
 

  
  
  
  
  

  

  
È‰ÊÚ·"˙ ,˘˙ ¯·„Ó· ˙˘¯ÙÚ"·  

‰ ¯·„ÈÂ 'È�ÈÒ ¯·„Ó· ‰˘Ó Ï‡ )‡ '– ‡'(  

אפילו אם למד הרבה , ראוי שתשרה עליו שכינה ויזכה למאור התורה, רק אדם אשר שם עצמו כמדבר   

לא , כמו המדבר הזה שלא נגעה בו יד אדם מעולם, עליו לדעת שעדיין לא נגע אפילו בקצה, והתייגע בתורה

, שאדם ההולך במדבר אין לו על מי לסמוך ולצפות לעזרת אחריםכם וכש .צמיחנעבד ולא נזרע וגם לא ה

אם אין אני "ל "כך גם בלימוד התורה על האדם לזכור תמיד את מאמר חז, ועליו לסמוך רק על כוחותיו שלו

  .ואף אחד לא יעשה עבורך את העבודה" לי מי לי

)‰¯‰"Ó¯ ˜"ÚÈÊ ˜ˆ‡˜Ó Ó"‡(  

  

Ó ÏÚ Â„ÏÈ˙ÈÂ˘ Ì˙·‡ ˙È·Ï Ì˙ÁÙ)‡ '– È"Á(  

וא וה', עצם הדבר שכל איש מבני ישראל עבר לפני משה רבינו אבי כל הנביאים ואחיו אהרן הכהן קדוש ה   

שכן הם שמו עינם , היה זה בשבילו משום זכות לחיים –בכתב בני ישראל  –נודע אליהם בשמו גם בכתב 

  .להרבות ולהגדיל מספר בני ישראל, עליו לטובה ובקשו עליו רחמים

)·Ó¯‰"ÚÈÊ Ô"‡(  
  

Ì˙ÂÁÙ˘ÓÏ Ì˙Â„ÏÂ˙ „‚ È�·Ï Â‚Â' )‡ '– Î"„(  

ברשותו , ם חשוב ומיוחד ביותר"א שהיה גם סופר סת"ממונקאטש זיע" מנחת אלעזר"ק ה"מסופר על הרה   

עבודה קודש , ות תיקוןוהיה מתקן בו אותיות שפרחו והיו צריכ, א"ט הקדוש זיע"היה ספר התורה של הבעש

ומצבו  ,נים שהיה קשור אליואחד הרבפעם חלה : ומסופר .ופעל ישועות בעת הזאת, זו עשה בדחילו ורחימו

ביום רביעי דסליחות הגיע למונקאטש כדי , סט לדרוש ברופאים גדוליםעדרדר והרופאים שלחוהו לעיר פתה

לבני "ט בפסוק "הרבי עמד אז בשעת הגהת הספר הקדוש של הבעש, סטעלהתברך מפי הרבי לפני שיצא לפ

מזל (" גדיא יאה"ואף לך יהיה " בבני גד"באת בזמן טוב כשאני אוחז : ואמר לו המנחת אלעזר, "גד תולדותם

    הרי שתהיה לך רפואה שלימה, מטריה שם של רפואהיוראשי התיבות של פסוק זה הם בג). טוב

  

ÂÂ‚Â Â˙Â‡ Â„È¯ÂÈ ÔÎ˘Ó‰ ÚÒ�· 'Â‚Â Â˙Â‡ ÂÓÈ˜È ÔÎ˘Ó‰ ˙�Á·Â' )‡ '– �"‡(  

מצב זה , "יורידו אותו"אז , כאשר האדם אין לו מנוחת הגוף והנפש והוא נע ונד כל הימים" בנסוע המשכן"   

אז , כאשר האדם רגוע ויש לו מנוחת הנפש" בחנות במשכן"אולם , ותיה בגשמיות ורוחניגרום לו ליריד

  .אזי יכול לעלות במעלות התורה והיראה" יקימו אותו"

)‰¯‰"ÚÈÊ ÔÈ¯·Â˜Ó ‰˘Ó È·¯ ˜"‡(  
  

ÂÚÒÈ ÔÎ Â�ÁÈ ¯˘‡Î )· '– È"Ê(  

תדעו , ולוואי' יכם וכור שתהא מורא שמים על"אמר להם יה) ברכות כח(' בגמ' פ מה דאי"נראה לפרש ע     

ודע האדם שרואים את מעשיו אזי מתבייש דכאשר י', כשאדם עובר עבירה אומר הלוואי שלא יראני אדם וכו

צריך , כאשר חונה האדם ונמצא בביתו לבדו ואין אדם רואה אותו" כאשר יחנו"כ "וע. ונמנע מלעשותם

כשהוא נוסע ומסתובב בחברת אנשים שאז מתבייש " כן יסעו"כמו ב, שיהיה לו מידת היראה והבושה

  .מלחטוא

 )Î"ÂÓ„‡ Ô¯Ó ˜"ËÈÏ˘ ¯"‡(  



  

 

ÂÚÒÈ ÔÎ Â�ÁÈ ¯˘‡Î )· '– È"Ê(  

 והיה נרדם, וד תורה עד כלות כוחותיומא שהיה רגיל לל"זיע שבורגמניקלק רבי שמעלקא "מסופר על הרה   

פעם אחת , לאצבעותיו כדי שיתעורר כשהשלהבת תגיע, ותיוכשהוא נותר לשבת בכסאו ונר דולק בין אצבע

במטה שכנע אותו שישכב מעט , וכשראה את דרכו בקודש א לבקרו"ק זיעסק רבי אלימלך מליזענ"הגיע הרה

ורבי אלימלך החשיך  .א ונשכב במיטה ומחמת תשישותו הגדולה נרדם מידנעתר רבי שמעלק, וינוח כראוי

משקם רבי שמעלקא משנתו הרגיש שמוחו , את רבי שמעלקא בשמיכה וכך ישן עד הבוקר את החדר וכיסה

  .'ה אפשר לעבוד את הוחנמם על ידי שינה ועתה נודע לי שג: צלול ביותר ואמר

  

 ÌÈ�Â˙�‰Ó‰ ÌÈ�Â˙� Â‚Â ÂÏ' )‚ '– Ë'(  

עוד לא נולדו אי אפשר ואלה ש, מקנה דבר שלא בא לעולם אדםמשום שאין  "נתונים"כתוב פעמיים    

אלה שכבר " נתונים" ש"זו, "כשיהיה זה בעולם יהא קנוי"ר שאומיכול להקנות כ" מרדכי"עת הולד, להקנות

   .ו בעולםייהיו נתונים כשיה לדוואלה שעתידים לה" נתונים"ועוד פעם , ישנם בעולם עכשיו

)ÚÈÊ ¯ÙÂÒ ·˙Î"‡(  

  

Â‚Â ÌÈÂÏ‰ È„Â˜Ù ÏÎ 'ÛÏ‡ ÌÈ¯˘ÚÂ ÌÈ�˘ ‰ÏÚÓÂ ˘„Á Ô·Ó ¯ÎÊ ÏÎ )‚ '– Ï"Ë(  

שבט  כי, הוא והתירוץ, לעומת שאר השבטים כל כךה מספר הלוים קטן מה היל: התורה מתקשים מפרשי   

יהם בעבודה ואילו שאר השבטים אשר המצרים מיררו את חי, לוי לא היו בכלל עינוי מצרים ועבודת פרך

כאשר יענו אותו כן ו"כמו שאומר הכתוב , גזירת מצרים ה מרבה אותם כנגד"היה הקב, קשה כדי למעטם

  .הארץ ולא התרבו כשאר שבטי ישראל אולם שבט לוי היו פרים ורבים בדרך כל, "וכן יפרוץ ירבה

)·Ó¯‰"ÚÈÊ Ô"‡(  

  

·È ‡ÏÂ‡Â  Â˙ÓÂ ˘„˜‰ ˙‡ ÚÏ·Î ˙Â‡¯Ï)„ '– Î'(   

לראות ", ראשיו ופרנסיו, רומז למנהיגי הדור רועי ישראל צאן קדשים, והלוייםהכהנים  –" ולא יבואו"ל "י   

וכדאים  ייםואהם רו, כולה ו לתוכם את כל הקדושהלראות את עצמם כאילו בלעו וספג" כבלע את הקודש

, מיתה רוחנית" ומתו", כך פשםנשהרי אם תזוח דעתם לדמות ב, לעמוד בראש לבדם ואין להם צורך בזולתם

, מהם פרנסתו ומזונו, ך לעולם הרועה צריך ותלוי בצאןכ, אן צריכים ותלויים ברועה תמידכי כשם שהצ

  .כי באין נרעה אין רועה, ועמידתו דתומומהם ע, הגשמי והרוחני

)¯ÙÂÒ Ì˙Á‰ ÚÈÊ"‡(  
  
  

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

˘„Â˜ ˙·˘ Ï˘ ‰‡Â·Ï ‰ÈÙÈˆ‰  

, ל"זצכי באחד מימי ששי היתה לו איזו שאלה אל רבו , סיפרא "זיעהחפץ חיים  ק"הגהתלמידיו של אחד מ   

כששבת קודש , הבית היה זה כבר לאחר חצות היוםכשנכנס אל ו .ונכנס לשם כך לביתו לשאול בעצתו

והוא מוכן , מבלי שיבחין בו שנכנס, ומבחין הוא כי החפץ חיים עומד בקרן זוית בחדר, התקרבה לבוא

את רבו הקדוש  ושומע, תואר פניו מאירותושאר הכנות ', לאחר שהיה במקוה וכו, לקראת שבתא מלכתא

שהנה הנה שבת קודש , וכולו נהנה הנאה עצומה, אהה שבת אהה שבת, באה, אהה שבת -: מלחש ואומר

  .מתקרבת ובאה

 


