדבר השואל חושד את הנשאל אם כי יועץ, בפלא וכתב
 לעשות  שאינה הוגנת כדי עצה שום לו יתן ולא  עצמו,  ימשוך  מוטב

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

עצה, דענקט, אז דער  א איהם מ׳פרעגט וואס דער , אזשרייבט יועץ פלא דער
איהם ראטהען. זאלל  וועט ער ווי טהון פערקעהרט וועט עצה די פרעגט וואס

שלעכטע  א איהם געבען זאל ער איידער ראטהען, וויא נישט ענדער איהם ער
שווייגען  דעם טהון, דען מיט פערקעהרט זאלל ער אז געדאנקען די יטמ עצה

 פאר  מכשול", תתן לא ״ולפני עוור פון עבירה דער פון ציהען צוריק זיך ער טהיט

                                                                                                                                       
מיד מאבד ממונו, שלפעמים ע"י הפזור יתוסף ממונו ולא יאבדנו. אומר החכם בהפך, כי המפזר, לא ת

ארץ, וכולם ילוו לו ויהיה נאמן אצלם ועי"כ יגדל כבוד עשרו, עד -ממונו, שעי"כ יגדל שמו בין עשירי

שיש לפעמים "מפזר ונוסף עוד". אבל "החשך מיושר" ע"י הכילות, הוא תמיד "אך מחסר", כי ע"י 

יכלה ממונו באין נושא ונותן עמו, ואם מצד ענשי ה', כמו אדם ממנו, ו-עינו, יברחו בני-הכילות וצרת

 שבאר בס' קהלת "איש אשר יתן לו האלהים עושר וכו' ולא ישליטנו" וכו': עכ"ל.
יל ָיָשר ְבֵעיָניו     297 ְך ֱאוִׁ רֶּ ם"דֶּ כָּ ה חָּ ֵעצָּ ֹשֵמַע לְּ  " )משלי יב,טו(. וְּ
כל אדם אשר יבא אצלך להתיעץ, אפילו בסימן קלד, וז"ל: אמר החכם: יתן עצה טובה ונכונה ל   298

 ]ר"ל, "ולפני עור"[.מים, ולא יהי' בך חטא, ש-לשונאיך, משני טעמים. אחד אשר )תבא(]תצא[ מדין

יניח וועוד, כי בזה תתנקם משונאך. כי שונאך יחשוב בלבבו: ודאי זה שונא אותי, לא יעצני טובה. 

 דעתך, ויעשה דבר אחר אשר יהי' לו למכשול, עכ"ל.
 ר"ל, דע"י העצה שיתן לו, יפעל נגדו.    299
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 .301וכו' 300עור" "ולפני של מחטא עצמו מונע ובזה לטובתו, להיפך
 

 .302תקום" היא ה׳ "ועצת
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

עצה. אין  א שלעכטע נישט, זאלסט נישט געבען פערשטייט ער וואס בלינדען א
 .שטאנדהאפט איז ב״ה עצה פון גאט יד נור דאס וויססען מ׳זאלל

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
בעוונותינו הרבים  כי הזאת, להמדה 303קראו" טמא, "סורו עצבות:

 . 304יהיר לץ שמו" "זד מאההטו-רוחםםםםםו
 

דבר  איזה אודות לפרוס מצודתו חס ושלום העצבות שמתחיל ותיכף
הנשמה,  אל הגוף, הן אל הנוגעים דברים ענין אודות שיהיה, הן

לץ  של חרחור על ידי חס ושלום, עולמי אאבד לנפשכם: למה אמרו
יתנחם  אפשר, שלא האדם האפשרי, ומה יעשה דבר בכל הזה. כי

 שמו.   -הבורא יתברך ברצון
 

אחת,  תנועה אפילו להתחיל לעשות, אי אפשר האפשר בדבר ואפילו
"והיה   קדושהבעש"ט ה כמו שכתביתברך. -הבורא ועזר ברצון אם כי
שכן 'המבטיח' -מכל מה׳. הוא 'המבטח' הפעולה, אפילו ,305מבטחו" ה׳

                            .306יתברך-השם רק בודאי הוא
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

עשלאגענער ג-אנידער שטענדיג מ׳איז וואס שחורה א מרה הייסט דאס עצבות:
מטמא  וואס איז מדה עא שלעכט איז בעטריעבט, פערזארגט, טרויעריג, דאס

 מענש.   דעם
איבער  דאס א עצבות, הערשט אין ח״ו אריין זיך לאזט מענש דער זאבאלד אין

 חאפען, צוריק זיך אין נעהמען אין אכט זיך מען בנפש. זאלל בגוף, סיי סיי איהם
מענש  א פערלארענער חלילה זיין זאלל איך וואס זעלבסט: צו זיך צו זאגען אין
מחשבות, דען  שוועהרע נארישע אזאלכע אומריינע ועלטען, דורךו ביידע פון

וואס  טיען, אין צו בכח האט ער וואס מענש טוען דער זאלל זאך, יעדע א בייא
    הש״י. פון וויללען הייליגען דעם מיט זיך טרייסטען ער נישט, זאלל קען ער

הייליגען  וןפ וויללען דעם מיט נור איז קלענסטע בעוועגינג דיא אפילו וייל
 פון נאהמען אין געשריבען שוין האבען מיר וויא אזויהילף,   זיין באשעפער,  אין

                                                           
ֵלל ֵחֵרש    300 ֹשל"לֹא ְתקַּ ֵני ִעֵּור לֹא ִתֵתן ִמכְּ ִלפְּ י ְיֹהָוה" )ויקרא יט,יד(. וְּ יָך ֲאנִׁ   ְוָיֵראָת ֵמֱאֹלהֶּ
ואם  ...ואף אם בטובת חברו יוצא נזק לו, אל יחוש. כי בשכר זאת ה' ישלם לו טובה כפולה. וז"ל:  301

י בש לעצמו, לא משום זה יתן עצה שאינה הוגנת, אלא יחשך עצמו מן העצה, ויאמר: אין רוצה לחו

 עצה, לך אצל אחר.  

' הועצת וכל העצות ישמע, וישא ויתן בדבר, וימלך בקונו ויתפלל אליו שיתקנהו בעצה טובה מלפניו, "

       היא תקום, )משלי יט כד(: עכ"ל.                                       
יש    302 ב אִׁ ֲחָשבֹות ְבלֶּ בֹות מַּ קּום"רַּ ה ִהיא תָּ ֹהוָּ  " )משלי יט,כא(.  ַוֲעַצת יְּ
אּוע"פ הפסוק "  303 רְּ ֵמא קָּ יפּו ָלגּור"  סּורּו טָּ ם לֹא יֹוסִׁ גֹויִׁ ם ָנעּו ָאְמרּו בַּ י ָנצּו גַּ ָגעּו כִׁ ל תִׁ ָלמֹו סּורּו סּורּו אַּ

 )איכה ד,טו(. 
ת ָזדֹון" )משלי כא,כד(.  מֹוֵזד יִָּהיר ֵלץ שְּ "  304 ְברַּ ה ְבעֶּ  עֹושֶּ
יֹהָוה    305 ח בַּ ְבטַּ ר יִׁ ר ֲאשֶּ בֶּ גֶּ ַטחֹו"ָברּוְך הַּ ק ִמבְּ ֹקוָּ יָּה יְּ הָּ  ירמיהו יז,ז(. ) "וְּ
 מ"ש בענין זה בהרחבה. 115עיין לעיל בהערה     306
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רואה  והוא תמיד", לנגדי "ה׳ 'השתוות'. לשון "שוויתי", ונקיים
          כחי. לריק אכלה מדריכי, ולמה מעשיי, והוא

 

זו  מה 'שמחה' בשרינו, ומרפה לכל לנפש, טבא-סימנא איתנח וכבר
 . 307וכו' לכת-צנעה טאתי,חיתה, מוויתי, ש עושה?

 

הרחמן.  יתברך, אבינו-השם לנו יעזור בוודאי לבבנו, את נכונה ואם
בכל  מצותיו לנו וערבה ,308לטוב' אותנו ויערוב יניחנו לעושקנו, 'ואל

ה' קוותה   "קויתי  שכתוב כמו  בשמחה, איזה מצוה אחר עת לרדוף
עוד  לנו יש 'ומה רק רגע, הוא חיינו וכל .309הוחלתי" ולדברו נפשי

נלך.  שמו, בטרם-יתברך 310המלך' אל מעט עוד לזעוק כי אם צדקה,
 צורנו וגואלנו.  אבינו הוא ,311בעודי" לאלקי בחיי אזמרה ה׳ ו"אהללה

 

ל שכן ומכ להתגאות . שלא יזהר בעושר, האדם אם אופנים, ובכל
ברכתו,  כפי אדרבא, רודים.מ-העניים את שלא לבייש וחומר,-וקל
 ונפש.  וףבג יבורך מזה כי יפות,-פנים לאחרים בסבר גם וישפיע יריק

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

צוגרונד  כח דעם זיך מ׳זאלל שאדע א איז דעם וועגען ש"ט ז"ל.בע הייליגען
אויף  איהם ציברעכען וואס מחשבות, ביטערע אזאלכע שוועהרע מיט ריכטען
אויפרעכט  זיין זאלל הארץ דאס אין פרייליך, זיין מען ח״ו. בעסער זאלל אייביג

אונז  ס׳זאלל פאטער, אין בארעמהערציגען אונזער הייליגען צו הש״י, צו
 מצות.            דיא הייליגע ליעבלעך זיין

שמחה. אזוי  מצוה מיט א יאגען נאך צו נאך זיכען זיך מען צייט, זאלל יעדע צו
נפשי״  קוותה ה׳ אין תהילים ״קויתי שרייבט ע״ה המלך געפיננען, דוד מיר וויא
אין  שטרעבען מיין איז פט.  אבער צו וואסהא נשמה מיין הש״י, אין צו האף איך

צו  מצות געהאפט, זיינע איך רייד האב זיינע צו הוחלתי״ ״ולדברו האפפען, נור
נור  דאך איז וועלט דער אויף לעבען בטחון. אונזער גאנץ מיין געוועזען איז טהון

פאר בע מלך, הייליגען אונזער בעטען אין שרייען מיר נור צו קעננען וואס רגע, א
״אהללה ה׳  זאגט ע״ה המלך תהילים, דוד אין ס׳שטייט אזוי ווי אוועק. גייען מיר

וועלל  איך בעודי״ לאלקי ״אזמרה לעבען, מיין ביי הש״י וועלל לויבען איך בחיי״
דאך  איז וועלט, ער דער אויף דא נאך בין איך לאנג זא גאטט צו מיין זינגען

                     אויסלייזער. אונזער און שטארקהייט, אונזער טאטע, אונזער
ער  עושר. זאלל א איז אין גיט, גייט מענש א פאר סיי אופן, יעדען א אויף אין

באשעפעניש,  שום קיין אקעגען שטאלץ זיין נישט זאלל זיין געווארנט
פערשעהמען אין  נישט חלילה זייא זאלל לייט, ער ארימע אקעגען איבערהויפט

 הש״י האט וואס ברכה זיין לויט געמיטה. אדרבא, זייער ערןדערביט שטארקער
פריילעך פנים.  א מיט אויך אנדערע פאר זיין  משפיע  ער  זאלל  געבנשט,  איהם

   ונפש.      בגוף ווערן געבענשט ער וועט דען פאר דעם
                                                           

 מ"ש בענין זה בהרחבה. 57-49עיין לעיל בהערות    307
ים""ֲעֹרב עַּ  ע"פ הפסוק   308 י ֵזדִׁ ְשֻקנִׁ ל יַּעַּ  תהלים קיט,קכב(.  ) ְבְדָך ְלטֹוב אַּ
ִתי"   309 לְּ רֹו הֹוחָּ בָּ ִלדְּ ִשי וְּ ה ַנפְּ תָּ ה ִקּוְּ ֹהוָּ   תהלים קל,ה(. ) "ִקִּויִתי יְּ
ְבְדָך בְ   310 ת עַּ ת אֶּ ָתשֶּ ְך וַּ לֶּ מֶּ י הַּ אֹדנִׁ ת לַּ ְנֵשי ָמוֶּ ם אַּ י אִׁ י כִׁ י לֹא ָהָיה ָכל ֵבית ָאבִׁ ֹאְכֵלי ֻשְלָחנֶָּך ע"פ הפסוק "כִׁ

ֹעק עֹוד ֶאל ַהֶּמֶלְך ִלזְּ ה וְּ קָּ דָּ  " )שמואל ב יט,כט(.ּוַמה ֶיש ִלי עֹוד צְּ
עֹוִדי"  311 ה ֵלאֹלַהי בְּ רָּ ַחיָּי ֲאַזּמְּ ה בְּ ֹהוָּ ה יְּ לָּ  " )תהלים קמו,ב(. ֲאַהלְּ
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 העניים.  'והנותן   נגד  להראות  עוצב  שלא  חס  ושלום,  להיפך  גם

 .312בי״א ברכות' והמפייסו, ברכות. לעני, מתברך בשש פרוטה
 

-מהשם יתברך בוודאי כי ונאמנות, אמונה דרך אופנים בכל ולשמור
 .313טוב" משמן שם יתברך, ו"טוב

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

זיך  ער זאלל גיט, נישט איהם ס׳גייט פערקעהרט חלילה, אז אויך ווידער
א  ארימאן דעם פאר צייגען נישט זיין געמיטה, אין הארץ אין זיין שטארקען

מ׳גיט  אז וועזען, דאסגע מזכיר שוין דאס מיר האבען פנים, וויא דערביטערט
בעט  מ׳ ווען געבענטשט. אין ברכות 6מיט  ווערט ער פרוטה, א ארימאן דעם

הש״י  פון געבענשט ער ווערט פנים, א פריילעך צייגט איהם אין איבער איהם
דעם  דורך מחלב״ שיניים ״ולבן שטייט הייליגער תורה ברכות. אן דער עלף מיט

לאכען  ביים ארעמאן, געווענליך צום פנים א לאכענדיג מ׳שמייכעלט מיט וואס
ווייזט  דיא וואס דאס שינים״ ״ולבן הקדושה תורה דאס די ציין זאגט די זיך זעהן

מילך  די פון ווערט מעהר איז ״מחלב״ ארימאן דעם ציין פאר די ווייסקייט פון די
 צו עססען.   איהם די גיבסט וואס

דיא  צו טרייאשאפט אין דעם נאמנות אויף געבען אכט אייך איהר זאלט אויך אין
א  בעססער הש״י, ס׳איז פון געבענשט ווערן בוודאי איהר מענשען, וועט גיטע

געשריעבען  האט גיט, אזוי וואס שמעקט אהל-בוימ גיטען שם, פון גיטער
 ע"ה. המלך שלמה חכם, גרעסטער אונזער

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 אות  פ

 
 לפרנסה:  -פרנסה:  סגולות

 

    .314באמונה ומתן משא א(םםםםםו
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 פרנסה.  צו סגולות אסאך פערהאנדען ס׳איז  פרנסה:
 עהרליך האנדלען.   מ'זאלל א( 

                                                           
כל הנותן פרוטה לעני, מתברך בשש ברכות. )ט,ב(, וז"ל הגמ': וא"ר יצחק:  עי' בב"ב  312

הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות, דכתיב: "הלא  כות.מתברך בי"א בר -המפייסו בדברים ו

תברך פרוש ...ועניים מרודים תביא בית כי תראה ערום" וגו' )ישעיהו נח,ז(; והמפייסו בדברים, מ

באחת עשרה ברכות, שנאמר: "ותפק לרעב נפשך ונפש נענה תשביע וזרח בחשך אורך ואפלתך 

קומם נחך ה' תמיד והשביע בצחצחות נפשך וגו', ובנו ממך חרבות עולם מוסדי דור ודור תכצהרים, ו

 יב(.-וגו'. )ישעיהו נח,י
ָּוְלדֹו"  טֹוב ֵשם ִמֶשֶמן טֹוב"   313 יֹום הִׁ ת מִׁ ָמוֶּ  קהלת ז,א(. (ְויֹום הַּ
ן בה' כי הוא כר בכיסו, כי המאמיישכתב וז"ל: ...ואדם נ ,ומתן(-)באות משא יועץ-עי' בפלא   314

אמין הנותן כח לעשות חיל, ושכל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה )ביצה טו,א( מפי עליון, לא י

שר עו"ה שע"י עברו פי ה' יצליח את דרכיו, הס כי לא להזכיר. ואם יצליח, בודאי בלי שום ספק, שיהי

ישר שהולך בדרך  , מלבד ענשו שיהיה שמור לו לעוה"ב. ואם תראה אדם"שמור לבעליו לרעתו

ו. מצמים. חלילה להאמין שיש צדיק אובד בצדקו, ח"וטובים, ונושא ונותן באמונה, שמזונותיו מצ

ב השופט כל הארץ לא יעשה משפט ישר, חלילה וחס, רק לו נתכנו עלילות. והמאמין בה' באמת ובל

 לטב עבד, למען שלם, יאמין באמונה שלמה שהצור תמים פעלו, כל דרכיו משפט. וכל דעבד רחמנא

 עכ"ל. ייטב לו בעולם שכלו טוב,
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          חס ושלום. שום איש את להונות, ולגנוב, שלא  ב(
    . 315על הפרנסה קולנו' 'שמע תבתפיל להתפלל  ג(
 . 316כתיקונה ידים,-להזהר בנטילת  ד(
 בשמחה.      בשירת הים, ולאומרה לכוון  ה(

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ח״ו. בעגאנבענען אדער פאפפען נישט קיינעם מ׳זאלל ב( 
 פרנסה.         אויף קולנו' 'שמע פון ברכה דער בייא זיין מתפלל מ׳זאלל ג( 
 איז.            דין דער וויא הענד, אזוי די וואשעען געבען אכט מ׳זאלל זעהר ד( 
 וונה.כ אין שמחה, מיט ישיר' 'אז פון דיא שירה מ׳זאלל זאגען ה( 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

שכל  (, שקבלה,החינוך-ספר בשםאכילה  " )באותלא יועץכתב ב"פ  ו(
 .      318חייו ימי כל ויין לומצ מזונותיו ,317המזון בכוונה-בברכת הזהיר

                                                           
, וז"ל: אם רצה להוסיף בכל ברכה מהאמצעית, (סימן קיט סעיף א) עיין בשו"ע או"ח הל' תפלה  315

היה צריך פרנסה, ברכה, מוסיף. כיצד, היה לו חולה, מבקש עליו רחמים בברכת רפאנו; ה-מעין

אח"כ מוסיף, אבל לא יוסיף ואח"כ ויתחיל בברכה  . הגה: וכשהוא מוסיף,השנים-מבקש עליה בברכת

וב'שומע תפלה', יכול לשאול כל צרכיו, שהיא כוללת כל יתחיל הברכה )טור סי' תקס"ז(; 

מר , כשמוסיף בברכה מעין אותה ברכה, אם מוסיף אותו בשביל כל ישראל, אוולהר"ר יונה; הבקשות

סוף הברכה, ולא באמצע; ואם שואל צרכיו ממש, לא יוסיף אלא בויחיד. -בים ולא בלשוןר-אותו בלשון

ישאל שכגון שיש לו חולה בתוך ביתו, או שהוא צריך לפרנסה, יכול לשאול אפי' באמצע הברכה, והוא 

'שומע תפלה', וכן בסוף התפלה, בין קודם 'יהיו לרצון' בין  רבים; ובברכת-וןיחיד ולא בלש-בלשון

 כיו ממש, בין צרכי רבים, עכ"ל.       רבים, בין צר-לשוןב יחיד בין-אחריו, יכול לשאול בין בלשון

תי עויתי פשעתי וטוב לומר חטא -כו'  ובש"ת יכול, שכתב וז"ל: (שם ס"ק א)ועי' במגן אברהם 

       , עכ"ל.(יק-עמ' קט) וכ"ה בזוהר שמות)כתבים(  אפי' הוא עשיר)הכוונות( ולשאול מזונותיו 
דבזוהר בה"ט, ועיין בש"צ בשם חכם אחד, ע -, שכתב וז"ל: צרכיו (שם ס"ק ג) ועי' בשערי תשובה

ע"ש, וע"ש שכתב, שיאמר התפלה  פ' פנחס מוכח שאין לומר תפלה על מזונות בתפלת המנחה

ו ם עליבהכנעה כו', עכ"פ בקול בוכים, ויקבל עליו שלא לעשות עוד כזה מדעתו. ואם לאו, אז מקטרגי

רק אחת כוללת, כמו 'זרע אנשים' כ"כ בר"י בשם מהר"א ויזהר שלא להרבות שאלות, כו'. 

 , עכ"ל. ברודא, גם תלמידי האר"י ז"ל כתבו: דבש"ת, יתוודה בקיצור

כתב הח"א נכון וראוי לכל אדם  , וז"ל:(ס"ק ח) סימן קכב במ"ב להביא כאן מ"שולסיום ראוי 

ל כושיהיו  ,רעו וזרע זרעוושלא ימוש התורה מפיו וז ,להתפלל בכל יום ביחוד על צרכיו ופרנסתו

 ואם .וכל מה שיודע בלבו שצריך לו ,ושלא ימצא ח"ו פסול בזרעו ,יוצאי חלציו עובדי ה' באמת

וע וטוב יותר לקבאינו יודע לדבר צחות בלשה"ק יאמרנה אף בלשון אשכנז רק שיהיה מקירות לבו. 

כדי  'שומע תפלה'רכת מלקבעם בב ,אחר שסיים כל הי"ח ,תפלות על כל הענינים הצריכים לו

  עכ"ל.שכשיצטרך לענות קדיש או קדושה יהיה יוכל לענות אחר אמירתו יהיו לרצון לכו"ע: 
)סימן קנח סעיף ט(, וז"ל: צריך ליזהר בנט"י, שכל המזלזל  עיין בשו"ע או"ח הל' נטילת ידים  316

: וז"ל (סב,ב) מהגמ' בשבת ומקורו טהורבנט"י חייב נידוי, ובא לידי עניות, ונעקר מן העולם, עכ"ל. 

ומזלזל א"ר אבהו, ואמרי לה במתניתא תנא: שלושה דברים מביאין את האדם לידי עניות, ואלו הן: ...

 '. . עכ"ל הגמאנא משאי מלא חפני מיא, ויהבו לי מלא חפני טיבותאדא"ר חסדא: ... בנטילת ידים.
בהקדמה לברכת נט"י(, שכתב  115מ' ע שן לפני בהמ"ז,-בכסא) יעב"ץ' יעקב להג-ועיין בסידור בית

-פי"כ בסוכחפני טיבותא. והסימן ]לזה[, "וינטלם וינשאם". ורמוז  וז"ל: ...והזהיר בה, יהבו ליה מלא

 . 580', בגימטריה 'עשיר'. שהאותיות כפולות, ]על לת ים[. = יםיד לתנטי עלתיבות של '
הלב. כי ]אם[ יתן אל לבו לדברים -בשמחתרם, ו-המזון בנחת, ובקול-וז"ל: וצריך שיברך ברכת  317

שהוא מוציא מפיו לכון בהם בעומק, אי אפשר שלא לשמוח. ולפי הנראה מדברי הזוה"ק )שמות ריח(, 

המזון בשמחה. והגדר הגדול כדי לכון, -יש צורך גדול, וחובת גברא, למעבד כל טצדקי כדי לברך ברכת

עלה. ויכון בארבע ברכות, כנגד ארבע אותיות של שם שיברך בעינים סגורות, או עיניו למטה ולבו למ

להשפיע שפע וברכה בארבעה עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשיה. אשרי ילוד אשה שכך זוכה! 
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 .    320בו ז״ן תיבות יש אכילה, כי קודם 319רועי" ה׳ "מזמור... לומר   ז(
זה מקיים  יצרו, ובזכות לזבוח אם כי ,321שביעה עד לאכול שלא  ח(

-שםה משביעו דייקא, , ועל ידי זה322נפשו" לשובע אוכל "צדיק
למלאות  שמתכוונים "בטן רשעים" להיפך, וחס ושלום יתברך.

 אחרי זה.                       כריסם, "תחסר"
, השמות 323ומשביע"ך די את חותפ״ בפסוק לכוין מאד ט(

 ובטחון.     אמונה . והעיקר324הקדושים
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 מיט עססען דעם נאך בענטשט וואס דער , אזהחינוך-ספר אין טעהטס'שו( 
האבען  וועט שפייז, ער זיין פעהלען נישט ס׳וועט איהם אז בטוח איז כוונה,
                                           וועט לעבעען.        ער ווילאנג בכבוד, פרנסה

 עססען.     בעפאר מ׳גייט רועי״ ה׳ לדוד ״מזמור קאפיטל דאס זאגען מ׳זאלל ז( 
עסען  סאך עססען, דאס א אסאך מיט מאגען דעם אנפיללען צופיעל ח( נישט

            נפש.                                        און גוף דעם פאר געזונד נישט איז
את  ״פותח פסוק דעם ביתך״ יושבי ״אשרי אין ווען מ׳זאגט זיין מכווין ט( מ׳זאלל

                         הש״י.             אויף בטחון אין אמונה איז, עיקר הייליגע שמות. דער דיא ומשביע״ ידך
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

, 325בשלח קודש פרשת-במוצאי שבת סגולה לפרנסה, לקרוא גם י(
  תכי "והיי הקדושים-מספרים ידוע וגם    .326סוכות" המקום "שם  עד

                                                                                                                                       
המזון, מזונותיו מצויין לו בכבוד כל ימי -שקבלה יש, שכל הזהיר בברכת)מצוה תל(,  וכתב החנוך

 ול ליוצרו, וכל מעשיך יהיו לשם שמים, עכ"ל.רוח גד-צא ולמד מן השכר שעושה נחת חייו.
 אות ו(, שכתב וז"ל: 120שן לפני בהמ"ז, עמ' -)בכסא יעקב להג' יעב"ץ-ועיין בסידור בית   318

ל, הוי"ה, וכו' -הזן, הוא ביסוד יצירה דאצילות, ...'זן' בגימטריה א-רבנו ע"ה שתיקן ברכת-והנה משה

 עי"ש שהאריך, ואכמ"ל.  
מֹור"   319 ר ִמזְּ סָּ ֹהוָּה ֹרִעי לֹא ֶאחְּ ִוד יְּ דָּ  " וגו', )תהלים פרק כג(. לְּ
 , כי מזמור זה הוי תפילה על הפרנסה.ועי' בא"ר שהביא בשם השל"הה. -ו-ה-ל  י-כמנין א   320
שן לפני -)בכסא יעב"ץ' יעקב להג-ועיין גם בסידור בית. 82-ו 24עי' במ"ש לעיל בהערות   321

 בה.מ"ש שם בהרח ,ד(-בהמ"ז, עמ' קיג,א, באותיות א
ר"   322 סָּ ִעים ֶתחְּ שָּ שֹו ּוֶבֶטן רְּ ֹשַבע ַנפְּ   " )משלי פרק יג,כה(.ַצִדיק ֹאֵכל לְּ
ִביעַ "    323 י ָרצֹון" )תהלים קמה,טז(. פֹוֵתַח ֶאת יֶָּדָך ּוַמשְּ   ְלָכל חַּ
 ה ואדנ"י.-ו-ה-דך. שעולה למנין צ"א, כמנין יית אותח פהתיבות -, היוצא מראשיי-א-שם פר"ל:    324

שיכון,  ייםח-וכתב בספר תוצאות ליך ישברו" וגו', שר"ת = צא כנ"ל[.אל כיני ע]וכ"ה גם בפסוק הקודם, "

עות שמות אלו, משפי ', כי בוהאריז"ל כתבשבשני שמות הללו, הקב"ה זן ומפרנס את כל העולמות. ]

י , וז"ל: ..אל תקרדרשהביא מ)ח"ב פרק יד ב(  ובספר ברומו של עולםהפרנסה לברואיו יתברך[. 

  יש בהם י' בראש, וי' בסוף, עכ"ל.  ואדנ"י( ה-ו-ה-)י, אלא יודיך. כלומר, שבשני שמות אלו "ידיך"
 , ואכמ"ל.שמות פרשת בשלח, עה"פ "ובני ישראל יוצאים ביד רמה" )יד,ח(( עי' בספר דגל מחנה אפריםו)

 , בהמשך באות י[. המחבר "ש זקניועי' במ]. ךיד תא חתיבות פותה-, היוצא מסופיך-ת-ושם ח

כ"כ גם אמן, וסוכה, שהקודש, שכתב -, בשמותפארת לגאון מרן הבן איש חית-ועי' גם בספר עטרת

 בשלח[. היוצא מג' הפסוקים ויסע ויבא ויט שבפרשת 45-ה]שהוא שם עולים למספר צ"א שהוא שם סא"ל 

-וגם יש שם שם חת"ך היוצא מסופי. שגם המכוון כנ"ל במצוות סוכה, יזכה לכך, ולפי"ז נראה

 הסוכות. -הכתוב בחג" חשמ ךא תתיבות "והי
שהביאו בסדר  מעמדין יעב"ץ' יעקב  להג-ועי' בסידור ביתנראה דצ"ל פרשת וישלח. ]   325

 זמירות למו"ש, וכתב שם: כשצריך ליסע לדרך, אומר פרשה זו. וכ"כ הוסיף שם עוד ג פסוקים[.
ע ֻסכֹ    326 ל ֵכן ָקָרא "ְויֲַּעֹקב ָנסַּ ְקֵנהּו ָעָשה ֻסֹכת עַּ ת ּוְלמִׁ ן לֹו ָביִׁ בֶּ יִׁ קֹום ֻסכֹותָתה וַּ " )בראשית ֵשם ַהּמָּ

 לג,יז(.
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            . 327פרנסה של הקדוש-השם תיבות-סופי ״,חשמך א

 יפות.        פנים בסבר אורחים, ולהאכילם להכניס  יא(
בהקיץ  פניך אשבעה אחזה בצדק לומר: ״אני נתינת צדקה, ובעת

כידוע  הקדוש.-מתקנים השם צדקה, על ידי . כי באמת328תמונתך"
וא כנגד[ האצבעות ]ה ה"א ו"ד.י. הפרוטה, הוא כעין הקדוש-בשל"ה

]הוא כנגד[ אצבעות  ,ה"א י"ו.ו עם הפרוטה, הוא הנותן. הפושט של
  המקבל.

 

 ש. וכןממ הקדוש-השם פניך", פנימיות "אחזה ,לכוין יש ועל דרך זה
    אביון.  לימין יעמוד כי תמונתך", בהקיץ "אשבעה

 

רבי מנחם מנדל  להקדוש ,329ציון מנחם הקדוש-בספר מוזכר  יב(
פרוסה  דשבת כשאוכל סעודות בג׳ לכוון ,זכותו יגן עלינו ניומרימע

 א׳ שני, היינו, ביום ביום לו יחסר לא המאכל שזה הראשונה, ולעיסה

לו  ךימש ועל ידי זה המעשה,-ימי מששת ויום יום לכל דשבת. וכן
    קדושים.ה-עד כאן דבריו החול,-ימי פרנסה לכל

 

, היינו 330והכינו" הששי ביום "והיה , הפסוקעל דרך זה לכוון ואפשר
 יום  ילקטו 'פרנסה'. "על אשר בגימטריא "והיה משנה", קודש.-לשבת

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 סוכות". המקום "שם ביז וישלח, פרשה שבת ליינען די אימוצ מ׳זאלל   י( 
 פנים. אפרייליך מיט אורחים, הכנסת פון דיא מצווה זיין מקיים מ׳זאלל יא( 
, אז י"עז רימענעוו פון ענדילער' מ רבי צדיק הייליגען פון אויך טעהטס'ש  יב(

שפייז  דיפעהלען  נישט ס'זאלל אז האבען, זין אין מען זאלל שבת, עססען ביים
אזוי  פערגניגען גרינג בכבוד, מיט פרנסה זיין וועט זכות דעם וואך. אין גאנצע א

 אמן. גיטען, אללעם מיט פלאגע, אהנע שבת וויא
                                                           

 הכתוב בתפילת 'אבינו מלכנו זכרנו לפרנסה וכלכלה'. ',רצון-יהי'עי' ב    327
מּונֶָּתָך"   328 ִקיץ תְּ הָּ ה בְּ עָּ בְּ ֶניָך ֶאשְּ ֶצֶדק ֶאֱחֶזה פָּ   יז,טו(. " )תהליםֲאִני בְּ
ממה ששמע מפ"ק ציון חיברו הרה"ג החסיד מו' יחזקאל פאנעט אב"ד ור"מ זיבענבערג, -]ספר מנחם  329

 ה'מן', )מתוך-...כי עשרים ושתים שנה דרוש דרש מידי שבת בשבתו על פרשת הרמ"מ מרימנוב זצוק"ל.

קודש -וין באכילת שבתיש לאדם להתפלל ולכ עקב(: שבת פ'-)בהוספות לפ' עקב, בלילוז"ל  ההקדמה([.

כשאוכל הפרוסה ולעיסה הראשונה, שזה המאכל לא יחסר לו ביום ראשון, וכן לכל  בג' סעודות,

וזה היה מדרגת שמאי, שהיה  חול.ה-יום ויום מששת ימי החול, וע"י זה ימשוך לו פרנסה לכל ימי

והמשיך פרנסה ימיו,  בת, היה אוכל כלש-בת ]ביצה טז א[. ר"ל, שע"י כבודש-אוכל כל ימיו לכבוד

 .    ודשק-החול מיום שבת-לכל ימות

 אומר אבל הלל, מדה אחרת היתה בו, שהיה אומר "ברוך ה' יום יום". פי', שעל ידי זה הדיבור שהיה

 "ברוך ה' יום יום", והיה בטחונו חזק )בזה( ]בה'[, עי"ז המשיך פרנסתו תמיד. 

: "ויברך אלקים את יום השביעי", כיון דלא ]ח"ב פ"ח ע"א[ שהקשה הקדוש-וזה דאיתא בזוהר

ומא משתכח ביה )כו'( ]מזוני, מה ברכתא אשתכח ביה[? אלא הכי תאנא, כל ברכאן דלעילא ותתא, בי

-כולא ביה', פי' שכל המשכתדקודש 'מזונא -ואיתא שם על ה'מן' של שבתשביעאה תליין. 

שה'מן' ירד בודאי על ג' סעודות של  ולזה מכוין ול, היה בה'מן' של שבת.הח-המזונות מששת ימי

מעשה, ה-סעודות נגד ששת ימי משנה, שהם ו'-שבת ]כ"כ בעלי התוספות פ' בשלח[, ועל כל אחד לחם

 , עכ"ל.שעי"ז המשיכו מזונא לכל ימות החול
ֵהִכינּו "   330 יָּה ַביֹום ַהִשִשי וְּ הָּ יאּווְּ ר ָיבִׁ ֶנה ַעל ֲאֶשר ִילְּ  ֵאת ֲאשֶּ יָּה ִמשְּ הָּ טּו יֹום יֹוםוְּ  שמות טז,ה(.) "קְּ
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 אומן      )סגולות לפרנסה(אות פ  פרנסה,      אמונת
 

 ..331הימים לכל פרנסה תהיה מאכלו ]של[ שבת, היינו, מברכת יום",

                                                           
 ואלו הם: מן הראוי להוסיף עוד מס' סגולות לפרנסה, המובאים בחז"ל וברז"ל. ודאתינן להכי,  331

 העקדה-פרשת טוב לומר, וז"ל: (סימן א סעיף ה)או"ח בהלכות הנהגת אדם בבקר  כתב בשו"ע  א(

  , וכו'.'מן'ה-ופרשתיט( -)בראשית כב, א
אין ו , וז"ל: ...ויכול לומר פרשת העקידה ופרשת המן אפילו בשבת.(ס"ק יג) רהשם במשנה ברו 'וכ

' דוד גדי באמירה, אלא שיתבונן מה שהוא אומר, ויכיר נפלאות ד' וכן מ"ש בגמרא: כל האומר תהלה ל

-תפעמים בכל יום, מובטח לו שהוא בן עוה"ב ג"כ באופן זה, )מ"א(.  וטעם לאמירת כ"ז, כי פרש

המן, כדי -. וגם כדי להכניע יצרו כמו שמסר יצחק נפשו. ופרשתאבות בכל יום-י לזכור זכותעקידה, כד

יב המרבה לא העדיף והממעיט לא החסיר להורות פרטית, וכדכת-שיאמין שכל מזונותיו באין בהשגחה

ואיתא בירושלמי ברכות: כל האומר פרשת המן מובטח לו שאין ריבוי ההשתדלות מועיל מאומה. 

 ה.זואני ערב על  , וכתב ע"ז:שהביאו)סי' רנו(  ועי' גם בתשב"ץ, עכ"ל.  מעטו מזונותיושלא ית

ששמירת )פנט(, שביאר ע"פ הפסוק "והיתה שבת הארץ לכם לאכלה"  עי' בספר מראה יחזקאלב(  

 ומביאו גם בדרשה לשבת שובה, עי"ש.  א סגולה לפרנסה.יה ,שבת

שללמוד בתפילין , שמביא בשם ס' זכירהאות יח(  נקי-ח"ב )פרק נג בקב הישר-עי' בספר קבג(  

 דר"ת, הוא סגולה להצלחה. 

 ,דף כ,ב() פנחס-ספר מדרש שמביא בשם ,קי אות יח(נ-)פרק נו בקב ח"ב הישר-עי' בקבד(  

 .  שאמירת י"ג עקרים בכל יום, הוא סגולה לפרנסה

 .  הפת, מסוגל לעשירות-וריזהירות בפיר כי)ח"ג דף ד,ב(, שכתב  עי' בליקוטי מהרי"ח ה(  

 . סכין חדה, סגולה לפרנסהש שכתב,)סי' רטו בקו"א(  המנהגים-בספר טעמי עי'    ו(

כתב וז"ל: פוסקין מלומר גשם שמצות תאכל,  -מאמרי חודש ניסן מאמר ח  יששכר-עי' בספר בני ז(  

הוא סגולה לפרנסה,  והנה אכילת מצה 'לחם עני'פסח. דהנה גשם הוא פרנסה )תענית ב,ב(. ה-בחג

עמ"ש )ע"כ: בפסח נידונין על התבואה )ר"ה טז,א(  כי מאכילת מצוה הלזו, נמשך פרנסה לכל השנה,

...והוא סוד אכילה שרשיית נ"י, בגימטריא גש"ם. ע-ע"כ מצ"ה, לח"ם .במאמר קריעת ים סוף ]אות ב'[(

אכילת מצה 'לחם עני'  שראל. הנה גשם הוא הכנה לפרנסה, וכשיגיע זמןי-לכל השנה לפרנסת

 . , הבן הדבר, עכ"ל. ועי"ש עוד שהאריך לבאר הדבר ע"פ סוד, ואכמ"לשוב אין צריך להכנה אחרת

מחוסר פרנסה, רוצה באשר ל"ע  ,ר שאלניסימן תיג, וז"ל: אודות אש יצחק-עי' בשו"ת שיחח(  

ירושלמי דיומא . הנה מאחר שחז"ל באחרון דסוטה, ובלקבוע משכנו במקום אחר, אם יעשה כן

חר, אאמרו: אחת מג' חנות, הוא 'חן מקום על יושביו', ואם בכ"ז לבו אומר לו לתקוע אהלו במקום 

מאן דביש  בוודאי מן השמים הוא, ולקיים דברי רז"ל ג"כ בסוף פ' איזהו נשך: ג' צועקין ואינם נענין,

עם גמ' פ"ק דר"ה: ג' ואני עלתה במחשבתי שהוא מטלי' בהאי מתא, ולא אזיל למתא אחריתי. 

דברים מקרעים גזר דינו של אדם... וי"א אף שינוי מקום, ולזאת כיון דבהולכו למקום אחר 

 . ישתנה עליו גז"ד, לזאת חיובא רמיא מרז"ל לילך למתא אחריתי

התפרנס, עיין פ"ק דשבת )יח,ב(: גורמים לאדם הדר שם, שאין יכול ל ,העיר-נות אנשיוולפעמים עו

ר אדם לישב בעיר שישיבתה קרובה, שמתוך שישיבתה קרובה עונותיה מועטין, ועיין לעולם יחזו

 מאירי שם, עכ"ל. ועי"ש עוד שהאריך בראיותיו.ה-יח הרבש-בנועם

כגון  ונוהגים לומר פסוקים של ברכה,, שכתב וז"ל: (סימן רצה)הלכות שבת  עי' בטור או"ח  (י-ט

 במעשה ידיהם:   "יפתח ה' לך את אוצרו הטוב" כדי שיתברכו

יו ואחר ,, שכתב וז"ל: ...ואחר כל זה הסדר, מביאין לחזן ומבדיל על הכוס(סימן מא) ועי' בספר כלבו

 'אין כאלהינו'ויש מקום שנהגו לומר  .טוב-שהם פסוקים של ברכה לסימן ,וכו' "ויתן לך"אומר 

 ,שיר כל המתעסקין בוהיה מע 'פטום הקטרת'לפי ש ,טוב-והמנהג גם כן לסימן ',פטום הקטרת'ו

 שהזכרתו ג"כ היא תעשיר.  ,ואפשר

מנהג כל ישראל לומר במו"ש "ויתן לך" וכל שכ' וז"ל: ( הל' שבת עמוד רועי' בספר המנהיג )

הפסוקים של ברכות, שיתברכו ישראל בשבת הבאה ומעתה ועד עולם. ובפרובינצ' אומרים 

ם הטעם, לפי"מ דאמרי' ביומא )כו,א(: מעולאחריהם אין כאלהינו, ופיטום הקטורת בבלי. ונראה 

          . אב"ן. עכ"ל.לא שנה אדם בה, מפני שמעשרת. "ונשלמה פרים שפתינו" למען נתעשר ונצליח

ם אומרים לעול ,פסוקים של ברכה ד"ויתן לך", שכתב וז"ל: ...אבל (או"ח סימן רצה) ועי' בלבוש

 , עכ"ל.במוצאי שבת, כדי שיתברכו במעשה ידיהם
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 אומן      פ    פורים         אות                 אמונת
 

בהני  :332מציעא-בבבא הגמרא בכוונת ,בעניותי אמרתי כבר   פורים:
בפוריא,  במסכת, במילייהו: רבנן דמשני עבידי מילי תלתםםםוווו

 שאינו אמת.         ומשנים, אף שאומרים ובאושפיזא. היינו,
 

ף על פי כן, בפורים. וא מסכת, וכן-בסיום לשמוח במסכת, מצווה
שתיתי,  כבר אומר: לשתות, בו ביינו. וכשמפצירים הוא אינו משתכר

כבר  אומר: לאכול, הוא עליו כשדוחקין באושפיזא, ואני שיכור. וכן
מעט,  יאכל כאן, אם אוכל או במקום פלוני. אנכי שבע, ואכלתי

 במהרש"א כן מצאתי ואחר זמן,והותר.  די שבע ויאמר: אני
   .333אגדות-בחידושי

 

עמנו  שעשה 334בעושיו" ישראל ו"ישמח יינו, מתוך להתישב וצריך
אדר, בכל -החודש מסוגל, היינו הזה. והוא בזמן ההם בימים ניסים

 .          335בשמחה' מרבין אדר 'משנכנס ניסים, ע״כ לעשות לנו עת
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

זאכען זעננען  דרייא , איןמציעא בבא מסכת אין זאגט גמרא הייליגע דיא פורים:
 אמת.      נישט דעם זאגען זייא משני. הייסט, געוועהנליך חכמים תלמידי

עססען.  צו איהם איין מ׳לאדענט ויאו מסכת, אין א פון סיום א בייא פורים, אין
צו  זיך אין א מצוה צו טרינקען, איז מסכת, א פון סיום א בייא אין דען פורים,
טרינקען,  צו זייא שיכור, אז מ׳נייט זיין נישט וויללען זייא ווייל פרייען. אין
 ווען אויך שיכור. אזוי זעננען שוין געטרינקען, מיר מיר האבען שוין זאגען זייא:

אנדער  אן אויף געגעססען האבען שוין מיר זייא: זאגען עססען, צו איהם מ׳נייט
זאגען:  אסאך. אין נישט יא, עססען זייא עססען זייא ווען אפילו מקום. אדער

פון  אויך שטעהט אזויעססען,  שוין נישט קעננען מיר זאט, שוין מיר זעננען
   מהרש"א ז"ל.

 

אפילו  ח״ו. אז פערפיהרען נישט מענטש דעם לזאל דיא משקה זעהן, צו מ׳ברויך
וויא  הש״י, אזוי מיט זיין פרייד דיא מצוה, זאלל א דבר משמח בייא זיך מ׳איז אז

באשעפער,  זיין מיט פרייען זיך דארף יוד א בעושיו״, ישראל ס׳שטעהט ״ישמח
צייט, אין  דער אין יעצט אויך ניסים. דאמאלס, אין געטהון אונז ער האט וואס

דעם  ניסים. וועגען ווערן געטהון אונז ס'זאללען סגולה א איז אדר, דער חודש
 בשמחה״.       מרבין אדר ״משנכנס פריילעך  מען איז קימט, אדר חודש אז דער

                                                           
כג,ב. וז"ל הגמ': ...דא"ר יהודה אמר שמואל: בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו במלייהו:   332

 במסכת, ובפוריא, ובאושפיזא. עכ"ל הגמ'.
. עוד י"ל ע"פ מ"ש פ"ק דמגילה: 'דחייב אדם לבסומי עיין פרש"י ותוס'שם. וז"ל: בפוריא.   333

וסם ינו מבדלא ידע, גם אם הוא אן דמשנין, לומר: בפוריא, עד דלא ידע בין ארור המן' כו'. עבידי רבנ

 יך, שני. עי"ל ע"פ מ"ש פ' העור והרוטב: 'פומבדיתא לויעיין פרש"י ותוס'ובאושפיזא. כל כך וידע: 

נו, אושפיזך'. דהיינו שלא יודיע להם אושפיזו, שלא יגנבו ממנו שום דבר כפירוש רש"י שם. והיי

 דעאיני יודע, גם בדבר שיוג' דברים שמשנין מענין לומר:  דעבידי רבנן לשנות בהא. והשתא הוו

 עכ"ל. וק"ל:
יוע"פ הפסוק "   334 ֹעשָּ ֵאל בְּ רָּ ַמח ִישְּ ְלָכם" )תהלים קמט,ב(. ִישְּ ילּו ְבמַּ יֹון ָיגִׁ  ְבֵני צִׁ
 . וז"ל הגמ': א"ר יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב:(כט,א) עיין במסכת תענית  335

 . עכ"ל הגמ'.  ס אדר מרבין בשמחהמשנכנכך  -ס אב ממעטין בשמחה כשם שמשנכנ

 מי נסים היו לישראל: פורים ופסח.י -, וז"ל: משנכנס אדר ופרש"י שם



94 
 

 אומןפסח, שבועות, סוכות        פ  אות      אמונת
 

 הקדושים-כמו שכתוב בספריםהנפש. -שמחת השמחה, עיקר פסח: 
אחד  רגע עוד אם היו כי ,336להתמהמה" יכלו א"ול עלםםםוו

זו  רגע ועל ידי .337שיקוע לצמיתות חס ושלום במצרים, היה גורם
 338אומרים: שאנו וכמו נפשותינו. את יתברך-השם הציל של חפזון,

 פדות נפשינו.   ועל על גאולתינו,
 

תיכף  כי כחש, יכול לא הרגשה, דמיעוטא אפילו מיעוטא לו שיש ומי
המצוות  קדושתו הנפש-התעוררות מרגיש הוא אדר,-דשהחו בהכנס

 ונפש.  לבב ועולים ובאים הישראלי,-איש בלב המעוררים ונוקפים
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

אונז  האט הש״י וואס עיקר דער צייט, איז דער פון אונזערע פרייד די פסח:
ווענן  , אזס׳שטעהט וויא אזויטומאה.  מקום דעם מצרים פון געחאפט ארויס
ח״ו  מיר געבליעבען זייא, וואלטען פון בעפרייט נישט רגע דיא אונז וואלט הש״י

רגע, האט  דיא ן דורךמצרים, אי פון טומאה דיא אונטער אונטערדיקט אייביג
״על  סדר ביים מיר זאגען וויא נפשות. אזוי אונזערע געוועזען מציל הש״י

אונזערע  אונז האט ער דעם וואס פאר הש״י לויבען אין דאנקען גאולתינו", מיר
האט  ער וואס דעם נפשינו", אין פאר פדות אויסגעלייזט. ״ועל קערפערס

                 אויסגעלייזט.         אונזערע נשמות
פון  טעג פריידיגע דיא ס׳קיממען ווען דאס לייקענען, קען נישט יוד יעדערער און

הייליגקייט,  הנפש, אין התעוררות מיט שמחה, א מין זיך מען בייא שפירט אדר,
 הארץ.  יוד׳ס יעדען א אין רידערן מצות וואס דיא פון

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
להיפך  או העושר', 'גאות הן על ידי  המחשבות בלבו, ירחיק רק שלא

 לנו זורשיע יתברך-להשם להתפלל 'עצבות', כי אם על ידי חס ושלום

                                                           
ם   336 יִׁ ְצרַּ מִׁ י ֹגְרשּו מִׁ י לֹא ָחֵמץ כִׁ צֹות כִׁ ם ֻעֹגת מַּ יִׁ ְצרַּ מִׁ יאּו מִׁ ר הֹוצִׁ ָבֵצק ֲאשֶּ ת הַּ יֹאפּו אֶּ לֹא"וַּ לּו  וְּ יָּכְּ

ִהתְּ  ֵמהַ לְּ ם" )שמות יב,לט(.  ַמהְּ ם ֵצָדה לֹא ָעשּו ָלהֶּ  ְוגַּ
, שכתב וז"ל: ...כבר כתבנו בפסוק "וחמושים עלו בני ישראל" (ויקרא פרק כו) עי' בפנים יפות  337

קועים בה, ונתעלו במ"ט יום עד טומאה שהיו ש-)שמות יג,יח(, שנתעלו ביציאתם ממצרים ממ"ט שערי

ולכך היה יציאתם בחפזון, שאילו היו שקועים עוד שעה, היו . דושהק-התורה במ"ט שערי-קבלת

וכבר כתבנו דהיינו דאמרו במערבא  נכנסין בשער החמישים של ש"ט ולא היה אפשר להוציאם.

 )ברכות ד,ב(: "נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל" )עמוס ה,ב(, פירוש, במצרים כשנפלו נפילה

 ז נתקיים "קום בתולת ישראל", עכ"ל. א שאם נפלו יותר לא היה אפשר להושיען,

ודים זמן גאולת ישראל ממצרים, דוז"ל: ואמנם בהגיע עת  (,דרוש א -שמות ) נחל-ערביספר ועי' ב

אשר היה מוכרח להיות דוקא באותו העת לבלתי יתאחר רגע, עבור שהיו משוקעים במ"ט שערי 

א היה ואלו נתעכבו עוד מעט, ל וז"ל: הוסיף, (דרוש ג) – ובפרשת בשלח, עכ"ל. טומאה כנודע

  , עכ"ל.להם תקנה ח"ו
מצרים -אשר בנ"י בעת גלות, ושיםהקד-הנה נודע בספרים, וז"ל: (בשלח 'פר) ועי' באוהב ישראל

 צרים ותועבותיהם, שהיה מקום תכלית הטומאה.מ-ע"י גילולי נכנסו ונשקעו במ"ט שערי טומאה

מאה, אזי אנו ובנינו ובני בנינו היינו משועבדים והט-ואילו ח"ו היו נכנסין לשער הנו"ן משערי

  אך שנגלה עליהם ממ"ה הקב"ה בכבודו ובעצמו, וגאלם קודם שנכנסו, עכ"ל.לפרעה במצרים. 
ל אם עיני שכל לך תבין וז"ל: ...אב מצות תאכל(, -מאמרי חודש ניסן מאמר ח ועי' בבני יששכר )

ומאה ט-ר נשתקעו בטומאת מצרים במ"ט שערידהנה החפזון הוא, להיות שראה הש"י שכב הכל,

ואילו היה ממתין הש"י עוד כרגע, כבר היו ח"ו משוקעים בשער הנו"ן ... לט,א(, זו"ח יתרו)

 , עכ"ל.ולא היו יכולים לצאת לעולם ח"ו, ע"כ היה חפזון
 , בסוף ברכת 'אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים'.עיין בהגדה של פסח   338
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 אומןעות, סוכות       פסח, שבו אות פ       אמונת
 

בשמחה  הבאים עלינו הימים לקבל שנוכל על דבר כבוד שמו,
   וחונן. מרחםה אומן, אבינו הקדוש-ואמונת

 

ויכולת לסייע  האפשר. בכל הפסח לפני וזהירות, זריזות, וצריך
מיני  ובכל לפסח, והכנה עבודתם בעניני וסיוע עזר מיני לנשים בכל
הבאים  הימים וקדושת הענינים, מחומר רםולהזכי לזרזם שמירה. גם

ידעתיו  ״כי אבינו עליו השלום-עלינו לטובה. וכמו שנאמר באברהם
 וכו'.   339ביתו" ואת בניו את יצווה למען אשר

 

חול המועד.  בקדושת לחשבם הספירה, של הקדושים-את הימים וגם
-חול בנתיים, הספירה-וימיטוב. -של יום הראשון כיום הוא ,פסח כי
זה  כמו שכתב כלטוב.  יום של כשביעי הוא ושבועות מועד.ה

 .341הוא" על הפסוק "עצרת אמור בפרשת קדשו עיין דברי ,340ב"ןברמ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

דורך  מחשבות גיטע דיא ח״ו פערשטויסען נישט געבען אכט נור זיך מ׳זאלל
בעטען  מ׳זאל ח"ו. נור ארעמקייט פון דורך זארג עשירות, אדער פון שטאלצקייט

צו  ליעבשאפט מיט זיין מקבל אללעס זאללען הייליגקייט, מיר זיין לכבוד הש״י
הייליגען  זיין יטמ פרייען זיך לעןזאל מיר פאטער, דיגען-רחמנות הייליגען אונזער
   נאמען.

העלפען  צו פלייס. אויך חשק, מיט מיט טהון צו אללעס זעהן מ׳ברויך צו אין
דיא  פון הארבקייט אין גרויסקייט דיא ערקלערן צו זייא דיא ווייבער. אין פאר

בייא  ס׳שטעהט וויא אזוי מעעגליך, ס׳איז וויפיעל צו העלפען טאג. אין זייא
וועט  ער ווייל ליעב, איהם האב געזאגט, 'איך האט ע״ה, הש״י הם אבינואבר

אויף  ברענגען הש״י וועג', וועט גאטס היטען זיינע קינדער זאללען באפעהלען
 פערשפראכען. איהם האט וואס אללע ברכות איהם דיא

המועד.  חול וויא אזוי גערעכנט זעננען ספירה, מ'צעהלט וואס טאג דיא אויך
ערשטע  וויא אזוי זעננען פסח טעג דיא דאס ,ספרים דיא הייליגע אין טטעהס'ש

וויא  אזוי שבועות פון טעג דיא המועד, אין  חול וויא אזוי דיא ספירה טעג, אין
 יו״ט. טעג דיא צווייטע

                                                           
ַדעְּ "  339 ֶאת ֵביתֹוִכי יְּ יו וְּ נָּ ַצֶּוה ֶאת בָּ ַמַען ֲאֶשר יְּ ְשָפט  ִתיו לְּ ֲעשֹות ְצָדָקה ּומִׁ ְך ְיֹהָוה לַּ רֶּ ֲחָריו ְוָשְמרּו דֶּ אַּ

ר ָעָליו" )בראשית יח,יט(. בֶּ ר דִׁ ְבָרָהם ֵאת ֲאשֶּ ל אַּ יא ְיֹהָוה עַּ ן ָהבִׁ עַּ  ְלמַּ
ה לפניהם ולאחריהם, כי כולם המצות שבעה ימים, בקדוש-וצוה בחג... שם: וז"ל הרמב"ן  340

"ל ]רי קדושים ובתוכם ה'. ומנה ממנו תשעה וארבעים יום, שבעה שבועות, כימי עולם. וקדש יום שמינ

ד, בין הראשון והשמיני והימים הספורים בינתים, כחולו של מועכשמיני של חג.  השבועות[,-חג

שמעו מתוך האש. ולכך יקראו רז"ל ורה, שהראם בו את אשו הגדולה, ודבריו ת-והוא יום מתן בחג.

 עכ"ל.         שבועות 'עצרת', כי הוא כיום שמיני של חג שקראו הכתוב כן.ה-בכל מקום חג

אפשר שרמזה  וז"ל: שמה"ט ,והוסיף שהביאו, )תלמיד המהרש"ל, בסימן תרצ(, משה-ועי' במטה

ים שלא לעשות מלאכה מלשון 'שביתה'. ומכאן נהגו הנש ,התורה לומר "שבתות תמימות תהינה"

האסורין במלאכה. ובעבור זה לא נתקדש יום  ,ספירה, שהוא כרמז שהעבירו חולו של מועדה-בלילות

-נ' הנזכרים, שעיקר קדושתהגמור עד יום -מים, ואין בו הללחלוק משאר הי-אחרון של פסח בקרבן

' כמו שזכר בשאר ומטעם זה ג"כ לא אמר בששי בסיון 'תעשה חג השבועות היום הוא ענין הנ'.

 פסח "וספרתם לכם ממחרת השבת וגו'ה-חגבהפסח, דכתיב -אלא שעשאתו התורה סניף לחג .המועדים
  .עד ממחרת השבת השביעית תספרו נ' יום והקרבתם". כלומר, ביום הנ' תקריבו קרבן, ולא תספרו

י  341 ינִׁ ְשמִׁ יֹום הַּ יֹהָוה בַּ ה לַּ שֶּ יבּו אִׁ ְקרִׁ ים תַּ ת ָימִׁ ְבעַּ יֹהָוה  "שִׁ ה לַּ שֶּ ם אִׁ ְבתֶּ ְקרַּ ם ְוהִׁ ְהיֶּה ָלכֶּ ש יִׁ ְקָרא ֹקדֶּ מִׁ

ֲעשּו" )ויקרא כג,לו(.  ֲעֶצֶרת ִהוא ת ֲעֹבָדה לֹא תַּ אכֶּ  ָכל ְמלֶּ
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 הקדוש, שבועות .-חג ועל דרך זה
 

כי  הנזכרת לעיל, המועד דספירה-חול בכוונת נתכוון אם העיקר,
וכמו שנאמר  התורה,-קבלת בשביל היתה מצרים-יציאת עיקר

, 342ההר הזה" על האלקים את ממצרים תעבדון העם את "בהוציאך
 .   343הקדושה-התורה בשביל היתה הבריאה וגם עיקר

 
 סיני-הר מעמד בהמחשבה ענין לגמור ,ימי השבועות בהתקרבו

ללמוד,  עלינו: , ולקבל344שם היינו כולנו כי באמת ,התורה-לקבלת
צדק במהרה בימינו, -עד ביאת גואל ימי חיינו כל ולעשות, וללמד,

 אמן.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

דער  דאס וויססען, יוד יעדער ברויך שבועות, יו"ט הייליגען דעם אויך אזוי אין
שבועות,  וועגען געוועזען איז גלות, פון אונז בעפרייט האט הש״י וואס עיקר
 סיני.     בארג דעם אויף תורה הייליגע דיא געוועזען האבען מקבל יודען וואס

זעננען  נשמות אונזערע דאסס וויססען מיר זאללען ס׳קימט שבועות, ווען אין
צוהיטען,  אין לערנען, צו געווען מקבל אונז אויף האבען מיר דארט, אין געוועזען

 אמן. עוויג קינדער, ביז אונזערע אין מצות, אונז און דיא הייליגע תורה
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-וכו'. כי הבורא יתברך 345, ענין "בסכות הושבתי"כוונת סוכות וכן
ודור  דור 'שבכל 346וכמו שנאמר עלינו בגלות, שמו גם עתה חופף

 מצילנו מידם'.                הוא-ברוך-והקדוש וכו׳ עומדים עלינו
                                                           

יָך    342 ְחתִׁ י ְשלַּ י ָאֹנכִׁ ָמְך ְוזֶּה ְלָך ָהאֹות כִׁ ְהיֶּה עִׁ י אֶּ ר כִׁ יֹאמֶּ דּו"וַּ ַרִים ַתַעבְּ ם ִמִּמצְּ עָּ הֹוִציֲאָך ֶאת הָּ ן ֶאת בְּ

ר ַהֶזה הָּ ֱאֹלִהים ַעל הָּ  )שמות ג,יב(. "הָּ
כמו אין המקרא הזה אומר אלא דרשני,  -" בראשית ברא)בראשית א,א( וז"ל: " עי' ברש"י  343

        )א,א(. ועי' במד"ר)משלי ח,כב(.  בשביל התורה שנקראת "ראשית דרכו" שדרשוהו רז"ל
ע"פ מה דאיתא במדרש  .ואמר הגר"ח זצ"ל,..)סימן רכ(, שכתב וז"ל:  ועי' בחידושי הגרי"ז

 עכ"ל.והיינו דבריאת כל העולם הוא בשביל התורה, : בשביל התורה שנקראת ראשית, בראשית

אך האמת שעיקר בריאת עולם היה בשביל התורה  שכתב וז"ל:ועי' בנועם אלימלך בפרשת בא, 

 ת, עכ"ל.הקדושה כדאיתא )אותיות דר"ע( בראשית, בשביל התורה שנקראת ראשי
פ"ח הל"א, שכתב וז"ל: משה רבינו לא האמינו בו ישראל  בהלכות יסודי התורה עי' ברמב"ם  344

 מפני האותות שעשה, שהמאמין על פי האותות יש בלבו דופי שאפשר שיעשה האות בלט וכשוף, אלא

ע כל האותות שעשה משה במדבר לפי הצורך עשאם, לא להביא ראיה על הנבואה, היה צריך להשקי

אבן, האת המצריים קרע את הים והצלילן בתוכו, צרכנו למזון הוריד לנו את המן, צמאו בקע להן את 

ובמה האמינו בו במעמד הר סיני כפרו בו עדת קרח בלעה אותן הארץ, וכן שאר כל האותות, 

ל האש והקולות והלפידים והוא נגש אל הערפל והקו ואזנינו שמעו ולא אחר שעינינו ראו ולא זר

, וכן הוא אומר "פנים בפנים דבר ה' מדבר אליו ואנו שומעים משה משה לך אמור להן כך וכך

ומנין שמעמד הר סיני לבדו היא  עמכם", ונאמר "לא את אבותינו כרת ה' את הברית הזאת",

 הראיה לנבואתו שהיא אמת שאין בו דופי שנאמר "הנה אנכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם

ולם וגם בך יאמינו לעולם", מכלל שקודם דבר זה לא האמינו בו נאמנות שהיא עומדת לעבדברי עמך 

 אלא נאמנות שיש אחריה הרהור ומחשבה, עכ"ל.  

 "ל. , עככיון שכל נפשןת ישראל היו במעמד הר סינישכתב וז"ל: עיננו ראו וכו',  ועי' במעשה רקח
ם    345 ן ֵיְדעּו ֹדֹרֵתיכֶּ עַּ ִתי ִכי ַבֻסכֹות"ְלמַּ י ְיֹהָוה  הֹוַשבְּ ם ֲאנִׁ ְצָריִׁ ץ מִׁ רֶּ י אֹוָתם ֵמאֶּ יאִׁ ְשָרֵאל ְבהֹוצִׁ ת ְבֵני יִׁ אֶּ

ם" )ויקרא כג,מג(.  ֱאֹלֵהיכֶּ
 , ב'והיא שעמדה'.בהגדה של פסחעיין    346
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דוד הנופלת'.  סוכת את לנו יקים 'הרחמן הוא 347בכוונה: ולהתפלל
הדברים  לתקן הכוונות משיגים שאין אנו אף ,348מינים ולשמוח בד׳

 שבשמים. לפני אבינו יהיו לרצון ומעשינו בשרשן.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

תורה ״כי  הייליגע די אין ס׳שטעהט , ויילסוכותפון  ענין דאס איז אויך דאס אין
מקיים זיין  זאללען מיר געהייסען האט הש״י ישראל״ בני את הושבתי בסוכות

אונז באזעצט  האט הש״י דאס געדענקען זאללען מיר סוכה, ווייל וןמצוה פ דיא
הש"י אין  צו דעקט אונז יעצט מצרים. אויך פון ארויס זעננען מיר ווען סוכות אין

'בכל  ס׳שטעהט רשעים, אזוי וויא דיא פון באשיצען אונז טהיט אין גלות, דעם
ח״ו  אונז זאללען אונזאיבער  שטעהן 'זייא לכלותינו', עלינו עומדים ודור דור

 הענד.                 פון זייערע מציל איממער אונז איז הקב״ה אין פערלענדען'
ב״ה  אטג דיגער-רחמנות כוונה, דער מיט זיין מתפלל מאהל אללע מ׳זאלל אין

 סוכה.  איינגעווארפענע דוד׳ס אויפשטעללען צוריק זאלל
דעם  נישט וויססען מיר אויך וען, ומינים 4 דיא מיט זיך פרייען מען ברויךאויך 

הש״י,  בעטען צו נור ברויכען כוונות. מיר איהרע מצוה, מיט דער פון סוד
 אמן. פאטער, אונזער פאר לרצון זיין זאללען מעשים אונזערע

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 צ  אות

 

יועץ -פלא הספר דברי  מתקו מאוד . מהלטובה( )שיתהפךצרה:  צער
     .349ענינים אלו בהמתקתםםםםםםו 

                                                           
 המזון.-בברכת נהוג לאמרוכ   347
י ֵעץ הָ כתוב בתורה הקדושה  348 אשֹון ְפרִׁ יֹום ָהרִׁ ם בַּ ם ָלכֶּ ְחתֶּ ֲענַּף ֵעץ ָעֹבת : "ּוְלקַּ ים וַּ ֹפת ְתָמרִׁ ָדר כַּ

ל  ְרֵבי ָנחַּ ַעת יִָּמיםְועַּ ה ֱאֹלֵהיֶכם ִשבְּ ֹהוָּ ֵני יְּ ֶתם ִלפְּ ַמחְּ  מ(. " )ויקרא כג,ּושְּ

שלמים -, וז"ל: אית תני "ושמחתם", בשמחתמביא מחלוקת בזה)פ"ג הי"א(  ובירושלמי בסוכה

 "ל.        . עכדברלולב הכתוב מ-ואית תני בשמחתהכתוב מדבר, 

-מחתמאן דאמר בש , וז"ל:הסביר טעם מחלוקתםבויקרא שם )בהערה קמט(,  תמימה-ובתורה

דפתח הכתוב בלולב "ולקחתם לכם  לולב, דמכיון-שלמים, טעמיה משום דקשה ליה לאוקים בשמחת

-מחתביום הראשון", וא"כ איך זה סיים תיכף "ושמחתם ]בלולב[ שבעת ימים", ולכן דריש דקאי על ש

שלמים שמצוה לאכלם בשמחה, כמש"כ כ"פ בפ' ראה ובפ' תבא "וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת". 

עתיה כן, משום דאין הפרשה איירי כאן כלל בענין שלמים, רק ד לולב,-ומאן דמוקי פסוק זה בשמחת

ום סתירת הלשון "ביום הראשון" ו"שבעת ימים", ס"ל דהלשון "ביום הראשון" לולב. ואי מש-בשמחת

בא להורות שחיוב יום הראשון הוא במדינה חוץ לירושלים. וחיוב "שבעת ימים" הוא במקדש, 

כפי שמתבאר , בבבלי כמ"ד בשמחת לולב-ופשטות סוגית הגמראוכמש"כ "לפני ה' אלהיכם", 

   , עכ"ל.(ד"ה לולב נמי) וברש"י שם (,מ"ג ב') בסוכה
 -בעולם, כי אם על צער השמים. כי על הבלי אין ראוי להצטער על שום דברוז"ל:  שם באות צער  349

העולם אין מקום להצטער, כי הכל הבל. וכבר משלו על שאין הקב"ה חס על צער הצדיקים שמצערים 

הזמן. שהרי זה דומה לאב שרואה את בנו כשהוא תינוק, שבונה בית -אותם, או שמצטערים על מקרי

הולך אל אביו וקובל עליו וצועק מרה, וחושב מעצים קטנים וקש ושמח בו, ובא אדם וסתר בנינו. ו

שהיה ראוי לאביו להרוג לאותו האיש. אבל אביו שוחק ואינו חושש כלל, שיודע באמת שצער בנו הוא 

הבל וריק, אלא שלפי דעתו וקוצר השגתו מצטער הרבה, כן הדבר הזה. שהצער שמצטער האדם על 

האב מסייע את הבן לבנות אלו הבתים, וקונה לו  עניני העוה"ז, הכל הבל ורעות רוח. וכמו שלפעמים

לפעמים משלים רצון האדם  ,הילדים למעבד ליה ניח רוחא לפי דעתו, כן הקב"ה-דברים שהם שחוק

בעניני העוה"ז לפי דעתו, שנפשו חשקה בהן למעבד לה ניח רוחא. ואם הקב"ה מצער את האדם במיני 
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אחר  תפעלמ האדם כי ,החינוך דברי ספר עיני נגד שמתי כי כבר ויען
דבש -צוף מנועם בקוצר, לבי-ולוח עיני, נגד ארשום . ע״כ350פעולותיו

       הבל. הכל כי להצטער, מקום אין העולם-הבלי על כי .351ההוא
בנין  שעשה , לתינוק352(פרשת קדושים יקר-בכלי הוא וכןומשל נעים )

התינוק  והולך וסותר בנינו. אדם ובא בו, וישמח וקש, מעצים קטנים
להרוג  לאותו  לאביו שראוי וחושב אביו, לפני מרה וצועקוקובל 

בנו  שצער באמת שיודע כלל, חושש שוחק, ואינו האיש. אבל אביו
        הרבה. מצטער ידיעתו, וקוצר דעתו שלפי אלא הוא הבל וריק,

הבל  המהש הזה,-העולם עניני אודות האדם כן זה ממש, בעניני צער
שחוק,  של ביתו לבנין ע להתינוקמסיי האב ולפעמים ורעות רוח.

          דעתו.  לפי לו נחת רוח לעשות
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ואס וץ"  יוע לאפון  "פ ווערטער הייליגע אדי זעננען זיס זייער ויאח״ו,  צרה: צער
איז  וועלט, דער פין זאכען נארישע דיא אויף איבערשרייבען, דען אייך טיהע איך
זעהר  געזעהן האב הבל. איך אין אללעס זיין, דען צו מצער כדאי נישט אוודאי זיך
פון  שטיבעלע א קליין געמאכט זיך האט וואס קינד קליין א צו משל, גלייך א

שטארק. אין  זייער דערמיט זיך פרייט שטרוי, אין פון אין האלץ שטיקלעך
אין  שרייט קינד ווארפען. דאס צו שטיבעל דאס טהיט אין מענש ס׳קימט א

האט  פאטער דער זיך בייא דענקט פאטער, ער צום ביטערניש א גרויס מיט וויינט
אויס,  דעם פון ךזי לאכט פאטער הרגנען פאר דעם. דער צו מענש געברויכט דעם
קינד,  דעם פון יסורים נארישע נור דאך ס׳איז אויף, דען גארנישט ס׳ליגט איהם

אין  שכל קורצען זיין לויט קינד דאס אין פין פארשטאנד, נור חכמה ליידיג פון
 מצער.                שטארק פאר איז ער זיך דער וועניג פערשטאנד

וואס  עוה״ז, עניני וועגען מענש פון ין צערענ איז אין זעלבע דאס ממש אויך אזוי
גאר  געהט מאנכעסמאהל געמיטה. אויך צוברעכונג פון אין הבל אללעס ס׳איז
ער  ווייל שטיבעל, נארישע דאס בויען קינד צו דעם העלפט אין אליין פאטער דער
שכל  קליינעם פערגניגען מאכען, וואס לויט זיין א זיין שכל לויט קינד דעם וויל
 איהם א גליק. פאר דאס זאי

                                                                                                                                       
 -אע"פ שהוא רחום וחנון בעל ,קב"ה אינו חושש עליויסורין לכפרת עוונותיו והוא מצטער ובוכה, ה

שאמו אינה חוששת  ,והוא צועק ובוכה ,הרחמים, שהרי זה דומה לילד שאמו רוחצת אותו מצואתו

כי יודע  ,ואינו חושש על צערו ,קשות, ולפעמים חותך איבר-עליו. וכמו הרופא שעושה לחולה רפואות

אין ראוי  ,לטב עבד. והאיש שיבין את זאת ,דעבד רחמנא כן הדבר הזה, דכל .שהוא להנאתו ולטובתו

 לו להצטער כלל: עכ"ל.
אם בינה שמעה זאת, והטה אזנך ושמע, אלמדך להועיל בתורה  ,...ועתה בני שם מצוה טז וז"ל:  350

הם, בולבו וכל מחשבותיו תמיד אחר מעשיו שהוא עושה  ,כי האדם נפעל כפי פעולותיו ,דעובמצוות. 

 ,ולבו רק רע כל היום, אם יערה רוח-וכל יצר מחשבות ,ואפילו רשע גמור בלבבו .רע אם טוב ואם

בכח שמים, מיד ינטה אל הטוב, ו-וישים השתדלותו ועסקו בהתמדה בתורה ובמצוות, ואפילו שלא לשם

ו ולבב ,גמור-. ואפילו אם יהיה אדם צדיקכי אחרי הפעולות נמשכים הלבבותמעשיו ימית היצה"ר, 

ק תמיד בדברים של דופי, כאילו תאמר דרך משל וים, חפץ בתורה ובמצות, אם אולי יעסישר ותמ

ן זמן מומינהו באומנות רעה, באמת אם כל עסקו תמיד כל היום באותו אומנות, ישוב ל ,שהכריחו המלך

  , כמ"ש.שכל אדם נפעל כפי פעולותיו ,כי ידוע הדבר ואמתלבו להיות רשע גמור, -הזמנים מצדקת
יועץ, ויעמדו נגד עיניו, יגרמו להשפיע על נפשו, -, ע"י שירשום מנועם דברי הפלאוונת זקניכ  351

 וכנ"ל.  
י ְיֹהָוה" )ויקרא יט,יח(, עי"ש.    352 ְבָת ְלֵרֲעָך ָכמֹוָך ֲאנִׁ ָך ְוָאהַּ מֶּ ת ְבֵני עַּ ֹּטר אֶּ ֹקם ְולֹא תִׁ  עה"פ  "לֹא תִׁ
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-רצון האדם בעניני העולם לפעמים משלים הקדוש ברוך הוא, כן

 -העולם בעניני לו מתאוותו וחפצו בהעדר מצטער הזה. ואם האדם
רחום  שהוא עליו, אף על פי אינו חושש הקדוש ברוך הוא הזה, אבל
 הרחמים.             לוחנון בע

ובוכה,  צועק והוא מצואתו, אותו שאמו רוחצת לילד דומה הרי זה
קשות,  רפואות שעושה הרופא עליו. וכמו חוששת אינה שאמו

 צערו. על חושש ואינו להצלת החולה, חותך אבר ולפעמים
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

דעם וואונש פון מענש אין  דערפיללען הש״י טהיט מאנכעסמאהל אויך, אזוי
זיינע  מצער, ווייל זעהר מענש דער זיך איז פעהלט, דאס ווען הזה. אין עולם עניני

מענעש  ווייל דער איז געווארען. דאס ןצושלאגע זעננען עוה״ז עניני אין תאוות
אים  נישט אסאך מאהל זיך קיקט כביכול הש״י שכל, אבער א קורצען מיט איז

הרחמים, אין  וחנון בעל רחום א איז ער וויינען, חאטשע אין זיין שרייען אויף
ס׳וועט  וויא אזוי נישט וויססענדיג זיך ער מאכט קינדער, דאך זיינע מיר זעננען

 בערירט.                                               רנישטגא איהם
צואה, דאס  זיין פון קינד דאס אפ וואשט וואס מאמע א גלייך צו פינקט איז דאס
איהם  טהיט מיטטער דיא אז איהם זיך דאכט עס אין וויינט, שרייט קינד

ם דע פאר רפואות ביטערע א דאקטער וואס גיט אזוי וויא שלעכטץ. אין
איהם  כדי א אבר אפשניידען איהם ער אסאך מאהל מוז קראנקען, אין

ער  יסורים, ווייל זיינע אויף נישט איהם ס׳ליגט זיין, אין צו מציל אינגאנצען
 קראנקען. פון דעם לטובה דאס מיינט

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

לעיר  נכנס אחד שחסיד הקדוש,-השל"ה בשם 353שמביא המעשה וכן
לו   ומכרכר. ויאמרו ומפזז שמח ומרורים, והוא עצבים אותם וראה

לכם  אמשול העצבים? אמר להם: בן עושה, שמח זו מה לשמחה
חלומות  וחולמים ישנים ותםא ומצא לבית משל, לאחד שנכנס

שאין  יודע יצטער? הלא זאת הרואה בחלומם. וכי ובוכים מבוהלים,
עניני  על המצטערים ינוח לו. כן משנתו חלום, וכשיעור אלא זה

 שהכל הבל.          יודע ואני שאני ער כחולמים, הזה המה-עולם
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

אין  איז אריינגעגאנגען ער ואס חסיד א ,  פוןמעשה א ברענגט הקדוש של"ה דער
ער  טרויעריג דערביטערט, אין אללע בעזארגט זייא געזעהן האט אין שטאדט, א

דאס, מיר  איז געפרעגט, וואס איהם זייא אנצט. האבעןגעט געעפרייט זיך האט
משל.  א געזאגט זייא זיך? האט ער פרייסט דיא אין דערביטערט, טרויעריג זעננען
אללעע שלאפענדיג  זייא האט געפינען אין הויז, א אין געגאנגען אריין איז איינער

  דאס קיקט וואס חלום. דער פון חלומות, אין וויינען שרעקעדיגע זיך חלום׳ען אין
                                                           

יתי מעשה בחסיד אחד שנכנס לעיר וראה ימ ברית"''שני לוחות ה ובספר שם, וז"ל: יועץ-בפלא  353

זה  אותם עצבים ומרורים, והוא היה שמח וטוב לב מפזז ומכרכר. ויאמרו לו אנשי העיר: לשמחה מה

 עושה? א"ל ולמה לא אשמח. א"ל, הלוא תראה כל העם בוכים איש פתח אהלו, ולמה אתה משחק בין

הלים, ומב-ומצא אותם ישנים וחולמים חלומות ,הבוכים. א"ל, אמשל לכם משל, לאחד שנכנס לבית

. וח לוובוכים בחלומם, האם הרואה זאת יצטער, הלוא יודע שאין זה אלא חלום, וכשיעור משנתו אז ינ

 . אבלכן הדבר הזה, שכל המצטערים על עניני העוה"ז, היו כחולמים. ואני שאני ער, יודע שהכל הבל

שצריך להצטער על החטאים ועוונות  ,כל מין צער השמים חובה להצטער, ומזה נמשך-על צער

 , עכ"ל.הכבוד-שיסבול ענשים קשים, אלא על שגורם צער וכעס למלך ,והפשעים, לא על עצמו
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שיסבול  עצמו בשביל לא להצטער, אבל ראוי על החטאים, אבל
מיני  כל על הכבוד. וכן-למלך וצער כעס שגרם על יסורים קשים, אלא

במעשיו, כי  שגרם שמים צער על להצטער יסורים חס ושלום, ראוי
מה  שכינה מצטער, שאדם , ובזמן354לו צר" רתםצ "בכל כתיב הנה

 מזרועי".   מראשי אומרת ״קלני
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

זייא  אז חלום, אין א נור איז דאס אז דאך ווייסט זיין? ער מצער זיך ער זאלל צו
אויך  אפלאזען. אזוי דאס זייא וועט שלאף דערוועקקען פונ׳ם זיך וועלען אליין
דיא  עוה״ז, זעננען וועגען מצער זיך זעננען וואס זייא, דיא צו חסיד דער זאגט

שלאף  איך שלאפען, אבער אין חלומות שלעכטע דיא זיך חלומ'ען וואס מענשען
 נארישקייטען. אין חלום א איז אללעס דאס איך אז ווייס ט,ניש
יא  זיך מען געזינדיגט, ברויך האט אמענש עבירות וואס דיא אויף אבער נור

פאר  ליידען ח״ו קען ער וואס אליין זיך וועגען נישט נור זיין. אבער צו מצער
הכבוד.  מלך הייליגען דעם פאר כעס אין צער געווען האט גורם ער ווייל דעם, נור

דעם  אויף זיין צו מצער זיך מען ברויך יסורים, ח״ו האט מענש אז א אויך אזוי אין
וויא  אזוי מעשים, זיינע מיט געוועזען גורם האט מענש דער וואס פון הש״י, צער

דאס  טהיט צרה, א אין ח״ו זעננען יודען צר", ווען לו צרתם ״בכל ס'שטעהט 
זיך מיט  צושנייט אין מעססער א נעמט קינד א וויא הש"י, אזוי וועה פאר כביכול
    עלטערן. זיינע וועה פיר דאס טהיט א פינגער, אפילו פלייס

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

תקנה,  לו שיש דבר הוא אם נפשך,-ממה :הברית ספר בשם 355כתב וכן
יוסיף  ומה יתן מה תקנה, לו שאין דבר הוא וינצל. ואם התקנה יעשה

 בצערו.                  בצע ומה לו
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

מצער  נישט אופן יעדען  אויף זיך זאלל מענש א אז ,הברית ספר טעהט איןס'ש
דיא  מען תקנה, טהיט א מיט העלפען קען מען וואס זאך א עס זיין. דען איז

תקנה,  א פערהאנדען נישט ס׳איז ח״ו אז געהאלפען. אין תקנה, אין מ׳ווערט
 צער.         זיין העלפט איהם ואסו
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

על  מצטער שאדם והצער והאנחה היגון שלפי ,המקובלים וכבר כתבו
  -----------------------------------------------------------. 356הנפש טהרת להטהר ירבהכן  עוונותיו,

                                                           
ר"   354 ם לא לֹו צָּ תָּ רָּ ל צָּ כָּ ְינְַּשֵאם ָכל בְּ ְּטֵלם וַּ ְינַּ ְמָלתֹו הּוא ְגָאָלם וַּ ֲהָבתֹו ּוְבחֶּ יָעם ְבאַּ ְך ָפָניו הֹושִׁ ְלאַּ ְיֵמי  ּומַּ

 עֹוָלם" )ישעיהו סג,ט(. 
דעת, -העוה"ז, הוא חסרון-אם אדם מצטער על הבלי ,והנה , שם, וז"ל:יועץ-הפלא המשך דברי   355

יעשה התקנה  ,דממה נפשך, אם הוא דבר שיש לו תקנה'', ספר הברית''כמ"ש לעיל משם הרב 

ם, השמי-ל על המצטער על צער. אבואם אין לו תקנה, מה יתן ומה יוסיף לו ומה בצע בצערו .וינצל

המדות הוא, שיהא דעתו -ארעא ומשלמות-ועושה פרות. עושה רושם, שהרי אורח ,צערו עושה רושם

ע של אדם מעורב עם הבריות, ויצטער או לפחות יראה צער ויבכה עם הבוכים. וכמה מן הגנות מגי

מרי נפש. והם,  ,צל המתמת יושבים אה-ת, ועד שמכינים הקבר, שקרובימ-לאותם ההולכים לקבורת

פני המת וקרוביו. בודאי גנאי הדבר ב ,באותו מקום ,ראש, באותו פרק-ובשחוק וקלות ,מרבים בשתיה

 "ל.עכ וראוי למחות בידם אם ישמעו, ישתקע המנהג הרע הזה ולא תהא כזאת בישראל: .ורע ומר ,מאד
ומדרגות התשובה ומעלותיה,  )שער א אות יג(, שכתב וז"ל: תשובה לרבינו יונה-בשערי' עי   356

, כי לפי הנפש וזכות שכלה-לפי גודל המרירות ועוצם היגון. והיא התשובה אשר תבא מדרך טוהר

וכפי אשר תפקחנה עיניו, ירבו ויעצמו במאד מאד יגוניו ברעיוניו על רוב עוניו, כמ"ש "כי לא  ,שכלו

ביאורו,  -י עשיתי" )ישעיה נז,טז(:  לעולם אריב ולא לנצח אקצוף כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אנ
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 357ר"ןמוה-בליקוטי בפרט ,הקדושים-כתבו בספרים זה לעומת גם אבל
שיכולין  האמן לקלקל, שיכולין מאמין אתה אם :358עצות-וליקוטי

 .לתקן
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

זיינע עוונות, דאמאלס  אויף חרטה האט אין געזינדיגט, ח״ו האט מענש א אז נור
בעססער  אין אלץ מעהר ער וערט דערפאר, מצער זיך איז מענש א מעהר וויא

 זיי. פון גערייניגט

מ׳גלייבט  וויא אזוי ,  אזספרים דיא הייליגע אין שטעהטדעם,   געגען אפילו איו
מ׳קען  אז גלייבען עןמ זאלל דארבען, אזוי-פער מען קען עבירות דיא מיט דאס

 פעררעכטען.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 תדע  לא כי  מחר, צרת תצר "אל  : 359סירא בן וידוע מה שכתוב בספר
                                                                                                                                       

כי הוא מן העליונים, ויעטפו נשמות אשר אני עשיתי, לא  ,כאשר יעטוף ויצטער הרוח שהוא מלפני

ונשמות אני עשיתי?  ,יקרה אשר הוא מלפני-אריב עוד ולא אקצוף, כי איך לא אחון וארחם על נפש

היגון יבא מאת טוהר הנשמה העליונה, ע"כ יקל העון כפי אשר תכבד העבודה והאנחה עליו, כי 

  , עכ"ל.ונרצתה בזה יותר מאשר תרצה ברוב יסורי הגוף ומכאוביו

דע, כי מדרגות התשובה, הכל לפי עוצם היגון.  שכתב וז"ל: ,ועי' באורחות צדיקים שער הדאגה

 ך.יתבר-כי היגון בא מאת טוהר הנפש, הנשמה העליונה, וע"כ מקובל היגון והדאגה לפני השם
)קיב(, וז"ל: לענין התחזקות, לבל יפול האדם בדעתו מחמת ריבוי  מוהר"ן תנינא-בליקוטי   357

אם אתה מאמין שיכולין לקלקל, תאמין הפגמים והקלקולים שקלקל ע"י מעשיו, ענה ואמר: 

 , עכ"ל. שיכולין לתקן
מין שיכולין אם אתה מאמין שיכולין לקלקל, תאעי"ש באות 'התחזקות' )אות מד(, וז"ל:    358

וחזק  'התחזקות', ועין ב'השגות' )אות טו(, ועיין היטב, מקומות מענין-, והבן. ועיין עוד בשארילתקן

 ואמץ. עכ"ל.
: האומר אין תחיית המתים ואלו שאין להם חלק לעוה"בצ,א. וז"ל: ... עי' במשנה בסנהדרין   359

  .ר: אף הקורא בספרים החיצוניםרבי עקיבא אוממן התורה, ואין תורה מן השמים, ואפיקורוס. 
סף רב יור"ע אומר: אף הקורא בספרים החיצונים וכו'. תנא: בספרי מינים.  ק,ב. וז"ל: ובגמ' שם

יטול ב: שיש בו דברי הבאי, ובא עליהם לידי ופרש"י. וכו'. ]אמר: בספר בן סירא נמי אסור למיקרי

כלומר  -דרשינן  :ופרש"יה, דרשינן להו: ]א"ר יוסף: מילי מעלייתא דאית בי תורה[. ובהמשך כתוב:

בעלה לאמרינן להו בפרקא, ומשמעינן להו לכולי עלמא, כגון כל הני: אשה טובה כו', אשה רעה צרעת 

 ו, כך הלשון של ספר בן סירא[.  יגרשנה מבית -מה תקנתו  -

 מינין כו'. בסנהדרין שם, וז"ל: תנא: בספרי מן הראוי להביא כאן מ"ש בספר באר שבעולסיום, 

ון ספר בן סירא וספרי בן החיצונים, כג-: ר"ע אומר אף הקורא בספריםאיתא)אמצע ה"א( בירושלמי 

ר לענה, אבל ספרי המירוס וכל ספרים שנכתבו מכאן ואילך, הקורא בהן כקורא באגרת, מ"ט "ויות

ן רא ובשספרי בן סי משמעמהמה בני הזהר" וגו' )קהלת יב,יב( להגיון ניתנו, ליגיעה לא ניתנו ע"כ. 

    עה. ולא ליגי ,הותרו להגיון ,אבל מבן סירא ובן לענה ואילך .אסורים אפילו להגיון בעלמא ,לענה

הן בירושלמי הן בבבלי הביאו כמה דברים  ,הגמרא עצמם-הלא חכמי ,וקשה בעיני טובא, חדא

 תובותני דייני גזירות )כ, כגון בפ"ב דחגיגה )יג,א(, ובפ"ו דיבמות )סג,ב(, ובפרק ששל בן סירא

י כ. עד קי,ב(, ובפרק המוכר פירות )ב"ב צח,ב(, ובפרק מי שמת )שם קמו,א(, וכהנה רבות )נדה טז,ב(

אחר  וז"ל: בדקתי כתבבההיא דעירובין פרק הדר )עירובין סה,א עי"ש בתוס'( "בצר אל יורה", רש"י 

)ב"ק  בפרק החובל הוא. וכ"כ התוס'ושמא בספר בן סירא  ]ולא מצאתי[,מקרא זה בכל הכתובים, 

ן וכ, (בן סירא יגצב,ב בד"ה משולש בכתובים( על ההיא ד"כל עוף למינו ישכון ובן אדם לדומה לו" )

יא וכהנה רבות, שהבפרק ג' שאכלו )ה"ג(,  ובברכותפרק בית שמאי )ה"ג(,  תמצא בירושלמי דנזיר

 א"כ בהכרח למדום הימנו.   דברי בן סירא,

היאך מיקל יותר בספרי מירוס מבספרי בן סירא. הלא אדרבה איפכא מסתברא, כי ספרי  ועוד קשה,

מירוס הם ספרי מינים, כדתנן בהדיא בפרק בתרא דמסכת ידים )מ"ו(, ואילו ספר בן סירא אין בו דברי 
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לאדם  יתרון "מה   ,361ארץ" עלי "כי צל ימינו ומאחר  .360יום" מה ילד
שמח  שיהיה לאדם אלא טוב יחיה, אין צער חיי אם 362בכל עמלו"

 .363טוב' ויעשה בה' בחלקו, 'ויבטח
 

מסוגל  והכנעה, תהילים בכוונה שקריאת הקדושים,-בספרים וכתוב
 . 364צרה מכל ולהנצל תבא, שלא צרה לכל מאד

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

זיין  מיט חלק, זיין מיט פרייען זיך זאלל ער מענש, אז פיר דעם בעסטע דאס איז
יף או זיין גיט איהם וועט גיטץ, טהון אין הש״י אויף זיך פערלאזען זאלל אין גורל,
 הבא, אמן.             עולם צו זיין זוכה אין וועט וועלט, דער

 
אין  צרות אללע פערטרייבען סגולה צו א ,ספרים הייליגע דיא אין טעהטס'ש

וועט  דאס הכנעה, אין כוונה אין מיט תהילים זאגען מען זאלל דאגות, אללע
  .גיטען, אמן אללעם צו פרייד אין נחת ברענגען איהם

                                                                                                                                       
מינות אלא דברי הבאי ובא עליהם לידי ביטול, כדמוכח בהדיא בשמעתין, וכן פירשו רש"י )ד"ה רב 

סף(, והרי"ף )יט, ב(, והרא"ש )סימן ג'( בהדיא, וז"ל: אף בספר בן סירא שיש בו דברי הבאי שאין יו

 בהן צורך כו':

, ונ"ל דמהאי טעמא אמר רב יוסף בשמעתין מילי מעליותא דאית ביה בספר בן סירא דרשינן להו

תבו בהדיא הרי"ף ואתא לאפוקי ספרי מינים אפילו מילי מעליותא דאית בהו אסור לקרותן, כמו שכ

והרא"ש )שם(, וטעמא וראיה לא הגידו לדבריהם. ונ"ל שלמדו כן מדלא התיר רב יוסף לדרוש מילי 

מעליותא רק בספר בן סירא, אלמא דבספרי מינים אפילו מילי מעליותא אסור לקרותן, וטעמא משום 

דילמא ממשיך אחר דברי דכתיב "הרחק מעליה דרכך" )משלי ה,ח(, ודרשו בפ"ק דע"ז )יז,א( זו מינות 

מינות. לכן נ"ל שמוחלפת השיטה בירושלמי וגרסינן איפכא, אף הקורא בספרים החיצונים כגון ספרי 

המירוס וספרי בן לענה, אבל ספרי בן סירא וכל ספרים כו'. והרבה דברים יש בירושלמי שצריך 

דין -מר סבר חליצה כתחלתלהפכם, כמו שכתבו בהדיא התוס' בפרק מצות חליצה )יבמות קד,א( בד"ה 

דמיא לכך פסולה כו'. וכן אשכחן בהדיא במדרש קהלת )יב,יא( "ויותר מהמה בני הזהר" וגו', שכל 

המכניס בתוך ביתו יותר מכ"ד ספרים, מהומה הוא מכניס בביתו. כגון ספר בן סירא וספר בן תגליא. 

            "ולהג הרבה יגיעת בשר", להגות ניתנו, ולא ליגיעת בשר ניתנו.

 כתוב בספר בן סיראבפרק המוכר פירות )ב"ב צח,ב(, וז"ל:  וכן מצאתי כתוב בשם הריטב"א ז"ל

החיצונים, שמעינן מיניה שלא אסרו שם אלא שלא -ואע"פ שקראוהו בסנהדרין ספריםכו'. 

 , משא"כ בספרי מיניןלעשות ממנו קבע, אבל מ"מ ראוי להגות בו בעתו ללמוד ממנו חכמה ומוסר

 ממש עכ"ל הריטב"א. 

ותמיה אני טובא על הרי"ף )יט,ב( והרא"ש )סימן ג'( אמאי לא הביאו בהלכותיהם הא דאמר רב 

 .     יוסף מילי מעלייתא דאית ביה בספר בן סירא דרשינן להו, אלא סתמו וכתבו לאסור

ברי הבל ושמא י"ל דכיון שכתבו הטעם שאסור לקרות בספר בן סירא, אינו אלא משום שיש בו ד

 . כן נ"ל: עכ"ל.שאין בהם צורך כגון עבדקן כו', ממילא משמע דמילי מעלייתא דאית ביה דרשינן
..."אל תצר צרת  כתוב בספר בן סיראביבמות )סג,ב(. שכתב וז"ל:  עי' בבית הבחירה למאירי   360

 מחר כי לא תדע מה ילד יום, שמא מחר אינו ונמצא מצטער על עולם שאינו שלו": עכ"ל.
ְחנּו ְולֹא ֵנָדע    361 י ְתמֹול ֲאנַּ ֶרץ"כִׁ  " )איוב ח,ט(. ִכי ֵצל יֵָּמינּו ֲעֵלי אָּ
לֹו"   362 ל ֲעמָּ כָּ ם בְּ דָּ אָּ רֹון לָּ ש" )קהלת א,ג(. ַמה ִיתְּ ָשמֶּ ת הַּ חַּ יֲַּעֹמל תַּ  שֶּ
ַטח ַביֹהוָּה ַוֲעֵשה טֹובע"פ הפסוק "   363 ץ ּוְרֵעה ֱאמּוָנה" )תהלים לז, בְּ רֶּ  ג(.ְשָכן אֶּ
 -)ח"ח סימן ב(, שכתב וז"ל: ...כאשר ידוע ומפורסם בכל הספרים עי' בשו"ת ציץ אליעזר  364

 כי מקרא התהלים בכוונה ובהכנעה, כחו אתו לדחות כל מיני פורעניות, ופגעים רעים,הקדושים 

לקרוא וברזל נעולים -וכל מחלה, וכל תקלה ממנו ומעל אנשי ביתו ומשפחתו, ולפתוח שערי

 , עכ"ל.דרור לאסירים
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. 365הצניעות' מן יפה לך 'אין :חכמינו זכרונם לברכה אמרו  צניעות:
"והצנע  לקיים דאפשר כל מה טובים,-מעשים בעשיית בפרטםםםםםו

  .367כבודה" האשה, "כל בצניעות וכן יותר. ומועיל , טוב366לכת"
 

שבשבילו  אף דרבי מנא, אבוהא יונה דרבי גם כן העובדא וידועה
למקום  מביתו והלך ביתו, מבני גם מעשיו אתא מיטרא, הצניע את

     .368עמ' ב בדף כג תעניתבגמ' ב כמו שכתובלהתפלל,  מוצנע
 

או  אפילו תלמידים, או ביתו,-בני את ללמד שצריך דברים ויש
ללמדם  הבנות,-בצניעות ובפרט לעשות. צריך וכן עשו, כן אחרים:

בשר  עד "מנפש זה דבר כי ופריצות, בהפקרות ילכו שלא השם-דרך
 חס ושלום. 369יכלה"

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

פון  שענער'ס פערהאנדען נישט איזס׳ ,שרייבען חכמים הייליגע דיאצניעות: 
זאלל מען  מעש״ט די בפרט צוריק געצויגען, בעשיידען הייסט צניעות. דאם
בעססער וויא  איז דאס מעגליך, אין ס׳איז פיעל וויא בעהאלטען אללע מאהל

דאס ער  שטאלצקייט גאוה, א א קיממען אריין ח״ו מענש אין ס׳זאלל איידער
 מעשים.  גיטע טהיט
מנא,  ר׳ פון טאטע דער ר׳ יונה פון  מעשה א ברענגט גמרא הייליגע דיא יאוו אזוי

בעהאלטען  דאך זיך האט ער רעגען, גייט איהם וועגען אז געוויסט הגם, מ׳האט
 מתפלל זיין. געגאנגען איז ער בית, ווען בני זיין פון אפילו
ת, אדער בי-בני זיין לערנען צו מ׳ברויך וואס זאכען אסאך פערהאנדען ס׳איז
זיין.  ס׳דארף וויא אזוי טיען זאללען מענשען: גיטע אנדעדע אויך תלמידים, אפילו
גיין בצניעות, דען  זאללען געבען אכט זייער מען זאלל טעכטער, דיא אויף בפרט
  ח״ו. פערדארבען אללעס טהיט פערשארטקייט דאס

                                                           
פר' כי תשא סימן לא, שכתב וז"ל: ...הלוחות ראשונות, על שניתנו בפומבי,  במדרש תנחומא עי'  365

שנאמר "ומה ה'  אין לך יפה מן הצניעותרע ונשתברו. וכאן א"ל הקב"ה ה-לפיכך שלטה בהם עין

 דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת" )מיכה ו,ח(.
יד לְ   366 גִׁ ד "הִׁ סֶּ ת חֶּ ֲהבַּ ְשָפט ְואַּ ם ֲעשֹות מִׁ י אִׁ ְמָך כִׁ ה ּטֹוב ּוָמה ְיֹהָוה דֹוֵרש מִׁ ֵנַע ֶלֶכתָך ָאָדם מַּ ַהצְּ ם  וְּ עִׁ

יָך" )מיכה ו,ח(.  ֱאֹלהֶּ
ה"   367 בּודָּ ל כְּ ְשְבצֹות ָזָהב ְלבּוָשּה" )תהלים מה, כָּ מִׁ יָמה מִׁ ְך ְפנִׁ לֶּ ת מֶּ  יד(. בַּ
 יקא לרב ספרא: תא חזי מה בין תקיפי דארעא דישראל לחסידי דבבל.א"ל רבי זר :ז"ל הגמ' שם   368

חסדא, כי הוה מצטריך עלמא למיטרא אמרי: ניכניף הדדי וניבעי רחמי,  רב הונא ורב -סידי דבבל ח -

נה אבוה דרבי מני, כי כגון רבי יו -תקיפי דארעא דישראל אפשר דמירצי הקב"ה דייתי מיטרא. 

א , הוה עייל לביתיה, וא"ל: הבו לי גואלקי, ואיזיל ואייתי לי בזוזהוה מצטריך עלמא למיטרא

" )תהלים ממעמקים קראתיך ה'"עיבורא. כי הוה נפיק לברא, אזיל וקאי בדוכתא עמיקתא, דכתיב 

 כי הוה אתי לביתיה א"ל: וקאי בדוכתא צניעא, ומכסי בשקא, ובעי רחמי, ואתי מיטרא. קל,א(,

           ווח עלמא. עכ"ל הגמ'.ר -יל ואתא מיטרא השתא מינא, הואא"ל: א -אייתי מר עיבורא? 
ושל ארץ ישראל צנועין, סידי דבבל מפרסמין את הדבר, ח -וז"ל: רב הונא ורב חסדא  ופרש"י שם,

 למא: משום חד מינייהו לא אתי מיטרא.א -תא ליכניף אהדדי ולא מודיעין שבא המטר בשבילם. 

 שק"א בלעז +שק+.ט -גואלקא קא חזינן דמחמתיה אתי מיטרא. ו - תקיפי דארץ ישראל רבי יונה

 - אייתי לן מר מעיבוראשאפילו לבני ביתו לא היה מודיע. ום כפנא, דגן, מש -ואייתי בזוזא עיבורא 

 עכ"ל. ליהוי שובע, ואהכי לא זבני ביוקרא דהשתא.ד -רווחא עלמא  דבעית למיזבן.
לֹו ע"פ הפסוק: "ּוְכבֹוד יְַּערֹו    369 ְרמִׁ ַכֶלהְוכַּ ר יְּ שָּ ַעד בָּ ְמֹסס ֹנֵסס" )ישעיהו י,יח(. ִמֶנֶפש וְּ  ְוָהָיה כִׁ
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גם  מחוייבים אשר המה המזון,-וברכת הנהנין,-ברכות ללמדם וצריך
 טובה. אחר המחשבה הולך והכל ,371בעי' . ו'רחמנא לבא370כן

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

צו  אין זאך, יעדע א פון ברכות דיא קליינערהייט פון לערנען מ׳ברויך זייא אין
צו  אריין איז עיקר מחיוב. דער אויך זענען זייא עססען, וואס נאך דעם בענטשען
דאס  זיי וועלען מחשבה, ממילא גיטע די אין הארץ, גיטע דאס אין זיי ברענגען

 זיין. מקיים אויך
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

היא  מוזכרת וכבר מצוה זו, קדושת להזכיר הצורך מן איןצדקה: 
וצדקה  משפט "לעשות וכתיב גם כן פעמים. בעניננו כמהםםםםם

[, וכתיב 373שלום" ]בישעי' "והיה מעשה הצדקה, וכתיב 372בארץ"
: ואמרו חכמינו זכרונם לברכה, 374לו" ירחיב "מתן אדם במשלי

 .   375הצדקה' מן אדם מעני 'גמירי, דאין
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

מצוה  דער פון רעדען, צו נאכאמאהל נעטהיג זעהר נישט אפילו ס׳איזצדקה: 
הייליגער נביא  מאהל. דער אייניגע געוועזען מזכיר דאס שוין האבען מיר וואס
ברענגט ״שלום״.  צדקה, פון מעשה דיא ״שלום״, הצדקה מעשה זאגט,"והיה ישעי׳
א  הייסט וואס דאס לו״, ירחיב אדם משלי, ״מתן אין טשרייב המלך שלמה אויך

            הרחבה.  מיט ברייט מתנה דיא איהם מאכט מתנה, א גיט מענש
מען  ווערט צדקה פון אז קבלה, א אונז בייא ס׳איז זאגען: הייליגע חכמים אין דיא

 .                ארעם ח״ו נישט
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  חכמינו  זכרונם  כפי  שהורונו  דברים  ויכלכל  במשקל,  שיעשה  רק
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

    חלק צענט א אונז געלערנט, האבען חכמים אונזערע וויא אזוי טהיען מ׳זאלל נור

                                                           
י"א שנשים חייבות  או"ח קפו א. טוש"עברכות פ"ה ה"א;  רמב"םכ,ב;  עי' במשנה בברכות  370

שם(; הרמב"ן במלחמות )שם( לדעת הרי"ף,  למאור )ברכות-)עי' ראב"ד בהשגות ,המזון מן התורה-בברכת

רכות , )עי' תר"י )בוי"א שמן התורה פטורות ושם בשם רב האי גאון; חי' הרשב"א )שם(; ר"ן סוכה פ"ג(.

 שם(, וכ"נ ברמב"ן ונמוק"י )ב"ב פא,א(. ועי' זוהר תרומה )קסח,ב(, וניצוצי אורות להחיד"א שם(.
, א"ל: ודאי )ח"ב קסב,ב(, וז"ל: ...רבי יצחק הוה שכיח קמיה דרבי אלעזר הקדוש-זוהרעי' ב  371

רחימו דקוב"ה דבר נש רחים ליה לא אתער אלא מלבא, בגין דלבא איהו אתערותא לאתערא לגביה 

 ורחמנא לבא בעי...  רחימו 

 א )ח"ג דברים פרשת כי תצא דף רפא עמוד ב(. ברעיא מהימנ - הקדוש-ועי' בזוהר
ְשֵכל ְוָידֹ    372 ֵלל הַּ ְתהַּ מִׁ ֵלל הַּ ְתהַּ ם ְבזֹאת יִׁ י אִׁ י ְיֹהָוה "כִׁ י ֲאנִׁ י כִׁ ֶרץ ִכי עַּ אֹותִׁ אָּ ה בָּ קָּ דָּ ט ּוצְּ פָּ ֹעֶשה ֶחֶסד ִמשְּ

ִתי  ַפצְּ ֵאֶלה חָּ ים ְנֻאם ְיהֹ  ְנֻאם ְיֹהָוה" )ירמיהו ט,כג(.בְּ ים ָבאִׁ ֵנה ָימִׁ הֲ "הִׁ יָוה וַּ ֹמתִׁ ח צַּ  קִׁ מַּ ד צֶּ ְך ְלָדוִׁ יק ּוָמלַּ דִׁ

יל  ְשכִׁ ְך ְוהִׁ לֶּ ה בָּ מֶּ קָּ דָּ ט ּוצְּ פָּ ה ִמשְּ שָּ עָּ ֶרץוְּ  " )שם כג,ה(. אָּ
לֹום"   373 ה שָּ קָּ דָּ יָּה ַמֲעֵשה ַהצְּ הָּ ד עֹוָלם" )ישעיהו לב,יז(. וְּ ח עַּ טַּ ְשֵקט ָובֶּ ְצָדָקה הַּ ת הַּ ֲעֹבדַּ  וַּ
ִחיב לֹו"   374 ם ַירְּ דָּ ן אָּ נּו" )משלי יח,טז(. ַמתָּ ים יְַּנחֶּ ְפֵני ְגֹדלִׁ  ְולִׁ
חיך האביון ולא תתן לו" )טו,ט(, שלא לדברים, שכתב וז"ל: "ורעה עינך בא תנאים-עי' במדרש   375

 תאמר: אם נותן אני לו, שמא ארד מנכסי ואהיה מיטלטל ממקום למקום בשביל המזונות, ונמצאתי

, קהלעולם אין אדם מעני מן הצדגורם לעצמי מיתה. ת"ל "והיה מעשה הצדקה שלום" )ישע' לב,יז(, 

 ולא דבר רע ונזק נגרם בשביל הצדקה: עכ"ל.
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, 376החומש' מן יותר יבזבז 'והמבזבז, לא לעשר. הפשוט,-: בדרךלברכה
 .378חסד" לפי ו"קצרו ,377ובפרט צדקה

 

הוא  תבואה, אדםה זורע אם כמו :מכבר יתברך-בעזרת השם ואמרתי
בו זורע,  אשר והשדה התבואה. וטוב, מהמובחר שיהיה הזרע מבקש

טוב  ובמקום מהטוב, יתן הצדקה, מקום טוב ושמן. כן בענין
'לפי  צדקהה בפעולת וצדיקים. וממילא 'תקצרו' חכמים-לתלמידי

 ומעלתה. החסד'
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

פיר   צדקה  יילען.  בפרטט-צו  ער  קען רווח זיין פון טייל פינפטע א אפילו אדער
״זרעו  געשריבען מעלות. ס׳שטייט גיטע אסאך זיך אין האט חכמים, וואס מידיתל

   חסד״. לפי לצדקה, וקצרו לכם
גיטע  וואקסען איהם ס׳זאלל וויל ער אין פעלד, זיין זייען אמענש גייט וויא אזוי

פעלד,  גיטען דעם אויף אן זייא זייט אין זאממען בעסטע דיע נעמט ער תבואה,
תבואה. אזוי  רווח, גיטע אסאך וואקסען איהם ס׳זאלל האפפען קען ער דאמאלס

הייסט  בעסטע, פאר בעסטען, אין פון געבען מען זאלל צדקה, פון אין ענין אויך
איהם  ס׳זאלל האפפען ער קען פארכטיגע, דאמאלס גאט׳ס תלמידי חכמים

וועט  אין פערגניגען, מיט מזל זיין דערהעבען זארגען, אין אללע פון זיינע העלפען
 חסד. דעם לויט תבואה שניידען זיין

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

לאדם  שתהיה ונפש לגוף משובחת ומעלה מאוד, טוב זה צוואה:
והענינים,  ובזה   העת  לפי  לשנותה  כתובה,  ויוכל  צוואהוםםםםוו

 . 380לבנים" עת יהיו בגדיך ו"בכל ,379אחד' 'שוב יום מקיים

                                                           
. אל יבזבז יותר מחומש -המבזבז ) נ,א(, וז"ל הגמ': א"ר אילעא: באושא התקינו,  תובותעי' בכ   376

]יותר ; ומעשה באחד שבקש לבזבז ל יבזבז יותר מחומש, שמא יצטרך לבריותא -המבזבז תנ"ה: 

"ר אר"ע.  ולא הניח לו חבירו, ומנו? רבי ישבב, ואמרי לה רבי ישבב, ולא הניחו חבירו, ומנו? מחומש[

(. חמן, ואיתימא רב אחא בר יעקב: מאי קרא? "וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך" )בראשית כח,כבנ

 והא לא דמי עישורא בתרא לעישורא קמא! א"ר אשי: אעשרנו לבתרא כי קמא, עכ"ל הגמ'.   

 ועיין עוד שם )סז,ב(.
פי חסד שבה, )מט,ב(, וז"ל הגמ': וא"ר אלעזר: אין צדקה משתלמת אלא ל עי' במסכת סוכה  377

 שנאמר "זרעו לכם לצדקה וקצרו לפי חסד". עכ"ל הגמ'.      

צדקה, והטורח הוא החסד, כגון ההנתינה היא  -, וז"ל: אלא לפי גמילות חסדים שבה ופרש"י שם

ת מוליכה לביתו או טורח שתעלה לו להרבה, כגון נותן לו פת אפויה או בגד ללבוש, או מעות בע

 -דקה" וציא מעותיו לאיבוד, שנותן לבו ודעתו לטובתו של עני. "זרעו לכם לצשהתבואה מצויה, שלא י

פי החסד לשתקבלו שכר  -הצדקה היא הזריעה שזורע, כדי לקצור לקבל שכר, ו"קצרו לפי חסד" 

 שבה, עכ"ל. 
ְצָדָקה    378 ם לִׁ ְרעּו ָלכֶּ ִפי ֶחֶסד"זִׁ רּו לְּ ת ְיֹהוָ  ִקצְּ ְדרֹוש אֶּ יר ְוֵעת לִׁ ם נִׁ ירּו ָלכֶּ ם" נִׁ ק ָלכֶּ דֶּ ה צֶּ ד ָיבֹוא ְוֹירֶּ ה עַּ

 )הושע י,יב(. 
)פ"ב מ"י(: הם אמרו שלשה דברים: רבי אליעזר אומר: יהי כבוד חברך חביב  תנן במסכת אבות   379

 . עכ"ל. ושוב יום אחד לפני מיתתךעליך כשלך, ואל תהי נוח לכעוס, 

 תתך. שאלו תלמידיו את רבי)נוסחא א פרק טו(, איתא: שוב יום אחד לפני מי ובאבות דרבי נתן

ת אליעזר: וכי אדם יודע באיזה יום ימות שיעשה תשובה? א"ל: כ"ש שיעשה תשובה היום, שמא ימו

  למחר. ישוב למחר, שמא ימות למחרתו, ונמצאו כל ימיו בתשובה: עכ"ל.
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בה  יך לעשותצר אין בוודאי הצוואה זאת השם, כי-דרך לצוות ועיקר,
אם  שנות.ל צריך הזה,-עולם קניניהממון, ו עניני הרבה. אבל שינוים
הצוואה,  ומברכת כמובן. נכסיו עליית או ירידת כפי למעלה, או למטה

 ימים.  מאריך הזה בדבר ואדרבא חייו, ימי כל האדם מתברך גם
 

להתעוררות  או חס ושלום, על ידי זה מזלו כלל שיחליש לחוש ואין
-מהשם ורחמים נפשו חסדים על ממשיך אדרבא, חס ושלום. דין

 יתברך על ידי זה. 
 

חלקי,  מלבושי את מכמה שנים זה מכבר לי הכינותי ,בעניי אנכי וגם
סברות  את בה תראו צוואתי, אשר את היקרים בניי לכם וכתבתי
  על ידי זה. וגוף נפש נייח פעם בכל והרגשתי אביכם,

מה  כל על לב תשימו הבא, אם-םהזה ובעול-אשריכם בעולם
יהי רצון  כן ובנעימים, בטוב ייכם ואורך ימיכם,ח הוא כי שכתבתי,

                                                              ו                                                       שבשמים.-אבינו לפני

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

זיינע  פיר האבען מ׳זאלל מענש, א יעדען פיר מעלה אגרויסע ס׳איזצוואה:  
זיין  פערענדערן לויט מאהל אללע מ׳קען אין צוואה. אפגעשריעבענע א קינדער

   בעססער. אדער ערגער, ח״ו בעשטאנד, אז
הייליגע  די פון וועג אין אין פארכט, גאט׳ס אין זיין זאלל אבער צוואה, עיקר דער

מאנכעסמאהל  זיין, נור צו משנה נישט געוועהנליך מען צוואה ברויך תורה. אזא
איז  זאכען, געלד הזה, עולם פון ענינים גיטען. אבער צו צו זיין מוסיף עפעס
לויט  מאכען, קלענער אדער ן,זיי מוסיף מ׳מוז וואס האנדען-פער מאהל אסאך

 דיא פערהעלטניססע.  און צייט דיא
שאדען.  צוואה עפעס דיא וועט ח"ו טאמער פארכטען, ניכט זיך מ׳זאלל אין

 נאך דערהויבען.  ווערט מזל דאס אין ימים, מאריך מען איז דעם דורך אדרבא,
געשריבען.  האב אללעס און פארבערייט, יאהרען אייניגע פאר מיר שוין האב איך

 וועט אללעס איינהאלטען, דאס וועט איהר קינדער, ווען מיינע אייך פיר ווייל
 וועלט, אמן. יענער אין וועלט, דער אויף זיין גיט בוודאי אייך

                                                                                                                                       
אלו . ששוב יום אחד לפני מיתתך)קנג,א(, איתא וז"ל: תנן התם, רבי אליעזר אומר:  ובמסכת שבת

א"ל: וכ"ש, ישוב היום שמא ימות למחר,  –תלמידיו את רבי אליעזר: וכי אדם יודע איזהו יום ימות? 

ונמצא כל ימיו בתשובה. ואף שלמה אמר בחכמתו: "בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך אל 

בע להם זמן. יחסר" )קהלת ט,ח(. אמר רבן יוחנן בן זכאי: משל למלך שזימן את עבדיו לסעודה, ולא ק

המלך? טיפשין שבהן -המלך, אמרו: כלום חסר לבית-פיקחין שבהן קישטו את עצמן וישבו על פתח בית

הלכו למלאכתן, אמרו: כלום יש סעודה בלא טורח? בפתאום ביקש המלך את עבדיו. פיקחין שבהן 

את פיקחים, נכנסו לפניו כשהן מקושטין, והטיפשים נכנסו לפניו כשהן מלוכלכין. שמח המלך לקר

ישבו ויאכלו וישתו, הללו שלא קישטו  -וכעס לקראת טיפשים. אמר: הללו שקישטו את עצמן לסעודה 

יעמדו ויראו. חתנו של רבי מאיר משום רבי מאיר אמר: אף הן נראין כמשמשין. אלא,  -עצמן לסעודה 

שנאמר "כה אמר ה' הנה  רעבין, הללו שותין והללו צמאים, -אלו ואלו יושבין, הללו, אוכלין, והללו 

עבדי יאכלו ואתם תרעבו הנה עבדי ישתו ואתם תצמאו הנה עבדי ירנו מטוב לב ואתם תצעקו מכאב 

אלו ציצית, "ושמן על ראשך אל  -יד(. דבר אחר: "בכל עת יהיו בגדיך לבנים" -לב" )ישעיהו סה,יג

 אלו תפילין. עכ"ל הגמ'. -יחסר" 
דֶ "   380 גָּ יּו בְּ ל ֵעת ִיהְּ כָּ ִניםבְּ בָּ ל יְֶּחָסר" )קהלת ט,ח(. יָך לְּ ל רֹאְשָך אַּ ן עַּ מֶּ   ְושֶּ
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וגם  עליהם. להזהיר הצורך מן אין והדינים, ההלכות הנה ציצית:

      שכיח. זה נשרו, לא אם לעיין ולבדוק בהחוטיןםםםוםם
 

צריך  )הנחה(]עטיפה[, אבל בבוקר קודם לבדוק הציצית אדם כל ורגיל
טרוד האדם  קרבבו כי קטן,-של הטלית לבדוק הציצית ביותר זירוז

 וכדומה, וכדומה.  הנקבים עם
 

. האחד, שמקיים 381נשגב מאד ענין זה בציצית, ההסתכלות וענין
-האר"י בשם כתוב ,העיניים על להעבירם . גם382אותו" ראיתם"ו

 . 383חייו ימי כל עינים-מסמיית ישמר זה שבזכות הקדוש
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

צו וואהרנען,  נעטהיג נישט איז מצוה, דער פון דינים דיע אין הלכות דיא צית: צי
 ווייסט.  יעדער

א  פון ציצית דיא זיין איממער בודק מ׳זאלל וואהרנען צו נעטהיג נישט איז אויך
אבער  מען דעם טלית. זאלל אן מ׳טהיט ווען בודק איז יעדער טלית, דען
פריה  דער יןא קטן, דען-טלית דעם פון ציצית דיא זיין צו בודק זיין געווארענט
שפעט  מ׳שטעהט געברויך, אדער דעם מיט זיך מ׳איילט מען, ווייל פערגעסט

דעם  נאך העמד דעם ציצית אונטער דיא אן טיען מאנכע וויא אויף, איבערהויפט
טאג,  גאנצען א ציצית דיא צו צו קוממען נישט מעהר שוין מען אויפשטעהן, קען

 ציצית.  קטן, מיט א טלית זיך אויף מ׳האט אז גאר סטמ׳פערגע
הייליגע  דיא מקיים איז זאך. ער טייערע א איז דאס ציצית, דיא אויף קיקען דאס

ציצית, דערמאנט  דיא אז מ׳זעהט ה׳״ מצות כל את וזכרתם אותו ״וראיתם תורה
  השי״ת. פון מצות אללע אין זיך מען

                                                           
ומצוה להסתכל בציצית שנאמר )סימן כד(, שכתב וז"ל:  עי' בדרשות מהר"ח אור זרוע   381

 וגו', עכ"ל.  "וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות"

יום )א((, שכתב התלויות בעינים ואפשר לקימן בכל  עשה מן התורה-)פרק י מצוות חרדים-עי' בספר

 ראיה מביאה לידי זכירה, וזכירה להסתכל בציצית, דכתיב "וראיתם אותו וזכרתם" וכו',וז"ל: 

 מביאה לידי עשיה, )ממנין תרי"ג לסמ"ק ורשב"ץ(. עכ"ל. 

שכ"כ בשם הרב חיים ויטל, ושכן מוכח גם )שער המזרח פ"ו(   ועי' ביסוד ושורש העבודה

 "כ בזה.ח"ב בחתימת הספר פ"ג, מש וןהלש-ועי' בשמירתעי"ש. מרש"י 

צוה מ)מנחות מד,א(, שכתב וז"ל: גמ' 'אין לך מצוה קלה' כו'. וקשה דקרי לציצית  ועי' בשפת אמת

הי' קלה, והיא שקולה ככל המצות, וגם תכלת דמי' יקרים, ולמה חשיב לה קלה? ואפשר דאותו אדם ש

א ענף מצוה לקיים "וראיתם אותו", היינו להסתכל בציצית כמ"ש בחרדים דהוזהיר בציצית 

צוה , וזה קרי מובזכות זה באו לו הציצית על פניו, כיון שהי' זהיר לראותם ולנשקם באו על פניו

 קלה: עכ"ל.
ת    382 יצִׁ ם ְלצִׁ ִאיֶתם ֹאתֹו"ְוָהָיה ָלכֶּ ם ֹאָתם ְולֹא ָתֻתרּו ּורְּ יתֶּ ֲעשִׁ ְצֹות ְיֹהָוה וַּ ת ָכל מִׁ ם אֶּ ְרתֶּ ֲחֵרי ּוְזכַּ ם לְ  אַּ ְבכֶּ בַּ

ם" )במדבר טו,לט(.  ֲחֵריהֶּ ים אַּ ם ֹזנִׁ תֶּ ר אַּ ם ֲאשֶּ ֲחֵרי ֵעיֵניכֶּ  ְואַּ
)הל' ציצית סי' כד, סע"ד(, שכתב וז"ל: יש נוהגין להסתכל בציצית כשמגיעים  עי' בשו"ע או"ח   383

  ל"וראיתם אותו" )במדבר טו,לט( וליתן אותם על העינים, ומנהג יפה הוא וחבובי מצוה. עכ"ל.

ר ציצית על עיניו שכל המעבי, נמצא בשם הקדמונים)ס"ק ב(, שכתב וז"ל:  היטב-בבאר ועי"ש

 .    רורה שםב-והביאו במשנה. עכ"ל. כשקורא פרשת ציצית, יהא מובטח שלא יבא לידי סמוי עינים

)סימן כו(, שכתב וז"ל: עוד שאלת. שאחד מן המשכילים אמר שאין ראוי  ועי' בשו"ת הרשב"ש

שהרי משמן של רבנן ת בשעת שהוא אומר "וראיתם אותו", ...ואתה אמרת לו, להסתכל בציצי

 עכ"ל. שכל המעביר ציציותיו על עיניו, שוב אינו בא לידי סמוי עינים,  סבוראי כתבו:
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 אומן          דושה, קציציתק  -אות צ         אמונת
 

בכנפי  לראות טוב הכעס, לבטל :הקדוש-האר"י בשם מובא וגם כן
 . 384הציצית

 

ח׳  בראשית[, כי למעלה 385הקדוש ]אור פני משה-בספר כתוב גם
פעמים  וד׳ כ״ו. קשרים, הכל ועשרה ח', גם כן הכנף על חוטין, ולמטה

טיפין  ומוציאציציות,  בד׳ אדם יכווין זה ״טיפה״. כמנין ק״ד כ״ו הוא
  לקדושה. מקליפה

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

אויגען.  דיא צו סגולה  עקסטרע א ס׳איז אז ,הקדוש אר"י דעם פון אויך שטעעהט
טומאה, אין  דיא פון ארויס נעמט וואס עבירות גרויסע אנדערע צו רפואה ך אאוי
   אריין. קדושה דיא

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 אות  ק
 

שת המאכל, בקדו שיזהר רבו לו שאמר הקדוש,-בשל"ה כתב  קדושה:
 ב.טו לכל יזכה ועל ידי זה הזיווג,-וקדושתםםםםם 

 

לחשוב  אפילו 387אנכי מאיש" ו"בער ,386אדע" לא קדושים-"דעת והנה
קדושה, להזהר  זה גם אבל עליה.-בני של קדושה מחשבות בעניני

 כריסו.   ימלא ולא תאוותו, לאכול למלאות שלא
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ער  אז געזאגט, איהם האט רבי זיין אז הקדוש של"ה אין טעהטס'ש  קדושה:
דעם  זיוויג, דורך זיין פון אין ססען,ע פונ'ם קדושה דיא אין זיין זאלל געווארענט

 גיטען.                אללעם צו זיין זוכה וועט ער
דאס  קדושים, אבער דיא פון דיא הייליגקייט זעהר וועניג מיר פערשטעהן הגם

דוקא  עססען נישט עססען דעם מיט געבען אכט מ׳זאל זיך מיר, דאס פערשטעהן
פון  רצון דעם טהון צו כח האבען צו כדי ןעסע תאווה, מ׳זאל זיין זיין צו ממלא
 הש״י. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

הלכות צניעות  ללמוד צניעות, בעניני ברכות. וכן הלכות וילמוד
 -חכמינו ולעשות כהוראת מאד לשמורוהעזר. -ואבן חיים-באורח

רצון ו הקדושה.-תורהב המחשבה. ולחשוב-קדושת הקדושים, ובפרט
 מאד.  עד ונשגבה נפלאה מה תשובה, טוב להתעוררות

                                                           
ומצאתי בקונטרסים מסכת יומא פרק דרך חיים תוכחת מוסר )עג,א(, שכתב וז"ל:  עי' בשל"ה  384

שם ר העמידה פרק יז(, להסיר הכעס, טוב הוא לכוין בשעת הכעס, ל)פרי עץ חיים, שע דהאר"י ז"ל

ה ואני אומר, ג"כ טוב שיעשאהי"ה דההי"ן, אל"ף ה"ה יו"ד ה"ה, שעולה כמנין 'כעס' עם המלה. 

פעולה המבטלו מהכעס, דהיינו שיאחז בכנף בגדו, עם הציצית שתלויה בכנף, כי 'כנף' כמנין 

וציצית גורם להשראת השכינה, כדכתיב "והיה לכם לציצית  'כעס', והכועס נכנס אל זר בלבו,

 ילה לזה.שהביא שם תפ פרק פה. הישר-ועי"ע בקב)במדבר טו,לט(. עכ"ל. וראיתם אותו" 
 יןועי הספר(,-חיברו החסיד המפורסם, איש אלוקי... משה סופר סת"ם מק"ק פרשעווארסק, מתוך שער)   385

 , מ"ש בזה.(ג,א מדפי הספר)שם 
י ָחְכָמה  פ הפסוקע"   386 ְדתִׁ ע"ְולֹא ָלמַּ ֹדִשים ֵאדָּ ַדַעת קְּ  " )משלי ל,ג(.וְּ
י    387 ֹנִכי ֵמִאישע"פ הפסוק "כִׁ י" )משלי ל,ב(. ַבַער אָּ ינַּת ָאָדם לִׁ  ְולֹא בִׁ
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 אומןקדושה, קנאה           אות  ק             אמונת
 

צייר ל  388הקדושים-בספרים מה שכתבוהמחשבה, -קדושת ומכלל
 בחכמה. להארה זוכה ועל ידי זה במחשבתו, צורת רבו

 
לילה. וכן  ממקרה ינצל ועל ידי זה שכבו, אביו טרם ולצייר צורת

-ביוסף כמו שכתבו על ידי זה, להנצל ועוונות יוכל חטאים מכמה
 .389מחטא ניצל אביו, ועל ידי זה של דמות דיוקנו לו שנראתה הצדיק

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

טרינקען, נאך  אין עססען דעם פאר פון ברכות פון דינים לערנין די מ׳זאלל אין
פון  דינים דיע ערוך שלחן אין לערנען מען זאלל אין טרינקען. אויך עססען דעם

אונז  האבען חכמים הייליגע אונזערע וויא אזוי טהון און מ׳זאל צניעות,
דיא  אין הש״י, האבען זין אין מחשבה, דיא פון הייליגקייט געלערנט. בפרט דיא

   טובים. ומעשים תשובה צו תשובה, וויללען גיטען דעם תורה. אין הייליגע
פארשטעללען  זיך מחשבה, מ׳זאלל רדע פון קדושה דיא כלל פאן דעם אין איז
 ״רבי". פון זיין צורה דיא
ניצל  ער פאטער, וועט זיין פון צורה דיא פארשטעללען זיך ליעגען, דעם פאר אויך

ער  ואסו הצדיק-יוסף בייא געפיננען מיר וויא שלעכטען. אזוי אללעם פון ווערן
צורה  דיא געשטעלטפאר  זיך האט ער ווייל עבירה, דיא פון געווארען ניצל איז
 זי״ע. יעקב, פאטער זיין פון

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

לבך  יקנא . ו"אל390קנאה" עצמות ]איתא[ במשלי: "רקבקנאה: 
 . 391היום" ה׳ כל בחטאים, כי אם ביראתוםםםווו

                                                           
כאשר לר' צבי אלימלך שפירא מדינוב )אות יג(, שכתב וז"ל: ונ"ל עוד,  דפרקא-עי' בספר אגרא   388

בתורה, או שהוא מסופק באיזה ענין הנרצה לעבודה אמיתיית, וכן כאשר  אינו מבין איזה ענין

ציור והוא להיות ה רואה שמתגרין בו מצולות ים. הרהורין רדפין אבתריה, יצייר לפניו צורת רבו,

מים, בדעת מצייר לפניו דעת רבו ומקיפו בשכלו אזי נשפע בו דעת רבו, ואפילו אם רבו כבר עלה הש

"ל. א מה שאמר אליהו לאלישע ]מ"ב ב,י[ "אם תראה אותי לוקח מאתך" וכו'(. עכזה מה שנ"ל. )והו

         ועי"ש עוד מה שהאריך לבאר בזה.
אה )באות פו(, כתב וז"ל: מוכח ממדרש רבה פ' אחרי )פ"כ פ"א( שיש צדיקים, אשר כל מי שרו ושם

הו, ואל א' טז,יב(, כל הרואאותם, נזכר לתלמודו. דרש שם כך על דוד, שנאמר בו "וטוב ראי" )שמ

ע"כ טוב ג"כ בשעת הלימוד לצייר לפניו צורת איזה צדיק, ובפרט צורת רבו נזכר לתלמודו. 

 עכ"ל.המובהק, ועי"ז יקבע תלמודו בלבו ולא ישכח. 
פרשת וישב סימן ט, שכתב וז"ל: "ויהי כהיום הזה ויבא הביתה" וגו'  עי' במדרש תנחומא   389

א: , י"א: לעשות צרכו נכנס, ובקש עצמו ולא מצא, דכתיב "ואין איש". וי"רבותינו חולקין בדבר

יה, ה"לעשות מלאכתו", מלאכה שעליו מן הבית. ורבי יהודה אומר: אותו היום יום זבוחו של נילוס 

א ובקש עצמו ולויצאו כולם, ונשתיירה היא והוא עמה בבית, "ותתפשהו בבגדו" ועלה עמה למיטה, 

י והפיל עצמו בקרקע, ונעץ עשר אצבעותיו בקרקע. למה, "מיד דיוקנו של אביו.מצא, שראה דמות 

 )בראשית פרק לט(.  וכ"כ גם במדרש אגדהאביר יעקב", מיד "וינס ויצא החוצה", עכ"ל המדרש. 

של  בראשית פרק לט, מעט בשינוי וז"ל: ...שנראתה דמות דיוקנו ועי' בפסיקתא זוטרתא )לקח טוב(

"ששה משמותם על  השוהם, שנאמר-: יוסף, עתידין אחיך להיות חקוקין על אבניאביו בחלון, א"ל

 האבן האחת" )שמות כח,י(, רצונך שלא תמנה עמהם. ומיד "ותשב באיתן קשתו" )בראשית מט,כד(,

 שם רמז קלו. וכ"ה בילקו"ש מלמד ששבה קשתו לאיתנה. עכ"ל.
ְרֵפא     390 ים ֵלב מַּ ֵיי ְבָשרִׁ מ"חַּ ַקב ֲעצָּ הּורְּ אָּ  " )משלי יד,ל(.ֹות ִקנְּ
ל ַהיֹום" "    391 ֹהוָּה כָּ ַאת יְּ ִירְּ ִאים ִכי ִאם בְּ ָך ַבַחטָּ ַקֵנא ִלבְּ   )משלי כג,יז(.ַאל יְּ
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 אומןאות  ק   קנאה, קללה                      אמונת
 

-עניני עולם אודות קנאה-דברי , ושאר392חכמה' תרבה סופרים 'קנאת
 .             393עד תומו ובפרט בכלל יבער הזה,

 

חס  בתקלתו ישראל, ויצטער-בר חבירו בתקנת האדם וישמח
 .394ושלום

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

אפילו  מענשען, זינדיגע אין זיין מקנא נישט זיך מ׳זאלל ס׳שטעהט,  קנאה:
אין  תורה, לערנען וואס כמיםח תלמידי אין גיט. נור זייא ס׳געהט אז מ׳זעהט

וועגען  שמים. אין יראת זיין אין חכמה זיין פערמעהרען וועט השם, דאס יראי
מצער זיין  זיך מ׳זאלל זיין. אין מקנא נישט קיינעם אין זיך מען זאלל עוה״ז, עניני

פרייען ווען איינעם  זיך מ׳זאלל שלעכט. אין ח״ו איהם געהט וואס איינעם וועגען
 ט.גי געהט

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

וכל שכן וקל  אחרים, את או עצמו, את מלקלל מאד להשמר קללה:
           יתו.                ב-קרוביו ובני וחומרםםםםו

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

אין  ווייב דאס אדער זיך, שעלטען נישט ח״ו מ׳זאלל היטען זיך מ׳זאלל קללה:
 מענשען. עאנדער אויך קינדער, אין

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ימיכם, ולמען  יאריכון למען ,אב כיבוד מצות בתוקף מזהירכם והנני
 בדבר  וסייגים גדרים םלכ עשותל הבא,-הזה ובעולם-בעולם לכם ייטב

                                                           
קנאת )כא,א(, וז"ל הגמ': רב דימי מנהרדעא אמר: כ"ש דגריס טפי,  עי' במסכת בבא בתרא  392

 סופרים תרבה חכמה.
אה, שכתב וז"ל: אע"פ שהקנאה היא מידה רעה מאד, יש שער הקנ עי' בספר אורחות צדיקים  393

נא מקום שהיא טובה מאד, והיא מידת עליונים, שישים קנאתו על יראת שמים, כענין שנאמר "אל יק

ה ם תרבלבך בחטאים כי אם ביראת ה' כל היום" )משלי כג,יז(: ועד"ז ארז"ל )ב"ב כא,א(: קנאת סופרי

כן! וכן  גם אני אעשה -נאה בלבו ויאמר: לומד זה כל היום חכמה. כי יראה אדם שלומד, יתפוש ק

דה לענין כל המצוות, יקנא כל אחד בחבירו ויתפוש מעשי חבירו הטובים. אם יראה רשע ויש בו מי

אחת טובה, יקנאהו על אותה המידה, ויעשנה גם הוא. אבל המקנא בחבירו שהוא עוסק בתורה 

ו: כן! אלא יחשוב בלבו ויקנא ב גם אני אעשה -זה עושה כך  ובמעשים טובים, ואינו מקנא בו שיחשוב:

 בולותמפני שיש בו מעלות טובות יותר ממני, מחמת כן הוא נכבד בעיני העולם יותר ממני! ומחשב תח

אה היא רעה חולה, והוא חוטא ומחטיא, הרי זאת הקנ -כדי לבטלו ולבלבלו מתורתו וממעשיו הטובים 

 כ"ל. שותפו של ירבעם בן נבט. ע
שער השמחה, ]שכתב על מי שנוהג ההפך מהנ"ל[, וז"ל: הרבה רעות  עי' בספר אורחות צדיקים   394

יש בשמחה ובשחוק, כמו השמח במכשול חבירו בעת שמגיע לו פגע רע מפגעי העולם, וע"ז נאמר 

"בנפול אויבך אל תשמח" )משלי כד,יז(: ועוד יש שמחה רעה מזאת, כמו השמח כשחבירו נכשל 

וט ידיעתו. משל צריך שתבין, עבד המשרת למלך באמונה יש לו או שמח במיע הבורא יתברך,-בודתבע

 להצטער בראותו אנשים המורדים באדוניו והמחרפים אותו, ]ומחויב להוכיחם על פניהם ולהודיע

 לאיש נבלותם[, אבל בהיות העבד שמח בראותו קלקול אדוניו וחרפתו אין זה עבד נאמן, ]רק חבר הוא

ול משחית ועוונו ישא[. והנה הכתוב אומר "רוצה ה' את יראיו" )תהלים קמז,יא(: ומי ששמח במכש

לו רצון הבורא, יתברך. ע"כ התפלל רבי נחוניא בן הקנה )ברכות כח,ב(: אל ייכשאין רצונו כ -חבירו 

נה בן הק חבירי בדבר הלכה ואשמח בהם, ולא אכשל בדבר הלכה וישמחו בי. וע"כ התפלל רבי נחוניא

 ו שם.ע"ז, כי ראה שזה דבר מצוי, שאחד ישמח בטעות חבירו כדי שיהיה הוא נוצח את חבירו ויהיה ל

 ואף כמה בני אדם חשובים אינם נזהרים בזה. עכ"ל. 
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 אומן     קטורת קרבנות, אות  ק   קללה,    אמונת
 

קללות  לכם, תגרמו ושלא עליכם, תביאו שלא מאד הזה. גם להשמר
הפחות  מן אפילו שיהיה. שיהיה חס ושלום, מכל מי אחרים

קללת  תהיה 'אל חכמינו זכרונם לברכה: וכמאמר ,395שבפחותים
אחרים,  מאנשים אדם שום על תאמרו ושלא .396בעיניך' הדיוט קלה

מדבר  ושמירה הרחקה איזה אודות גדול, לצורך אם שעשו כך וכך. כי
עד עולם,  לכם וטוב ,397זכות לכף לדונו אדם כל רע. רק דרשו את

 אמן.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

הייליגער  דער פון שטארקהייט מיט דיא ליעבע קינדער מיינע אייך ווארען איך
ח״ו  זאלט איהר געבען אכט אייך איהר זאלט אויך דער זאך. אב, אויף כיבוד מצוה
די  פון לואפי אנדערע, פון קללות ברענגען צו אויף אייר זיין גורם ניכט

דיא  בעיניך׳ קלה הדיוט קללת תהי׳ 'אל טעהטס'ש אזוי וויאברואים,  געמיינסטע
איהר  זאללט דיר. איבערהויפט בייא זיין גרינג נישט אפראסטען, זאלל פון קללה
וועללען  וועט איהר באופן שלעכטץ, נור רעדען ארגסטען נישט פון אפילו

זאללען  אין פיהרען, נישט דרך עםד אין זיך קינדער זאללען אייערע לערנען
אנדערן  אויף טהון. אבער צו שלעכטץ ס׳איז וויא מיאוס ווערען אויפגעקלערט

געווארענט  דעם אויף איהר רעדען. זאללט צו פון קיינעם כדאי נישט איז אופן,
 זיין.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

פרים  "ונשלמה אנחנו, ]על ידי[ שמקיימים ידוע  קטורת: קרבנות,
 םםםםוו .398.399שפתינו"םםםםםםםםםםםוו

                                                           
לאדם ג"כ להזהר ולהשמר שלא להיות  וראוי)באות קללה( שכתב וז"ל:  יועץ-עי' בפלא   395

, , וכ"ש וק"ו שלא יגרמו כעס לאביהם ואמם עד שיקללוםגורם קללה לעצמו אפילו מפי עכו''ם

 ם היוכי אוי להם לבנים שמביאים לאביהם ואמם לידי חטא גדול כזה, שזו רעה גדולה יותר ויותר מא

מו מכים אותם. ובודאי יענשו, שאם גדולה רעת המחטיא את אחרים, עאכו"כ המחטיא את אביו ואת א

 ללה לעצמו, רעה תבוא עליהם ח"ו. אבל "בן חכם ישמח אב",בחטא הכעס שהוא חמור מאד וגורם ק

וישא  שכל מגמתו לעשות רצון אביו ואמו ברגע כממרה ולא יעבר, ועליו תבוא ברכת טוב מאביו ואמו,

   עכ"ל. ברכה מאת ה' וגמולו ישלם לו, שיהיו לו בנים מהוגנים עושים דברו ורצונו כרצונו:
אל תהי קללת הדיוט קלה ל הגמ': וא"ר אלעזר א"ר חנינא: )טו,א(, וז" עי' במסכת מגילה  396

– , שהרי אבימלך קלל את שרה "הנה הוא לך כסות עינים" )בראשית כ,טז(, ונתקיים בזרעהבעיניך

 "ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו" )בראשית כז,א(, עכ"ל הגמ'.
בלו מהם יהושע בן פרחיה וכמ"ש במשנה באבות )פ"א מ"ו(: יהושע בן פרחיה ונתאי הארבלי ק  397

 והוי דן את כל האדם לכף זכות.אומר עשה לך רב וקנה לך חבר 
ח טֹוב   398 ָשא ָעֹון ְוקַּ ְמרּו ֵאָליו ָכל תִׁ ל ְיֹהָוה אִׁ ים ְושּובּו אֶּ ם ְדָברִׁ ָמכֶּ ֵתינּו"ְקחּו עִׁ פָּ ִרים שְּ ה פָּ מָּ ַשלְּ " ּונְּ

 )הושע יד,ג(.
ח, שכתב וז"ל: "כל תשא עון וקח טוב ונשלמה פרים פרשת קרח פרשה י רבה-עי' בבמדבר  399

 שפתינו" )הושע יד,ג(, אמרו ישראל: רבש"ע בזמן שבהמ"ק קיים, היינו מקריבים קרבן ומתכפר.

המינין -שם ברכתמברכות, הוצא -ועכשיו אין בידינו אלא תפלה, טו"ב בגימטריא י"ז, תפלה י"ט

ימון שום "בחנני ה' ונסני" )תהלים כו,ב(. ורבי סשתקנוה ביבנה, ואת צמח דוד שתקנו אחריו, על 

ן אומר: "קח טוב", בגימטריא נפ"ש. אמרו ישראל: כשבהמ"ק קיים, היינו מקטירים חלבים ואמורי

רים למה פומתכפרין. ועכשיו, הרי חלבנו ודמינו ונפשותינו, יהי רצון מלפניך שתהא כפרה עלינו, "ונש

   שפתינו", עכ"ל המדרש.
קריב לפניך, נשלם אותם שהיה לנו לה -)בהושע שם(, שפירש וז"ל: "ונשלמה פרים"  ועי' רש"י

 בריצוי דברי שפתינו, עכ"ל.
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 -מועיל לכפרת ואז ודביקות, בכוונה לאומרם העיקר הוא אבל

, 400לעולה" התורה "זאת  עלחכמינו זכרונם לברכה  וכמאמר עוונות.
 .  401וכו׳ לעולה צריך אין עולה' אלַ ' כמו

 

ולהצלחה,  ,402בישין מרעין לגרש כל מאד מסוגל ,הקטורת וכן
  ולשמחה.םםםםםםםםםם

 

תיקון  ותינו,שפת בשיח נתקן הדברים, ואז הן הלב-אחר כוונת רק
 ה.נפש רוח ונשמ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

פרים  ״ונשלמה מקיים זעננען מיר אז בעוואוסט, איז דאסקרבנות, קטורת: 
נעמט  אין קטורת, קרבנות, דיא מויל עםד מיט זאגען הייסט, מיר דאס שפתינו״.

 המקדש.   דעם בית בייא געווען מקריב העטטען מיר וויא אזוי אהן דאס הש״י
הש״י, ניצט  באהעפטונג צו מיט אין כוונה מיט זאגען מ׳זאלל איז, עיקר דער נור

זאגען, "זאת  חכמים הייליגע אונזערע וויא אזויעוונות.  כפרת צו דאס אויך
עולה,  דיא מקריב געווען מ׳וועט וויא אזוי איז תורה, מ׳לערט אז לה״לעו התורה

צו  א סגולה כוונה, איז מיט קטורת פון פרשה דיא זאגען דאס אויך אין
מיר  שמחה. אזוי קעננען און הצלחה צי שלעכטץ, אויך אללעס פערטרייבען

 ווערטער. אונזערע מיט נשמה אונזער זיין מתקן
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 . 403בכוונה ולאומרה מאד, לכווין מאד להזהר  שמע:-קריאת

                                                           
ה"   400 ֹעלָּ ה לָּ ים" )ויקרא ז, זֹאת ַהתֹורָּ ְשָלמִׁ ח הַּ ים ּוְלזֶּבַּ לּואִׁ מִׁ ָּטאת ְוָלָאָשם ְולַּ חַּ ְנָחה ְולַּ מִׁ  לז(.לַּ
לקיש: מאי דכתיב: "זאת התורה לעולה למנחה  )קי,א(, וז"ל הגמ': אמר ריש במנחות יןעי  401

לה ולחטאת ולאשם"? כל העוסק בתורה, כאילו הקריב עולה, מנחה, חטאת, ואשם. אמר רבא: האי לעו

את( למנחה, עולה ומנחה מיבעי ליה! אלא אמר רבא: כל העוסק בתורה, אינו צריך לא עולה )ולא חט

   ולא מנחה ולא אשם. עכ"ל הגמ'.

תה )פרשת צו סימן יד(, שכתב וז"ל: אמרו ישראל לפני הקב"ה: רבש"ע, הרי א תנחומא-ועי' במדרש

 . וכןמצוה אותנו שנביא כל הקרבנות הללו. בעוד שבהמ"ק קיים, אדם חוטא, ומביא קרבן, ומתכפר לו

"ל מביא מנחה, ומתרצה לו. ועכשיו שחרב ביהמ"ק, היאך אנו עושים על חטאתינו ועל אשמותינו? א

י אם מבקשים אתם שיתכפר עליכם, היו משמרים תורתי, ואני מעלה עליכם כאלו עשיתם לפנ הקב"ה:

, אל תקרי כןקרבן. ומנין? "וזאת התורה לעולה למנחה ולחטאת ולאשם ולמלואים ולזבח השלמים". 

 ' ולא למנחה ולא לחטאת ולא אשם ולא מלואים ולא זבח השלמים, אלאלא לעולה'זאת התורה  אלא

 קים בתורה, ויהיה חשוב לפני כאלו אתם מקריבים לפני כל הקרבנות, עכ"ל המדרש.היו עוס
דכל )ח"ב פרשת ויקהל ריח,ב(, וז"ל: ...מלה דא גזרה קיימא קמי קוב"ה,  הקדוש-עיין בזוהר   402

, ישתזיב מכל מלין בישין, חרשין קטרתד-מאן דאסתכל וקרי בכל יומא עובדא )נ"א פרשתא(

דלא  בישין, ומהרהורא בישא, ומדינא בישא, ומותנא, ולא יתזק כל ההוא יומא, דעלמא, ומכל פגעין

. אר"ש: אי בני נשא הוו ידעי כמה עלאה איהו צטריך דיכוון ביהואיאחרא לשלטא עליה, -יכיל סטרא

א עובדא דקטרת קמי קוב"ה, הוו נטלי כל מלה ומלה מניה, והוו סלקי לה עטרה על רישייהו ככתר

לקא אית ליה חו ואי יכוון ביה בכל יומא,דאשתדל ביה, בעי לאסתכלא בעובדא דקטרת, דדהבא. ומאן 

ן בהאי עלמא ובעלמא דאתי, ויסתלק מותנא מניה ומעלמא, וישתזיב מכל דינין דהאי עלמא, מסטרי

 בישין, ומדינא דגיהנם, ומדינא דמלכו אחרא. עכ"ל.
הקורא את שמע ולא כוון לבו בפסוק ראשון סי' ס' סעיף ה וז"ל:  עי' בשו"ע או"ח הלכות ק"ש  403

שהוא "שמע ישראל", לא יצא ידי חובתו. והשאר, אם לא כוון לבו, אפילו היה קורא בתורה, או מגיה 

ס"ק יא, שכתב  ועי"ש במ"ב הפרשיות האלו בעונת ק"ש, יצא, והוא שכוון לבו בפסוק ראשון, עכ"ל.

הכונה האמורה בסעיף ד. דשם הוא הכונה לצאת ידי חובת  כונה זו האמורה כאן, איננו -וז"ל: כיון לבו 
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מבואר  הנה בכוונה, שם כבוד מלכותו" ברוך"שמע", ו" לא אמר ואם

 . 404ולומר דצריך לחזור ס״ג, סימן ערוך-בשולחן
 

בלחש  שיאמר דצריך ,406שםאברהם -ובמגן, 405זהב-בטורי וכתבו
ואחר כך  קצת, שישהה רשויות. או-לא מחזי כשתי דאז בחזרה,
 יחזור. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 כוונה.  מיט שמע קריאת דיא זאגען צו זיין, געווארענט מ׳זאלל שמע: קריאת
געזאגט  ועד", נישט לעולם מלכותו כבוד שם "ברוך ישראל", ״שמע מ׳האט אז אין
 זאגען. נאכאמאהל אין ביסעל, א ארטעןוו מען ברויך כוונה, מיט
מ׳זאלל  געלאסען שטאט קר״ש דיא זאגען צו זיין, געווארענט מען זאלל אויך אזוי
 ווארט. יעדעס זאגען דייטליך פערמישען, נור נישט ווערטער דיא

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 .407הדבקים בין בהרווח וכן, ליזהר

                                                                                                                                       
מצוה, זה בעינן לכל הפרשיות ]כמו שכתב הריטב"א בר"ה, ושיטה מקובצת בברכות[. משא"כ כונה זו, 

הוא להתבונן ולשום על לבו מה שהוא אומר, ולכך הוא לעיכובא רק בפסוק ראשון שיש בו עיקר 

י"א, שאפילו כונה לצאת, הוא לעיכובא רק בפסוק ראשון: קבלת עול מלכות שמים ואחדותו ית'. ו

 סי' סא סעיף א, וז"ל: יקרא ק"ש בכוונה, באימה, ביראה, ברתת וזיע, עכ"ל.ועי"ש בשו"ע  עכ"ל.
היינו כל ק"ש, דמה שנתבאר בסוף סימן הקודם, הוא רק לענין  -ס"ק א, וז"ל: "שמע"  ועי"ש במ"ב

 דיעבד: עכ"ל.
וז"ל השו"ע: עיקר הכוונה הוא בפסוק ראשון, הלכך אם קרא ולא כוון לבו  עי"ש בסעיף ד.   404

 כ"ל.עבפסוק ראשון, לא יצא י"ח, וחוזר וקורא. ואפי' למ"ד מצות אינן צריכות כוונה, מודה הכא, 
מגדים[. -הציון: פרי-ו ]שערדה"ה בשכמל" עיין סקי"א, -ס"ק יב, וז"ל: בפסוק ראשון  ועי"ש במ"ב

דם אפילו אם קו -ובס"ק יג כתב וז"ל: לא יצא  ו ג"כ, צריך לחזור ולקרות בכונה:ואם לא כיון ב

י שהתחיל לקרות נתכוין לקיים בהקריאה המ"ע דק"ש, מ"מ כל שבאמצע פנה לבו לדברים אחרים, הר

ובס"ק יד  וסף בשם הרשב"א[:י-ציון: מוכח מביתה-שער] לא קבל עליו מלכות שמים בהסכמת הלב:

ועיין לעיל בסימן ס"א לחש, שלא יהיה נראה כמקבל שתי רשויות ח"ו. ב –זר וקורא וחוכתב וז"ל: 

 במ"ב סקכ"ב. ואפילו אם כבר קרא כל פרשת "שמע" "והיה אם שמוע", ואח"כ נזכר שלא קרא פסוק

א יקרא רק הפסוק ראשון, הוי כקורא "שמע". דאם ל-ראשון בכונה, צריך לחזור ולקרות כל הפרשה

אמר", יוצא כדלקמן בסי' ס"ד. ואם נזכר באמצע פרשת "והיה אם שמוע". יגמור עד "וילמפרע, דאינו 

  -הכא ובס"ק טו כתב וז"ל: מודה ויתחיל ויקרא "שמע" עד "והיה אם שמוע", ויחזור לפרשת "ויאמר":

 עליו דאע"פ שאין מתכוין לצאת בזה ידי המצוה, עכ"פ צריך כוונת הלב בכל פסוק ראשון, כדי שיקבל

 ול מלכות שמים: עכ"ל.ע
יש להקשות, הא יהיה נראה כב' רשויות ח"ו. וצ"ל דיקרא  –עי"ש בס"ק ג', וז"ל: וחוזר וקורא.    405

 אא"כ בלחש, כמש"ל סי' ס"א ס"ח. ועי"ל, דממתין איזה זמן ואחר כך חוזר וקורא, דלא משתקין אותו

ל , דה"תו, דלמא לא איכון. ולא תירץקורא ב"פ רצופים. והא דפריך בגמ' ר"פ לאביי: למה משתקין או

, להמתין, ולקרות אח"כ פעם שנית. דכבר כתבתי בסי' ס"א, דעיקר הקושיא היא למה משתקין אותו

 עכ"ל. כיון שיש לדונו לזכות, אע"פ שהיה יכול לעשות בענין דלא הוי חשד כלל:
מיירי שקורא בלחש ]ב"ח[.  אע"ג דאסור לקרות ב"פ, הכא  -עי"ש בס"ק ו', וז"ל: וחוזר וקורא     406

, ומצאתי כתוב בשם ס"ח שיקרא כל הפ' ב"פ. ועמ"ש סי' ס"א סי"ג. ומשמע שאם נזכר לאחר שסיים

 ס"ד, שלא קרא פסוק ראשון בכוונה, צריך לחזור לראש, דהוי כמי שלא קרא כלל פ' ראשון. וכ"מ סי'

 ועמ"ש ס"ס ס': עכ"ל.
סעיף יט, וז"ל: צריך ליתן ריוח בין "וחרה" ל"אף", סימן סא  הלכות ק"ש עי' בשו"ע או"ח   407

דלא לשתמע וחרף. ושם בסעיף כ, וז"ל: צריך ליתן ריוח בין תיבה שתחילתה כסוף תיבה שלפניה, 

כגון: "בכל לבבך"; "על לבבכם"; "בכל לבבכם"; "עשב בשדך"; "ואבדתם מהרה"; "הכנף פתיל"; 
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-בבאר ומובא ,408בירושלמי המוזכרהדברות, -עשרת כוונת לכווין וכן

 . 409בסימן ס"א היטב
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

דיא  מרומז איז שמע קריאת דיא אין אז ,ספרים הייליגע דיא אין ס'שטעהט
 הדברות. עשרת

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

כמו  ראשונה, בפרשה הדברות-לעשרת לכוון ,זה נהגתי בעניי ואנכי
 בשם   ,410בס״ת וקריאה תפילה בענין ,א-חלק  הקדוש-בשל"ה  שמביא

                                                                                                                                       
ל אל"ף שאחר מ"ם, להפסיק ביניהם. כגון: "ולמדתם צריך בכ "אתכם מארץ". ושם בסעיף כא, וז"ל:

אותם"; "וקשרתם אותם"; "ושמתם את"; "וראיתם אותו"; )"וזכרתם את"; "ועשיתם את"(, שלא יהא 

  נראה כקורא: 'מותם' 'מת'.
אין הכוונה שיפסיק ביניהם, רק שיקרא בענין שישתמע  -ס"ק לג, וז"ל: "בכל לבבך"  ועי"ש במ"ב

ן. אבל מ"מ צריך מקף בינתים, כי בלא מקף, צריך לקרות בכל בחול"ם, ובמקף שהם שני למדי"

א"ר הביא בשם של"ה, דה"ה בכל אלף שאחר מ"ם צריך  -ובס"ק לד כתב וז"ל: כקורא מותם  בקמ"ץ:

חרים". "עיניכם אשר" "זונים אחריהם". "אלהיכם אשר". א םלהיא םלהפסיק, כגון: "ועבדת

אמת". גם כל תיבה שתחילתה אלף ואפשר שלא ירגישנה במבטא, צריך "לאלהיכם אני". "אלהיכם 

הפסק, כגון: "אשר אנכי". "מטר ארצכם". "ועצר את". "אשר ד'". "דברי אלה". "ויאמר ד' אל". 

"דבר אל". "מצות ד'". "אשר אתם" וכל כה"ג. גם כל תיבה שתחלתה יו"ד, צריך להדגיש במבטא 

שלפניה, כגון: "פן יפתה" לא יראה כאלו קורא פניפתה או פן  שלא יראה כאלו נמשכת אחר התיבה

 כג, עוד מענין זה. -יח, וכב-איפתה. וכן בתיבת "ירבו" וכל כה"ג: עכ"ל. ועי"ש גם בסעיפים יד
ברכות פ"א ה"ה, וז"ל: מפני מה קורין שתי פרשיות הללו בכל יום? ר' לוי ור'  עי' בירושלמי   408

, בהן ר' לוי א' מפני שעשרת הדברות כלוליןשכתוב בהן שכיבה וקימה.  סימון, ר' סימון אמר: מפני

, "ה' אחד". "לא יהיה לך אלהים אחרים על פני"", "שמע ישראל ה' אלהינו". "אנכי ה' אלהיך

, "ואהבת את ה' אלהיך", מאן דרחים מלכא, לא לישתבע "לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא"

, "למען תזכרו", רבי אומר זו מצות שבת, שהיא קדשו""זכור את יום השבת לבשמיה ומשקר. 

" שקולה כנגד כל מצותיה של תורה, דכתיב "ואת שבת קדשך הודעת להם ומצות וחוקים ותורה צוית

כם , "למען ירבו ימי"כבד את אביך ואת אמך"וגו', להודיעך שהיא שקולה כנגד מצותיה של תורה. 

י , "ולא תתורו אחר"לא תנאף", מאן דקטיל, מתקטיל. , "ואבדתם מהרה""לא תרצח"וימי בניכם". 

 עיניךלבבכם ואחרי עיניכם". א"ר לוי: ליבא ועינא, תרין סרסורי דחטאה. כתיב "תנה בני לבך לי ו

ך", , "ואספת דגנ"לא תגנב"דרכי תצרנה", אמר הקב"ה: אי יהבת לי ליבך ועינך, אנא ידע דאת לי. 

ו , "אני ה' אלהיכם", וכתיב "וה' אלהים אמת", מהעד שקר" "לא תענה ברעךולא דגנו של חברך. 

אמת. א"ר אבון: שהוא אלהים חיים ומלך עולם. א"ר לוי: אמר הקב"ה: אם היעדת לחבירך עדות 

, "וכתבתם "לא תחמוד בית רעך"שקר, מעלה אני עליך כאילו היעדת עלי שלא בראתי שמים וארץ. 

כה תמן תני' אמר להן הממונה: ברכו בר ובהמשך שם:רך". על מזוזות ביתך", "ביתך" ולא בית חבי

הדברים, -שרתעתורה, וקראו -אחת, והן בירכו, מה בירכו. רב מתנה אמר בשם שמואל: זו ברכת

א: ב"שמע", "והיה אם שמוע", "ויאמר". ר' אמי בשם ר"ל: זאת אומרת, שאין הברכות מעכבות. א"ר 

תנה ורבי שמואל בר דרב מ ת הן הן גופה של שמע,הדברו-שעשרתאין מן הדא לית ש"מ כלום, 

ותן, איום, ומפני מה אין קורין  הדיברות בכל -נחמן אמר, תרויהון אמרין: בדין הוה שיהו קורין עשרת

 מפני טענת המינין, שלא יהו אומרים: אלו לבדם ניתנו לו למשה בסיני. עכ"ל הירושלמי.
כתבו: דבירושלמי אמרו, דאותם ג' פרשיות שתיקנו  תוס' בפ"ק –עי"ש בס"ק א, וז"ל: בכונה    409

ריך האדם לכוון בהם באמירת ק"ש, אם עבר על אחת מהם. צהדברות. ע"כ -בק"ש, לפי  שבהן עשרת

-כלעי' ב)וכאן מביא הירושלמי הנ"ל, ועי' בהערה הקודמת, ולא כפלנו זאת(. ובסוף דבריו כ' וז"ל: ו

 .ועי' במ"ב כאן בס"ק ב, שהביא דבריו כלשונו[אחרים, עכ"ל. ]ם רבה, עוד רמזי-בו, הביאו בס' אליהו
לשון שלטי הגבורים סביב המרדכי )בפרק  -פרק נר מצוה, וז"ל: וזה  עי' בשל"ה מסכת תמיד   410

(: והכי הוו שעורא דאריכות ד'אחד', תלתא ב'חית', ותרי תלתא (ברכות יג,ב, בשלה"ג אות ב')היה קורא 

מעלה ולמטה ב'חית', וב'דלת' בארבע רוחות כו'. וכן הוא במרדכי, בפרק הנזכר ב'דלת'. כיצד, ממליך ל



115 
 

 אומן שמע          -אות  ק   קריאת           אמונת
 

-בה עשרת יש לבדה, בפרשת "ואהבת" כי ב"ן.בשם הרמ ה"ם,אבודר
 עיין שם. הדברות,

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

אויך  איז אליין, ערשטער פרשה דער אין אז הקדוש, של"ה אין שטעהט מעהר נאך
זיין  פיר גוט זעהר איז צו זיין, מכוון זוכה ס׳איז הדברות. ווער עשרת דיא מרומז
 נשמה.

                                                                                                                                       
)שם(, ובספר תניא )סימן ד', ענין ק"ש(, ובשו"ע בסימן הנזכר )או"ח סימן סא ס"ו(. ויפסיק קצת בין 

"ועד" ל"ואהבת", כדי להפסיק בין קבלת מלכות שמים לשאר מצוות, כמ"ש הטור והשו"ע במקום 

עיף יד(. ושיעור זאת ההפסקה, כדי שיוכל לחשוב בלבו "אנכי ה' אלהיך", ו"לא יהיה הנזכר )שם ס

כדי להרהר בעשרה דברות בשעת ק"ש, כי כולן נרמזו בפרשה ראשונה, כמ"ש הכל בו לך", 

)סימן י', דין ק"ש(. ובירושלמי פ"ק דמסכת ברכות )ה"ה( כתוב, שעשרת הדברות כלולין בשתי 

ר מלות שבק"ש, שצריך להפסיק בהן, או להדגישן, או להטעימן יפה, כדי ושא פרשיות הראשונות.

  שיהיו נקראים כתקונה, כגון 'ע' ד"נשבע" וכדומה. עכ"ל.

וז"ל: בפ"ק דברכות )דף יא ויב(: תנן התם: אמר להם הממונה, ברכו ברכה אחת, והם  ובהמשך כתב

וכו'. ומסיק לבסוף, דבטלו לומר  ברכו, וקראו עשרת הדברות, "שמע" "והיה אם שמוע" "ויאמר"

 עשרת הדברות אצל ק"ש, מפני תרעומות המינין כו'.

ומ"מ נראה בעיני, דמ"מ טוב לאדם לכוון בק"ש בעשרת הדברות, כי הם מרומזים בק"ש. 

בשם הרמב"ן ז"ל: כי בפרשת בבאר מים חיים סימן י"ט  כתב )ק"ש ופירושה(ואבודרהם 

שכן היא תשובת משה לישראל לאחר ששמעו  ת הדברות."ואהבת" לבדה, יש בה רמז לעשר

הדברות מפי הגבורה, ויאמרו לו: "קרב אתה ושמע את כל אשר יאמר ה' אלהינו... ושמענו ועשינו" 

)דברים ה,כד(, אז אמר משה להם: "שמע ישראל" הריני בן אדם כמותכם, והריני משמיעכם את דברי 

)שמות כ,ב(, וקבלתם  "אנכי ה' אלהיך" בור ראשוןדה', ומפרש אני אותם אליכם. הנה שמעתם 

אלהותו עליכם כאשר עניתם "נעשה ונשמע" )שם כד,ז(, ולכן, "שמע ישראל ה' אלהינו", לומר, ה' 

"לא  דבור שני, העושה הכל, הוא אלהינו, ואליו נשא עינינו, וממנו נשאל כל צרכנו כי הוא אלהינו.

ו אמר משה "ה' אחד" )דברים ו,ה(, לומר, לא יהיה לך )שם כ,ג(, כנגד יהיה לך אלהים אחרים"

מבטח לא במלאך, ולא במזל, ולא תסמוך בדבר אחר שיוכל להועיל לך רק בה' לבדו, כי הוא אחד ואין 

דבור שלישי, "לא תשא שני לו, וכל המשתף שם שמים ודבר אחר, נעקר מן העולם )סוכה מה,ב(. 

גדו "ואהבת את ה' אלהיך" )דברים ו,ה(, כי מי שהוא אוהב )שמות כ,ז(, כנ את שם ה' אלהיך לשוא"

את המלך, לא ישבע בשמו לשקר. ואמר "בכל לבבך" )שם(, כי האהבה תלויה בלב. וכן השבועה, על 

דבר הידוע ללב ונעלם מן העין, וכתיב "ושבועת שקר אל תאהבו כי את כל אלה אשר שנאתי נאם ה'' 

ש בה שנאה ולא אהבה, ושבועת אמת יש בה אהבה ולא שנאה, )זכריה ח,יז(, מלמד ששבועת שקר י

שנאמר "ובו תדבק ובשמו תשבע" )דברים י,כ(, וכתיב "ותדבק נפשו בדינה... ויאהב את הנערה" 

)דברים ה,יב(, כנגדו "והיו הדברים  דבור רביעי, "שמור את יום השבת לקדשו")בראשית לד,ג(. 

וכתיב "כי שבת היום" )שמות טז,כה(, לומר, שמור מה האלה אשר אנכי מצוך היום" )שם ו,ו(, 

דבור חמישי, שצויתיך בכבוד היום, הוא יום השבת הקדוש מימי בראשית, וביום השבת ניתנה תורה. 

)שם כ,יב(, כנגדו "ושננתם לבניך" )דברים ו,ז(, שתלמדהו מצות התורה  "כבד את אביך ואת אמך"

וגם כי יזקין לא יסור ממנה. ומאי "בשבתך בביתך" )שם(, לכבד אב ואם, ותטע זאת בלבו מנעוריו 

כנגד "למען יאריכון ימיך" )שמות שם(, ולומר, כאשר יראו בניך כי תכבד אתה לאביך ואמך הזקנים 

)שם  דבור ששי, "לא תרצח"עמך בביתך ובמנוחתך, כן יכבדו אותך בניך, כי מנהג אבות יעשו בנים. 

)דברים שם(, כי רוב הרציחות בדרכים, וכתיב "דרך ירצחו שכמה" שם,יג(, כנגדו "ובלכתך בדרך" 

)שמות שם(,  דבור שביעי, "לא תנאף")הושע ו,ט(, לומר, ירא את אלהיך בלכתך בדרך, ולא תרצח. 

כנגדו "ובשכבך" )דברים שם(, וכתיב התם "אשר ישכב את אשת רעהו", לומר, שמור עצמך בשכבך, 

)שמות שם(, כנגדו "וקשרתם לאות על ידך"  שמיני, "לא תגנוב" דבור]שלא תחטא[ בביאה אסורה. 

)שמות שם(, כנגדו "והיו  דבור תשיעי, "לא תענה ברעך עד שקר")דברים ו,ח(, שלא תגנוב בהם. 

דבור עשירי, "לא תחמוד בית לטוטפת בין עיניך" )דברים שם(, שלא תעיד, אלא מה שראית בעיניך. 

תבתם על מזזות ביתך ובשעריך" )דברים ו,ט(, "ביתך" ולא ]על[ בית )שמות כ,יד(, כנגדו "וכ רעך"

 רעך, "ובשעריך" ולא בשערי רעך, עד כאן )מהאבודרהם ובמ"ח(. עכ"ל.
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"אחד".  בתיבת מ"ק,ס בשם ,יוסף-בבית מה שכתבלזכור ולכוון,  וטוב
', לד׳ דו והארץ. רקיעים רומזת לז' ׳,חמיוחד. ו אחד '[, שהואא]

 .411בכולם מושל יתברך-העולם, והשם-רוחות
 

ולקרבם  הציצית להגביה ה' ", "ויאמר לומר כשמתחיל ראוי תיכף וכן
ה׳"  ל"ויאמר ונשיקתם, בציצית, הסתכלות שימשך מצות כדי ,412לפניו
 . 413הדבר בשורשו לתקן קרוב וזה וכו׳,

 

על גבי  ולהעבירם הציצית, על באהבה ", להסתכלאותו ב"וראיתם וכן
  .414העינים-לבריאות שמסוגל ,הקדוש-הארי בשם כתבו כן כי עיניו.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ומיוחד,  יחיד א איז הש״י זין האבען, אז אין מען זאלל "אחד" ווארט דעם יאבי
זאלל  ״ח״, דער בייא ״א״. אות דעם מען זאגט ווען האבען זין אין מען זאלל דאס
אין  מען זאלל ״ד״,  דער ערד. בייא דיא הימלען, אין זיבען דיא האבען זין אין מען
 אללעס.  איבער געוועלטיגט הש״י אין פין וועלט, עקקען 4 דיא האבען זין
דיא  העבען צו אויף וכו', ה׳" ״ויאמר פון ביים זאגען זיך געבירט אויך אזוי אין

מיט  ציצית דיא קישען צו כדי פנים, צו זיין זיין מקרב זייא אין ציצית,
 ליעבשאפט. 

א  ציצית, ס׳איז אויך דיא אויף קיקען צו ״וראיתם אותו", זיין צו מקיים אין
  אויגען. דיא צו גולהס

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ותיבותיה,  פרשיותיה, עם שמע-שהקריאת עת אמירתם, בכל ולכוון
  .415האדם-אברי רמ״ח במנין הם

                                                           
וז"ל: כתוב בסמ"ק )מ"ע ב.א:( צריך לכוין באל"ף, שהוא אחד. ובחי"ת, שהוא יחיד בשבעה   411

 כ"ל.לעתיד, יאמרו כל העולם שהוא אחד: ערקיעים, ובארץ, הרי ח'. והדלי"ת, רמז לארבע רוחות. ו
סימן כד סעיף ב, וז"ל: מצוה לאחוז הציצית ביד שמאלית כנגד  עי' בשו"ע או"ח הלכות ציצית  412

  לבו בשעת ק"ש, רמז לדבר, "והיו הדברים האלה וגו' על לבבך" )דברים ו,ו(, עכ"ל.

שיאחזם בין קמיצה לזרת.  ז"ל,תוב בכתבי האר"י כ -ס"ק ד, וז"ל: ביד שמאלית  ועי' במ"ב שם

דים ויהיו בידו עד שמגיע ל'נאמנים ונחמ ויביט בהם, וכשיגיע לפרשת ציצית, יקחם גם ביד ימין,

 לעד', ואז ינשק הציצית, ויסירם מידו: עכ"ל.
 . 383עי' במ"ש לעיל בהערה    413
שער ק"ש פרק כו(, )ב ועי' בס' פרי עץ חיים לרבי חיים וויטאל.  383עי' במ"ש לעיל בהערה   414

י"ן. שכ' וז"ל: "וראיתם אותו". צריך להסתכל בציצית ב"פ, ויכוין בכל פעם בשם ק"ל, שהוא גי' ע

ם ולכן ביום נוהג הציצית, שיכול להמשיך הראיה אליה, משא"כ בלילה שהדיניוהענין, וכו'. ...

עכ"ל.  בשעת התפלה.גוברים, ואין כח בידינו להמשיך שם הראיה, וזהו כוונת הסתכלות בציצית 

 , עי"ש.וכ"ה בשער הכונות
סימן סא סעיף ג, וז"ל: בק"ש יש רמ"ה תיבות. וכדי להשלים עי' בשו"ע או"ח הלכות ק"ש   415

רמ"ח כנגד איבריו של אדם, מסיים שליח צבור 'ה' אלהיכם אמת', וחוזר ואומר בקול רם 'ה' אלהיכם 

כדאיתא במדרש הנעלם: פתח ר' יהודה  -רמ"ח ס"ק ו, וז"ל: להשלים  ועי"ש במ"באמת'. עכ"ל. 

ואמר: "רפאות תהי לשריך ושיקוי לעצמותיך", התורה היא רפואה לגוף ולעצמות, בעוה"ז ובעוה"ב. 

בק"ש רמ"ח תיבות כמנין איבריו של אדם. והקורא ק"ש דאמר ר' נהוראי אמר ר' נחמיה: 

פאות תהי לשריך" וכו'. והלא בק"ש אין ודא "ר כתיקונו, כל אבר ואבר נוטל תיבה אחת ומתרפא בו,

שם אלא רמ"ה תיבות וכו'. מאי תקנתיה, תיקנו שיהא ש"ץ חוזר ג' תיבות, ומאן נינהו 'ד' אלהיכם 

אמת' כדי להשלים רמ"ח תיבות על הקהל וכו'. וכל האומר ק"ש שלא עם הצבור, אינו משלים איבריו 
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 בכוונה. כל אחד ישתדל לאומרה בוודאי הכוונה, ולזאת
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

זעננען  ווערטער, דיא אין דיא פרשיות, מיט קר״ש די אז זיין מכווין מ׳זאלל יןא
מענש. יעדעס ווארט  פון דיא גליעדער געגען פערציג, אונד אכט הונדערט צווייא

זיין  וודאי מכווין א מען וועט דאס וויססען, מ׳וועט אז אבר. איין צו רפואה א איז
 שמע. קריאת דיא בייא

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  
 אות ש 

 
עם  טובות שעושה לזה כי הוא, ומבואר ידוע כבר הנה שנאה: ,שלום

לא ש 416הנה" יסור פתי "מי להצלחתו, האדם, ומשתדלםםםםםםםם
 . 417אותו שישנא שיהיה חשש או איתו בשלום, זה המקבל יהיה

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 מיט טובות טהיט ער וואס דעם פאר אז יעדער, א ווייסט דאס שנאה: ,שלום
צי  וודאי נישט א מען ברויך זיין הצלחה, וועגען זיך פלייסט מענש, אין דעם

פיינט  איהם נישט מ׳זאלל שכן כל א אין האבען, ליעב איהם מ׳זאלל ווארנען
 האבען.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

תעשה -לא , ומצות418שלום ורדפהו" "בקש של עיקר האזהרהאבל 
 לאדם זה שבאה נגד הוא הזירוז, זה וכו'. 419אחיך" את "לא תשנא של

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

אין  שלום דעם ורדפהו״, זיך שלום ״בקש ס׳שטעהט וואס עיקר דער אבער נור
 זאלסט   בלבבך",  את  אחיך  תשנא  ״לא  פון תעשה״ ״לא דיא אין נאך. איהם יאג

                                                                                                                                       
וין בט"ו ווי"ן דב'אמת ויציב', ועם כל דא היה מפני שחסרו ג' תיבות שש"ץ חוזר. מאי תקנתיה, יכ

קורא עליו אבא, "מעוות לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל להמנות", אותם ג' תיבות דק"ש שש"ץ חוזר, 

 לא יוכל להמנות אותם לתשלום רמ"ח כשאר הצבור, עכ"ל בקיצור. ]ב"י[: עכ"ל.
ר ֵלב ָאמְ  ִמי ֶפִתי יָֻּסר ֵהנָּה" ע"פ הפסוק    416  ָרה לֹו" )משלי ט,ד(. ֲחסַּ
שכתב וז"ל: "והחי יתן אל לבו", דמה שצוה הכתוב "לא תשנא את ועי' בפלא יועץ אות שנאה,    417

עמו  אחיך בלבבך" )ויקרא יט,יז(, "ואהבת לרעך כמוך" )ויקרא שם(. לא הוצרך לצוות על מי שמטיב

לא אוהב אותו. לא הוצרך הכתוב ואין לו עליו שום תרעומת, דמהיכא תיתי שישנא אותו, ובודאי שא

קשה  למי שהוא אויבו ומבקש רעתו, ע"ז צותה תורה שלא לשנא אותו, ולאהב אותו כגופו. ונהי שדבר

ן ונו כהוא לשלם טובה תחת רעה, ואמרי אינשי: 'מי שאוכל מר, אינו יכול לרוק מתוק'. אבל כיון שצ

וניא ה למלאכי השרת', ו'אין הקב"ה בא בטריוצרנו, ש"מ שהוא דבר שיכול להתקים, ש'לא ניתנה תור

צא עם בריותיו' )ע"ז ג,א(. אלא שצריך טירחה גדולה, והתמדה רבה, לחשב מחשבות: שמפי עליון ת

חברו הרעות והטוב, לטובתו של אדם. ואין אדם יכול להרע לחברו או להיטיב, או לנגע במה שמוכן ל

 ם למקום, לעשות הטוב בעיניו להנאתו של אדםאפלו כמלא נימא, בלי גזרת שד''י. והרבה שלוחי

-בעוה"ז או בעוה"ב. כזאת וכזאת החי יתן אל לבו, ויאמין בזה באמונה שלמה, ויתחזק במחשבות

ן דטהורות תמיד, להעביר שנאה, ולעורר את האהבה, ולפום צערא אגרא. ועוד כלל אחר אמרו: הוי 

ו ש ישר בעיניו" )משלי כא,ב(. על מי יש לנאת כל האדם לכף זכות )אבות א,ו(. דכתיב "דרך אי

ם להי''אלהשען, על אבינו שבשמים, הוא יתקננו בעצה טובה מלפניו, ויזכנו לעשות הטוב והישר בעיני 

 עכ"ל.ואדם, אמן כן יהי רצון: 
ֲעֵשה טֹוב    418 ֵפהּו"סּור ֵמָרע וַּ דְּ רָּ לֹום וְּ  " )תהלים לד,טו(.ַבֵקש שָּ
נָּא ֶאת"   419 ֶבָך לֹא ִתשְּ בָּ ִחיָך ִבלְּ ָשא ָעָליו ֵחְטא" )ויקרא יט,יז(. אָּ ָך ְולֹא תִׁ יתֶּ ת ֲעמִׁ יחַּ אֶּ  הֹוֵכחַּ תֹוכִׁ
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איזה  לעשות שרודף או שיהיה. אופן באיזה על ידו, ותקלה רעה
ושלא  בשלום, להתנהג אזהרה יש זה לנגד .420תקלה, חס ושלום

ליפול   ומועצות,  שלא  תחבולות,  צריך לבקש  זה  אם  כי לשנאתו.
ולהתפלל  תושיה. שלא יעשו מחשבותיו, ולבטל ברשתו חס ושלום.

  .421לאוהב לו שיהיה לבו את יתברך, שיהפוך-להשם
 

רק  ישנא, אם כי אזהרה. צריך אין בוודאי נגד אוהבו ומקורבו, אבל
הצורך  מן ואין יאהב. וגופו נפשו את רק יאהב, שונא. ואם עצמו את

 מזה.  איםמל הקדושים-הספרים כי כל בענינים אלו, להאריך
 

אל, מישר כל אחד עם שלום מצות ושמור' ב'זכור ותקיימו תזהרו ואם
 אמן כן יהי רצון. ונעימים, ארוכים, טובים, לחיים תזכו בוודאי

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

דעם  אקעגען אפילו רץ, דאס איזהא דיין אין ברודער דיין האבען פיינט נישט
ער  מענטש, אדער דעם א שלעכטץ פאר עפעס געקוממען ארויס ח״ו ס'איז וואס
זוכען  מ׳מוז נור האבען, נישט פיינט אויך ברויכסט שלעכטץ. דעם טיען וויל

 שלעכטץ טיען  וויל אין אויף ער שפרייט  וואס נעטץ דיא אין נישט  מ'זאלל עצות
הארץ  זיין זאלל ער הש״י צו מתפלל זיין מ׳זאלל ן, איןפאללע אריין חלילה

 פריינד.  גיטער ווערן א איהם זאלל ער גיטען, אז צו אומקערן
דאס  רעדען דערפון, דען צו נישט גאר מען ברויך דאס ווייניגע געגען אבער

אז  פיינט. אין זיך אליין מען האט פיינט, זייניגע מ'האט דאס אז מען, ווייסט
 ליעב.  אליין זיך מען ליעב, האט זייניגע סדא מ׳האט
בוודאי  איהר וועט מיט יעדען, שלום ענין דאס זיין צו מקיים זעהן איהר זאללט
 אמן. גיטען, אללעם מיט זיין, ימים מאריך

                                                           
ֵקש ָשלֹום ְוָרְדֵפהּו", דאוריתא הוא, דאפילו בשעת  עי' בספר חרדים   420 )פרק יב,נז(, שכתב וז"ל: "בַּ

ה וקראת אליה לשלום" מלחמה צוה יתברך להקדים שלום, שנאמר "כי תקרב אל עיר להלחם עלי

 ם שיש שלום, אין השטן יכול לקטרג, שנאמר "חבורעשה. וכל מקו-)דברים כ,י(, ומנאה סמ"ג במצוות

עצבים אפרים הנח לו" )הושע ד,יז(, והקב"ה צוה למחות שמו הגדול שנכתב בקדושה על המים, 

כף לוהיא לדון כל אדם ולשים שלום בין איש לאשתו. והרוצה לזכות במצוה זו, יזהר במצוה אחרת, 

 זכות תמיד, )ממנין תרי"ג(. עכ"ל.
, שכתב וז"ל: השנאה. המידה הזאת יש בה לאו, דכתיב שער השנאה עי' בספר אורחות צדיקים   421

ידה "לא תשנא את אחיך בלבבך" )ויקרא יט,יז(: ובזה הוזהרנו להסיר מנפשנו מידת השנאה. והיא מ

תמיד ו, כי השונא את חבירו מספר לעולם בשנאתו, וקובל עליו, הגורמת עוונות הרבה, כמו לשון הרע

ם א ירחדורש רעה עליו, ושמח לאידו, וגורמת נזקו שיזיק לו כשיוכל להזיק לו, ונוקם ונוטר לו, ול

רים, עליו אפילו הוא דחוק מאד. ומחמת השנאה יגנה את מעשיו הטובים, וישניאם בעיניו ובעיני אח

 וא נוגשו. ה -יודה לו על האמת, ואם חייב לו  ומונע טוב מבעליו, ולא

או  יש כמה מיני שנאה: יש שונא את חבירו עבור שהזיק לו בממונו, או שהכהו, או עבור שביישהו,

ולא שהוציא עליו שם רע. על כל אלו וכיוצא בהן לא ישנא את חבירו וישתוק, כמו שנאמר ברשעים "

אלא מצוה  -ב יג,כב(: -א אבשלום את אמנון" )שמואלדבר אבשלום עם אמנון למרע ועד טוב כי שנ

ם (: ואעליו להודיעו ולומר לו: למה עשית לי כך וכך? שנאמר "הוכח תוכיח את עמיתך" )ויקרא יט,יז

 חזר ובקש ממנו למחול לו, צריך למחול לו, ולא יהיה המוחל אכזרי, שנאמר "ויתפלל אברהם אל

 האלהים" )בראשית כ,יז(: 

אלא יתנהג עמו באהבה, ולבסוף יבוא לידי כך בקש ממנו למחול לו, לא ישנאהו, ואף אם לא י

 עכ"ל. ועי"ש עוד שהאריך במדה זו.שיתקן לו מה שעיוות. 
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שבת ב בתש 'שבת', יבותת-ראשי כי ,הקדושים-בספרים כתוב   שבת:
  לקיים.ו שבת לשמור-היינו, הלכות למד.ת םםםו

 

. 422חס ושלום, או ממחלוקת ולהתרחק מעצבות מאד, למנוע בפרט
בכל משבתיכם  אש תבערו ״לא  הקדושה-בתורה סימנא איתנח וכבר

 .424המחלוקת אש דהיינו ,423ביום השבת״
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

מען צו  ברויך שבת אים אז ספרים, הייליגע דיא אין געשריבען טעהטשבת:  ס'ש
האלטען  שבת, צו הייליגען דעם היטען צו וויסען מ׳זאל כדי שבת, הלכות לערנען

  געשריבען. ס׳שטעהט וואס
צולאזען  נישט זיך מ׳זאלל עצבות, פון צו היטען זיך געבען אכט זעהר מ׳זאלל אין
 היטען. זעהר זיך מען מחלוקת זאלל פון זארגען, אין שום קיין

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ולא  נפש,-לשבוע ולהקדושה. ולאכ-בתורה להתמיד ולהשתדל, רק
לאכול הרבה  ךצרי יתירה,-הנשמה כי לכבוד ולומר וסובא זולל כדרך

          תברך י-עבוד  את  השםל  יתירה היא,-נשמה  כוונת  עיקר כי  ביותר.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

צייט  די תפילה. אחוץ אין מיט תורה שבת הייליגען דעם מ׳זאלל צוברענגען אין
ט גי וואס הש״י יתירה נשמה דיא מיינען אז מענכיגע וויא נישט דיא סעודות, פון

 דער  וסובא, זולל א וויא אזוי אין טרינקען עססען  אסאך מ׳זאלל איז  מענש דעם

                                                           
 בזוהר,... -סימן רסב ס"ק ט, שכתב וז"ל: וישמח בביאת שבת   ברורה הלכות שבת-עי' במשנה   422

  ובפרט בין איש לאשתו. עכ"ל. ו"ש,ח ומקובלים, הזהירו מאד שלא יהיה שום מחלוקת בשבת
ירה , תקונא תמניא וארבעין ) פה,א(, שכתב וז"ל: ...זכאה איהו מאן דנטיר דזוהר-ועי' בתיקוני

"לא  לשבת, דאיהו לבא, דלא אתקריב תמן עציבו דטחול, וכעס דמרה דאיהו נורא דגיהנם, דעלה אתמר

 יהנם., דכל מאן דכעיס, כאלו אוקיד נורא דגתבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת". והכי הוא ודאי

צוה, שכתב וז"ל: ...כי יום השבת צריך להיות כולו בחן פרק נר מ הקדוש מסכת שבת-ועי' בשל"ה

 ובחסד ובשלום ובאהבה רבה, כי בו שובתים אפילו רשעים שבגיהנם )סנהדרין סה,ב, וברש"י ד"ה

קון ת)תקוני זהר וכבר נתנו סימנים כעס בשבת. קברו של אביו(. וע"כ עבירה כפולה היא, מי שמראה 

 והוא אש המחלוקת,)שמות לה,ג(,  "לא תבערו אש בכל משבתיכם ביום השבת"מח דף פה,א(: 

"לא  . ויהיה נזהר בזה בזהירות גדולה מחצות ]ערב[ שבת ואילך שהוא ל"א שעות, וזהווחימום הכעס

  תבערו אש" וגו'. עכ"ל.
"לא תבערו אש בכל דרך חיים תוכחת מוסר, שכתב וז"ל:  פקודיועי"ע בשל"ה פרשת ויקהל 

שצריך האדם ליזהר שלא )לבער(  משבתיכם ביום השבת", רומז לאש המחלוקת, ואש הכעס,

ומכ"ש ביום השבת קודש שאין בוער בו אש של גיהנם, והכועס בשבת, ]להבעיר[ אותו עולמית, 

 . עכ"ל:הנם בוער בו, בר מינןאו עושה מחלוקת חס ושלום, גורם להיות חמת הגי

היה  )שמות לה,א(, שכתב וז"ל: ...ועל צד הרמז נאמר, שהקהל זה בכלי יקר בריש פרשת ויקהל ועי'

שכתב בעקידה דרך מליצה, על פסוק "לא תבערו אש"  למה וכ"שלתווך השלום ביניהם, וכו' ...

יש לחוש ביותר אז לאש שנרפים המה ממלאכה, ו שלא יציתו אש המחלוקת ביום השבת. וגו',

 המחלוקת מתלקחת בתוך הדברים בטלים. א"כ יפה אמר "ויקהל", שהקהילם להיות באגודה אחת ע"י

 ציווי "לא תבערו אש", שעל פי דיבורו הם נאספים: עכ"ל.  
ת"    423 יֹום ַהַשבָּ ֹבֵתיֶכם בְּ ֹכל ֹמשְּ ַבֲערּו ֵאש בְּ  שמות לה,ג(. )" לֹא תְּ
ויקרא פרשת קדושים, שכתב וז"ל:  ...ועל זה נאמר  פרי צדיק -הכהן מלובלין עי' בר' צדוק    424

ופירשו הקדמונים על אש המחלוקת, )שמות לה,ג(, אזהרה מיוחדת,  "לא תבערו אש בכל" וגו'

 עכ"ל. ועיש"ע שהאריך בענין, ואכמ"ל.
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הן  ,425יותר משגת הנשמה בשבת כי יותר מבימי החול. בדביקות

  הקדושה.-התורה והן בעניני בעניני תפילה,
 

כל כך  צריך שאין הדברים למודבשבת ל לחשוב יותר טוב זה, ובכל
בימי  גם הקדושה-בתורה שעוסק למי ומחשבות, ובפרט העמק עיון
 . 426שבת-מעונג גם כן החול, וזה

 

 על  להתענג זכהנ ביתנו,-ובני ובנינו, אנו לקיים שנראה השבת ובזכות
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

נשמה  עיקר דער אין שבת. לכבוד צו עססען מ׳ברויך אזוי, נור נישט אמת איז
 מענש  דער איז שבת תפילה, דען אין תורה הש״י מיט דיעננען מ׳זאלל איז, יתירה
אהבה  בעהעפטונג, אין מעהר האבען קען אין דער וואכען, אין וויא משיג מעהר

 שבת. עונג דער אמת'ער דאס איז הש״י, צי
                                                           

נראה וגם נבאר , וז"ל: ...וביתר ביאור מועדים הגדה של פסח במ"ש בס' מראה יחזקאל עי'   425

, שמך' יתר הדקדוקים הנ"ל, עפימ"ש 'יכירו בניך וידעו כי מאתך היא מנוחתם ועל מנוחתם יקדישו את

לפי  שלכאורה אין לו הבנה. אבל הענין הוא שצריך להבין ג"כ, הלא הקב"ה עדיין לא שבת ממלאכתו,

ור לתוהו ובוהו. וגם מה ראשית שלא יחזב-שהבריאה היא יש מאין, וא"כ הוא צריך לחדש תמיד מעשה

כי  טעם שביתתנו, לשביתת הקב"ה. אבל ביאור הדבר, דודאי אצל הקב"ה לא שייך שום טורח ויגיעה,

ה שצמצם שכינתו בעוה"ז לברוא מוגשמים המעשה היה, מ-הכל במאמר עשה. רק העבודה בששת ימי

רות העליונים לברוא ומוגבלים, אבל בשבת נתעלה וישב על כסא קדשו שלא הוצרך לצמצם עוד או

לי במוגשמים, וע"כ אמרו: כל המענג את השבת, נותנים לו נחלה בלי מצרים )שבת קיח,א(, דהיינו 

 וע"כצמצום. לפי שגם עכשו נוהג עדיין הנהגה זו, שבימות החול האורות מצוצמים יותר מבשבת, 

העוה"ז, ומטריד  . וכל ימות החול, האדם בענינימת יותר בשבתאלקים, מחכ-הנשמה שהיא חלק

 קדמה שכלו בדברים מוגשמים, נמצא עדיין נוהג דבר זה. ...ובזה יתיישב מה שיתפלא לכאורה דהתורה

היה  לעולם, וא"כ אם לא חטא אדה"ר לא היינו צריכים לשום טורח ועבדות לצורך פרנסה, וא"כ האיך

צדיקים הקדושים נוהג מצות שמירת שבת. אבל הוא הדבר שבוודאי גם עכשיו הוא כן אצל ה

שיש בשבת שמלאכתם נעשית ע"י אחרים ואין חילוק להם בין שבת לחול רק באתערותא דלעילא 

השראת הקדושה יותר מבחול, וע"כ נקרא שבת שבתון שהוא כפל ומכופל משל חול, ונקרא שבת 

אבל באדם אין חילוק רק במה שמכין את  לה' שעיקר השביתה תלוי בהקדושה ששופע מלמעלה,

 מו וכמ"ש "אשר ישמרו את שבתותי" שפירשוהו לשון המתנה, עכ"ל. עצ
 סופר-בשו"ת כתב סופר זי"ע-מן הראוי להביא כאן מ"ש רבו של זקני זי"ע, מרן הכתב   426

 . נ"ל)או"ח סימן עח(, וז"ל: ...הא דאמר ר"א: 'אין לו לאדם אלא או אוכל ושותה או יושב ושונה'

ח סי' פר"ח: ר"ח אמר: לא ניתנו שבתות וימים טובים, אלא להמתיק ע"פ הירושלמי שבב"י או"

יגו, לאכילה ושתיה. ר' ברכיה אמר: לא ניתנו, אלא לעסוק בהם בדברי תורה. ובתנחומא מפרש לא פל

 מה דאמר ר' ברכיה לת"ת, אלו הפועלים שהם עסוקים במלאכתם כל ימות השבוע, ובשבת ויו"ט הם

חגי להתענג, אלו ת"ח שהם יגעים בתורה כל ימות השבוע,  באים ומתעסקים בד"ת. ומה דאמר ר'

 בשבת מתענגים, עכ"ל: 

ומאז הוספתי דברים להסביר יותר, עפמ"ש ס"ל, "כל ימי עני רעים" אלו בעלי גמרא, "כל ימי 

 שורו....רעים", אורייתא הוא דארתחא ליה, והוא מצטער ע"י שמעיין חוקר ודורש להבין כל דבר לאי

 תה תמיד", אלו בעלי משנה בלי פלפול ועיון היטב הדק. ומרגלא בפומי ע"ד הלצה,"וטוב לב מש

ת ל ימו"פקודי ה' ישרים", שאין לו בהם קושי' ותמיה, אז "משמחי' לב". ולהיות כן, כל מי שלומד כ

ם יונע השבוע, ויגע בעיון התורה, גם בש"ק ילמוד עד"ז ולא יהי' מעונג בשבת, וגם אכילה ושתי' לא

י ם פנאולכן ימעט בלמודו, ועיקר היום באכילה ושתי' ועונג. אבל הפועלים וסוחרי ארץ שאין לה לו.

חג ללמוד תורה רק בשבת ויו"ט, ואופן למודו ביום א' בלי עיון כלל, רק לומד הלכ' שוי"ט חג ב

 וכדומה, למען ידע המעשה אשר יעשה. זה הוא מ"טוב לב משתה תמיד" אלו בעלי משנה, ילמוד כל

 היום, עכ"ל.
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ולגאולה  הברכות, ללכ ונזכה הבא.-הזה, ובעולם-עולםיתברך ב-השם
 במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון. השלמה

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

קינדער, קינד׳ס  אין אונזערע קודש, אונז שבת האלטען מיר וואס זכות דעם אין
יענער  אין וועלט דער רוחני אויף תענוג א צו זיין זוכה מיר וועללען קינדער,
במהרה  שלימה, גאולה צו אין אללע ברכות, צו זיין זוכה וועללען מיר אין וועלט,
 אמן. בימינו

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

צורך  בלי בדברים להרבות שלא הדיבור, שמירת מעלתשיחה: 
 [. 427אות זה יועץ בפלא עיין] ומתן,-או למשא הקדושה,-לתורהםםםםו

                                                           
כבר כתבתי לעיל בערך פה, רעת הפה, שאינו נזהר ונשמר מדבורים אסורים.  באות שיחה וז"ל:   427

ואעתיק ולהיות שהפה קל המרוץ, ובאסורה דשו בו רבים ונעשה כהתר, ע"כ אשנה פרק זה בס"ד, 

ה , למען יהיפ"י משער הקדושה, בתוספת קצת נופך בספר ראשית חכמה בקצור ד"ק הרה"ח

  רצון: ן יהילזכרון בין עינינו אולי נוכל נכה בהיצר הרע לבל ישלט בנו, וה' אלהי''ם יעזר לנו, אמן כ
שה, ...)ז( תנינן: לא מצאתי לגוף טוב, אלא שתיקה )אבות א,יז(. ולא המדרש הוא העיקר אלא המע

 וכל המרבה דברים מביא חטא: 

רוש, מנותו של אדם בעוה"ז, יעשה עצמו כאלם. פי)ח( אמרו בש''ס )חולין פט,ב(: א"ר יצחק, מה או

ע"י שכמו שע"י האומנות ימצא חיים, כן ע"י השתיקה. כי כל הבל שהוא מוציא, ממעט חלק מחייו, ו

  השתיקה ימצא חיים:
"ל, ...)יב( כתיב "מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב נצר לשונך מרע" )תהלים לד,יג(. ר

רע,  ו'נוצר לשונו מרע', דהינו דברים בטלים שהוא כמוציא ש"ז לבטלה שנקראשמי שמתגבר על יצרו 

"ל,  רהוא ראוי שיקרא 'איש', מאחר שגובר על יצרו, ואינו מדבר בשעה שיצרו מפתהו. "החפץ חיים" 

ר" ששמירת הלשון גורם דבקות באלהי''ו שהוא עיקר החיים. "אוהב ימים לראות טוב" העוה"ב. "נצ

                           ור, דהינו חומה, להורות על השמירה הגדולה שצריך להשמר:הוא מגזרת מצ
ורח רב, מפני הרגל הלשון ומהירותה לדבר, ויצר סמוך מפתהו טהשתיקה צריך -קנית מידת ...)טו(

ה, הסת כפול לדבר, והדבור מקשקש בקרבו כזוג עד שיוציאנו מפיו. ומי שיקים מידה זו של השתיק

 ובות, ומובטח לו שילמד ויקים: ט-מפתח לו לקנית שאר מדותיהיה 
ני וא לפ)טז( מי שירגיל בשתיקה, ירויח בזה הכונה בתפלה, ומביאו לידי ענוה ויראה, כאשר יחשוב שה

 השי"ת, ובשביל זה שותק כדי שלא להכעיסו בדבריו, וכל השלמות יקנה עי"ז: 

 : מנומתורה יוצאים -ת"ח המדבר דברי בטלה, כנגדו דברי)יז( תנן: סיג לחכמה שתיקה )אבות ג,יג(. כי 

בר )יח( כתיב "ברב דברים לא יחדל פשע וחושך שפתיו משכיל" )משלי י,יט(. ר"ל, שיש לו שכל לד

כל  במקום הראוי לדבר, וגובר שכלו על יצרו ומונעו ממקום שאין ראוי לדבר, כי השכל רב ושליט,

 אשר יחפץ יעשה: 

 פה שתי דלתות, השפתים והשינים, כדי שיסגרם וישמור לשונו כמו ששומר כסף)יט( הקב"ה ברא ל

 וזהב ומרגליות: 

א (, ול)כ( כתיב "כל הדברים יגעים לא יוכל איש לדבר" )קהלת א,ח(. וכתיב "ודברת בם" )דברים ו,ז

 בדברים בטלים. מכאן למדו רז"ל )יומא יט,ב( שהמדבר דברים בטלים, עובר בלאו ועשה: 

העולם לא -"הוגעתם ה' בדבריכם" )מלאכי ב,יז(. ודרז"ל )שמו''ר יג,א(: אמר הקב"ה: בבריאת בוכתי

בטלים -םהיתה יגיעה לפני, דכתיב "לא ייעף ולא ייגע" )ישעיה מ,כח(. במה אני יגע, במי שמדבר דברי

עאכו"כ טלים, ב-ולם. ואם כך נאמר על דבריםע-לפני, זו קשה מכלם, אוי לו לאדם שכך גורם לבורא

איש וילפת. והאיש אשר הוא יהודי, ומאמין בדברי רז"ל הקדושים שהם האסורים יחרד -על דבורים

ם, ם ליואמת ודבריהם אמת, יהיו הדברים כתובים ומונחים באפונדתו לזכרון בין עיניו, ובהם יהגה יו

 שיאסור איסר עלשתיקה. וגדר לזה, ה-אולי יוכל למשוך ידו ולשמור פיו מעט מעט עד אשר יקנה מדת

יתחבר  קדש ילבש, או-דקרנות, אלא ב-הארץ ויושבי-יכנסיות של עמ-נפשו, שלא להיות בחברת בתי

 ל נפשם ועל כבוד קונם ומדברים רק טוב, מה טוב חלקם: עכ"ל. שמו, החסים ע-השם וחושבי-עם יראי
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ביד  וחיים ו"מות .428וכו' "נצור לשונך" וכו׳, חיים" החפץ האיש ו"מי

 טוב. בכל יתענג ,430...לשונו" ו"שומר .429הלשון"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

רעדען דברים  נישט מ׳זאלל דיבור, דעם אויף געבען אכט פון מעלה דיא שיחה:
וכדומה  ענין מסחר אין אויך תורה, רהייליגע דער צו מ׳ברויך וואס בטלים, נור

 נאטהיג.  ס׳איז וואס
לשון,  זיין היט וואס דער אין ,ענין פון דעם געשריעבען שוין טעהטס'ש וויא אזוי
 .גיטען אללעם צו זיין זוכה וועט

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ופחיתות  מגנות מלאים ,432ומשלי 431תהילים ספר כל כמעט שקר:

 –                                                                                                      השקר. 

                                                           
ֵפץ ַחִיים"    428 ִאיש ֶהחָּ ְראֹות טֹוב:  ִמי הָּ ים לִׁ ֹצר ֹאֵהב ָימִׁ ענְּ ָך ֵמרָּ שֹונְּ ְרָמה" לְּ ֵבר מִׁ דַּ יָך מִׁ )תהלים  ּוְשָפתֶּ

 יד(. -לד,יג
שֹון"    429 ַיד לָּ ַחִיים בְּ ֶות וְּ ְרָיּה" )משלי יח,כא(.  מָּ ל פִׁ יָה יֹאכַּ  ְוֹאֲהבֶּ

 "מותפרשת מצורע סימן ד, שכתב וז"ל: ]"זאת תהיה תורת המצורע"[. זש"ה:  ועי' במדרש תנחומא

יב ן"[ )משלי יח,כא(, הכל תלוי בלשון. זכה, זכה לחיים. לא זכה, נתחיוחיים ביד )הלשון(]לשו

. עסק אדם בתורה בלשונו, זכה לחיים, שהתורה ]נקראת חיים, שנאמר[ "עץ חיים היא למיתה

מרפא לשון עץ חיים" )משלי הרע, שנאמר "-למחזיקים בה" )משלי ג,יח(, והיא רפואתו על לשון

 שהורג, אינו הורג דמים, שכל מי-נפשו למות. שקשה לה"ר משפיכות טו,ד(. ואם עסק בלה"ר, מתחייב

לך אלא נפש אחת. והמספר לה"ר, הורג שלשה: האומרו, והמקבלו, והנאמר עליו. דואג אמר על אחימ

הרג שאול, א כב,טז(, ונ-לה"ר, ונהרג, ]שנא'[ "ויאמר )שאול(]המלך[ מות תמות אחימלך" )שמואל

ני שאול אמר "עמוד נא עלי ומתתני כי אחז א י,יג(. וכן-'" )דברי הימים]שנא'[ "במעלו אשר מעל בה

"ועשית  כהונה, שנאמר-השבץ אלא בגדי הכהנים. ואין-וריא של נוב עירב א,ט(, קטיג-השבץ" )שמואל

צך משבצות זהב" )שמות כח,יג(. ודואג נשתרש מחיי העוה"ז, ומכל חיי העוה"ב, שנאמר "גם אל ית

שה, קמאהל ושרשך מארץ )החיים(]חיים[ סלה" )תהלים נב,ז(, מן חיי העוה"ב. מי לנצח יחתך ויסחך 

"כ המכה בחרב, או מכה בחץ? ]הוי אומר: המכה בחץ[. המכה בחרב, אינו יכול להמית את חבירו אא

כך תו. לקירב אצלו ונגע בו. והמכה בחץ אינו כן, אלא זורק החץ, ומכה אותו בכל מקום שהוא רואה או

אמר "חץ שחוט לשונם מרמה דבר" )ירמיה ט,ז(. ואומר "בני אדם שיניהם לה"ר לחץ, שנ-פרנמשל מס

 חנית וחצים ]ולשונם חרב חדה"[ )תהלים נז,ה(. ראה מה קשה, לה"ר, שהוא קשה מגי"ע, ומש"ד,

 ומע"ז. מגי"ע, דכתיב "ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלהים" )בראשית לט,ט(. מש"ד,

טאה חאמר קין אל ה' גדול עוני מנשוא" )בראשית ד,יג(. ע"ז, דכתיב "אנא חטא העם הזה דכתיב "וי

נאמר ת', שגדולה" )שמות לב,לא(. וכשהוא מזכיר לה"ר, אינו אומר לא 'גדול' ולא 'גדולה', אלא 'גדולו

ון( ש"יכרת ה' כל שפתי חלקות לשון מדברת גדולות" )תהלים יב,ד(, לכך נאמר "מות וחיים ביד )הל

 בר כל]לשון"[. ]ד"א: "מות וחיים ביד לשון"[, אל תאמר: הואיל ונתנה לי רשות לדבר, הרי אני מד

 מה שאני מבקש. הרי כבר הזהירה התורה אותך, "נצור לשונך מרע ]ושפתיך מדבר מרמה"[ )תהלים

ו קדש מצווחת "שומר פיו ולשונה-לד,יד(. שמא תאמר שאתה מחסר, אין אתה אלא משתכר. ורוח

 ' ה.שומר מצרות נפשו" )משלי כא,כג(, אל תהי קורא כן, אלא שומר מצרעת נפשו, עכ"ל. ועי"ש בסי
יו  ֹשֵמרע"פ הפסוק "    430 שֹונֹופִׁ ָצרֹות נְַּפשֹו" )משלי כא,כג(. ּולְּ  ֹשֵמר מִׁ
ן ְוהָ     431 ל ָאוֶּ בֶּ ֵנה ְיחַּ ד נצטט כאן מעט מזער מכלל הפסוקים הנ"ל, ואידך זיל גמור: "הִׁ ָרה ָעָמל ְוָילַּ

ר" )ז,טו(. ֲאָוה ָובּוז" )לא,יט(. ָשקֶּ יק ָעָתק ְבגַּ דִׁ ל צַּ ֹדְברֹות עַּ ר הַּ ְפֵתי ָשקֶּ ְמָנה שִׁ ְחֹשב ְלשֹונֶָּך  "ֵתָאלַּ ּוֹות תַּ "הַּ

ְבָת ָכל  ָלה: ָאהַּ ק סֶּ דֶּ ֵבר צֶּ דַּ ר מִׁ קֶּ ּטֹוב שֶּ ְבָת ָרע מִׁ ָיה: ָאהַּ ר ְמֻלָּטש ֹעֵשה ְרמִׁ עַּ ְרָמה" ְכתַּ ע ְלשֹון מִׁ ְבֵרי ָבלַּ דִׁ

ר" )סג,יב(. ו(.-)נב,ד י דֹוְבֵרי ָשקֶּ ָסֵכר פִׁ י יִׁ ְשָבע בֹו כִׁ נִׁ ֵלל ָכל הַּ ְתהַּ ים יִׁ ח ֵבאֹלהִׁ ְשמַּ ְך יִׁ לֶּ מֶּ "לֹא ֵיֵשב  "ְוהַּ

ד ֵעיָני" )קא, ז(. כֹון ְלנֶּגֶּ ים לֹא יִׁ ָיה ֹדֵבר ְשָקרִׁ י ֹעֵשה ְרמִׁ ב ֵביתִׁ רֶּ י" "דֶּ  ְבקֶּ י ְותֹוָרְתָך ָחֵננִׁ נִׁ מֶּ ר ָהֵסר מִׁ קֶּ ְך שֶּ רֶּ

יָך" )שם,עח(. )קיט,כט(. קּודֶּ יחַּ ְבפִׁ י ָאשִׁ י ֲאנִׁ ְּותּונִׁ ר עִׁ קֶּ י שֶּ ים כִׁ י  "ֵיֹבשּו ֵזדִׁ ל ֵכן ָשֵנאתִׁ ְתבֹוָנן עַּ יָך אֶּ קּודֶּ פִׁ "מִׁ

ר" )שם,קד(. ח ָשקֶּ י  ָכל ֹארַּ יָך כִׁ ים ֵמֻחקֶּ יָת ָכל שֹוגִׁ יָתם" )שם.קיח(."ָסלִׁ ְרמִׁ ר תַּ קֶּ קּוֵדי ֹכל  שֶּ ל ֵכן ָכל פִׁ "עַּ
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נסיב לאיתתיה  : דשיקראהמדרש בשם 433הקדושים-ומובא בספרים

  .434פחתא נסיב דארווח שיקרא, מה וכל לפחתא,
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

געמיינהייט פון  פון רעדען ״משלי״, אין תהילים״ ״ספר גאנצע דאס כמעט שקר:
   שקר. ענין דעם

געהט  שקר, דאס מיט פערשאפען זיך מ׳טהיט וואס אז ,מדרש אין טעהטס'ש
 אופן.      א אנדערן אויף ח״ו אוועק

                                                                                                                                       
י" )שם,קכח(. ר ָשֵנאתִׁ קֶּ ח שֶּ י ָכל ֹארַּ ָשְרתִׁ י" )שם,קסג(. יִׁ ֵעָבה תֹוָרְתָך ָאָהְבתִׁ ֲאתַּ י וַּ ר ָשֵנאתִׁ קֶּ "ְיֹהָוה  "שֶּ

ָיה" )קכ,ב(. ָלשֹון ְרמִׁ ר מִׁ קֶּ ת שֶּ ְשפַּ י מִׁ יָלה נְַּפשִׁ צִׁ  הַּ
ְהֻפכֹות בְ "אָ    432 ְצְבֹעָתיו: תַּ ה ְבאֶּ ְגָלו ֹמרֶּ ה: ֹקֵרץ ְבֵעיָנו ֹמֵלל ְברַּ ְקשּות פֶּ ן הֹוֵלְך עִׁ יש ָאוֶּ ל אִׁ יַּעַּ בֹו ָדם ְבלִׁ לִׁ

ש ְרֵפא:  שֶּ ָשֵבר ְוֵאין מַּ ע יִׁ תַּ ְתֹאם ָיבֹוא ֵאידֹו פֶּ ל ֵכן פִׁ : עַּ ֵלחַּ ים ְישַּ ְדָינִׁ ֵהָנה ָשֵנא  ֹחֵרש ָרע ְבָכל ֵעת מדנים מִׁ

ְחשְ  י: ֵלב ֹחֵרש מַּ ם ֹשְפכֹות ָדם ָנקִׁ יִׁ ר ְוָידַּ ם ָרמֹות ְלשֹון ָשקֶּ ת נְַּפשֹו: ֵעינַּיִׁ ע תועבות תֹוֲעבַּ בַּ ן ְיֹהָוה ְושֶּ בֹות ָאוֶּ

ים" )ו, חִׁ ים ֵבין אַּ ֵלחַּ ְמָדנִׁ ר ּוְמשַּ ים ֵעד ָשקֶּ יחַּ ְכָזבִׁ ֲהרֹות ָלרּוץ ָלָרָעה: ָיפִׁ ם ְממַּ יִׁ ְגלַּ ת ְיֹהָוה  יט(.-יברַּ ְראַּ "יִׁ

י" )ח,יג(. ְהֻפכֹות ָשֵנאתִׁ י תַּ ְך ָרע ּופִׁ רֶּ ָבה הּוא  ְשנֹאת ָרע ֵגָאה ְוָגאֹון ְודֶּ א דִׁ ר ּומֹוצִׁ ְפֵתי ָשקֶּ ְנָאה שִׁ ה שִׁ סֶּ "ְמכַּ

יל" )י,יח(. ת" )יא,יח(. ְכסִׁ ר ֱאמֶּ כֶּ ר ְוֹזֵרעַּ ְצָדָקה שֶּ ת ָשקֶּ ה ְפֻעלַּ יחַּ אֱ  "ָרָשע ֹעשֶּ ק ְוֵעד "ָיפִׁ דֶּ יד צֶּ מּוָנה יַּגִׁ

יעָ  ְרגִׁ ד אַּ ד ְועַּ כֹון ָלעַּ ת תִׁ ת ֱאמֶּ ְרֵפא: ְשפַּ ים מַּ ב ּוְלשֹון ֲחָכמִׁ ְדְקרֹות ָחרֶּ ה ְכמַּ ְרָמה: ֵיש בֹוטֶּ ים מִׁ ה ְלשֹון ְשָקרִׁ

יק כָ  דִׁ צַּ ְמָחה: לֹא ְיֻאנֶּה לַּ ב ֹחְרֵשי ָרע ּוְלֹיֲעֵצי ָשלֹום שִׁ ְרָמה ְבלֶּ ר: מִׁ ת ָשקֶּ ים ָמְלאּו ָרע: תֹוֲעבַּ ן ּוְרָשעִׁ ל ָאוֶּ

ר ְוֹעֵשי ֱאמּוָנה ְרצֹונֹו" )יב,יז ְפֵתי ָשקֶּ ָּוה  כב(.-ְיֹהָוה שִׁ ְתאַּ ָתה לֹו: מִׁ יו ֹשֵמר נְַּפשֹו ֹפֵשק ְשָפָתיו ְמחִׁ "ֹנֵצר פִׁ

ְשָנא צַּ  ר יִׁ קֶּ ר שֶּ ים ְתֻדָשן: ְדבַּ ש ָחֻרצִׁ ן נְַּפשֹו ָעֵצל ְונֶּפֶּ יִׁ יר" )יג,גָואַּ יש ְויְַּחפִׁ יק ְוָרָשע יְַּבאִׁ ל  ה(.-דִׁ ם עַּ סֶּ "קֶּ

ת  יס: תֹוֲעבַּ ְבֵני כִׁ ֲעֵשהּו ָכל אַּ יֹהָוה מַּ ְשָפט לַּ ס ּומֹאְזֵני מִׁ לֶּ יו: פֶּ ל פִׁ ְמעַּ ְשָפט לֹא יִׁ ְך ְבמִׁ לֶּ ְפֵתי מֶּ ים ֲעשֹות שִׁ ְמָלכִׁ

ים ֵסא: ְרצֹון ְמָלכִׁ כֹון כִׁ ְצָדָקה יִׁ י בִׁ ע כִׁ שַּ ים יֱֶּאָהב" )טז,י רֶּ ק ְוֹדֵבר ְיָשרִׁ דֶּ ְפֵתי צֶּ ל  יג(.-שִׁ יב עַּ ְקשִׁ ע מַּ "ֵמרַּ

ֹּות" )יז,ד(. ל ְלשֹון הַּ ין עַּ ר ֵמזִׁ קֶּ ן שֶּ ת ָאוֶּ ר" )שם פס'  ְשפַּ ת ָשקֶּ יב ְשפַּ י ְלָנדִׁ ף כִׁ ר אַּ ת יֶּתֶּ "לֹא ָנאָוה ְלָנָבל ְשפַּ

ים  ז(. יחַּ ְכָזבִׁ ה ְוָיפִׁ ָנקֶּ ים לֹא יִׁ ָמֵלט" )יט,ה(."ֵעד ְשָקרִׁ ים יֹאֵבד" )שם  לֹא יִׁ יחַּ ְכָזבִׁ ה ְוָיפִׁ ָנקֶּ ים לֹא יִׁ "ֵעד ְשָקרִׁ

ת" )כא,ו(. פס' ט(. ְקֵשי ָמוֶּ ָדף ְמבַּ ל נִׁ בֶּ ר הֶּ ְלשֹון ָשקֶּ ל אֹוָצרֹות בִׁ יש ֹענֶּה  "ֹפעַּ ב ְוֵחץ ָשנּון אִׁ רֶּ יץ ְוחֶּ "ֵמפִׁ

ר יִׁ  קֶּ ר" )כה,יח(. "ְלשֹון שֶּ ה" )כו,כח(. ְבֵרֵעהּו ֵעד ָשקֶּ ְדחֶּ ה מִׁ ה ָחָלק יֲַּעשֶּ ָכיו ּופֶּ    ְשָנא דַּ
, עה"פ  "רש ואיש תככים נפגשו מאיר עיני שניהם ה' )כט,יג(, שכתב במלבי"ם במשלי יןעי   433

נח  סי' ז', שהדלות בא ליכנס אל התיבה, ולא הניחו יש בו משל ומליצה הנאמר במדרש שו"טוז"ל: 

כ"א לפגע את השקר הולך אל התיבה ונתחתנו זה עם זה, כדי שיהיה  מפני שלא היה לו בן זוג. בדרך

 שמה שירויח השקר, יקח הדלות. ועל והתנו ביניהם, כל מה דשקרא מוליד, פחתא נסיב.בן זוג. 

זה.  מליצה זו אמר: כי "רש" שהוא הדלות, "ואיש תככים" ומרמה שהוא השקר, "נפגשו" ונשאו זה את

די כאינו ראוי להתקיים. אולם שניהם יחד יתקיימו, שיתקיים המרמה,  ותורף המליצה, שכ"א בפ"ע,

ה שמה שירויח במרמה, יקחהו הדלות והרישות. ועי"ז יראו אנשים יקחו מוסר, שמעשה השקר והמרמ

 יניהםעלא יצליח. וז"ש, שלכן "רש ואיש תככים נפגשו", שעי"כ "מאיר עיני שניהם ה'", עי"כ יפקחו 

 רמה, ותפר האביונה והדלות, וזה תכלית הפגשתם וחבורם וזווגם: עכ"ל. ולא יוסיפו לעשות מ
מזמור ז ]יא[, עה"פ "הנה יחבל און והרה עמל וילד שקר" )ז,טו(. שכתב  תהלים-במדרש יןעי   434

ולם נסו כוז"ל: א"ר לוי: בשעה שאמר הקב"ה לנח 'כנוס לך שנים שנים מכל מין ומין בתיבה', ובאו ונכ

 נאמר "שנים שנים מכל הבשר" )בראשית ז,טו(, כיון שבאו אל נח, נכנסו כל אחדבתוך התיבה, ש

אתא  ואחד עם זיווגו. אתא שיקרא בעא למיעל, א"ל נח: לית את יכול למיעל, אא"כ נסבת לך זיווג.

יעל עי למשיקרא ותבע זוג, ופגע בפחתא, א"ל: מן הין את אתיא, א"ל: מן גבי נח )דאז ית(]דאזלית[ וב

ל: י. א"לתא, ולא שביק לי אא"כ אית לי בר זוג, ואי את בעי תהוי לי זוגי. א"ל: מה את יהיבי לתיבו

א אנא מתקן עמך, דכל מה דאנא מסגל, את תהא נסבה. אתקין ביניהון דכל מה דשיקרא מכניס, פחת

, קמא אנסיבי. עיילון תרווייהו לתיבותא. כד דנפקון מן תיבותא, הוה שיקרא מכניס, ופחתא נסיב קמ

מה  ולא שהא ולא מידי. אמר: איזיל אתבע מידי מחברי פחתא. אזיל שיקרא גבי פחתא, א"ל: הבא לי

"הרה  דסגלית. א"ל: ולא כדין איתנייה בהדאי, דכל מה דאת כניס אנא נסיב. לא הוה ליה פתחון פה,

 עמל וילד שקר", שיקרא מוליד שיקרא, עכ"ל המדרש.
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של  'וחותמו 435שקר" לשון ארגיעה ועד לעד תיכון אמת וכתיב "שפת
עניניו  בכל ומצליח מכובד, ]וכל הנזהר בזה[, הוא .436אמת' הקב״ה

 ובב״א. בזה
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

איז  אין כבוד, האט דער אמת, נור רעד וואס דער אין ״אמת", חותם איז הש״י׳ס
 וועלט. יענע אין וועלט, דער אויף ענינים, זיינע אין אללע מצליח

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
בראשי תבות  יתדותי תמכתי יתברך,-בעזרת השם כבר שמחה:

  צנע.הטאתי, ח יתה,מ ויתי,ש: 437שלהםםםםםו
 

רק  הוא ת,ּוהחי וכל בא.ה-העולם בפני לפרוזדור דומה הזה,-העולם כי
 אחר כך. יהיה מה ואל ידאג רגע,

 

כתוב  כבר כי ולהתעצב, לדאוג אין גם כן שמים-יראת ובעניני
-השם לעבודת להשתדל לבו האדם ששם תיכף , כיהקדושים-בספרים

]הוא[ דואג  אם גדול חוטא הוא התשובה,-בדרכי יתברך ולהתנהג
חשב   ואם וגופו. הוא בנפשו שם מחשבתו, במקום . כי438ומתעצב

 נתת  מיום ...אשר "כי בדניאל וכמו שכתוב .טוב כולו תיכף הוא לטוב,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 'שמחה', ווארט דאס מרמז ס׳איז וואס ערוועהנט שוין האבען מיר שמחה:
סיי ח״ו  גיט, איהם ס׳איז ווען סיי גלייכגילטיג, זיין זאלל וויתי, אללעסש

טאתי, מ׳זאלל חהמיתה.  יום אן פארגעססען נישט יתה, מ׳זאללמפארקערט. 
מעשים  גיטע דיא מ׳זאלל צנע,ה געטהון. מ׳האט וואס חטאים דיא אין דענקען

           גאווה. צו קוממען ער נישט וועט דאמאלס מענשען, פאר בעהאלטען
הבא, אין  עולם צו דורכגאנג א וויא נור איז ועלטו דיא דאס, מ׳זאלל וויססען

   זארגען. נישט זיך מען רגע, ברויך א נור איז גאנצע לעבען דאס
דען זארגען,  שטארק נישט אויך זיך מען ברויך שמים פון יראת ענין אין אפילו אין

זאלל  ער הארץ צום זיך נעמט מענש א באלד וויא ספרים די הליגע אין טעהטס'ש
טהיט  תשובה, פון וועג דעם אויף פיהרען זיך וויל אין הש״י, פון דעם רצון טהון

דענקט  מענש א זארג, אז מיט אין דאגות מיט לעבט ער אז שטארק זינדיגען ער
  אין טעהטס'ש  וויא אזויגיטע,  פון כלל אין שוין ער איז גיט זיין וויל גיטען ער צו

                                                           
ַפת ֱאֶמת ִתכֹון לָּ "   435 ֶקרשְּ שֹון שָּ ה לְּ ִגיעָּ ַעד ַארְּ  " )משלי יב,יט(. ַעד וְּ
סוף חותמו של הקב"ה; דא"ר  -)נה,א(, וז"ל הגמ': ...וריש לקיש אמר: תיו  עי' במסכת שבת  436

   , עכ"ל הגמ'. חותמו של הקב"ה אמתחנינא: 

 -מור? אט,( מאי )סט,ב(, וז"ל הגמ': ..."ויצעקו אל ה' אלהים בקול גדול" )נחמיה  ועי' במסכת יומא

ינהו אמר רב ואיתימא רבי יוחנן: בייא, בייא! היינו האי דאחרביה למקדשא, וקליה להיכליה, וקטל

רא יה אגבלכולהו צדיקי, ואגלינהו לישראל מארעהון, ועדיין מרקד בינן. כלום יהבתיה לן אלא לקבולי 

: א"ר חנינא: ש"מכתב בה אמת.  יה בעינן. נפל להו פיתקא מרקיעא, דהוהלא איהו בעינן. ולא אגר -

  , עכ"ל הגמ'.חותמו של הקב"ה אמת

פרשה ד, וז"ל המדרש: ...מה חותמו של הקב"ה? אמת. רב ביבי בשם ר' ראובן  ועי' בשמות רבה

מר: אני הרי אמת, לו -אמר: אמת מהו? אמר רשב"ל: א' בראש כל האותיות, מ' באמצעיתן, ת' בסופן 

 מוכרח לאחר שאינו בעולם, ושאין לי שני. עכ"ל המדרש.ראשון ואני אחרון, שאיני 
 עיין לעיל באות דאגה, מ"ש שם בהרחבה, וצרף לכאן.   437
 מ"ש שם. 58אך יעויין לעיל בהערה    438
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 .439דבריך" ...נשמעו לפני ...לבך ...להתענות
 

וקיום  שמים,-ויראת הקדושה-העוסק  בתורה הוא השמחה, ועיקר
אחר השלום.  ולרדוף בשמחה. אורחים פני קבלת בפרט מצוותו,

  .440אחד פסוק אפילו בכוונה, תהלים ולומר
 

את  שהיע רק וכזב. שקר הם כולם הזה, אשר-העולם דאגות ולעזוב
 . 441בכל הענינים יתברך יהבו-השם על ְוַיְשֵלְך לעשות, האפשר

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
פאר  פאסטען צו גענוממען דיר אויף האסט דיא וואס אן טאג דעם ״פון דניאל

 געווארען".   געהערט רייד דיינע זעננען מיר,
באשעפטיגען  אין תורה, הייליגע דיא מיט לערנען זיין זאלל שמחה, עיקר דער
נאך  יאגען נאך שמחה, אין מיט אורחים זיין מ׳זאלל מקבל מצוות. בפרט דיא מיט

 כוונה. מיט תהילים זאגען מ׳זאלל שלום, אין
וכזב. ער  שקר אין גאנצען זענען זייא לאזען, אוועק עוה״ז פון דאגות דיא אין

לאסט  זיין הש״י אויף זאלל ווארפען מעגליך, אין איז איהם וואס טהון נור זאלל
       ענינים.   אללע אין

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

להעדיף  ולא יתברך,-הבורא מגזירת להחסיר יוכל לא כי בהדאגה,
 המוטלת  הפעולה עשה אשר ואחר יעשה. יוכל, אשר .  רק את442עליה

                                                           
ֵיאל    439 יָרא ָדנִׁ ל תִׁ י אַּ ר ֵאלַּ יֹאמֶּ אשֹון  ִכי ִמן ַהיֹום"וַּ ָךָהרִׁ ַתתָּ ֶאת ִלבְּ ין  ֲאֶשר נָּ ַענְלָהבִׁ ִהתְּ ֵניּולְּ  ֹות ִלפְּ

יָך  ֶריָךֱאֹלהֶּ בָּ עּו דְּ מְּ יָך" )דניאל י,יב(. ִנשְּ ְדָברֶּ י בִׁ י ָבאתִׁ ֲאנִׁ  וַּ
טוב ומה נעים שישמח ישראל בעושיו, שמחה של  מה אות שמחה, שכתב וז"ל: יועץ-בפלא עי'   440

 עדיםמצוה. על כל מצוה ומצוה שעושה, יגיל וישמח יותר ויותר ממוצא שלל רב. ובפרט בשבתות ובמו

בודת עדכתיב "אז תתענג על ה'" )ישעיה נח,יד(, וכתיב "ושמחת בחגך" )דברים טז,יד(. ובפרט בשעת 

התפילה, צריך לשמח שמחה רבה, דכתיב "תחת אשר לא עבדת את ה' אלהיך בשמחה ובטוב לבב מרב 

 -תכל" )דברים כח,מז(. ופרושו, דר"ל יותר מרב כל, ח"ו, ''ועבדת את איביך". וכן באמירת ברכ

חיוב לאמרו בשמחה ובטוב לבב, עד שאמרו שראוי שיאכל ההקדוש בגודל -המזון, הפליגו בזוהר

יתן אל לבו, כמה שמחה  והחי ... מזון בשמחה:ה-וישתה דברים המשמחים את הלב, כדי שיברך ברכת

 היה שמח אם היה מוצא שלל רב, והכל כאין נגד החיים, וכמה שמחה היה שמח אם היה נצול ממות

ו חיים, כי כל אשר לאיש יתן בעד נפשו, וכל חיי העוה"ז הבל המה נגד חיי העוה"ב, שהרי אמרל

גד יבי נ)אבות ד,יז(: יפה שעה אחת של קורת רוח בעוה"ב, מכל חיי העוה"ז. וכל חיי העוה"ב, כלא חש

 עשית רצון הבורא, שהרי אמרו )שם(: יפה שעה אחת של תורה ומעשים טובים בעוה"ז, מכל חיי

 העוה"ב. ואם אדם שמח במוצאו שלל רב, על אחת כמה וכמה שמחה כפולה ומכופלת צריך שישמח על

וב רובמאי דקמן הביטה וראה, שכמה שישמח האיש על  התורה ועל העבודה ועל קיום מצות השם: ...

ו הטובה אשר עשה השם לישראל, וקדשנו במצותיו, למצוה תחשב, ועושה נחת רוח ליוצרו, וקובע ל

'שכר שכר, היש חיך מתוק מזה, אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו. וארז"ל )קדושין לט,ב(: ד

, מצוה בהאי עלמא ליכא'. אבל בשכר השמחה אדם אוכל בעוה"ז. והשכר היותר גדול שיש על השמחה

שכן גילה סודו רבנו האר''י ז''ל, שמה שזכה להשגת שזוכה להשגת החכמה, והשגת השלמות. 

ה בשביל שהיה שמח שמחה רבה בעסקו בתורה, הקדש, הכל הי-ה נפלאה, והשגת רוחחכמ

 . נמצא, ששכר שמחה של מצוה, מצוה:ובקימו שום מצוה, יותר ממוצא שלל רב
ָךע"פ הפסוק "    441 בְּ הָּ ה יְּ ֹהוָּ ֵלְך ַעל יְּ יק" )תהלים נה,כג(. ַהשְּ דִׁ צַּ ֵתן ְלעֹוָלם מֹוט לַּ ָך לֹא יִׁ ְלְכלֶּ    ְוהּוא ְיכַּ
, שכתב וז"ל: וצריך אדם לחקור הדעות המחזיקות את השמחה-שער צדיקים-עי' בספר אורחות   442

לבו לחיות בבטחון שלם באלהים. מחשבה ראשונה, שידע בידיעה ברורה, כי האלהים מרחם על האדם 

חם יותר מכל מרחם, והוא משגיח עליו בסתר ובגלוי. ובעת שהוא אינו שומר עצמו כראוי, האלהים מר
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                           .מהדאגות.                                 כלו מחשבתו מכל פנהיַ עליו, 
 

רצוא ושוב  רק יהיה המר, וגלותינו המקדש,-בית חורבן בענין ואפילו
 .443לבו ממשכן הקדושה-השכינה יגרש ואל הדאגה,-במחשבתו

 

להתגעגע  רק לנו ואין רחמן,ה-אבינו יתברך בודאי-השם ומאחר אשר
את  האדם ישכח בעיניו. ואיך הטוב יעשה והוא ענינינו, כל לפניו על

 כאין נגדו. לםהעו וכל מקום, בכל הוא אשר שמו-הבורא יתברך
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

אין  הש״י, פון דער גזירה פון נעהמען ארונטער נישט  ער קען זארג זיין מיט דען
נאך  אין טהון, זאלל ער קען, ער וואס נור איהר. פארמעהרען אויף נישט קאן
זיך  ער אויף איהם, זאלל ס׳ליעגט וואס פעולה זיין האט געטהון ער וואס דעם
 רג.   זא זיינע פון ווענדען געדאנקען אוועק זיינע

צייטען  נור ער זאלל גלות, דאס ביטערע אין ביהמ״ק, חורבן ענין אין אפילו אין
 דיא געבען, דען אכט זיך זאלל ח״ו, ער כסדר נישט אין פערזארגט זיין ווייז

אין  זארג אין ח״ו איז ער אז א יוד׳ס הארץ. אין אין ריהט הש״י פון הייליגקייט
הייליגקייט  דאס זיך, דען פון הייליגקייט אסח״ו ד ארויס ער טרייבט דערביטערט,

                מצוות. שמחה פון מיט נור ריהט הש״י פון
צו  זיך נור ען ווירפאטער, ברויכ הערציגער-בארעמ אונזער איז הש״י ווייל אין

איהם  וויא טהיען ער זאלל זאכען, אין אונזערע אללע אויף איהם פאר קלאגען
איבעראל  איז ער וואס אן הש״י פארגעססען נישט מ׳זאלל אין גיטען צו געפעלט

 וויללען. הייליגען אקעגען זיין גארנישט איז וועלט גאנצע דיא אין
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

לה  דעביד נש בר ״זכאה :445הקדוש-הזוהר בשם 444יועץ-והובא בפלא
 מצוה.  של בשמחה רק שורה השכינה בליבו״, כי נאה לשכינתא דירה

                                                                                                                                       
ואין שום אדם יכול עליו ושומר אותו מן הפגעים... הרביעית, שידע, אשר לכל עניניו יש גבול וקץ, 

. ומה שגזר הקב"ה שיהיה לו מעט, אין אדם יכול להוסיף ולגרוע על מה שגזר הבורא, יתעלה

להרבות, או למעט הריבוי. ומה שגזר לאחר, אין שום אדם יכול להקדים. ולא לאחר, מה שגזר 

 להקדים, אך הכל הוא בגזירת העליון וברצונו. עכ"ל.
כן לענין  שבכל מצוה ומצוה, לפום צערא אגרא. וידוע שם בהמשך, שכתב וז"ל: יועץ-בפלא עי'  443

השמחה, האיש אשר הוא מר נפש מקורות הזמן, אם בעת עסקו בתורה ותפלות וברכות ומצות, 

 שאנן.וושיו, יגדל שכרו יותר ויותר ממי שהוא שקט ובשבת, יפנה לבבו וישכח עצבו ורגזו, וישמח בע

וידמה האיש הישראלי בשמחת עבודת השית"ש, כמי שהרויח אלף אלפים דינרי זהב, שבשמחתו 

משכח צער פרוטה קטנה שאבדה לו, שיותר מהמה הוא שמחת עבודת השית"ש נגד כל מקרי הזמן של 

, ועל חטאיו, שחובה להצטער ולהתאונן, ואפלו צרת הנפש, כגון על חורבן בית המקדשהעוה"ז. 

 לא כל העתים שוות, אלא זמן עציבותא לחוד, וזמן חדוה לחוד, ובשמחתו לא יתערב זר: 
 האדם להיות שליט ברוחו, להתעצב כשירצה, ולשמח כשירצה, ולא יכנס האחד בגבול חברו. וצריך

ריך שירצה יוציא זה. ולפעמים צאלא השמחה והעצבות יעמדו איש על מקומו, לכשירצה יוציא זה, וכ

 לשמוח מצד אחד, ולהתעצב מצד אחר. ויהיה עין במר בוכה, ולב שמח, כגון בר"ה ויוה"כ, כמ"ש

אינו , כגון ביו"ט, באמרו 'מפני חטולפעמים יגביר השמחה, והעצבות יהיה מועט כצל עוברבמקומו. 

משל וזה נאמר "טוב ארך אפים מגבור גלינו מארצנו'. ולפעמים להפך, דבר בעתו מה טוב. ועל כגון 

 ברוחו מלכד עיר" )משלי טז,לב(:
כי זה כל האדם, שיעבוד את בוראו עבודה שלמה, עבודה תמה, ויהיה הוא ... באות דירה, וז"ל:   444

משכן אל הקדושה, כדכתיב "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" )שמות כה,ח(. ופרשו רז"ל: 'בתוכו' לא 
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באות  לצדיק-אורח מספר מביא ,446רב-האמונה ומעשה-דרך ובספר

לא תיקנתי  ועדיין בשמחה, אהיה איך םאד יאמר וז"ל: ואם 'חצות',
                מי  שהוא  דביקות. ,  לשון447זבולון" הפסוק  "שמח אמר לזה  מעשי.

כשהוא  אפילו  יכולתו, ישמח יתברך כפי-בהשם דבוק פעם אחת
 עכ"ל. הבא,-לעולם יזכה ועל ידי זה "בצאתך", מבחוץ, וזה

 

]כתב[ וז"ל: או,  יםמשפט על התורה בפרשת 448מגדים-נועם ובספר
-צער חס בטרדות ותערובות מחשבתו דוחקו, שמתוך לאדם, להזהיר
להסיר טרדותיו  אז בהתגברו כי ותפילה. מתורה יתנכר לא ושלום,

 זה המובחר יצרו, וישבר ויכניע שהם מעשה היצר לבלבלו,
כל כך כמו  ברורה התפילה אין טרדות, לאדם שאין שבתפילות. ובזמן

 הקדוש-בזוהר מבואר וזהו עליהם. ומתגבר לין מהיצר,בלבו שרבה מי
, עיין 450חשוכא' מגו דנפיק אלא ההוא נהורא, 'לית :449סבא ר"נ בדברי

 "מלאתך  אמתיים. וזהו וחסידים לצדיקים, ומנוסה, ובדוק שם.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ווער  זא ,ב"ר מעשההאמונה ו ספר "דרך הייליגען אין טעהטס'ש וויא אזוי אין
זיך  ער זאלל ח״ו, פון וועג דרויסען איז ער הש״י, חאטשע אין זיך ס׳באהעפט

דיא  פון לאזען נישט זיך אין זאלל  וועג, גיטען דעם נעהמען זיך אויף אין  פרייען,
ס׳געהט  וואס ח״ו צער פון שוועהרע צייטען דיא פערפיהרען. דורך מחשבות

 אינטערדריקקען. הרע זיין יצר נור ער זאלל מענש, דעם איבער
                                                                                                                                       

הקדוש: זכאה בר נש דעבד -וכתיב: "היכל ה' המה" )ירמיה ז,ה(, ואמרו בזהר נאמר, אלא "בתוכם".

 לה לשכינתא דירה נאה בליביה, עכ"ל.
 , תיקונא שתיתאה )כא,א(.זוהר-עי' בתיקוני   445
ובס' א"צ )פר' תרומה( וז"ל:  וז"ל: , ושם )כה,ב( בענין חצות.[נריחיברו ר' יעקב שלום הכהן ד]  446

תמיד בשמחה, ולהרחיק מהעצבות. אבל לא כאותן שאמרו שאסור להיות מ"ש  כי האדם צריך להיות

 כך אין עומדין בחצות, ואין עוסקים בתורה, כי יראים ממ"ש. אבל זה שקר, כישחורה[, ולפי-]=מרה

ל עאדרבה, מהתורה ומצוות בא שמחה לאדם. וצריך לקום בחצות עכ"פ ב' או ג"פ בשבוע, ולהתמרמר 

אם יאמר אדם: איך אהיה בשמחה, ועדיין והבורא. -, ולהרגיל עצמו בדביקותהשכינה שהיא בגלות

לא תקנתי מעשי. לזה אמר הפ' "שמח זבולון", לשון דביקות, מי שהוא פעם א' דבוק בהבורא 

 , עכ"ל.כפי יכולתו, ישמח אפילו כשהוא מבחוץ, וזהו "בצאתך". ועי"ז יזכה לעוה"ב
ר    447 ְזבּוֻלן ָאמַּ ַמח זְּ "ְולִׁ יָך" )דברים לג,יח(. בּוֻלןשְּ ָששָכר ְבֹאָהלֶּ ָך ְויִׁ  ְבֵצאתֶּ
, )חברו הרה"ג אליעזר בן יעקב הלוי איש הורוויץ, אב"ד ור"מ התורה-מגדים וכבוד-צ"ל: נועם   448

 שם. מעט הלשון כפימ"ש ותקננו טארני גראד( ושם )לו,א( באופן יג בביאור הפסוק "מלאתך ודמעך".
א"ר שמעון: מכאן ולהלאה מה שמך? אמר:  משך )קעט,ב(, כתב וז"ל:שם בה הקדוש-בזוהר  449

"ר א, בגין דנהוראי אחרא אית גבן. אזלו ר' שמעון ואינון חברייא עמיה תלת מילין, נהוראי סבא

. מדבראשמעון לאינון אחרנין: מה ארחא דא גבייכו. אמרו: למתבע ליה להאי סבא, דמימוי אנן שתאן ב

 א"ל: נהוראי שמך, ונהורא אנת, ונהורא עמך שרי, עכ"ל. אתא ר' שמעון ונשקיה,
ח"ב פרשת תצוה )קפג,ב(, שכתב וז"ל: פתח ההוא סבא ואמר: "ובמדבר  הקדוש-זוהרעיין ב  450

שבן אשר ראית אשר נשאך יי' אלהיך כאשר ישא איש את בנו" וגו' )דברים א,לא(, ...ותו, דלא מתי

ק דכד אתכפיא סטרא דא, אסתל ההוא דנפיק מגו חשוכא. דלית נהורא אלאמלי דאורייתא אלא תמן, 

ישא. בקוב"ה לעילא, ואתייקר ביקריה. ולית פולחנא דקוב"ה, אלא מגו חשוכא. ולית טובא, אלא מגו 

ורע  וכד עאל בר נש באורח בישא, ושביק ליה, כדין אסתלק קוב"ה ביקריה. ועל דא שלימו דכלא טוב

א טוב אלא ההוא דנפק מגו בישא, ובהאי טוב אסתלק יקריה, ודכחדא ולאסתלקא לבתר בטוב, ולית 

 איהו פולחנא שלים, וכו', עכ"ל.
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"לא"  היצר, שמטרידך טרדות ותערובות בשר,-יגיעות ,451ודמעך"
וברור  מובחר וכו' "בכור" אז אדרבה בהתגברך, כי ר ו"תאחר",תנכ

עד כאן דבריו  היטיב, והבן לי", "תתן טובים,-שבתפילות ומעשים
 הקדושים.

 
: 454תלפיות-]כתב[ בשם מדרש, 453כ' אות 452האמונה-ובספר שערי

]בפרט בזמן הזה שכלתה הפרוטה[,  בגלות, עכשיו הקורא פסוק אחד
כקורא  שכר לו יש עבוד, ונחלשו הכחות.הש ונכבד הצרות, ונתרבו

קיים.  המקדש-כשהיה בית הגאולה, מקודם, בזמן פרקים מאה
מאה  אחד בצער, לקורא פרק שקורא מי דומה 'אינו :455ז"ל וכמאמרם

כקורא  דבר מקרא ואגדה, הזמן בזה הקורא בצער' וכו'. ואם כן, שלא
 עכ"ל.  לזה,  זה יש של ובשכר הקודם. בזמן משנה או הלכה דבר

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

פון  דערקענט נור ווערט 'אז ליכטיגקייט, ,זוהר הייליגען אין טעהטוויא ס'ש אזוי
איבער  זיך שטארקט ח״ו צרות אין מיט צער מענש א אז ך,אזוי אוי פינסטערניש׳.

בייא  חשוב איז דאס הארץ, זיין מיט הש״י מתפלל צו איז אין מחשבות, זיינע
אין  צדיקים. אין חסידים אמתדיגע דיא בייא בדוק ומנוסה איז דאס הש״י, אין

דיינע  פון בעסטע מען, דאס מיינט דאס ודמעך", אויך, ״מלאתך שטעהט דאס
 געבען פאר הש״י. זאלסט תפילות,

 מ׳לערנט תפילה וואס אין תורה דיא ז, את"תלפיו דרשאין "מ אויך שטעהט אזוי
 הייליגע דיא אזוי וויא הש״י. בייא חשוב זייער זעננען טרדות, מיט דאווינט אין

 דעם צו צער, מתוך איין פרק מ׳לערנט וואס גלייך נישט ס׳איז אז ,זאגען חכמים
 אין אגדתא אין חימש וואס לערנט דער אין בצער. שלא הונדערט לערנט וואס

 הש״י. בייא זייער חשוב איז ח״ו, יסורים אין דאגות זיינע מיטטען
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -האר"י בשם צערא אגרא׳ 'לפום על ,עינים-וכן כתב בספר פתח
 הפסוק   על  ,457ממדרש ,456המשנה-בפירוש וכן כתב הרמב"ם. הקדוש

                                                           
ֲעָך"   451 ִדמְּ ָך וְּ תְּ ֵלאָּ ַאֵחר מְּ  " )שמות כב,כח(.ִתֶתן ִליְבכֹור ָבנֶּיָך  לֹא תְּ
 )חברו הרה"ג ר' נתן נטע במוהר"ל הכהן דונר אבד"ק קאלביעל(.   452
 (, ותקננו הלשון למעלה, כפימ"ש שם.56צ"ל אות ל, ושם )עמ'    453
 באות ג' ענף גלות.   454
פרשה ח ד"ה כרמי שלי, וז"ל: ...מה טעם "האלף לך שלמה", ר' חייא  עי' בשיר השירים רבה  455

ת אבריה דרבי אבא דיפו אמר: הלומד תורה בצער, נוטל אלף. שלא בצער, מאתים נוטל בשכרו. ממי 

ר נפתלי, שבטו של נפתלי ע"י שהיו עוסקים ולומדים תורה בצעלמד, משבטו של יששכר ומשבטו של 

ל שבטו של יששכר ע"י שהיו א יב,לה(, אב-נטלו שכר אלף, הה"ד "ומנפתלי שרים אלף" )דברי הימים

למדין תורה שלא בצער נטלו שכר מאתים, שנאמר "ראשיהם מאתים, וכל אחיהם על פיהם" )דברי 

 א יב,לג(, עכ"ל המדרש.-הימים
וכתב שם הרמב"ם פ"ה מכ"ג: בן הא הא אומר: 'לפום צערא אגרא'.  ל המשנה במסכת אבותע  456

ם מן וז"ל: ואמר בן הא הא: לפי שעור עמלך בתורה, יהיה שכרך. ואמרו, שלא יתקיי בפירוש המשנה,

לא ולא יתקיים,  -החכמה, אלא מה שנלמד בעמל ויגיעה ויראה מן המלמד, אבל לימוד השעשוע והנחת 

י באף 'חכמה שלמדת -ל בו תועלת. אומרו, בפירוש אמרו: "אף חכמתי עמדה לי" )קהלת ב,ט(, יקב

 "ל.עמדה לי'. ולפיכך, יצוו המלמד להטיל מורא על התלמידים, ואמרו: 'זרוק מרה בתלמידים'. עכ
)פרשה ב ד"ה וגדלתי(, וז"ל המדרש: "אף חכמתי עמדה לי", אמר רבי אחא:  רבה-בקהלת יןעי   457

 ר שלמה: כל תורה שלמדתי בזקנתי פסטירין באף, נתקיימת בי. עכ"ל המדרש. אמ
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שעמדה לי, עד  היא באף, שלמדתי חכמה ,458לי" "אף חכמתי עמדה
  כאן.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

חכמתי  ״אף פסיק אויף דעם מב"םר דער אויך ,הקדוש-אר"י דער אויך זאגט אזוי
פלאגע,  מיין אין ן,צאר אין מיין געלערנט האב איך וואס חכמה דיא לי", עמדה
  הילף. מיין אין מיר  שטעהט  דאס

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 אות  ת
 

במהרה  לא אשר המשולש, 'חוט זהו ותשובה: תפילה, תורה,
 םוםםםםםםםםםםםם.459ינתק'

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

פעדעם  3 מ׳טהיט וויא אזוי זעננען זאכען, דרייא דיא  תורה, תשובה, תפילה:
 געשווינד צעריססען. אזוי נישט דאס ווערט דרענען, מעןצוזאמ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

-לםובעו הזה,-לעושיה בעולם חיים נותנת שהיא ,תורהו'גדולה 
מגאווה  ומצילה ,461את הלב ומשמחת רע, מכל אותו . ומצילה460הבא'

 רעות. -ומעצבות, ודאגות ,462רעות-ומכל מידות
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

זיך  וואס באשעפטיגט דעם פאר לעבען גיט זיא גרויס, איז תורה הייליגע דיא אין
 פון   זיין  מציל  דעם  מענש  טהיט אין הבא, עולם אין הזה, עולם איהר אויף מיט

                                                           
ִׁם    458 ירּוָשָל ָהָיה ְלָפנַּי בִׁ ֹכל שֶּ י מִׁ ְפתִׁ י ְוהֹוסַּ ְלתִׁ ה ִלי"ְוָגדַּ דָּ מְּ ִתי עָּ מָּ כְּ  קהלת ב,ט(.)" ַאף חָּ
ְמדּו נְֶּגדֹו ע"פ הפס'     459 ם יַּעַּ יִׁ ְשנַּ ָחד הַּ ְתְקפֹו ָהאֶּ ם יִׁ ַהחּו"ְואִׁ ֵתקוְּ ה ִינָּ ֵהרָּ ש לא ִבמְּ ֻשלָּ  ד,יב( ')קהל "ט ַהמְּ
גדולה תורה, שהיא נותנת חיים לעושיה בעוה"ז )פ"ו מ"ז(, וז"ל:  משנה במסכת אבותעי' ב  460

שנאמר "כי חיים הם למוצאיהם ולכל בשרו מרפא" )משלי ד,כב(, ואומר "רפאות תהי  ובעוה"ב,

יח(,  חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר" )שם ג,לשרך ושקוי לעצמותיך" )שם ג,ח(, ואומר "עץ 

ת ואומר "כי לוית חן הם לראשך וענקים לגרגרותיך" )שם א,ט(, ואומר "תתן לראשך לוית חן עטר

 ר "כיתפארת תמגניך" )שם ד,ט(, ואומר "אורך ימים בימינה בשמאולה עושר וכבוד" )שם ג,טז(, ואומ

 לך" )שם ג,ב(, עכ"ל המשנה.אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו 
-)פיסקא מח(, וז"ל: "יפוצו מעינותיך" וגו' )משלי ה,טז(, נמשלו דברי בפרשת עקב בספרי עי'   461

שנאמר "כי חיים הם למוצאיהם" )שם  ורה חיים לעולם,ת-תורה למים, מה מים חיים לעולם, כך דברי

משמחים את הלב, ת"ל "כי טובים  ורה איןת-...או מה מים אין משמחים את הלב, כך דברי ד,כב(.

שנאמר  ,ורה משמחים את הלבת-מה יין משמח את הלב, כך דברי)שה"ש א,ב(,  דודיך מיין"

 )תהלים יט, ט(.          "פקודי ה' ישרים משמחי לב"

תורה, שהם -מאור עינים ישמח לב" אלו בעלי)רמז תתקנג(, וז"ל: " משליבשמעוני -ועי' בילקוט

 ל אדם, ומשמחין לבו, שנאמר "מצות ה' ברה מאירת עינים", "שמועה טובה תדשןמאירים עיניו ש

 , עכ"ל.    ורה משמחין לבו של אדם, שנאמר "פקודי ה' ישרים משמחי לב"ת-אף כך דבריעצם". 
)פ"ו מ"א(, וז"ל: שנו חכמים בלשון המשנה, ברוך שבחר בהם  אבותבמסכת משנה עי' ב  462

לם כל העוסק בתורה לשמה, זוכה לדברים הרבה. ולא עוד, אלא שכל העואומר:  רבי מאירובמשנתם: 

ת משמח א ,אוהב את הבריות, משמח את המקום ,אהוב, אוהב את המקום ,כלו כדי הוא לו, נקרא ריע

א, ונאמן, ומרחקתו מן החט ,וישר ,וחסיד ,ויראה, ומכשרתו להיות צדיק ,ומלבשתו ענוההבריות, 

י ינה לבוגבורה, שנאמר "לי עצה ותושיה אני  ,בינה ,ותושיה ,נין ממנה עצה, ונהומקרבתו לידי זכות

 כנהרו ,ונעשה כמעין המתגבר ,תורה-ומגלין לו רזי ,וחקור דין ,וממשלה ,ונותנת לו מלכות .גבורה"

 משנה.הרוח ומוחל על עלבונו ומגדלתו ומרוממתו על כל המעשים: עכ"ל -והוי צנוע וארך .שאינו פוסק
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 בכוונה. להתפלל שנשתדל רק .463עבודה שבלב היא תפילה,
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

פון  אין גאווה, פון איז מציל אין הארץ, דאס דערפרייט אין שלעכטען, אללעם
           דאגות. שלעכטע אין שמערץ, פון אין מידות, שלעכטע

 

דאווענען  צו פלייסען זיך מ׳זאלל נור הש״י, צו הארץ פון עבודה א איזתפילה: 
 כוונה. מיט

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 .               465החטא ועזיבת ,464היא החרטה תשובה, קרעי תשובה,

                                                           
"ולעבדו  וכה"א)פרק כג,כה(, וז"ל: "ועבדתם את ה' אלקיכם" זו תפלה,  במכילתא דרשב"י עי'   463

בדניאל "אלהך די  וכה"א. בלב, הוי אומר זו תפלהש-איזו היא עבודהבכל לבבכם" )דברים יא,יג(, 

 זמנין"ו וכה"אאנת פלח ליה בתדירא הוא ישיזבינך" )שם ו,יז(, וכי יש עבודה בבבל? אלא זו תפלה. 

 תלתה ביומא הוא בריך על ברכוהי" )שם ו,יא(. עכ"ל.
עתה נבאר עיקרי התשובה: א י', שכתב וז"ל: -שער תשובה לרבינו יונה-בספר שערי עי'  464

 ושלם יבין לבבו, כי רע ומר עזבו את ה'. וישיב אל לבו, כי יש עונש ונקם הראשון, החרטה.-העיקר

ונות ים לב,לה(: ונאמר "גורו לכם מפני חרב כי חמה עעל העון, כענין שנאמר "לי נקם ושלם" )דבר

אלקים -חרב" )איוב יט,כט(: ויתחרט על מעשיו הרעים, ויאמר בלבבו: מה עשיתי? איך לא היה פחד

ל לתי עלנגד עיני, ולא יגורתי מתוכחות על עון, ומן השפטים הרעים, כי רבים מכאובים לרשע. לא חמ

 ישבע,פני הנאת רגע אחד. ונמשלתי לאיש שיגזול ויחמוס ויאכל וגופי, ולא חסה עיני עליו משחתו מ

אחר ויודע כי אחרי אכלו ואחרי שתו, יגרס השופט בחצץ שניו. כענין שנאמר "ערב לאיש לחם שקר ו

צרי, יימלא פיהו חצץ" )משלי כ,יז(. ורעה מזאת, כי הייתי על הנפש היקרה אכזרי, ונטמאה בגלולי 

 עולם?חולף, עולם עומד לעד ל-אם רעה בעיני אדוניה? ואיך החלפתי בעולם ומה הועילה בכל קניניה,

הנה כפרד אין הבין, ותעיתי מדרך השכל? ו ,איך נמשלתי כבהמות נדמיתי, והלכתי אחרי יצרי כסוס

ליראה מלפניו. ולמשול בגוף וכל ושכל להכירו, -לב וטובת-חיים חכמת-הבורא נפח באפי נשמת

דברים, מאשר יקרה בעיניו נכבדה. ואחרי חיים שאינם מ-ה על שאר בעליתולדותיו, כאשר המשיל

 אשר בעבור זאת נבראתי, ויהי בי הפך מזה, למה לי חיים? כענין שנאמר "אדם תועה מדרך השכל

ע יד"בקהל רפאים ינוח" )משלי כא,טז(: ועוד, כי כמשפט הבהמה לא עשיתי, אבל שפלתי ממנה, כי 

ה, לא ידעתי ולא התבוננתי. ושלחתי נפשי לחפשי מאדוני ,, ואני"עליווחמור אבוס ב ,שור קונהו

ר אשר לא ישאי ,מותה-ולא זכרתי יום .וחמסתי, ועל דל בוססתי ,וטעמתי צופי, ונשיתי סופי, וגזלתי

ם יש נחלפני נשמתי בלתי אם גויתי ואדמתי. והענין הזה אשר בארנו, הוא אשר דבר ירמיה ע"ה "אין א

 מה עשיתי" )ירמיה ח,ו(: עכ"ל.  על רעתו לאמר 
כי יעזוב דרכיו הרעים, ויגמור בכל  .השני, עזיבת החטא-העיקרשכתב וז"ל:   עי"ש בהמשך   465

ואם און פעל, לא יוסיף, כענין שנאמר "שובו שובו  לבבו כי לא יוסיף לשוב בדרך הזה עוד.

 ה נה,ז(.מדרכיכם הרעים" )יחזקאל לג,יא(, ונאמר "יעזוב רשע דרכו" )ישעי

 התאוה תאוה ויחזק עליו יצרו ויתקפהו, ולא נחלצו רעיוניו , כימקרה-כי מי אשר חטא על דרךודע, 

פי ריו לע"כ יגורהו היצר בחרמיו, ונפל במכמו .התאוה ויחרב-וחושיו בפגעו בו, ולא מהרו לגעור בים

   , ולעשות כמוהו. ע מבעתו, ולא מאשר חפצו ורצונו למצוא עונור-שעתו ועתו, בהיות רוח היצר

 ,ולשים יגון בלבו על חטאתו, ולהיות נפש נענה .החרטה ,ראשית תשובת האיש הזה - אחרי זאת

שר אאלקים בלבבו בכל עת, עד -יוסיף בכל יום יראת ה' בנפשו, ויתן חתת ואחרי כן,ומרה כלענה. 

פט ו כמש, ורבה עליו תאותיהיה נכון לבו בטוח בה', כי אם יוסיף יעבור בו היצר ויפגשהו כפעם בפעם

הזכיר  .ח,יג(ככמ"ש "ומודה ועוזב ירוחם" )משלי  ויעזוב דרכו, - .לא יהיה נפתה לבו עליו ,הראשון

 תחילה "ומודה", על החרטה והוידוי, ואחר כך "ועוזב".

וגבר על חטאיו דורך בכל יום, ושונה באולתו, ושב  טובה, תמיד.-אך האיש המתיצב על דרך לא

 . וחפצוהתאוה והיצר ר"לגם פעמים רבות, וכל עת אוהב הרע, ומכשול עונו ישים נוכח פניו, במרוצתו 

אשית תשובת האיש הזה, לעזוב דרכו ר -ומגמתו, אשר לא יבצר ממנו כל אשר יזם לעשות. 

 , ולהסכים לקיים ולקבל עליו לבל יוסיף לחטוא. ומחשבתו הרעה
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ודה לשוב אל ה', כמ"ש "יעזוב רשע דרכו ואיש און וית אחרי כן יתחרט על עלילותיו הנשחתות,

 מחשבותיו וישוב אל ה' וירחמהו" )ישעיה נה,ז(:  

למי שאוחז השרץ, ובא לטבול ולהטהר, כי יניח השרץ תחילה, ואחרי כן יטבול ויטהר.  -והמשל בזה 

היא  -א וכל זמן שהשרץ בידו "עוד טומאתו בו", ואין הטבילה מועילה. והנה עזיבת מחשבת החט

במקום הטבילה. והיה כי יבואו יסורים  -השלכת השרץ. והחרטה מאשר חטא, והודוי, והתפלה 

ומכאובים על הרשע אשר תמיד כל זממיו להתהלך באשמיו, יווסר בתחילה, וישוב מחשבתו הרעה 

        לעגל אשר יכוהו במלמד הבקר לכוון תלמיו;  -אשר חשב, ויכרית מעבדיו מידיו. והמשל בזה 

, ללכת דרך ישר, כמ"ש "שמוע מות-כן המתיצב על דרך לא טובה, יקח המוסר תחילה לעזוב דרכי

שמעתי אפרים מתנודד יסרתני ואוסר כעגל לא למד" )ירמיה לא,יז(: עוד נאמר אחריו "כי אחרי שובי 

רי כן, אחנחמתי  -נחמתי" )ירמיה לא,יח(, ר"ל, כי אחרי אשר יסרתני ואוסר, ושבתי מדרכי הרעה 

        ואתחרט על מה שעבר מדברי עונותי.
 מ"ש עוד בזה, ואכמ"ל.  ועי"ש עכ"ל. והנה נתבאר לך מזה כל הענין אשר בארנו,

יהודה: כגון שבאת לידו דבר  א"ר: היכי דמי בעל תשובה? הגמ' )פו,ב(, וז"ל במסכת יומא עי'  466

 ום.: באותה אשה, באותו פרק, באותו מקמחוי רב יהודה .וניצל הימנה ,ושניה ,עבירה פעם ראשונה

     עכ"ל הגמ'.
הענין, עה"פ "ושבת עד ה' אלקיך" וכו' )דברים ל,ב(, שכתב בתוך דבריו, וז"ל: ... ועי' במשך חכמה

רק, פאותו דאמר סוף יום הכיפורים )יומא פו,ב(: היכי דמי בעל תשובה? מחוי ר' יוחנן: באותו מקום, ב

  עכ"ל. . המשקל-בתוקראוהו תשובאותה אשה. 
. כפי הנאה שנהנה המשקל-תשובתשכתב וז"ל:  ,סימן ו תשובה-הרוקח הלכות-בספר אך יעוין

ר ולא יאכל בש .ויתענה לכל הפחות מ' יום .הלב-יש לו להצטער בדאגת ,בנשיקה ובמשמוש ובהעראה

יבתו יומם ויצטער בשכ .ולא בלילה לאחר תעניתו ,ולא ישתה יין בלילה שיש לו להתענות למחר

  . םוכפירושו זה, פירשו בכל הספרי. כנגד חשק ונשק התאוה אשר נהנה: עכ"ל ,לשקול הצער ,ולילה
 שלימה נהוש בה. שנהנה הנאתו כנגד צערו לשקול לו יש ,המשקל -תשובת כתב וז"ל:  י, בסימן ושם

 יכ ירחץ, ולא חם,-םלח יאכל לאו ופורים. טובים,-וימים משבתות, לבד יין, ולשתות בשר לאכול אסור

 יעדן ולא הברכה. בשעת לנשואין ילך אם כי שחוק, בשום לראות ילך ולא מעט. טובים-בימים אם

 קש, לע או תבן על וביו"ט, בשבת אם כי כר, בלא אחד דף על וישכב יום. בכל וילקה דבר. בשום עצמו

 מעניין ידבר ולא בשרו. על קוש יחיה, רצע-וחיי התאוה. חומר שבו ,'הבהמיו-רוח ויסיר בראשו. וכר

 עכ"ל. :חמודים או וחשק אהבות ומיני ומשמושים ונשוקים חשקים התאוה

 ,אם נוהגים להלכה ולמעשה ,וכת"ר שואל)ח"א סימן לו(, שכתב וז"ל: ... ועי' בשו"ת שרידי אש

י' מפורש בשו"ע או"ח ס ,נה בנוגע לתעניתים בכללה - המשקל כפי המבואר בפוסקים-עפ"י תשובת

ה ולא ישת .צריך להתענות ארבעים יום שני וחמישי ,של"ד סעיף כ"ו ברמ"א, שאם חילל שבת בשוגג

ד כל ויתן במקום חטאת, י"ח פשיטים לצדקה. ואם ירצה לפדות התענית, יתן בע .ולא יאכל בשר ,יין

 דה.נ-במי שנכשל באיסור ,הרמ"א ביו"ד סי' קפ"ה סע' ד' וכ"כעשר פשיטים לצדקה. -יום שנים

ול יכ ,שאם מצטער הרבה בתעניתו ,ובשו"ע או"ח סי' תקס"ח סע' ב', במי שקיבל עליו תענית במנחה

הוא מפני  ,שהטעם שיכול לפדותו .הוא לפי עושרו ,לפדותו בממון. ובמג"א שם, ששיעור הפדיון

"א ברמ)וכן מפורש  .כדין פרוטה לעני ,דין מאה מנה ,ובעשיר .התענית-הממון נגד צער-ששקול צער

הוא משום  ,יור"ד שם(. ועי"ש במחה"ש, שלפי הראב"ד הטעם שיכול לפדות תעניתו שקיבל עליו

 דעת-ןותמורתו יתן לעניים, ואומד ,תענית אינו אלא לצדקה, כאילו מתנדב מחלבו ודמו לגבוה-דקבלת

 למחר,הריני בתענית  :או באומר ,נדר-קבלה, אבל בתענית-הוא דאדעתא דהכי קיבל. וכ"ז בתענית

     דקי"ל דאינו לוה ופורע, אינו יכול לפדותו בממון. עי"ש במ"ב ובב"א. 

פילו וביור"ד סי' קפ"ה, שא ,כבר הבאתי דברי הרמ"א בסי' של"ד ,המשקל -ובנוגע לתעניתים בתשובת

 יכול לפדות התעניתים.  ,נדה-ובאיסור ,שבת-בחילול

וגם לתת צדקה במקום  ,, שצריך להתענותהמשקל-האחרונים החמירו מאוד בתשובת-אולם רבותינו

ובהשמטות מח"ב סי' י'.  ,ח"ר או"ח סי' ל"ד חיים-ובדברי ,או"ח סי' קע"גבשו"ת חת"ס  יןעיחטאת. 

התשובה פ"ג, לאחר שהאריך במספר -באגרת אמרים להגה"ק מהרש"ז זצ"ל-בספר לקוטי יןועי
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ובריא, שאין ריבוי הצומות מזיק לו כותב, וז"ל: "אכן כ"ז באדם חזק  ,המשקל-תשובת הצומות של

שאפשר שיוכל לבוא  ,אבל מי שריבוי הצומות מזיק לו .הראשונים-כלל לבריאות גופו, כמו בדורות

אלא מאי תקנתי',  ...או מיחוש, ח"ו, כמו בדורותינו אלה, אסור לו להרבות בתעניות ,לידי חולי

 וחטאך בצדקה פרוק". "כדכתיב: 

איש, ר"ל. ועי"ש -האריך מאד באחד שנכשל בעוון איסור אשת ,"ח סי' ל"האו במהדו"ק והנה הנו"ב

שבסוף תשובתו כתב, שיפדה כל יום בצדקה עפ"י חשבון המבואר במג"א, והוסיף: "ואעפי"כ יקיים 

ואף שבראש תשובתו כתב שאינו רגיל  .הרי שהחמיר מאדמספר התעניתים אשר קצבתי לו". 

האריכו בזה, ורוב דבריהם  ,והתשובה ,המוסר-ורק ספרי ,להשיב בדבר שאין לו שורש בש"ס

אבל למעשה  -וספר אחד נשען על חברו בלא יסוד כלל  ,כרסיות בלי שורש-בנויים על סברות

וחלילה  ,ותרו"ה ,ומהרי"ו ,חסידים-וספר ,והרי הדברים מיוסדים בדברי הרוקח ,החמיר מאוד

  . עכ"ל.לזלזל בדבריהם
 קטז(, בתוך דבריו וז"ל: סימן )או"ח ח"ד משה-אגרות ת"מ"ש בשומן הראוי להביא כאן   467

 ניכר, ממכתבך הנה תשובה. סדר לידע ורוצה ממש, שב ועתה לאולתו, וחזר שב פעמים ...שהרבה

 התשובה-מעיקרי דברים הרבה אדרבה, כי זה. לחשוב ו"וח, בתשובה עיכוב הוא המשקל-שתשובת

 כלל מהם יקבלו שלא תיקנו רבי שבזמן עד השבים,-תקנת ימפנ דברים בכמה הקלו גזל,-דהשבת כהא

       לדורות. תקנה הוא ג"הי מגזילה א"פ ם"ולהרמב בהחזירו,

 זה דהיה לתשובה, עיכוב יהיה ברוקח, אפילו שהוזכר המשקל-שתשובת לומר, אסור שהוא ש"וכ

 לנו ומי .שם שנאמר המשקל-תשובת כלל לקיים א"א מהם דברים הרבה שעל לשבים, מניעה

 קול-הבת שבשביל לפרדס, ומהנכנסים מ,"ר של רבו הגדולים, מתנאים שהיה אבויה, בן מאלישע גדול

         בו. חזר לא ,(טו חגיגה) מאחר חוץ שובבים בנים שובו דאמר:

 בתשובה עיכוב זה שאין שיודעין גדולים, ח"ות לצנועין אלא זה, כתב לא שהרוקח ברור ולכן

 מתשובה ימנעו שלא עצמן ושמין חטאם, למרק עצמן על להחמיר רוציםה לאלו אלא כלל.

 זה בשביל יפסידו כשלא דוקא שהוא ברור וגם. מזה יפסקו עליהם, שקשה וכשיראו זה. בשביל

 על לכפרה, יסורין עליה שקביל ד,"פ דף מ"בב ש"מראבר וכדחזינן המצוין. מצות ומקיום מלמודם,

 תורה. בטול מפני בצפרא ולא באורתא, אלא עליה קביל לא מיתה, במחויי שלא מי דנהרג אירע שאולי

-מלמוד יתבטל זה כשבשביל המשקל,-בתשובת עצמו להתייסר דאסור גם מזה למילף יש כ,"וא

  .מצות-ומקיום תורה,
 עיכוב אינו להתענות, צריך שלתשובה בקראי שמפורש התענית שאף שכתב, ה,"ל סימן ק"בנוב ועיין

 וגם עיכוב. זה שאין ,'בגמ ולא בקראי, הוזכר שלא המשקל-תשובת מצד הסיגופים ש"וכ, בתשובה

  גדולה. ראיה הביא

 יחטא שלא בלבו דעת בגמר החטא-בעזיבת שתשובה, וברור, פשוט דבר הוא הראיות לבד אבל

 להשב חייבה אבל תורה. שהצריכה התשובה הוא, שעבר מה על להתחרט צריך וגם לעולם,

 לעולם, יותר יחטא שלא חטאו ועזב בתשובה, ששב לומר: וגם בשפתיו, חטאו תלהתודו בתשובה,

 ט:"מ דף בקידושין ומפורש ש."עיי ב,"ה מתשובה ב"פ ם"ברמב כדאיתא שעבר על והתחרט

 לא שעדיין אף בדעתו. תשובה הרהר שמא מקודשת, גמור,-רשע אפילו צדיק, שאני על מנת

  .אחת שעה לא אף התענה לא ואף בכלום, עצמו סיגף

 מלא בפה ולומר זה, חטא על שינתו קודם לילה בכל להתודות לתשובה, וטוב הראוי מן מ"מ ...אבל

 אחת פעם ראשונה בשנה להתענות וגם ימיו. כל יותר יחטא שלא ומקבל שחטא, מה על שמתחרט איך

        פעמים. שני שלישית ובשנה חדשים,' בג אחת פעם שניה ובשנה חדשים, בשני

 לידי להביא שלא גדולה היותר העצה שזהו התורה,-בלמוד תרבה אלא בתעניות, להחמיר יןוא

 ויכפר תשובתך, יקבל ת"...והשי. ש"עיי ב"פכ ובסוף ט,"הי ב"מאי א"בפכ ם"ברמב כדאיתא ,הרהור

  עכ"ל.. פיינשטיין משה. חטא בשום ולא זה בחטא לא שוב ליכשל שלא לך ויסייע לך

 אודות שאל אשר נה(, וז"ל: סימן )ח"ד הלוי שבט ת"הביא כאן מ"ש בשוולסיום, מן הראוי ל

 בנה וכבר, הלכה של אמות' ד תוך ויראה תורה דלתי על לשקוד וזכה בתשובה, שחזר אחד ת"בע

 עצמו ומיגע במצות-למדקדק וידוע ק,"עיה בירושלים כולל בן והוא, בקדושה שנולדו לבנות וזכה בית,

 נולד שהוא כלום, שמר לא י"הח שנת גיל עד כי היות - המשקל-תשובת לו שאסדר בקש' וכב, ת"עה

' וכו בפסח וחמץ פ"ביוהכ גם ואכל' וכו נבילות ואכל, מאומה ידע ולא לגמרי הדת מן רחוקה במשפחה

 מ"מ תמיד, בתורה שעסקו למי אחד מצד שמקיל פ"שאע, ה"ל' סי ח"או' ח ק"נוב מתשובת והעיר .'וכו

 ובאמת - סגי לא הא בלא דהא חכמה,-בראשית כ"וכ ותעניות. סגופים בלא סגי לאד אחר מצד מחמיר
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 -התורה-עסק על ידי כי לדעת, הורונו הקדושים כבר חכמינו אבל
 .468הכל האדם מתקן לשמה,

                                                                                                                                       
 המשקל-תשובת לעשות זכה מי משקל,-תשובת כהיום לסדר יכול ומי ומי בזה. הדבור קשה

 ובדעת. בגוף חלש והדור, תוכחה מיום לנו אוי הדין מיום לנו הברית. ואוי-פגם נגד סגופים

 שבים, מקבל ה"והקב שתיקתינו. יפה כ"וא ראשו, שערות תסמר בזה, קדמונים-בספרי והמעיין

  .תשובה דרך להורותם עליהם מרחם והוא

 ביום ל:"הנ ק"הגה ק"מכ א"י( ח"י) ג"ח משה-ישמח ק"סה בהקדמת טובה מרגלית מצאתי מאז איברא,

 בה. קעונשת עבירה, עשה ימיו כל אם יגונב: דבר ואלי בחלומי, ואני בבקר, ק"לפ ת"קדמ אב ח"ר

 יעשה שלא לגמרי, ועזיבה בחרטה רבה-בכיה ובוכה וטבל, והלך נתחרט, כשעשאה, ובאחרונה

 המשקל-תשובת וצריך בזה, לו די לא עבירה, אחת פעם רק עשה שאם ואף לו. מוחל עוד,

 לו הפרישה הוי לא בה, נשתקע שלא כיון דהתם, טפי עדיף הכא לו.' שהי הנאה נגד צער שיסבול

 לך אין ,'וכו מאוד בה שרגיל זה כ"משא אחר. צער לעשות צריך לכך בה, הורגל שלא כיון צער,

 "כולו נאמר כזה ועל ההנאה. נגד הצער לו ומחשב פ,"כ יצרו שזובח מזה, גדול המשקל-תשובת

 . עוד ש"יע' וכו הוא" טהור לבן הפך

 כ"א אחת. בעבירה תקעדנש אלא שחטא, שידע במי מדבר ל"הנ ק"הגה דהא מזה, הוא ו"ק דידן ונדון

 יודעים בלא ונשתקע הקדושה-תורתינו מדת כלום ידע ולא לגמרי חילונים מהורים שנולד תינוק ש"מכ

 נקרא ח"ס בשבת א"דלי, שם שנולד או הגויים בין שנשבה תינוק כעין והוא, שבתורה עבירות בכל

 ללכת שזכה עד החטאים-מצולת משאון עצמו והרים, טהרה-רוח עליו שעבר כ"אח כאשר כ"וא, אונס

 בישראל, קדוש בית להעמיד בה, וליגעה תורה, של באהלה לשבת הגיעו עד למדריגה ממדריגה

 . ל"הנ ק"הגה בחינת פ"ע מאד גדול המשקל-לתשובת נחשב גופא הא, למענם וללחום במצוות ולדקדק

 בתיובתא' אפי סגי דלא או מאד, גדולה תשובה שצריכים דברים גם העבירות בין שישנם וידעתי

 ם"מהרש בתשובת ע"וע ,תשובה-לבעלי להקל ספור לאין הקדושים בספרים האריכו כבר בזה -

 ק"בסה ועיין -, ה"קנ' סי ד"ויו ג"קע' סי ח"או ס"ח תשובת ועיין. יב אות רות ח"זו בשם נה ס"סו א"ח

 בצומות להמשק-תשובת ענין ויש יש פ"עכ - מלובלין ע"זי כהן צ"מהר ק"להגה השבין-תקנת

 אמנם - מזה מלאים כמלאכים קדושים מרבותינו ואחרונים ראשונים ספרי כל כאשר וסיגופים,

 חלומות-מדברי למדין שאין פ"ואע - ל"הנ משה ישמח ק"הגה של ק"כי פ"ע תקנה מצאתי ד"בנ

 ס"ש מדברי אלו, בענינים להאריך אתי מקום' והי - אמיתי יראה עצמו מצד הענין - להלכה

 על תקונים על בדברי אחזוני ופלצות אימה כי מקצר, הריני בכונה אך מקומות. בכמה ל"ורז

 לשוב יזכנו, לעצבותם ומחבש לב לשבורי והרופא הנשבר, לבינו יראה הטוב' ה ,עוונות-פוגמי

  , עכ"ל.'ה לרחמי מצפה - באהבה ת"דוש ידידכם ד"הכ .יתברך לפניו שלמה בתשובה
  .462עי' לעיל בהערה    468

 ין,ד-בית מיתות ועל כריתות על אדם עבר ואם ד יא, וז"ל: שער יונה לרבינו תשובה-ועי' בשערי

 ולב יכין ממרקים. ויסורים תולה, התשובה כי, יסורים בלי העון נרצה לא כי אחרי תשובה. ועשה

 וצדקה" שנאמר, המות מן גם מצלת היא כי, הצדקה מצות כמו היסורים, מן המגינות מצוות לעשות

 לבקש לפה ול ויהיה, העני על טוב ידבר - צדקה לעשות ממון לו שאין ומי(: ב,י משלי) "ממות תציל

 .העושה מן יותר המעשה, גדול(: א,ט ב"ב) וארז"ל. עמו להיטיב אחרים

(: ב,מט וכהס)כמ"ש רז"ל  ,והשתדלותו בעצמו חבירו את לעזור חסדים-גמילות במצות יעסוק וכן

 והצדקה בממונו. ובין בגופו בין סדיםח-וגמילות בממונו, שהצדקה, הצדקה מן חסדים-גמילות גדולה

 וינחמהו ויכבדהו העני לב על בריד וכן. לעשירים ובין לעניים בין חסדים-וגמילות בלבד, לעניים

 ,בדברים המפייסו כי(: ב,ט ב"ב) וארז"ל(, י,נח ישעיה")נפשך לרעב ותפק" שנאמר כענין ,מצרתו

 חתן לשמחו אבלים,-ותנחומי תים,מ-וקבורת חולים,-בקור במצות יעסוק וכן. צדקה הנותן מן גדול

 ןה שזכרנו המועצות וכל .שמים לשם תורה תלמוד מצות כולן וכנגד, החסד מדרכי אלה כל כי, וכלה

, האמת-קנין נקרא רההתו-קנין כי(, ו,טז משלי) "עון יכופר ואמת בחסד" ע"ה המלך שלמה מ"ש בכלל

 (:קמב,קיט תהלים) "אמת ותורתך" ונאמר(, כג,כג משלי) "תמכור ואל קנה תאמ" כמ"ש

 על אדם עבר -( יח,ג משלי" )בה למחזיקים היא חיים עץ(: "א,כה קדושים רבה-ויקרא) וארז"ל

 רגיל היה אם, פרקים שני יקרא ביום, אחד פרק לקרוא רגיל היה אם, בי"ד מיתות או כריתות,
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באמונה  האדם שיאמין העיקר, אבל .469ננעלו לא דמעות-ושערי
באהבה  ומקבלם לשבים, פתוחה ידו שלימה, שהקדוש ברוך הוא

אלא ]ההוא  נהורא : ״לית470הקדוש-זוהר בשם שכתבתי וכמו וחיבה,
תשובה -שבעלי 'במקום :471אמרו  בגמרא  וחז"ל  ״.מגו חשוכא דנפיק[
  לעמוד'. אינם יכולים גמורין צדיקים עומדין,

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 עבירות.  די פערלאזען אין איז, חרטה, שובהת עיקר דער תשובה:
קיין כח  האבען אומשטאנד, מיר נישט מיר זעננען תשובות, דיא שווערערע

וואס מ׳לערנט  דעם דורך אז ,געלערנט אונז האבען חכמים אונזערע נור דערצו.
   זיין. מתקן אללעס מען טהיט לשמה, תורה

אז  אויך איז עיקר לאססען. דערפערש נישט ווערן פאר טרערן, טויערן דיא אין
וואס  דיע פאר אפפען איז האנד זיין הקב״ה אז שלימה, גלייבען באמונה מ׳זאלל

 גמרא הייליגע דיא וויא אזויליעבשאפט.  מיט מקבל זייא איז תשובה, אין טיען
 צדיק. א פון גרעססער איז תשובה, בעל ״אז אמתדיגער זאגט

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

-בספרים שכתוב כן אמרתי, ומצאתי יתברך-בעזרת השם וכבר
בעיני  שפל והוא שעברו, חטאיו על ידי הכנעה לו יש באם ,הקדושים

ולרחמיו, ומבקש  יתברך,-הבורא סדלח ומצפה רק ומבקש, עצמו,
 במעלה שיהיה בוודאי ראוי זה, לכסלה. עוד ישוב שלא תחבולות

  ההרגשות הללו בלבו, אין בזה, . כי472מעולם חטא שלא ממי גדולה,
 כמובן.

                                                                                                                                       
 כי - האחת :היסורים מן התורה עליו תגן פנים ומשני. פרשיות ישת יקרא אחת, פרשה לקרוא

 תדד ואשר בה, וטרחו בתורה עמלו ישית כי - והשנית, כולם כנגד ת"ת(: ב,לא קדושין) ארז"ל

 מי אשרי, יולדו לעמל הגופים כל(: ב,צט סנהדרין)כמ"ש רז"ל  ,יסורים במקום יעלה מעיניו, שנתו

 עכ"ל. .אדם של כחו שמתשת? תושיה שמה נקרא למה(: ב,כו םש) ואמרו! בתורה שלו שהיגיעה
תפילה, -)נט,א(, וז"ל הגמ': א"ר אלעזר: מיום שנחרב ביהמ"ק, ננעלו שערי במסכת ב"מ יןעי  469

דמעות -שערי תפילה ננעלו,-ואע"פ ששערישנאמר "גם כי אזעק ואשוע שתם תפילתי" )איכה ג,ח(. 

 עכ"ל. עתי האזינה אל דמעתי אל תחרש" )תהלים לט,יג(.שנאמר "שמעה תפלתי ה' ושו לא ננעלו,
  עי"ש. ,450 הבאנו דבריו לעיל בהערה   470
)לד,ב(, וז"ל: וא"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן: כל הנביאים כולן לא נתנבאו  במסכת ברכות יןעי  471

דא"ר ו, עין לא ראתה אלהים זולתך". ופליגא דרבי אבה" –שובה, אבל צדיקים גמורים ת-אלא לבעלי

, שנאמר: "שלום שלום לרחוק רים אינם עומדיןגמו-צדיקים –תשובה עומדין -אבהו: מקום שבעלי

 ולקרוב"  )ישעיהו נז,יט(, לרחוק ברישא, והדר לקרוב, עכ"ל הגמ'.
-העשירי בעניני תשובה, שכתב וז"ל: דע, כי התשובה-)מוסר( בשער הישר לר"ת-עיין בספר  472

ילוד נקי מכל חטא אבל אין לו שום היומו. וכאשר -חטאותיו ויהיה כבן הגמורה לרשע, תטהרנו מכל

ן לו הבורא, אך אי-קי מכל חטאותיו, ונמלט מעונשגמורה, הוא נ-זכות, כך הרשע, בעשותו תשובה

כאשר אי אפשר לשני  .ולא יזכה למעלת הצדיקים הטהורים אשר מימיהם לא עשו עבירהזכויות, 

סו קשר עליו והכעי ,והשני .דבר-א בו ערותאמן, מיום היותו לא נמצהמלך, האחד נ-אנשים ממשרתי

ה. ע" המלך-בבואו מתנפל לפני דוד ,מעי בן גראומרד בו, ואחר כן נכנע אליו והכיר חטאו, כמו ש

נשה נו, כי מוהשכל יור .הנאמן-לא תהיה מעלתו בעיניו כמעלת עבדושימחול לו המלך,  אע"פבידוע, 

גיע לא ה ,האל כל ימיו-איש, והפליג נפשו בעינוי בעבודת אשר כמוה לא עשה בן חזקיהו עשה תשובה

 אלהים. -ישראל, אשר היה מנעוריו ירא-, ולא למעלת דוד מלךע"ה למעלת משה רבינו

אמרו  ,םגמורים אינם עומדי-צדיקים – םתשובה עומדי-מקום שבעלי :(,ב)ברכות לד רז"ל ומ"ש

 וע"כ ., זה למעלה מזהב"ה יש לכל אחד מעלה אצל הבורא וניםכי בידוע, שהצדיקים והבינ .הם אמת
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 עלהמ בלא אפילו בפשיטות, תשובה-בעלי להיות שנזכה יתן ומי
 הצדיקים.   מן הנזכרת לעיל  שנהיה למעלה

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

האט  ער שפל ווייל א זיך בייא איז ער הכנעה, אין האט מענש א אז אין
רחמנות, אין  זיין צו אין הש״י, פון חסדים די איממער צו האפט אין געזינדיגט,

מענש  עבירות, דאר ווייטערע צו פאללען צוריק ח״ו נישט זאלל ער עצות זוכט
האט  וואס דעם פון מעלה גרעסערע א אין זיין כדאי צי מעהר אוודאי איז

א זעלכע  נישט שפירט ט,געזינדיג נישט האט וואס דער דען קיינמאל געזינדיגט.
 עבירה. בעל דער ווי אזוי הארץ זיין אין מניעות,

                                                                                                                                       
תשובה, -ואינם בכת בעלי ,תשובה לא יעמדו שם הצדיקים, כי אינו מקומם-, כי במעלת בעליארז"ל

     אלא במקום אחר. 

יל הצדיקים, כאשר תשובה יותר ממה שיעשה בשב-, כי הבורא יעשה בשביל בעליועוד פירוש אחר

להראות הבורא , כדי וכ"זנינוה, וכאשר עשה בשביל אחאב והאריך לו אפו. -עשה בעבור אנשי

יעשה לפעמים  וע"זלמען ישובו מרעתם.  ,וזו היא ידו הפשוטה לשבים .תשובה-לרשעים אהבתו בבעלי

 .הצדיקים-תשובה כמעלת-הם לצדיקים, ולא מפני שמעלת בעליאשר לא יעשה כ תשובה נסים-לבעלי

ולא יראה אהבתו להם, ישובו מיד לרשעתם. אך  ,אם הבורא לא יקבל אותם תשובה-אך מפני שבעלי

לא יגלה לו אהבתו, כי ידע הבורא תום לבבו, וכי לא יתן  ע"כהצדיק מפני שמכיר הבורא את לבבו, 

כמלך שיש לו שני עבדים, האחד נאמן והשני חנף,  ע"ז:תיפלה לאלהים ולא יתקצף על דיניו. והמשל 

חזר  ואח"כוהשליכו מעל פניו,  הרעות אשר יכול, והמלך קצף עליו ך ועשה לו כלוהחנף הכעיס למל

המלך, והתנפל לרגליו, והמלך חמל עליו וקבל אותו. ויום אחד בקש ממנו זה -זה החנף לבקש רצון

הנאמן, -ולא נתן שאלת ,החנף-לתוציוה למלאות שא .והחנף בקש ממנו שאלה אחרת ,הנאמן שאלה

 ,והחנף .ולא יחרף לבבו מאמונתו ,הנאמן, וידע כי לא יחשוב עליו רעה-מימות לבבעבור אשר יכיר ת

ויינחם על  .לבבו-לרעתו, ויחשוב על המלך רעה ברוע כי אם לא יתן שאלתו ישוב לקדמותו מפני שידע

המלך כזה, כי חליתי פניו בדבר נקל ולא מלא שאלתי, -אין ראוי לעבודת :ויאמר לחביריו עבודתו,

 תשובה. -בטוח בו. וכן מידת הבורא עם בעליכל אדם לובמה יו

תשובה אשר לבם נכון כלב הצדיקים, ואלה הנקראים -כי יש בעלי, פירוש אחר והוא הנכון

וגבר עליהם היצר, ואחר כן שבו  ,או נזדמנה להם עבירה .ושגו ,כי בתחילתם ישרים היו ,'צדיקים'

ואלה הם הנכבדים  .ר החטא אשר עשובעבו ,ונכפלה צדקתם ועבודתם .ותם ולישרםלקדמ

במקום שבעלי ''הצדיק אשר לא חטא, ועל אלה יש לומר -מהצדיקים, כי צדקתם כפלים מצדקת

  עכ"ל. ''.תשובה עומדים אין צדיקים גמורים עומדים

 שהרג כגון, בשוגג עבירה שעבר בשו"ע או"ח )נג,ה(, עמ"ש בשו"ע שם: 'מי הגר"א-ועי' בביאור

 ש"וכמ מ,"ד בשם א"מ' ע'. כו שעבר מי כתב וז"ל: .ץ'"ש להיות מותר, בתשובה זרוח בשגגה הנפש

 עכ"ל.  :'כו עומדין ת"שב במקום אמרו: ז"ע ושב, במקרה, עבירה לידו שבא דעל ת,"ר

 תשובה-בעל בנפשו ידמה אל... (, וז"ל:69 )עמו' ,התשובה-פרק – ג פרק המאור ועי' במנורת

 שעשה קודם שעשה ופשעיו עונותיו בשביל, בעוה"ב והחסידים הצדיקים ממעלת מרוחק שהוא

 שהרי ה."הב לפני רצוייה ותשובתו, גדולה ומעלתו תשובתו. תשובה-לבעל הוא גדול תשובה. ...ושבח

, נפשו ובכל לבו בכל ה"הב לפני שלימה-תשובה ועשה ממנו, ופירש יצרו את כבש החטא, שטעם אחר

 צדיקים אין עומדין, תשובה-מקום שבעלי ל:"דארז והוא .הרעים מעשיו ועזב תאותו, ושיבר

 היו ואילו חטא. טעם טעמו ולא מעולם, חטאו לא גמורים,-הצדיקים ,'פי. עומדים גמורים

 בעבירות, והורגלו שחטאו תשובה-בעלי אבל ממנו. לפרוש יכולין היו שלא איפשר טועמים,

 הפך שהוא האחרון-הקצה אל גיעווה טבעם את ושינו יצרם, את וכבשו כטבע. להם ונעשית

 תשובה-שבעלי מקום, אבהו ר"א חלק: בפרק' וגרסי .גדול שכרן לפיכך, בתשובה וחזרו, מטבעם

 והדר לרחוק, ברישא, ולקרוב" לרחוק שלום "שלום' שנא, עומדים אינם גמורים-צדיקים עומדין,

 עכ"ל.  .לקרוב

המאה, מ"ש בזה, -בפר' נצבים שער ראמה(יצחק )ספר העקידה לר' יצחק ע-ועי' עוד בזה בעקידת

 ואכמ"ל.
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לפני הצדיקים, ולשחר  עצמינו אנחנו להכניע  צריכים  ואדרבא,
יתברך -אל הבורא להתקרב שנזכה שיתפללו בעדינו המאירים-פניהם
כל  ולבקש חס ושלום. מלפניו יםנשאר נדח ולא תשובה, על ידי

-בשל"ה כמוזכר  ,ופשע חטא לכל סגולה-בדרך התיקונים המועילים
 .474סגולה באות יועץ-ובפלא ,473שלו יומא במסכת  הקדוש

                                                           
 זה ,ל"ז י"האר דתלמידי הקודש-בכתבי מצאתי... מוסר, וז"ל:-חיים תוכחת-עי"ש בפרק דרך   473

 בכל וציצית בתפילין, ב(. הראשונים בעשרה שיהיה, א( ,לאדם המקדשים הדברים הן אלו: לשונו

. יםואחרונ ראשונים במים ליזהר, ה(. במשהו אורובש בחמץ ליזהר, ד(. לשבת משבת עונה, ג(. היום

 . כאן עד ,מפיו שקר יוציא שלא, ט('. אמן'ב שיכוין, ח(. הרע מלשון, ז(. אסורות ממאכלות שיזהר:, ו(

 צריך ע"כ. עון לכפר מועילות סגולות, מצאתי( ז"פ התשובה מצות, חרדים ספר) אחר ובמקום

 .תשובה-בעל ומכ"ש, במאד בהם ליזהר

-שמץ בו היה אפילו, כחו בכל רבא שמיה יהא אמן העונה כל :(קיט,ב שבת) ל"לרז מצאנו נהראשו

 בקול תולענו, אבריו כל שיזדעזעו שצריך, ואמרו( רכ,א ג"ח) בזוהר בזה והחמירו. לו מוחלין מינות,

 .אחת סגולה הרי. לכסלה ישוב לא אם, עוונותיו לו שימחלו מבושר הוא, כן לעשות שירגיל ומי. תקיף

, דקדוקיה ובכל תנאיה בכל, שבת שמירת במצות וזריז הזהיר כל :(קיח,ב שבת) אמרו. שניה סגולה

' מחללו' תקרי אל(, ב,נו יהישע)מחללו"  שבת "שומר שנאמר, לו מוחלין אנוש,-כדור ע"ז עובד אפילו

 ןמ אחת זו הרי, עוונותיו לכפר כדי שבת מצות בעשותו הוסיף מה, לך תקשי ולא'. לו מחול' אלא

 .אמן בעניית וכן. המכפר הוא היתר הזירוז די"ל, בהם. חייב הוא שהיה המצוות

 שעה אותה כאילו, בהר ובשמחה בקול לאומרה, יום בכל שאומרים הים-בשירת יכוון. שלישית סגולה

 ,(כב,טו שמות) וף"ס מים ישראל את משה "ויסע( ח"פי טוב-שוחר) במדרש אמרו שהרי. ממצרים יצא

 ןמוחלי, שירה ואומר נס לו שנעשה מי שכל[. שאמרו] השירה ידי על שנמחלו, מעוונותיהם סיעםשה

 אמרו"וי( א, שם שם) כדכתיב, יום בכל זו שירה לומר השי"ת שציונו אחר והנה. עוונותיו כל על לו

 הראשונ כשעה, רבה בשמחה, יום בכל אותה שנאמר, שר"ל( נד,ב ב"ח זוהר) רשב"י וכדכתב, לאמר"

 .אותה שאמרנו ראשונה כשעה, יום כל סגולת כח ודאי, אותה שאמרנו

 נושא" שנאמר, פשעיו כל על לו מעבירין, מדותיו על המעביר כל :(יז,א ר"ה) ל"אמרז. רביעית סגולה

[ למה] :לה ויאמר, נפשו ויוכיח. פשע על שעובר למי, עון נושא למי(, יח,ז פשע" )מיכה על ועובר עון

, ניתע ולא וגידופיו אנוש חרפת לסבול לך טוב הלא, עוונותייך על ובגיהנם בעוה"ז יסורין תסבלי

 :(כג,א יומא) ל"רז כמאמר, אורך בחושך וזרח, לנפשך הם רפואה תועלת כי, אלו ביסורין ותשמחי

 ירשפ'. ]וכו ביסורים ושמחים מאהבה עושים, משיבים ואינם חרפתם שומעים, עולבים ואינם הנעלבים

[ בלא, ]ומשיב חרפתו שומע[, הראשונה. ]מזו למעלה זו[, התנא דיבר( ]הם) מדריגות שלוש[ש החסיד

 גם. ביסורין שמח, שלישית. בקרבו מר לבו אך, כלל משיב אינו, שנית. בתשובתו לחבירו מעליב אינו

 .עוונותיו יכפר' ה

 וישא, ]אדם בני(מ[ )יראוהו שלא במקום] עצמו יפרוש, רצון לעתות. התבודדות. חמישית סגולה

 פניםה "כמים, לחץ כמטרה, הסיבות כל וסיבת העילות כל עילת, יחיד מלך אל( למקום[ )למרום עיניו

, ואלי ישים יתברך הוא כן, אלהיו אל פניו לשים יבא הוא כאשר כי. לאדם" האדם לב כן, פנים אל

 .ידובקו ויחדיו

 אדם של לבו שמושכין, אגדה-ודברי שמים-יראת כשדורש חכם-דברי בחשק ישמע. הששית סגולה

. עוונותיו ימחלו שבזה'( ז' סי, ו"ט פסוק ט"פ רבה-קהלת; י"פ משלי טוב-שוחר) ל"ז כמ"ש. כמים

(, ז,כד שמות' )ונשמע נעשה' :'ונשמע' 'ג, המסורה מפי קבלנו דהכי, מוכיח קול לשמוע אנחנו וחייבין

 נשמע, קבלנו(. כ,א אסתר) המלך" פתגם ע"ונשמ(, לה,כח שם) הקודש" אל בבואו קולו "ונשמע

, תוכחות וידרוש מרבנן דהוא מאן יבא, וזמן עת כל, קבלנו וגם. יצוונו אשר כל, עולם עד ונעשה

. לרבים לדרוש(, כט,א מגילה) מעט-מקדש שנקרא הכנסת-בית הוא, הקודש אל בבואו קולו שנשמע

 עד"ש, המלך" פתגם "ונשמע אומרו וזה .עולם של מלכו הוא למלך כי, הכבוד לדורש לא כי, למה

 הוא', אחשורוש' בהדיא אמר ולא, סתם 'מלך' אסתר-במגילת שנאמר מקום כל :(י"ס ג"פ רבה-אסתר)

 תוכחת, ברבים ה"ע רבינו משה אמר ולזה. פשוטו מידי יוצא מקרא שאין אע"פ, עולם של למלכו רומז

 ,(ו,יא שם) ברגליהם" אשר "היקום דרך על ,הגבוהים העשירים הם( א,לב דברים) השמים" "האזינו
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צדיקים.  די פון העכער זיין צו זאכען, גרויסע זאלכע א פון נישט מיר דענקען נור
זייא זאללען  בעטען אין צדיקים, דיא פאר זיין מכניע זיך ברויכען מיר אדרבא,
דורך  הש״י באהעפטען אן צו זיך זיין זוכה ללעןזא מיר זיין, מתפלל אונז וועגען

מיר  איהם. אין פון פאר פערשטאסען בלייבען נישט חלילה זאללען מיר תשובה,
 אונזערע חטאים. זיין צו מתקן אזוי וויא סגולות, זוכען דארפען

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

אליו, בוודאי  לבבינו נכוונה םא נסתרות,-ויודע הרואה יתברך-והשם
אליו  לשוב בעזרינו ויהיה טובה,-בעצה ויתקננו מלפניו, ישליכנו לא

 חפיצה.-ונפש באהבה
                                                                                                                                       

 כי, ולמה. כארץ השפלים, העניים הם הארץ" "ותשמע[. רגליו על האדם מקים שהממון שפירושו]

  עכ"ל. (.חרדים מספר) ע"כ(, ג,לב שם)לאלהינו"  גודל הבו אקרא' ה שם "כי ז"ש. הכבוד לאלהים
והחי יתן אל ", להוסג-חטאת בדרך-םפשע ולהת-יש כמה דברים המועילים לכלא :שם וז"ל  474

ב( להזדרז בהם, כי בלא סגופים ותעניות ומתן דמים יתכפרו עוונותיו, ובלבד שיעשה ,)קהלת ז "לבו

דה, וענוש יענש ופקמה יענה ליום  ,הדברים כהלכתם וכמשפטן ביראה ואהבה. ואם לא ישמר לעשות

ואם  .'ס ומדרשים, הם אמת ודבריהם אמתהקדושים בש' דרז"לנפשך, כי הכל הוא -ממה .כפלי כפלים

הרי  ,םיואם מאמין ואינו מקי .ב(כא, )עירוביןנדון בצואה רותחת  ,חכמים-ומלעיג על דברי ,אינו מאמין

נש ווגדול ע .יב בנפשו, שאינו חושש להחיש מפלט לו בקלים שבדא מאי, ואין לו מקום פטוריזה מתח

 -לכן לו בכח יגבר איש לקים כל דבר מדרכי .ועל נפשוון שלא חס על כבוד קונו מן הראש ,האחרון

שהביאם  מר כמווהא-ונזכיר הדברים בקצירת .גלים לכפרהוהתשובה, ובפרט הדברים הקלים המס

  ואלו הן:ם, יר ולעשות ולקיושמיר והיו לזכרון תמיד לשמ-רןומוהרי''א ז''ל בספר צפ

אפלו היה בו  ,ובתנועת איבריו הפנימיות( ,)פרוש בכל כונתו העונה אמן יהא שמה רבא בכל כחו כל

       ב(. )שבת קיט,מוחלין לו  ,מינות-שמץ

        ב(. ,)שם קיחמוחלין לו  ,אנוש-כדור ע"זלו עבד יאפ ,השומר שבת כהלכתו כל

ועונה  ,השומע אגדה מפי הדורש כלא(. ,)יומא כגמעבירין לו על כל פשעיו  ,המעביר על מדותיו כל

    טוב משלי פ''י(. -)שוחרמכפרין לו עוונותיו  ,רבא אמן יהא שמה

 ,ואומר שירה ,ופרעה וחילו נטבעו ,לו הוא נצוליער כאיובעצמו ש ,הים בשמחה-האומר שירת כל

           .מכפרין לו עוונותיו

          ב(. )שבת קה,מוחלין לו על כל עוונותיו  ,כשר-מי שבוכה ומתאבל על אדם כל

 "וסר עוונך וחטאתך תכפר"השרת אומרים לו -שני מלאכי ",לווויכ"ואומר  שבע"כל המתפלל 

    ב(. ,)שבת קיט

וחפץ ה' בידו יצליח  ,יאריך ימים ,יראה זרע ,ואם קבלם מאהבה .ממרקין עוונותיו של אדם יסורין

     א(. )ברכות ה,

         .ב(ת כז,)תעניומוחלין לו על כל עוונותיו  ,כאלו הקריבם ,קרבנות-העוסק בסדרכל 

תורה -בפרק קנין כמ"שא(, ורבו מעלותיו ,)ברכות העוונותיו מתכפרין  ,העוסק בתורה לשמה כל

      )אבות פ''ו(. 

מוחלין לו על כל עוונותיו )טור  ,כל המתעטף בציצית ומניח תפלין וקורא קריאת שמע ומתפלל

        או''ח סי' לז(. 

אכרז עליו  קוב"ה, מות על אבודיהון דצדיקיא-אחרי 'פר כשקורין ביוה"ככל המצטער ובוכה 

       (. ,אנז)זהר ויקרא  "וסר עוונך"

 טוב תהלים פרק יח(:  -בידוע שנמחלו לו עוונותיו )שוחר ,כל מי שנעשה לו נס ואומר שירה

ות, טהור-אזר חיל ולעורר את האהבה במחשבותוצריך ל ,תהלים בקול רנה ותודה-טוב ללמד ספר ומה

בעדן חדוה, חדוה, ובעדן עציבותא וכו', ובלבד שיעזב רשע דרכו  .לקים אלו דברים כדת מה לעשות

 -ולא ישוב לכסלה, ולא יעשה הדברים לכבוד עצמו כדי שיתכפרו עוונותיו, אלא יעשה הדברים לשם

לפני רוח גדול -ועושה נחת ,לתם, שהדברים עתיקיםורק לבבו יבין מתוך סג .וסוף הכבוד לבא ,שמים

רוח ליוצרו, וזה כל -כל מגמתו תהיה לעשות נחת ,ובכן .שבשמים, עד שמשלם שכר גדול עליהן-אבינו

אין לנו  ,רוח עושה. אשרי ילוד אשה שכך זוכה-לידע ולהודיע ולהודע כמה נחת ,המצוות-פרי שכר

                                               עכ"ל.                                          :"כי זה כל האדם" ,שכר גדול מזה
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 של על ידי תענית המשקל-תשובת לעשות גם כן אופן, נוכל ובכל
ואינו  לאדם, ערב שהמאכל ]היינו[, בעוד .475כרונו לברכההראב"ד ז

שישאר  גם כן, ובגוף בנפש, מרוויח כי להפסיק מאכילתו. שבע ממנו,
 המאכל.           לו יזיק ולא בריא ושלם

 

כולם  ועל סדים.ח-גמילותו כהלכתו, קודש-שבת שמירת על ידי וכן
שבה,  והמאור תורה.ל-ולגנוב עתים לקבוע שנוכל בעת תורה,-תלמוד

בזה  הימים, כל לטוב לנו בלבנו, תשובה הרהורי להעלות לנו יאיר
 כן יהי רצון. אמן ובבא,

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

מיר  אין אז פערבארגענישען, דיע ווייסט אין אללעס, זעהט ער וואס הש״י אין
נישט אוועקווארפען  אוודאי אונז ער וועט הארץ, אונזער אנגרייטען זיך וועללען

מיר  הילף אונזער ט זייןווע אין עצה, גיטער א מיט העלפען אונז וועט זיך, ער פון
 תשובה טהון.      ליעבשאפט מיט איהם צו זאללען

אז  ,אגטראב"ד ז הייליגער דער וויא אזוי תעניתים, דהיינו, מיט מ׳קען אויך
מפסיק  מען זאלל דאמאלס  הנאה, א מ׳האט אין עססען מיטטען מ׳האלט אין

 (1רווח,  אפעלטעןד א האט אין תענית, א וויא אזוי גרערכענט איז דאס זיין,
דאס  זאגען מיר וויא אזוי (2עססען.  דאס שאדען נישט קיינמאהל ס׳קען  איהם

              תענית. א וויא אזוי ס׳איז
איז,  דין דער וויא אזוי הייליגען שבת דעם היטען צו געבען, אכט מען זאלל אויך
ס׳איז  חסדים. גמילות טיען אין מ׳זאלל עוונות. דיא מוחל אויך הש״י איז דעם
גננב׳נען  צייט די תורה, מ׳זאלל מ׳זאלל לערנען פערהאנדען, זאך בעסערע א  נאך
אין  העלפען, אונז וועט איהר פון דאס ליכטיגקייט אין תורה, הייליגע דיא צו

  אמן. גיטץ, אונזער צו תשובה, צו הארץ אונזער באלייכטען
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

, עבירה איזו שעובר בשעה חבירו את אדם רואה אם ,בוודאי  תוכחה:
 .      ובענווה בנחת ולהוכיח מעשה-בשעת מאד טובםםםםוו

 

, דברים-בהלבשת ווכיחלה טוב ,עבירהאיזו  שעבר שמע אם וכן
  .476סתר-ובדברי

                                                           
לא במאכל ולא במשתה.  ,, וז"ל: ...ואל ימלא כל תאוותיוהתשובה לרבנו יונה גירונדי-עי' ביסוד  475

'. וכן ולם: 'הגדר הגדול המעולה המופלא, מניעת המאכלותע-וכ"א הראב"ד שהיה אחד מחסידי

 בעת מאכלו אךלשתות יין, כי דייך מה שאסרה תורה. פרש דבריו, אל יעזוב לגמרי מלאכול בשר ו

ו . ודרך זה תמנענועודנו תאב לאכול, יניח ממנו לכבוד הבורא מתאוותיו, ואל יאכל כפי תאותו

תענית אחד בשבוע, כי זה בכל יום תמיד, מידי אכלו ומידי הבורא יותר מ-ותזכירנו אהבתמחטוא, 

 אות צה(. )פרק סו וכ"כ בחרדים במצות התשובהעכ"ל.  שתותו, יניח מתאותו לכבוד הבורא,
פן התוכחה שלא ווצריך זהירות בא שכתב בתוך דבריו, וז"ל: יועץ אות תוכחה-עי' בפלא   476

קת וקטטה ופן שיביא לידי מחלוינו שלא ילבין פני חברו, ולא ידבר אליו קשות באידה ישא עליו חטא,

ומה מאד צריכים לזהר  בסתר.טו(, ,כה )משלי "תשבר גרםלשון רכה "אלא ושנאה ותחרות, 

הבריות, ושלא להזכיר חטא שעשה איזה פרטי בתוך דרושם, כי דם יחשב -הדרשנים שלא לנגע בכבוד

לה כדי יאלא גם כשיוכיח על עברות שדשו בהם פרטי, יכבדהו וינשאהו תח .לדרשן ההוא, דם שפך

" ץ פן ישנאך, הוכח לחכם ויאהבךאל תוכח ל"וזה פרשו המפרשים פרוש הכתוב  .שיקבל התוכחה

אתה חכם,  :אלא יאמר .למה תעשה כך וכך ,רשע ,אתה לץ :לומר לו ',לץ'ח(. שאל יוכח בלשון ,)שם ט

ויהללו  ,כדי שתהיה שלם בכל ,ר בךוחז .אר, ולא נאה לך מעשים כאלהובח ומפואיש טוב, מש
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 אז ,מאחרים שמע רקו ,עבירהה בעוברוהו רוא אינו האדם אם אבל
 יותר בו מכניס ,אדרבא כי. עשית ככה מדוע :לו לאמור טוב לא

 ידבר רק. 477תוכחה באות עצות-בליקוטי כמו שכתוב ,עבירה-זוהמת
 דייקא זה מורה עליו כי ,זה יכיר שלא ,מאד מלובשים דבריו

, שמעוכלא  עצמו יעשה מוטב ,בזה להזהר יוכל לא ואם. 478בדבריו
 להכעיס לעשות וקרוב ,פנים-עז הוא ,זה אם ובפרט. דבר ידע ולא

 .479לחכמה השתיקה טובה התוכחה, לאחר אפילו
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

איהם  ער ברויך ,עבירה א עפעס טיען אנ׳אנדערן זעהט איינער אז תוכחה:
 .        רייד גיטע מיט זיין צו מוכיח אוודאי

 אויך איהם ער ברויך ,עבירה א ןגעטיע האט ער אז געהערט האט ער אז אויך אזוי
 נישט איהם זאלל נור. רייד אנדערע צווישעןבעשיידען  נור אבער זיין, צו מוכיח
 רייצען מעהר נאך איהם קען ער ווייל עבירה, דיא געטיען האסטי פארוואס זאגען

 דאס מיינען נישט זאלל ער דאס רעדען אזוי איהם מיט זאלל ערעבירה,  דער צו
 ער זיין גורם ח״ו וועט אין ,פנים עזות א איז דער אז בפרט. איהם רנו מיינט ער

 .שווייגען צו ערבעסס איז, להכעיס טיען מעהר זאלל
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 שהם מןזכל  ,מהתפילין דעתו להסיח שלא ,מאד זירוז צריך תפילין:
 בספר זכותו יגן עלינו, מלובלין וזה לשון הקדוש. האדם עלםםםםםו

  ,לברכה  זכרונו  י"האר איתא בשם הנה כי  פקודי: רשתבפ זאת-זכרון

                                                                                                                                       
דבר קשות ויוסיף, עד להכותו, אם ולא ישוב מדרכו הרעה, י ,תּובשערים מעשיך. ואם לא יקבל ברכ

      יש בידו למחות. 

ש בספר על ויבקש לדראדם פרוצים באיזה דבר, -והיותר טוב למי שהוא דרשן, שכשרואה שיש בני

מר ווח ,סור שיש בדבר ההואייגלגל הדברים להודיע הא ,אנשים-אותו ענין, או בעמדו בקהל

 , עכ"ל.והחדל יחדל ,השומע ישמע .שבו
פלונית, או מעשה -"ל: ...כשמוכיח את האדם ומזכיר לו עוונותיו, שאומר לו: למה עשית עבירהוז   477

י יכול להחליש נשמתם ע"י רעים שלהם. כ-הרעה הזאת ח"ו,וזה צריך האדם לזהר שלא להזכיר מעשים

 ע, ע"י שמזכיר עוונותיהם. וכו', עי"ש. עכ"ל.ר-זה, ע"י שמעורר הריח
 אותנו מצוה ,(יט,יז ויקרא) עמיתך" את תוכיח "הוכח , וז"ל:ה סימןב  חסידים-עיין בספר  478

 עובר שהיה או עשה, ח"רמ המצות מן מאחת' אפי בעצמו ומתעצל שמתיאש מישראל אחד כל להוכיח

 מצות ועל ע"מ על ולהוכיח לעשות בידו שיש מי כל חכמים: ואמרו. האמורים ת"ל ממצות אחת על

 פיכ בדבריו להוכיח המוכיח ...וחייב .כלם על נענש מלהוכיח, יאשונתי שבעולם, ישראל לשום ת"ל

 לו ילוימש מדותיו, כנגד אותו יוכיח קשה, הוא ואם בנחת. יוכיחנו נוח, הוא אם. הנוכח של מדותיו

 שלא מצוה חטא" עליו תשא "לא זאת מצוה ...ועיקר .רצונו אל דעתו להשב' ראי לו ויביא משלים

 ערפו-הויקש פניו-יעיז שלא דיכ ,תחילה ובסתר בנחת אלא פנים,-ובהלבנת בזעם חבירו איש יוכיח

 חטא" ועלי תשא "ולא ל"ת משתנות, ופניו מוכיחו יהא יכול אמרו: שכן. פשע חטאתו על ויוסיף ולבבו,

 מותר זא קיבל, ולא בסתר והוכיחו עבירות, עבר אם , וז"ל: ...אבלובסי' ו הוסיף, עכ"ל. (שם ויקרא)

 .בפניו שלא בין בפניו בין הרעים, במעשיו ברבים להוכיחו
 :ואשר אמרו .אין להוכיח ,מי שיודע שלא יקבלו דבריו וז"ל:, קיג בסימן  חסידים-עיין בספר   479

 כיצד ,עד היכן תוכחה מר,כלו .או האם את הבן או אחיו ,מדבר כשהבן מוכיח את האב ,עד נזיפה

 ,הלמר כדאית ליה ולמר כדאית לי ,נזיפה או עד קללהעד שיכהו או עד  ,דברים קשים יש לו לדבר

וזף נמשיכהו או  ,קשים אינו יכול לסבול-רק דברים ,שידבר לו קשות כל כך לפי שלבו גס בו ואוהבו

ואם יתכוין  .שאם יוכיחנו ישנאנו ,אחר-אבל אם היה איש .שיניח אותו מלהוכיחו ,בו או מקלל

 ., עכ"לאין להוכיחו ,לידי רע יותר וגם ינקום עד שיבא ,יעשה רע ,להכעיסו
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אמירת  בשעתבתפילין,  זכר שלא על ,שנים כמה אחר הושדנו באחד
-זכרונו הגולהפאר  הרב הגאון בשם ששמעתי ,אמתלריק".  ניגע א"ל

 על טעם אחד זקן לו אמרש .ניקלשבורג ממדינת דין-לברכה, אב בית
 בזכרו, קריעוון  מתקן בזה כילריק".  ניגע אב"ל [ דווקאמדוע ,זה]

 .    שם התפילין
 ״וק״ יד. של הקשר שעל ״יוד״ על כן: "יוד", מרומז" קרי" כי ,ואמר

ד' ב מרומז, אותיות שארבעה ומרלונראה  ן".״שיטריה ימבג ״ריש",
           .480דושקשונו הלאן כד ע, הקשר של

 

 [צריך] ,תפילין הנחת קודם וזה לשונו: ,481פינחס-מדרש ובסוף ספר
". פיליןהת מן דעתי אסיח שלא ולם זכניעונו של ״רב להתפלל:

, פעם בכל לכוון ת עצמוא ולהרגיל .פעם בכל בהם למשמש הזהר,ול
  .התפילין דרך עולות ,התפילה של שהתיבות

 

 לו שיש למי ,ומרוצה ומקובל חשוב בוודאי ם,ת-דרבנו תפילין ובענין
 ולהניח וטהרה קדושה להוסיף ,בנקבים מכשולים לו איןנקי, ו-גוף

       .482םת-דרבנו תפילין
 

, והנפש הגוף שלימות ,שלימה בברכה םכלכ יברככם ,שבשמים-נוואבי
 בכל טוב, בגוף ונפש, אמן.                                 מוכשרים ותהיו

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

, מענש דעם אויף זעננען תפילין דיע ווען געבען אכט זעהר מ׳ברויך תפילין:
 טאפפען. אפט זייא נור, זייא פון זיין דעת מסיח נישט מ׳זאלל

 מען ברויך תפילין, דיא אהן מ׳טהיט ווען אז ,זאגט פנחס מדרש הייליגער דער
 יןא, תפילין דיא אהן עןגעסס-פאר נישט מ׳זאלל זא הש״י, צו טהון צו תפילה
 דיא דורך ארויף געהען ,תפילה דער פון ווערטער דיא אז זיין, מכוון מ׳זאלל
 . תפילין

 אוודאי איז ,גוף ריינעם א מיט געהעריג זיין מ׳קען אז ,דר״ת תפילין פון ענין אין
 ט.  יקי-הייליג ערמעהרעןפ צו מצווה הייליגע דיא נעהמען זיך אויף מ׳זאלל כדאי

 איהר ,ברכה גאנצער א מיט בענשען אייך זאלל ,היממעל פון פאטער אונזער
 רעכטפערטיג אין גרייט זיין זאללט איהר, ונפש גוף תובריא צו זיין זוכה זאלט
 .אמן,ונפש בגוף גיט׳ס אלדעס מיט

                                                           
]ותקננו הלשון , (בדף עג,א מדה"ס) "[,החוזה מלובלין"ע "רבי יעקב יצחק הלוי הורוויץ זיל]   480

 .ועי"ש עוד שהאריךלמעלה, כפי שכתב שם[. 
ותקננו הלשון למעלה, כפי שכתב ][ )מה,א מדה"ס, ושם אות ט(. ריץ זצוק"לולרבי פנחס מק]   481

 .  [שם
 יצא שמים-ירא ג(, )אחר שכ' לעיל בסעיף ב: סעיף לד )סימן תפילין בשו"ע או"ח הלכות עי'   482

 מפורסםו שמוחזק מי אלא יעשה כן, שניהם(, כתב וז"ל: לא ויניח תפילין זוגות שתי ויעשה, שניהם ידי

 י,"כרש נוהגין שהעולם שכיון - כתב וז"ל: בחסידות יז(, ק")ס שם ברורה-ובמשנה בחסידות, עכ"ל.

 עכ"ל. :דברים בשאר כ"ג ע"ע שמחמיר מוחזק אינו אם בזה, ע"ע להחמיר שחושש מי כיוהרא נראה
 רבו במקומותינוש כתב, יוסף-ובברכי ט."בהע - ו(, וז"ל: בחסידות ק"שם )ס תשובה-ועי' בשערי

 יןא רבא,-שימושא של אבל הרא.כיו מחזי ולא כ,"ג ת"דר מניחים בתים-בעלי ומקצת התורה-תופשי

 בחסידות, עכ"ל. ועי"ש עוד שהאריך. המוחזק רק להניח
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. תעניתים יעל יד תשובה-דרכי בקשו ,םהראשוני-בדורות הנה: תענית
 באופן תאוותו לכבוש יכול שאינו אולם-בריא לאדם ובאמתםםםםו

 מוכשרים אינם שלנוהדורות  אבל. תהתענול הויפ טוב וודאי, אחר
                    .483הכתובים בהתעניתם ודי ,לתעניתים

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 געזוכט דיגטגעזינ האבען וואס דיא האבען ,דורות פריהריגע דיא אין תענית: 
 מענש געזונדטען שטארקען א פאר באמת תעניתים. דורך תשובה פון דרכים
 גיט איז אופיין, אנאנדערען אויף תאוות דיא זיין גובר נישט זיך קען ער וואס

, פאסטען נישט קענען דורות שוואכע אונזערע אבער. טעןפאס צו מאהלסמאנכע
 .פארגעשריעבען אונז זעננען וואס תעניתים דיא גענוג ׳איזס

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-יסוד בשם שהביא ,484רב-ומעשי אמונהה-דרך לקוטי מדברי ואעתיק
 התורהידת ושק ,הזכה והתפילה...זה לשונו: )ח"ג פ"ה(,  העבודה
-תענית איזהעם  לו די ויהיה מתעניתים. הרבה יותר מזככת ,בכוונה
 .485לכת" צנע"וה ל דרךעיה שיה ,בזה גם כן נשמריה ויה .שעות

 ,חלוש קצת שהוא ומי ,הלב-להכנעת הכנהם אכי  אינם ,והתעניתים
 שאז ,שבוע או ,בימים ,שעה איזה לו שייחד ומוטב .נכנע לבו בלא זה
-בחסדי ןיויאמ ,עצמו את יחזק. ואחר כך חטאיו על לבו יתמרמר

ל ע יזכה זכה ליואו השם,-ואהבת, בשמחה לבו להעיר ויראה השם.
 .תעניתים ממאה גדולה, ממנה רגע אשר, מאהבה-לתשובה הזידי 

, השמחה אתמאד  ששיבח איך ,יראה יונה לרבנו תשובה-ובשערי
         יתברך.-שםה לעבודת מאד מיוחדת אהי אשרו

 והרב וזה לשונו:[ כתב] ,)פרשת ויקרא( 486קדישין-עירין ובספר
 אלימלך רבי להרב ושאל  ,ענהמת יהה שבילדותו ,לי סיפר מאפטא

אין מלכות  לאכול התענית אחר תוכל אם :לו והשיב זה. עלזצ"ל 
לך  מותר אזד' לוגין,  שהוא ]כשיעור[ ,בישהי 488ע'קאש' 487קווארט

   .להתענות

                                                           
 והכבוד והתאוה והקנאה הואיל אדם יאמר שמא ה"א(, וז"ל: )פ"ג דעות בהלכות ם"עי' ברמב  483

 עד ,האחרון לצד ואתרחק ביותר מהן אפרוש, העולם מן האדם את ומוציאין הן, רעה דרך בהם וכיוצא

 שקה אלא נאה-מלבוש לבשי ולא נאה,-בדירה ישב ולא אשה, ישא ולא יין, ישתה ולא בשר, יאכל שלא

 המהלך ה.ב לילך ואסור היא, רעה-דרך זה גם בים.כוכ-העובדי כהני כגון בהן, וכיוצא הקשה-והצמר

 הומ חכמים: אמרו, הנפש" על חטא מאשר עליו "וכפר בנזיר אומר הוא שהרי, חוטא נקרא זו, בדרך

 כךלפי וכמה. כמה אחת על ודבר דבר מכל עצמו המונע כפרה, צריך יןהי מן אלא פירש שלא נזיר אם

 בנדרים עצמו אוסר יהא ולא, בלבד התורה שמנעתו מדברים אלא עצמו אדם ימנע שלא חכמים צוו

 אוסר שאתה אלא תורה, שאסרה מה דייך לא חכמים: אמרו כך המותרים. דברים על ובשבועות

 אדם שיהא חכמים וואסר, טובה-בדרך אינן תמיד, מתעניןש אלו הזה ובכלל אחרים. דברים עליך

 הרבה צדיק תהי "אל ואמר שלמה צוה בהן וכיוצא האלו הדברים כל ועל בתענית. עצמו מסגף

 .עכ"ל תשומם", למה יותר תתחכם ואל
 ]חיברו ר' יעקב שלום הכהן דינר[, ושם מח,ב מדה"ס. ותיקננו הלשון למעלה, כפי שכתוב שם.    484
יד "פ הפסוקע   485 גִׁ ה ָאָדם ְלָך "הִׁ ְמָך דֹוֵרש ְיֹהָוה ּוָמה ּטֹוב מַּ י מִׁ ם כִׁ ְשָפט ֲעשֹות אִׁ ת מִׁ ֲהבַּ ד ְואַּ סֶּ ֵנעַ  חֶּ ַהצְּ  וְּ

ם ֶלֶכת יָך" )מיכה עִׁ  ו,ח(. ֱאֹלהֶּ
 זצ"ל ומבנו הרבי מסדיגורא. ושם יט,ב מדה"ס.מרבי ישראל מרוז'ין ליקוטים יקרים על התורה    486
 ליטר.  1.1359 -י המחזיק מידת לח או יבש, הנהוגה מטעם הממשלה. = לר"ל, כל   487
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 לבטל עמי ףצטרלה םישני עוד לי יויה אלמלא :הלשון בזה ואמר
 ישראל לשמור שמצווה וכשם .אתהן, ע"כ מבטל הייתי התעניתים,

 שלא ,כח-רפיון מעט לו יש אם איש כל רליזה מצווה כן מעבירה,
 .יתענה
 יןדפ חמשה למד...וזה לשונו: ו ,(אמונה-שביל) מגדים-נועם ובספר
 גמרא דפין ששני :ואמראלימלך.  רבינו והכאשר צי ,ש"רא עם גמרא

 ,פרדס ,אורה-שערי ,זוהר וגםמן התענית.  יותר מועיל ,ש"רא עם
                  רוך, עד כאן לשונו הקדוש.ע-שולחן מרן כתבי

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 אין הש״י, צו הארץ דעם מיט מ׳דאווענט אז, ספרים הייליגע דיא אין טעהטס'ש
 מזכה מעהר מענש דעם טהיט,  כוונה גיטע דער מיט תורה הייליגע דיא מ׳לערנט

 דער אין, זיין צו מכניע הארץ דאס נור זעננען ,תעניתים די דען תעניתים. פון זיין
 יוד יעדער אז, חשוב זעהר איז רץ.הא אגעבראכען ממילא האט מענש שוואכער

 גיט זיך זאלל ער וואס וואך, דער אין צייט שטיקעל א בעשטיממען זיך זאלל
זיך  ער זאלל דערנאך אין .חטאים זיינע אויף זיין מצער זיך אין ,בערעכענען
 זיין דערוועקקען זיך זאל אין הש״י, פון חסדים די אין ,אמונה דער מיט שטארקען

 געשריעבען אויך שטעהט אזוי ש"י.ה צו ליעבשאפט מיט אין, השמח מיט הארץ
 . הש״י עבודת צו מידה בעסטע די איז שמחה דיא אז ,ז"ל יונה הייליגען רבנו פין

אסאך  ער האט יוגענד, דער אין אז ,צדיק אפטער הייליגען טעהט פוןס'ש
 האט ,זאך דער אויף לימלךר' א רבי הייליגען דעם געפרעגט האט אין, טגעפאס

 אויף ער קען טעןפאס דעם נאך אז ,זיך ביי שפירט ער אזגעאנטווארט:  איהם ער
   ן.טעפאס ער מעג אזוי ,קאשע-טריקענע לשיס א עןעסס
לערנען,  צו אשר-רבינו דעם מיט גמרא בלאט 5 אז ,שטעהט נועם מגדים ספר אין
, אשר בינור דעם מיט גמרא בלאטט 2 מ׳לערנט אז אין ך.זא עגרויס א זעהר איז
 . תענית א וויא אזוי איז

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 אדם נתחייב אם :489ויקרא רבה-מדרש ]הביא[ ,התורה-ובספר מעלות

 .דפין ב׳ ילמוד אחד, דף ללמוד רגיל יהה אם. יעשה מה ,למקום מיתה

                                                                                                                                       
הוא מין  'קאשע'הנה מה שקורין בכאן  , וז"ל:סימן כה ח"ב יו"ד משה-שו"ת אגרותבעי'   488

, ואינו ממיני דגן ,ואינו כוסמין אלא הוא מין קטנית ',הרעצקע' ]=באירופה[ שקראו במדינותינו ביוראפ
 עכ"ל.

 מאכל", עץ כל ונטעתם הארץ אל תבואו "וכי סי"א, וז"ל המדרש: כה פר' קדושים רשתבפ עי"ש   489

 בעיניך תורה-דברי יהיו שלא אחא:' ר בשם הונא א"ר(, ג משלי)בה"  למחזיקים היא חיים "עץ ד"הה

אתך"  תצפון ומצותי אמרי תקח אם "בני אלא לאחד. להשיאה רוצה והוא בוגרת, בת לו שיש כאדם

 צא לבנו שאמר למלך משל אמר: לוי בן בנימין' ר בשם הונא רב אמרי. קח זכות, לך יש אם ,(ב משלי)

 מקל נטל אביו, עשה מה אפורטין. מפני ובים מהלסטים, בדרך אני מתיירא אבא א"ל: לפרקמטיא,

 כך אף בריה. משום מתיירא אתה ואי בידך, הזה המקל וא"ל:יהי לבנו ונתנה קמיע, בו ונתן וחקקו,

 נאמר אילו אומה. משום מתייראים אתם ואין בתורה, עסקו בני לישראל" אמור למשה: ה"הקב אמר

 לא "אשר נאמר אילו "למחזיקים". אלא ישראל.-לשונאי תקומה היתה לא בה" לעמלים היא חיים "עץ

(, כז דברים)הזאת"  התורה דברי כל את יקים לא "אשר אלא ישראל,-לשונאי תקומה היתה לא ילמד",

 בידי מיתה חייב בעבירה אדם נכשל אם אמר: הונא רב בה". למחזיקים היא חיים "עץ נאמר ךלכ

 פרק לשנות למוד היה ואם .דפים שני קורא אחד, דף לקרות למוד היה אם ויחיה, יעשה מה שמים,

 וגבאי הצבור על פרנס ויעשה ילך ויחיה, יעשה מה ולשנות לקרות למוד אינו ואם שנים. ישנה אחד,
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

, געזינדיגט האט מענש א אפילו אז ,רבה מדרש אין יעבעןגעשר אויך שטעהט יאזו
 הש״י אז טהון ער זאלל , וואסעבירות זיינע פאר ח״ו מיתה חייב א איז ער אז

 1 לערנען צו געוואהנט איז ער אז, תשובה זיין איז ?זיין מוחל איהם זאלל
 דיא אויף זיין מוחל הש״י איהם וועט בלאטט, 2 לערנען ער זאלל ,גמרא בלאטט
 .השי״ת קעגען געזינדיגט האט ער וואס עבירות

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 אמירת יעל יד ,תהטובו-פעולות ,רותוגבו ,כח ימלל מי תהילים:
  .תהיליםםםםםםוו

 

 ,490השלום-עליוהמלך -דוד שהתפלל כמו, תורה במקום גם והוא
 לכל תפילה ובמקום, ואהלות בנגעים כעוסק ,ויתפילות יחשבויש

 . דבר
                                                                                                                                       

 יקים". לא אשר "ארור אלא תקומה. היתה לא ילמד' לא אשר 'ארור נאמר שאילו חי. והוא צדקה של

 בצל "כי בה". למחזיקים היא חיים "עץ אלא תקומה. היתה לא בה", לעמלים חיים "עץ נאמר אלו

 ועשה, ושמר ולימד, אדם למד חייא: ר"ב תנחום' ר בשם אחא ר"א ,(ז קהלת) הכסף" בצל החכמה

 לא אשר "ארור ד"הה ארור. בכלל זה הרי החזיק, ולא להחזיק מיחה, ולא למחות בידו ספק והיתה

 היתה ולא לאחרים לימד ולא שמר ולא עשה ולא אדם למד לא חייא:' ר בשם אמר ירמיה' ר יקים".

 .ברוך, עכ"ל המדרש בכלל זה הרי ומיחה, למחות ולא והחזיק להחזיק בידו ספק
 "אשרי" עשרים קרחה: בן יהושע א"ר[. האיש" "אשרי] א, וז"ל: מורמז תהלים עי' במדרש  490

' ר למדני היאך, אני תמיה רבי: אמר עיה.יש-בספר שכתוב "הוי" עשרים כנגד, תהלים-בספר כתיב

, אותיות ושתים שריםע כנגד ושתים עשרים אומר ואני, תהלים-בספר כתוב "אשרי" עשרים יהושע

, לדורות שיעשו(, יט,טו תהלים) לפניך" לבי והגיון פי אמרי לרצון "יהיו אומר הוא ועליהם

, בהם והוגין בהם יןקור יהיו אלא, מירס-בספרי כקורין בהם קורין יהו ואל לדורות. ויוחקו

 אגורה" כתיב יוחנן:' ר בשם ירמיה א"ר. פי" אמרי לרצון יהיו". ואהלות כנגעים שכר עליהן ונוטלין

 :אמר אלא עולמים. לשני דירה מבקש היה שדוד דעתך על תעלה וכי (,סא,ה תהלים) עולמים" באהלך

   עכ"ל המדרש. .קיים אני כאילו דרשות,מ-ובבתי כנסיות-בבתי אותי ומזכירין קורין יהיו

 לומר, ישראלב גלילות בהרבה מנהג מצוה, שכתב וז"ל: נר פרק יומא במסכת הקדוש-ה"ועי' בשל

 מן כלולש, תהלים-מספר ריות גדול דבר לנו אין כי. ותיקין גמנה והוא, יוה"כ בליל תהלים-ספר כל

 של הם מזמורים ורבים, תשובה התעוררות של הם מזמורים ורבים, להשי"ת שבחים מרבים הכל.

 הוא תהלים, והאומר .קודשה-ברוח ה"ע המלך-דוד חיבר, השכיל' ה מיד והכל. וסליחה מחילה בקשת

 הקוראים שכר מקבלים שיהיו, ה"ע המלך דוד ביקש כבר יכ. בתורה כעוסק כן גם והוא, כמתפלל

 (.אשרי ה"בד', א מזמור, ובט-שוחר מדרש) ואהלות כנגעים התורה,-בעומק כעוסקין בתהלים,
 של חמוריםה צבור-תעניות בענין, ט"תקע סימן תענית הלכות סוף או"ח בטור כן גם ומצאתי

      שם, עכ"ל. ןעיי, ותחנונים וסליחות פזמונים לומר כתב, גשמים

'( א מזמור) טוב-בשוחר ואיתא רח, וז"ל: אות הצדיק-בצדקת – מלובלין הכהן צדוק' ועי' במ"ש ר

 :(נב,ב סוכה) כמ"ש תורה-דברי ידי על היצר, ניצוח דעיקר פירוש, ואהלות. כנגעים שיהיו דביקש

 פסוק על( נ,א יםפסח) כמ"ש תורה,-מדברי היקרים הם ואהלות, ונגעים המדרש'.-לבית 'משכהו

 קנאה נגד הם מת,-וטומאת צרעת-טומאת כי והיינו,. בעוה"ז שיקרים :(יד,ו זכריה) וקיפאון" "יקרות

 ולא ואחיתופל: בדואג( נט,א ב"מ) אמרינן וע"ז. לינצל איך הלימודים מאוד קשים אלו ודברים וכבוד.

 מפני רק כי להבין להם היה שאז פירוש, .'וכו דוד אמרו: ואהלות, בנגעים עוסקים כשהיו אלא עוד,

 ועיקר,. היצר-מדמיוני להציל יועיל תהלים-אמירת שגם דוד, וביקש. כן אמרו הכבוד-ובקשת הקנאה

 עכ"ל. ':וכו דיהבין עד בקרבא, ניצוחו עיקר ובהם אויביו, נגד דוד עסק עיקר היה שבהם וכבוד, בקנאה
 הדבר, מעניין ...ואגב סג, וז"ל: סימן חי חלק אליעזר ציץ ת"ומן הראוי להביא כאן מ"ש בשו

 בשער החיים-נפש דברי על הסבר מוצאים אנו ל,"]= ר' צ"פ פרנק[ ז הרב של מתשובותיו שבאחת

 עתה שסוברים כמו דביקות, פירושו אין, התורה-בעסק ד'לשמה' שם שכותב במה והוא,, ב"פ דף' ד
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 כמו שיהיו :תהילים ודםשקצון ר-יביה כתובש כמולכוון,  והעיקר
 לינו.עכותו יגן ז ,בעצמו שלוםה-המלך עליו-דוד שאמרם

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

וואס  ,פעולה דיא אין ,כח דעםרעדען,  צו ארויס מעגליך נישט ׳איזס תהילים:
  .ווערקען טהיט תהילים

דאס  געבעטען האט דוד-מלך הייליגער דער . איןלערנען וויא אזוי אויך איז דאס
 שווערסטע דאס ווי אזוי ווערן, גערעכענט השי״ת בייא זאלל תהילים זיין

 יעדער צו פילהת א פאר ׳העלפטס אין. ואהלות נגעים איז דאס, לערנען משניות
  .זאך

 פאר רצון יהי אין מ׳זאגט וויא אזוי זיין, מכווין מ׳זאלל אז ,איז עיקר דער
 דוד וויא אזוי ,תהילים זאגען אסד נעהמען-אנ אונז פין זאלל הש״י אז ,תהילים

 .געזאגט העט אליין המלך
                                                                                                                                       

 אצלו יחשב בתהלים, שהעוסק' ית מלפניו ה"המע דוד שבקש במדרש, ל"ארז שהרי העולם.-רוב

 יותר ענין הוא ויגיעה, בעיון ס"הש בהלכות שהעסק הרי .ואהלות בנגעים עוסק' הי כאלו יתברך

 כל תלוי בזה ורק דוקא, דביקות' פי שלשמה נאמר ואם תהלים. כל מאמירת' ית לפניו ואהוב נעלה

 אם יודע מי וגם היום. כל כראוי ליםתה-מאמירת נפלא יותר דביקות אין הלא, התורה-עסק ענין עיקר

 וכמו, שאלתו על' ית הוא השיבו תשובה מה ל"ז בדבריהם מצינו לא כי בזה, י"ע ה"הקב הסכים

 . בעי דקא הוא רחמי ההוא ואידך, יז,א: ב"בב שמצינו

  ערכין' בגמ הא ועוד, נאמר. הקודש-ברוח תהלים-ספר כל הא, אחד גדול רב בשם ז"ע לו והקשו

 לשון חלקות שפתי כל' ד "יכרת' שנא הקודש,-ברוח דוד כרתו כבר הרע-לשון דעל אמרינן, )טו,ב(

 'שכבר אומר כיצד כ"דאל נתמלא. לא אבל דבעי, הוא רחמי דרק אמרינן דלא הרי. גדולות" מדבר

     . דבעי הוא רחמי ודילמא כרתו',

 "יתמו קרא גבי אמרינן דבאמת, החיים-נפש על השגה זה דאין, נאות באופן לתרץ ל"ז הרב והשיב

 שישובו אלא, מפלתן על להתפלל דרך דאין, חוטאים ולא "חטאים" לומר דקדק, הארץ" מן חטאים

, הוה-לשון, פירושים שני לו יש ד"יכרת" כ"ע אלא "?'ד "יכרת קאמר דכיצד יקשה, כ"וא בתשובה.

 לבקש ומדאין תפלה.-לשון"[ לשון ולא" שנדפס כמו ולא, ל"כצ] עתיד-ולשון ה."הקב של מדתו שכן

"[ השני" שנדפס כמו ולא, ל"כצ] הראשון.-הפירוש על היא דהכוונה כ"דע מוכח מפלתן, על רחמים

 היכא דוכתא, שאר אבל ה'."הקב כרתו 'שכבר אמרינן שפיר ולכן השם. שיכריתם המדה, היא דכך

 ח"חאו צבי הר) שפיר ושבומי עבר,-לשון שהוא לפרשו הכרח אין בקשה,-לשון שהוא לפרושי דאיכא

 (. ז"קי' סי

 דוד, דברי על אמרה שם ב"בב' שהגמ כשם, דראשית, ליתא מעיקרא דקושיא, האמור על להוסיף ויש

 אותו הרי ."בעי דקא הוא רחמי" של בדרך שאמרם לפרשם דאפשר ,"לבטח ישכון בשרי" שאמר

 בקרא מפורש שכמעט'", וגו יפ אמרי לרצון יהיו" שאמר דבריו בכזאת, לפרש בודאי ניתן הדבר

 לדורות, שיעשו 'שבקש במדרש זאת דילפינן הוא הא ומזה, רחמים-בקשת של בדרך שאמרם בעצמו

 בהן, קורין יהיו אלא בספרים, כקורין בהם קורין יהיו ולא, לדורות ויחוקקו פי" "אמרי לדורות, ויכתבו

 . '(א מזמור תהלים-מדרש) ואהלות כנגעים עליהם שכר ונוטלין

 נתקבלה שלא שיתכן שנאמר זאת. לדעת סתירה אין הקודש,-ברוח נאמר תהלים-שספר מזה, ושנית

 -דיבור היא הקדושה-התורה הא כי ואהלות. בנגעים כעוסק בה, לההוגה נחשב שיהיה תפלתו מ"מ

 חד כלא ואורייתא ה"וקב ,'ית קדשו מאצילות גם למעלה למעלה הוא הנעלם, העליון ושורשה יתברך,

 אורייתא. לקבל דסיני טורא על יומא כל קאים כאלו באורייתא, דאשתדל ומאן .(י"פ ד"ש ה"נפה)

 שם) כביכול' ית מפיו אש להבת אז נחצבת ממש התיבה אותה תיבה, בכל בה, עוסק שהאדם ובעת

 ממדרגת למעלה שמדרגתם ל:"ז שאמרו עד ,'וכו תמיד עליו לבטח ישכון' ית קדשו-ורוח ,(ד"פי

 עסקנו ורוב ענין, כפי רק ועומד תלוי כולם, העולמות של וקיומם חיות וכל ,(כ"פ שם) הנביאים

 שם) ו"ח נשמעת אינה ובלתה ק,"תוה בעסק רק תלויה אינה התפילה,-ענין עיקר כל וגם בה. והגיוננו

 והתדבקות מדרגת בקודש,-למעלה הרבה היא בה, להתדבק והזוכים העוסקים שדרגת באופן .(ז"פכ

 עכ"ל.. יותר ל"ואכמ, ק"ברוה הנאמרים םבדברי
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 לפחות שלא ענין, ובכל .זה דבר חשיבות בעיניכם יקל אל בניי, ואתם
      חודש. בכל ניםפל כל וע שבוע, בכל ולסיים ',הילים'ת מלהשלים

 

 שרי"א עםיה",  תהלל הנשמה ל"כ ,אחת-בנשימה לצרף ותדקדקו
  .האיש"

 

 ביום מויתשל תהילים, לומר תוכלו לא ימים באיזה יום אם ילוואפ
ל כל ע ,יליםתה-ספר כל מלהשלים 491המזג' יחסר לא'ש רק ,אחר

 -מראש וההתחלה הסיום לאחר ולא .חודש בכל הפחות לכל ניםפ
  .אופן בשום ,ודשח
 

 יר"ש :ביחידות יהיה אם תהילים-אמירת אחר לומר ,מאד ויפה ונעים
 םש את קרבי וכל ה' את נפשי ברכי דוד"ל ,וכו׳ 492אשא" למעלות

 וכו', 495ה"אוד ויהלל"ה וכו', 494יגור" מי ה׳ לדוד זמור"מ ,כו׳ו 493קדשו"
  .498צורי" ה׳ דוד, "ל497"אורי ה׳ דוד"ל ,496איש" אשרי ויהלל"ה

 

 ובדרך .הצבור יאמרו מאשר לשנות שלא ,בצבור תהילים ותקרא ואם
 -מזמורי בוודאי אז ,ללמוד לישב פנאי כשאין ,עוסקים בין אויחידי, 

    .499האדם לראש חן-לוית המה ,תהילים
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 אנהייבען באלד אין, וואך יעדע תהילים פערפערטיגען צו זעהן זאללט איהר, איו
        איז. סדר דער וויא אזוי האיש״ ״אשרי

 דיע ביחידות, זאגט ער ווען תהילים זאגען דען נאךזעהר,  ענדפאסס ׳איזס אין
 שם את קרבי וכל ה׳ את נפשי ברכי לדוד וכו', אשא למעלות שירמזמורים:  אללע
וכו',  איש אשרי לו'הל אודה וכו', ו'הללו', וכ יגור מי ה׳ לדוד מזמור וכו', קדשו
 וכו'. צורי ה׳ ברוך לדודוכו',  אורי ה׳ לדוד
 נורזיין.  משנה נישט איהר זאללט ,קהל מיט תהילים אגעןז וועט איהר אז אין

 וועג דעם אויף מ׳איז ווען אויך קהל. מיט אין זאגט, קהל וויא אזוי זאגען, אזוי
 דיא ליעבשאפט פון באהעפטונג א איז ,געשעפטען דיא צווישען אדער,אליין

 .תהילים פון ווערטער הייליגע
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 ל.זצ״ הקדוש המחבר אאמו״ר, של הקדוש-לשונו כאן עד

 
                                                           

ן ע"פ הפסוק "ָשְרֵרְך   491 גַּ ר אַּ הַּ סַּ ַסר ַאל הַּ ֶזג ֶיחְּ ְטֵנְך ַהּמָּ ת בִׁ ים ֲעֵרמַּ ּטִׁ ים" )שיה"ש סּוָגה חִׁ נִׁ שֹושַּ  ז,ג(. בַּ
א ַלַּמֲעלֹות ִשיר" קכא, מזמור   492 ל ֵעינַּי ֶאשָּ ים אֶּ ָהרִׁ ן הֶּ יִׁ י".  ָיבֹא ֵמאַּ ְזרִׁ  עֶּ
ִוד" קג, מורמז   493 דָּ ֲרִכי לְּ ִשי בָּ ה ֶאת ַנפְּ ֹהוָּ ל יְּ כָּ ַבי וְּ רָּ שו ֵשם ֶאת קְּ דְּ  ֹ".קָּ
ִוד " ,מזמור טו   494 דָּ מֹור לְּ ה ִמזְּ ֹהוָּ ָך ִמי יָּגּור יְּ ר ָקְדשֶּ ְשֹכן ְבהַּ י יִׁ ָך מִׁ  ".ְבָאֳהלֶּ
לּו" קיא, מזמור   495 ים ְבסֹוד ֵלָבב ְיֹהָוה ְבָכלאֹוֶדה  יָּה ַהלְּ  ָדה".ְועֵ  ְיָשרִׁ
לּו" קיב, מזמור   496 ֵרי יָּה ַהלְּ ת ָיֵרא ִאיש ַאשְּ ְצֹוָתיו ְיֹהָוה אֶּ  ְמֹאד". ָחֵפץ ְבמִׁ
ִוד" כז, מזמור   497 דָּ ֹהוָּה לְּ י אֹוִרי יְּ ְשעִׁ י ְויִׁ מִׁ יָרא מִׁ יַּי ָמעֹוז ְיֹהָוה אִׁ י חַּ מִׁ ְפָחד". מִׁ  אֶּ
ִוד" קמד, מזמור   498 דָּ ֹהוָּה ָברּוְך לְּ מֵ  צּוִרי יְּ ְמלַּ י דהַּ ְקָרב ָידַּ י לַּ ְצְבעֹותַּ ְלָחָמה". אֶּ מִׁ  לַּ
י   499 ַית ע"פ הפסוק "כִׁ רֹאֶשָך ֵהם ֵחן ִלוְּ ים לְּ ֲעָנקִׁ יָך" )משלי וַּ ְרְגֹרתֶּ  א,ט(. ְלגַּ
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 ,ולזרעינו ,נול יעמוד ,הקדושה-תורתו וזכות, זכותו
, הזה הקדוש-בספרהקוראים  ולכל ,זרעינו וזרע

  עולם. ועד מעתה ,והצלחה ברכה לשפע
 

-רההתו ימיש שלא ,יושר בעדנו-למליץ יהויה
 גואלינו ביאת עד ישראל, ומכל ,מאתנו דושהקה

         במהרה בימינו, אמן.
 

, יםיברכוכשלון  ,ידים-ןברפיו המעתיק ,בנו ברידכה 
 ,לרחמים םיומצפ ,לשמים אותהנשו ,םייניעוחולשת 

 ל.ישרא כלל בתוך
 

   י   השפל-ותלמידו ,בנו אני
   

 י ל ה א ר ט ש   ם י י ח  ה ש מ 
-------------------- 

 
 

-
==================================================================================== 

- 
 המחבר. בעל הייליגען דעם פון וןלש הייליגע דאס איז ,אהער ביז

 
, אייביג ביז אונז אויף זיין מגין זאלל ,תורה הייליגע זיין אין זכות, זיין

, שפע צו זיין זוכה זאלן ,ספר הייליגען דעם אין לייננען וואס דיא אויך
 פאר אין ,אונז פאר יושר מליץ א זיין זאלל ער אין והצלחה. ברכה
 .          ישראל כלל דעם

 
 געוועזען מעתיק האב איך וואס מיר, פון

 
 דתלמי אונד זאהן זיין

 

 י ל ה א ר ט ש   ם י י ח   ה ש מ
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 ה מ י ת ח

 
י, ם ַנְפשִׁ ם ַלְצְת, ָלְך. ָחַכְמְת  ָחַכְמְת, אִׁ ָתְך ְואִׁ ין אִׁ  ְמשּוָגֵתְך. ָתלִׁ

י מּוָסר ְמעִׁ י, ְוַאל שִׁ י. ְוֲחָכמִׁ ְפָרעִׁ י תִׁ יתִׁ בֵ  ַעל שִׁ יד, ְךלִׁ ְבֵרי ָתמִׁ  דִׁ
לֶּת ד: סֹוף ֹקהֶּ ן ָדוִׁ ְשָמע, ַהֹכל ָדָבר בֶּ ת נִׁ ים אֶּ ת ְיָרא, ָהֱאֹלהִׁ  ְואֶּ

ְצֹוָתיו י ְשמֹור, מִׁ י כִׁ ת זֶּה ָכל ָהָאָדם. כִׁ ה, ָכל אֶּ ים ַמֲעשֶּ  ָהֱאֹלהִׁ
א ְשָפט ָיבִׁ ְעָלם, ָכל ַעל ְבמִׁ ם נֶּ ם טֹוב ְואִׁ י, ָרע. ְוַאל אִׁ ְשְכחִׁ  תִׁ

י, ָכל ַאְנֵשי ַמֲעֵשהּו. ָלַדַעת ַיְחתֹום, ָאָדם ָכל ַידבְ  ְכרִׁ ְך ֵאין ְוזִׁ  ֹחשֶּ
ת, ְוֵאין ר ַצְלָמוֶּ ָסתֶּ ן. ֹפֲעֵלי ָשם ְלהִׁ ת ה' ָאוֶּ י אֶּ  ְבָכל קֹוֵנְך, ַבְקשִׁ

י ֹכֵחְך ְואֹוֵנְך. י ַבְקשִׁ ק, ַבְקשִׁ דֶּ י ְביֹום ַאף צֶּ ָסְתרִׁ  ֲעָנָוה, אּוַלי תִׁ
י ַאפו. ֲחרֹון ּוְביֹום ה', רִׁ יַע, ּוְכֵצאת ְכֹזַהר ְוַתְזהִׁ ש ָהָרקִׁ מֶּ  ַהשֶּ

ְגֻבָרתוֹ  יחַ  ,בִׁ ְך ְוַתְזרִׁ ש ָעַליִׁ מֶּ יהָ  ּוַמְרֵפא ְצָדָקה, שֶּ ְכָנפֶּ  ְוַעָתה. בִׁ
י ְך, ּוְשאִׁ י ַלֲאדֹוַניִׁ ְתַחְננִׁ י, ְוהִׁ י ֵלכִׁ ְמָרה קּומִׁ ְך, זִׁ י ֵלאֹלַהיִׁ י ָיּה ַהְללִׁ  כִׁ

י ב ַזְמָרה ֵלאֹלֵהינּוטוֹ  ים כִׁ ָלה, ]אמן[. ָנאָוה ָנעִׁ  ְתהִׁ
 

 ישנים. המעורר הלבבות", חובת "בעל הקדוש של -עד כאן לשונו
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 בבות" זי"ע.הל חובת עלהקדשים "ב קודש לוז"

 
 דיא אז אין. קליג דיר פאר נור דיא ביזט ,חכם א ביזט דיא אז, נשמה מיין ,נפשי
מוסר,  צו הער. נאכטיגען דיר מיט שפעטלערייא  דאס וועט שפעטלער, א ביזט
 דיא ,ענדיגבאשט הארץ דיין אויף ליגען זאלל . עספארשטערן נישט טהיע אין

 סוף דער נשמע״ הכל דבר ״סוף דוד: פון זוהן דער ״קהלת״ הייליגען פון ווערטער
 היטען אין ,ב״ה ט-ג פאר פארכטען דיר טזאלס כלל, אין אללעס איז אללעס פון

 פון מעשים אללע אויף, מענש פון תכלית גאנצער דער איז דאס דען, מצוות זיינע
 אז נישט פארגעסס אין. שלעכטץ ייס גיטץ יימשפט, ס צום הש״י ברענגט מענש

דאמאלס  זאלל יעדער, געחתמ׳עט אללעס ווערט ,מענש פון האנד אייגענע די
 אין טערנישפינס קיין דא נישט ׳איזדאס ס דענק אין. מעשים זיינע זעהן אליין
 דיין הש״י בעט, אומרעכט טהיען וואס דיא האלטען-בע זיך ׳זאללעןס קבר

 טאמער. בעשיידענהייט זיך. גערעכטיגקייט זיךכח,  גאנצען דיין מיט באשעפער
דאס  וויא אזוי לייכטען טוועס איו צארן פון טאג אין בעהאלטען דיך דאס וועט

אין  שטארקהייט ראיה אין געהט זין דיא וויא אזוי אין היממעל, פון לויטערקייט
 עצטפליגעל, י הרעאי פון היילונג אין צדקה פון זין דיא דיר אויג שיינען ׳וועטס

 לויבגאטט.  דיין צו געזאנג א אויף האב אין הערר דיין צו בעט אין אויף שטעה
 זיין צו געזאנג שיין א ליעבליך ׳איזס דען. גאטט אונזער צו זינגען צו ׳גיט. סאיהם

 אמן. נאמען,
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