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ויתחנכו בה� הקטני� כי על אלה הברי דעת  החינו� שידעו
כי הגדול  זה יש לה� לדעת שה� מחוייבי� בדבר מטע�

באיזה דר� , בשני� ובדעת, צרי� להאיר ולהורות לקטני�
  .'ישכו� אור ה

ה החכ� מכל האד� ונכתב "שכבר אמר שלמה המעכמו 
חנו� לנער על פי דרכו ג� כי יזקי� לא יסור ": ק"בתוה
אלא שלזה צריכי� תחילה לידע  ,)ו, משלי כב (" ממנה

� יש להתבונ� הדר� בזה שהרי אמר על פי דרכו ולכ� אמנ
יש ב� אד� ג� ב� איש שלא שהנה מצוי לפעמי� הדבר ש

להשקיע בחינו� בניו כראוי כי אי� עיתותיו  אור� לו השעה
יוצא לו מחמת  י� זהאלכ� מרוב עמל עבודתו ו פנויי� לידו

לישב להתמסר או לשוחח  אפציגעב� מניעות הרבה זי�
� על ע� הילדי� כי זה וזה לא יעלה בידו וריחיי הרבה
  .צווארו
כל אחד חפ  בכל מאיד� דבר אחד גלוי וברור וידוע שאבל 

יהיו די חשובסטע די ' לבבו ובכל נפשו כי זרעו אשר ברכו ה
אנשי� ' וכול� חפצי� בזה ואפי, די שענסטע או� בעסטע

ל ג� ה� אביר כל חפצ� "כ לזה כנ"ל שאי� זמנ� פנוי כ"הנ
דר� ' לראות צאצאיה� מוצלחי� ומצליחי� בדר� ה

אפס  והג� נכו� שיש יוצאי� מהכלל כי אמנ�, ישראל סבא
ומראי�  יש בי� מי� האנושי כאלו אשר ה� חכמי� בעיניה�

פניה� הנבוני� וחושבי� את עצמ� לנבוני� ולכ� נגד פניה� 
 משתוקקי� ומעודדי� את עוד רצונות ומגמות ולכ� ה�

 �להשכילוילדיה� לרכוש עוד איזו דברי� מידיעות העול� 
אי� אלו ש א מבי� זה"שמעצמו מוב� וכ אלא, בה�

 אמנ� בזה ה� חושבי� ותבונה חסרו כי, מהתבונה לה�
אבל חסרו עיקר החכמה , חכמת� ובינת� לעיני האומות

ק היא חכמתכ� ובינתכ� לעיני העמי� "והבינה כי היא תוה
  . ק"כ בתוה"כמש

שבניה� , הטוב כול� חפצי� שווה בכול� שאת זהאול ו
מעצמו גופא שוכח קצת ש ואפילו .לו בתורה ובמצוותיתע

את נערו הקט�  ז"עכ ,בעצמו לא אבה להתחנ�ו, האד�
הוא טענה על האד� א� את ' כ מצד א"וא, ירצה שיתחנ�

עצמ� לא תחנ� אי� תחפו  שיתחנכו צאצאי� אבל מצד 
ס ירצה שבניו יתעלו יותר ממנו "שני טמו� בזה מעלה שסו

זה  רק אלא ,צאצאיו ייראו כמוהוש אי� ג� אחד שרוצה כי
מעל ומעבר  צאצאיו כל מאוויו שיתעלוב יחפו  ויתאווה
  .מכבודו ומעצמו

 כ למה לפעמי� "זה דבר טוב והוא ג� רצו� טוב ואואמנ
שוכחי� שיש ש שהוא מפני אלא מאי, אינו יוצא לפועל

והוא שלא ימעל האד� בתפקידו לעזוב חינו� , דר� לכ�
 ולא ישלי�, מתלה שאי� לו זמ� ופנאיבניו בהפקרות בא

ולא ימוש מזכרו תורת חינו� , מעליו עול החינו� מחמת זה
, אופני החינו�ו את דר� כי א� לא יקנה לעצמו, הנער
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  מוסר ודעת אלוקי צרופה
  בעני� חינו� הבני

כל מי הנה זה צריכי� לידע אשר 
 ,באור הדעת יתבר� 'שחנ� אותו ה
 עליו מוטל חוב קדוש הרי שממילא

הקטני�  את אלו להשפיע ולחנ�
זי� , בדעת והצעירי� בשני�

לירד אליה� ולהתמסר , אראפלאזע�
את בני אליה� כדי לאל* אות� ו

 ישראל ע� קדוש ליל� ולהתעלות
וא* לחנכ� בנתיבי . 'בדר� ה כראוי

  .הכיצד יתחנכו ויתעלו צאצאיו
בעני� חנו� מתאמרי מילתא והנה 

 ,וטמו� בה מוסר נורא, דבדיחותא
 והג� שהוא בדיחותא יש לו שורש

על זוג  מסופרש והוא .באמת ומקורו
מפשוטי הע� שחפצו לחנ� את ' א

באו אל לכ� ו, ולא ידעו אי�, בנ�
ר "יה, מא�- פא�, פסיכולוג[החכ� 

ללמד� ] שלא יצטרכו לזייטיגע זאכע�

 'ב' המש� בעמ

  )ד, יד(ע� ארז ואזוב ושני תולעת 
, לאיזו כוונה הביא המצורע את ע  הארזלכאורה 

והלא עיקר הכוונה היא לרמז למצורע שגבה ליבו 
כ היה לו להביא אזוב בלבד "וא, שישפיל עצמו

, ומה הכוונה בהבאת הארז, שמורה על ההשפלה
  ,)ה"רה תרלפ( א"שפב' עי
לפני  –פסח ( בית אברהש בספר "י מ"עפל "וי

כי הלל רשע על " )תהילי(פ "עה )ספירת העומר
שנעשה עניו כהלל כשבא לתאוות , "תאוות נפשו

, נפשו ועושי� כמעשה בהמה למלאות תאוות�
מתו� חשבו� כי הלא הוא רק בשר וד� ולא 

התגברות על  יוכל זה הוא בעניינ, ד"עכ, מלא�
ות אז נהיה בעיני עצמו ענוות� כהלל שאי� התאו

ביכולתו להתגבר על תאוותיו כמו הצדיקי� 
ואומר לעצמו כי אי� הוא בדרגת , הגדולי�

שהרי , הצדיקי� ואי אפשר לו להידמות אליה�
' וכו' הוא אינו צדיק וכשר והוא מלא חסרונות וכו

א� בשאר , ר"דברי ענווה ושפלות רוח של היצה
ר להגביה ליבו ועיניו למעלה "היצהמדרכי  וענייני

ומהל� בקומה , יביטו בגאות והתנשאות על כל
ר להשפיל "כל זה הוא מתחבולי היצה, זקופה

ולהגביה , רוחו במקו� שצרי� להתנהג בגאוה
כי מידות , רוחו במקו� שצרי� להתנהג בשפלות

כי כאשר מתנהג , הגאווה והענווה תלויי� זה בזה
, רי� להתנהג בענווהבמידת הגאווה במקו� שצ

כ מתנהג במידת הענווה במקו� שצרי� "אז ג
, ה ליבו בדרכי דש ויגב"כמ, להתנהג בגאווה '
  , וההיפ� בהיפו�

, המצורע שהתהל� בגאות ובהתנשאות ולכ�
בוודאי ג� קילקל , ופג� במידת הענווה המעולה

במעשיו במידת הגאווה הטובה הראויה 
שתמש ובמקו� זה ה', להשתמש בה לעבודת ד

בענווה פסולה לצור� תאוותיו במקו� שהיה 
ר "ללחו� בגאות נגד היצה, צרי� להתנהג בגאווה

ואי� ראוי לי לעשות , שיאמר לו צדיק הנני
ולכ� , מעשי� שאינ� ראויי� לצדיק לעשות

מביא המצורע ג� ע  ארז המורה על מידת 
הגאווה שיתק� את מה שפג� במידת הגאווה 

  .   'בה לעבודת דהטובה והנדרשת להשתמש 
דהנה טבעו של הבעל , עוד בדר� צחותל "וי

וכ� אינו , גאווה היא שאינו רואה בחסרונו כלל
ש� לב למסובבי� אותו אי� שהוא לבוז 

ומתרחקי� , ואינ� סובלי� את קרבתו, בעיניה�
והוא לא חלי ולא מרגיש כמה הוא ללעג , ממנו

ומפאת גאותו השפלה טח , ולקלס בעיני הבריות
  , יניו מראות את המציאות האמיתיתע

א "זיע י סלאנטר"רק "משמיה הגהוכדמיתאמרא 
שהבעל גאוה בעבור הישג כבוד כל דהו ישפיל 

הכל בשביל , עצמו עד לעפר ויבזה את עצמו
ולזאת א� היה המצורע מביא , הכבוד המדומה

אז היתה רוח גאוותו של המצורע , רק אזוב
היה מוצא איזה מעבירתו על דעתו וברוב סכלותו 

סיבה ומחשבה איוולת בהבאת האזוב שהיא 
והיה מוסי* גאווה על , לצד המעלה והחשיבות

לאמר לעצמו שהאזוב מורה על איזה , גאוותו
לכ� הצריכוהו , מעלה ומידה טובה שיש בו

בזה מודיעי� לו בבירור , להביא ע  ארז ואזוב
, שהכוונה בהבאת האזוב היא שהיא היפו� הארז

למצורע שיהפו� ג� היא עורו ומידתו להורות 
וישפיל עצמו כאזוב ויחזיק במידת הענווה , הרע

שאי� ל� מידה טובה "באיגרת  �"הרמבוכלשו� 
  )ט"תשס –מצורע (".  הימנה

 

אז , במשעולי חינו� בנ� האהוב להדריכ�וולאלפ� בינה 
הנה זה עתה : ענו ואמרו? ב� כמה הילד: המטפל שאל�

כבר , א� כ�: הפטיר לעומת�... ה"ח ימי� בלענתמלאו לו יר
  ! איחרת� את המועד

כי : הסביר לה�, ההורי� ולא ירדו לסו* דעתוהתפלאו 
חינוכו של הפעוט ראשיתה בחינו� שלכ� כשהיית� את� 

  ,והאמת יאיר בדבריו. ילדי� קטני�
: ל שאמר"זצרבי ישראל סאלאנטער כדברי הגאו� והוא 

כי , "אה� ביי� אייגינע� בר מצוהחינו� הבני� הייבט זי� "
 פתקתוהתנהגותו של האב מש, מעשה אבות סימ� לבני�

ולכ� כשהאב , ו"בי� לטב או בי� למוטב ח עליה� ועל בניה�
כמו ספר  מחונ� בעצמו כראוי אז התנהגותו היא עבור בניו

  .א לעבעדיגע מוסר ספר, מוסר חי
� א א*ו,לכ� יש להתחזק תמיד בעסק החינו�ש וממילא

לא  ז ג� אז"עכ ,שהחינו� עצמו רופ* ורחוק המצב הוא אצלו
אלא מעתה יתחזק ויחנ� , ו"ולא יניח שיתדרדר ח ירפה ידו

וה� את  ל"ביותר כנ החינו� המשובח זהוש –ה� את עצמו 
להוציא את  ולא יעשה כמוהו ל"ולא יהא כרשע רח, ילדיו

ור ישמ, מלחנ� את עצמו )דה של פסחהג(ו"ח  עצמו מ� הכלל
, אלא יחנ� את עצמו .י"המרח� וירח� המרח� עלי ועכב
  . וג� יחנ� את עצמו לחנ� את ילדיו

, ל"כנ שישי� עיניו ולבו ומאזני שכלו על זה תמיד, הכללו
ג� כי יזקי� לא "כ לחנ� הילדי� ו"קוד� לחנ� את עצמו ואח

  ."יסור ממנה
הרצינות  שהוא ,הגדול בחינו� הוא הערנסטקייטהכלל ו

כהפוסח על ' בהעדר הערנסטקייט יהיג� כי , ל דעתוהשיקו
היו� , ופע� מצוה לו כ�, כי פע� אומר לו כ�, סעיפי�השתי 

כעסו , הכל לפי מצב רוחו ועשתונותיו –ולמחר כ� , עשה כ�
שמתהפ� ומתחל* לפי רוב התלאות שעובר , וחרו� אפו

  .עליו
, ערנסטקייט, כלל זה יהא נקוט בידו בהגשתו לחנכ� כ�לו
א*  –וההתחשבנות  היינו להתגבר ולעזוב כל החשבונותד

אז חס  וא� לאו –ע� מצבו זה עתה ' שאינה עולה בקנה א
דהיינו שעלול , ווערט פארשפילט דער גאנצע חינו� ושלו�

על ידי מעשי טפשותו להפסיד את כל חינוכ� של בניו 
   ...ו בכיה לדורות"ויהיה זה ח, היקרי�

לחינו� בדר� , ינו� טוב ונכו�הוא ההקדמה לחערנסטקייט 
ע "על יסודי השו, התורה ויראת שמי� ומידות טובות

ט "הבעש רבינו מר�בדר� , על פי המוסר והחסידות, וההלכה
  .'ותלמידיו הק א"זיע
 ברכת עמלו יניב ויגמול פרי לפי רוב הערנסטקייטאז ו

אז מע� מיינט ערנסט העלפט : "כאימרת הצדיקי�, ורצינותו
היינו שא� עוסקי� ברצינות הראויה  "רשטערדער אייבע

 לונדו� -ב"ארה -אר� ישראל
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  )ג-ב, יד(ויצא הכה� והובא אל הכה� 
א� יצא הכה� אל המצורע מחו  למחנה 

. והובא אל הכה�מהו איפוא פירושו של 
הרי ידוע כי המדבר לשו� הרע על , בר�
נוטל הלה את כל התורה והמצוות של , חברו

  . המדבר עליו
זאת תהיה תורת זהו שמרמז כא� הכתוב 

זה סופה של תורת המצורע אשר  המצורע
תורה זו  והובא אל הכה�דיבר לשו� הרע 

מובאת לזכותו של הכה� כלומר הצדיק 
שכ� על פי רוב מדברי� , שעליו דיבר רעה

, מנהיגי הדור, לשו� הרע על הצדיקי�
  )כתב סופר( .שנקראי� בש� כה�

  
וע� ארז ושני ', וצוה הכה� ולקח למטהר וגו

  . )ד ,יד( תולעת ואזוב
 ,ע"ב זי"בש� הרר, עני� ע  ארז ושני תולעת
אזוב ענוה ושפלות כ, כי צריכי� לשני עניני�

ע� צריכי� גדלות כ, ומאיד�. ושני תולעת
על דר� . שלא ליפול ביאוש בעצת היצרארז 

כל אחד , לפיכ�. ).סנהדרי� מה(ל "שאמרו חז
תורת (. חייב לומר בשבילי נברא העול�

  )שמחה
  

 ,יד( ולקח למטהר שתי צפרי חיות טהורות
  )ד

ו* הטהור צפור משו� הטע� למה נקרא הע
בע צא -צשמרומז הסימני� שהוא טהור  

א* שבתורה , רסואינו ד -וק  פז - פיתירה 
הוא משו� עני� של ' לא מובא האות ו

  )אוצר הידיעות(. קרקב� נקל* -ר. שלילה

  

שמא פגמת חס ? שאינך תופס כלל מה שאתה לומד
וישאלהו , איני יודע שום סיבה: ויענהו התלמיד! ?ושלום

ויענהו , זכור נא שמא פגעת היום בחד מן חברייא: עוד
רק עם הרב מלעשנוב אירע לי , איני מרגיש בשום דבר

  : ויאמר לו המגיד, ל"כדברים הנ
וילך התלמיד , ן תרופהכי אם לאו אי, לפייס אותותראה 

ל וסיפר לו הענין ואשר רבינו ציוה לי "ם זצ"להגאון מוהר
את כבוד עצמי : ל"ם זצ"ויענהו הגאון מוהר, לפייס אתכם

ועתה , אבל כבוד רבי איני יכול למחול, אני יכול למחול
כולם נטולים , דע לך כי כל המדריגות שהיה לך עד עתה

ת "ודה של השיאבל מעתה צא ועמול מחדש בעב, ממך
  .)מאמר סיום בטוב אות י, זכרון טוב(. ותשיג מה שתשיג מחדש

  הסתלקותו
, התנהג בעניוות עצומה". רשפי אש"ק "חיבר הספהרבינו 

אם כי בסוף ימיו היו נותנים לו הרבה , ממש בביטול גמור
כשהוא נסתלק רכושו . כסף בפדיונות והוא התעשר מאד

כל צוה לחלק למעות ואת ה,  נאמד בשלושים אלף רובל
אהב לספר סיפורי  מלובלין' החוזה הק.. ארץ ישראל

והרי , וכאשר סיפר ספור עם סוף לא כל כך טוב, צדיקים
דער  –אז היה אומר בסוף בלי קשר , צריכים לסיים בטוב

הנעשכיזר היה יהודי . נעשכיזר איז געווען א גוטער איד
  . ס"ניסן שנת תק' רבינו נפטר ביום ח -טוב 

 יגן עלינו ועל כל ישראל אמןזכותו 
 

 

  )ז, יד(את הצפור החיה  לחיוש
יעקב ' דבר נפלא שמעתי מר

בגמרא אמרו שאת , ל"ראדישקאווער ז
הציפור החיה שנעשית לטהר את 

ונלמד מהפסוק , ור לאכלהאסהמצורע 
א� היה אסור לאכלה הרי ש, חליוש

שמישהו ימצאנה  יכול לבוא לידי תקלה
הרי לכאורה  ביעק' ושאל ר, ויאכלנה
ה בציפור זו שו� עבודה ואיזה תלא נעש

צד היה לאוסרה עד שהוצר� הפסוק 
וביאר דכיו� שטבלה בד� . רהאוסל

 .חברתה זה הסיבה עצמה היה לאוסרה
  )בית ומנוחה(
  

 ולא והזרת את בני ישראל מטומאת
   )לא ,טו(ימותו בטומאת

יש לפרש מכא� דהמצוה על המוכיח 
למחות ולהתריע על מה שצרי� 

כי בסופו של דבר יעשו דבריו , להוכיח
  , פירות
, והזרת את בני ישראל מטומאתוזהו 

והתוצאה תהיה שבסו* ימיה� של 
השומעי� יתעורר בה� רגש תשובה 

דברי נפתלי בש (. ולא ימותו בטומאת�
  )ע"ק רבי הלל מקולומיי זי"הרה
  

  )נד ,יד(זאת תורת נגע הצרעת 
, עת-זה לבדו נחשב לנגע כאשר צר

על פי פרי ( שאי� לו פנאי לעבודת הבורא
ק רבי אשר הגדול "ישע אהר� בש הרה

  )ע"מסטאלי� זי
 

  )ד, יד( חיות טהורות
פרט לטמא שנגעי� באי� על  י"רשפי

לשו� הרע צרי� ציפורי� שמפטפטי� 
  , תמיד
מצורע אות [ ישרש יעקבספר ב ועיי�
, כ מפטפטי�"שהקשה דטמאי� ג] א
מילה בסלע  .)מגילה יח(' גמל דב"וי

   ,משתוקא בתרי�
א� שתיקה שווה תרי� המילה וקשה 

כיו� דטוב יותר , אינה שווה כלו�
ג� הוי ליה למימר , לשתוק ויהיה תרי�

ורק דיש זמ� לדיבור . ו"ושתיקה בוא
, ת לדברוע )ז, ג(וכמו שנאמר בקהלת 

ורק , וזה המילה באמת יקרה
כשנמשכת משתיקה דהיינו שיתאפק 
כל כ� עד שלא יהיה עוד באפשרי 

  , להתאפק
מילה בסלע כשהיא נמשכת  וזה

. משתיקה שווה המלה ההיא תרי�
, ועופות טמאי� הוא פטפוט בעלמא
אול� הטהורי� הצפצו* שלה� נמש� 

כטבע תרנגול שאינו קורא אלא (משתיקה 
  , )מ לו הרבה תחת כנפיוכ יתח"א

י בצפצו* קול לימוד "שדייק רשוזה 
למצורע שלא ידבר רק מה שנמש� 

  )פרדס יוס$( .משתיקה
  

        שיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודש
        ''''אאאא' ' ' ' המש� מעמהמש� מעמהמש� מעמהמש� מעמ

        
מכוח ' עצמו כי תחילת התעלותו בעבודה בימי פריחתו הי

שנתנו בו חשק והתלהבות  שה� ,ששמע הסיפורי צדיקי�
 י"דברי רשכ "מש ל"ובזה אפ, להתעלות מעלה מעלה

ל לחנ� הקטני� "רצ, "להזהיר גדולי� על הקטני�" הקדושי�
ג�  וכ� ירצו, צדיקי וגאוני עול� ,י סיפורי ומעשי הגדולי�"ע

 )כ, ל ' ישעי(והוא בחינת , להתעלות להיות גאו� וצדיק ה�
ויפה שיחת� של אבות על , "והיו עיני� רואות את מורי�"

ויהא הכל , הצדיקי� ומעשיה� לחינוכ� ותורת� של הבני�
דר� , וועג עאלטע אידישאי� דע� , בדר� ישראל סבא

  .ודר� החסידות, והמדות טובות ת שמי�הירא, התורה
  . סבלנות – בחינו� כלל גדול צריכי לידע זהועוד 
לחינו� משובח יקנה ויקח לו ממדת כדי שיצליח ויזכה ולכ� 

רצינות  - ערנסטקייט, סבלנות: י חוט המשולש"וע, הסבלנות
ליחי� במילוי מצ, וסבר פני� יפות בשמחה, וכובד ראש

כי , ולא להרפות העיקר נישט נאכלאז�, חובת חינו� הבני�
  .ל"כנ 'חנו� לנער וגו

א געוואלדיגע , דברינו באנו לא� הדר� ויסוד היסודותואגב 
 –שכבר אמרו יבואו טהורי� ויתעסקו בטהורי�  .עני�

שמלמדי� לתינוקות תחילה ספר ויקרא וש� הרי מבואר 
, בעבודת הקודש, סקו בקדשי�הרי ע' הכהני� משרתי הש

שאי� יודעי� ואי� מביני� , והנה יש ילדי� בגיל הבר מצוה
הכל כי לא השכילו לחנכ� או� ו, כלו� וזה המביא� להפקרות

בעניני יראת שמי� וקדושה  והיו מרפי� זי� אפגעלייגט
כ עלול לתעות מני "אחלכ� ו. שיירא ויזחל מחטא, וטהרה

וליפול בבאר שחת ע� אנשי , בישימו� דר� עקלקלתו�, דר�
  .ל"דמי� ומרמה חברי� רעי� רח

ואי� מורה , זאת כי אי� אומר לו ואי� דובר לו אנה הוא באכל ו
דר� לפניו להורות לו את הדר� יל� בה במעלות קדושי� 

, מה נעשה עמ� הוריה� ומחנכיה� לא יודעי�אז ו, וטהורי�
ות על לתה, לא ההורי� ולא אחרי�, ואי� איש ש� על לב

  .מעשי הב�
לדבר ע� הב� לפני הבר מצוה , הוא א געוואלדיגע עני�, לכ�ו

  .לעורר אותו להשמר ביראת שמי� בקדושה ובטהרה
ל דיבר בגלוי "זצ החפ� חייבעל  'הק הגאו�שהנה וכידוע 

וזוכי� לסייעתא , ת מסייעו"ובכובד ראש אז השי 
  .דשמיא מרובי�

מעיקרי הפעולות ג� זאת צריכי� לידע שא$ ו
ת לעוצ� הצלחת החינו� הוא כדברי והנחשב
הוי מקבל את כל אד� בסבר " )טו, אבות א (המשנה 

ש (" הוי מקבל את כל אד� בשמחה", "פני� יפות

מענה ר� ישיב " )א, משלי טו (וכמאמר הכתוב  )טז, ג
  ".חימה
, תקיפות במידה מה' מ� ההכרח שיהי מנ�אואכ� 

אבל טוב להעלימו ולהסתירו מבעד כיסוי אהבה 
דהרי , לעזוב כהפקר אסור שהרי ,וסבר פני� יפות

ק על מורא אב "נוס* לכיבוד אב וא� נצטווינו בתוה
ו� שיהא מייסרו ומוכיחו אלא יתרו� גדול בחינ, וא�

הדברי� קרובי�  אז כי, בסבר פני� יפות ובשמחה
שוכחי� שע� חינו� וחבל על ש. להתקבל על הלב

ולהועיל רבות  קע� מע� אויפטוה� א געוואלד
  .אפשר להיווכח בכ� בחוש, ועצומות

מצינו טובי ומובחרי מלמדי צא� קדשי� אשר ש מוכ
עוררי� מחדירי� בתלמידיה� א ווארימקייט ומ

 וממילא ,לה� גודל עוו� לשו� הרע ורכילות
 ל זהלבית� נזהרי� מאד ע התלמידי� כשחוזרי�

ובא� יש לילד שכל טוב , ושומרי� לפיה� מחסו�
 מחמת שהוא נחרתי� הדברי� על לוח לבו לתמיד

כשחונ�  וממילא ,וכ� בכל הענייני�, גירסא דינקותא
לי� ה� מקב אז ,הנער בחו� ובהתלהבות וברצינות

  .אצל� לנצח זה ונשאר, הדברי�
' אפי -, היעוצה למי שנגע יראת שמי� בלבוועצה 

שלא יסיח דעתו מ�  –שעסוקי� וטרודי� בחיי זמ� 
יבקש מאבר�  א� אינו יכול בעצמו אזי אלא, החינו�

ב� תורה ובעל מדות טובות וירא שמי� לחנ� את 
שבאמת האב רוצה מאוד ' ואפי, בניו במקומו
ז זה הרצו� לבד אינו מספיק כי "עכ ,מולחנכ� בעצ

  .למלאות רצונו צרי� לפעול למעשה כדי
בהנפש מעט רוחו בקרבו יגלגל שיחה ביניה� , לכ�ו

ויערב , בנושאי אהבת התורה ואהבת יראת שמי�
אזנ� בסיפורי צדיקי� וגאוני� על שגב יראת� ורו� 

וכ� יחדיר בה� , אי� שגדלו והתעלו ה�, עבודת�
איפה והחשק ליל� בעקבות� להיות האמונה והש
  .א* ה� כמוה�

העיד על  ע"ק רבי נחמ� מברסלב זי"הרהשהנה 

ל לפני כניסתו לעול "זצ רבי לייבממש ע� בנו הגאו� 
א�  ולכ� .עניני יראת שמי� וקדושה וטהרהבהמצוות 

יקחו אותו למחנ� היודע לדבר אז , אי� יכולי� לבד
ולפני הבר מצוה  .ויודע נכו� היטב את כל פינות הדר�

, כי אז הערנסטקייט של הנער גדול עד מאוד, דייקא
חבל "' כ עלול להיות מאוחר מדי וממש בחי"אבל אח

בחברי� , עס ווערט פארדרייט די קא*, "על דאבדי�
, ל"בורי� כארס של עכנא רחרעי� אשר פיה� מלאו די

 ו כבר"אז ח כי, ואז קשה מלאכת החינו� שבעתיי�
ומעדו קרסוליו לתו� , מתחיל לבעוט ופורק מעליו עול

מ� העבודות הקשות אז הוא כבר ו, טיט ורפש
  .אז ולצאת מזאת ארויסקריכע�

 העבודה  אז אבל, תמיד יכולי� להתחזק ולצאתאמנ
� בהגיעו לגיל אול. שבעתיי� קשה ומפרכת מאוד

, המצוות הוא זמ� מסוגל ומוכשר מאוד להדריכו
להיות וכאשר הוא מלומד מנוער בארחות היראה 

מתאוות רעות שנפשו של אד�  ותשיפרבלחיות ו
  , מחמדת�
 אז הוא כי, להציל הבחור על כל שנות הבחרותאפשר 

יודע אי� ובמה להתעלות ביראת שמי� בקדושה 
היסודות של אידישע ויודע כי אלו ה� , ובטהרה
  .קינדער
להחדיר בבנו יראת , לדעת כיצד ומה לדברוהרוצה 

שמי� וקדושה וטהרה למע� יל� לבטח דרכו באי� פחד 
ע סעי$ "שו(מ� הראוי לפתוח על שני סעיפי� , ורתת

' כי בזמ� הבר מצוה הנער בחי .)ה"ד וסעי$ קנ"קנ
ויש בו עוד , כלי הראוי לקבל' תמימות והוא בחי

וחפ  בכל מאודו ונפשו , דינקותא של גירסא המעלה
וע� , ומניח תפילי� לראשונה בשמחה, לעלות במעלות

אז  ולכ� ,יתבר� פרישקייט מקבל עול מלכותו ואדנותו
ובמתג ורס� עדיו , נכו� ללמדו לדעת ליזהר ממה שצרי�

והוא יהיה לו שמירה , לבלו� בל קרוב אל הרע והמר
יל� לבטח בחסד הבורא ואז יצליח וישכיל ו, על תמיד

וא� לא  .בהבינו בבר לבב כי זה שמירה על כל השני�
  .ל אפשר ליפול לבירא עמיקתא"יגל אוזנו למוסר רח

האב שלא יאחר המועד לעזוב העני� הפקר כי ויזהר 
, כי יש שאיחרו פעמיה�, יצא בהפסדו של כמה שני�

, וה� מורטי� שערות ראש� על שירדו ביגו� שאולה
ר שכל אחד יהיה לו געזונטע "ויה, כ�שלא נדע מ

  .ר"אכי .אידישע נחת בניקל

 

        תורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמת
        פניני� יקרי� על הפרשהפניני� יקרי� על הפרשהפניני� יקרי� על הפרשהפניני� יקרי� על הפרשה

        

        בגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיא
        ''''גגגג' ' ' ' המש� מעמהמש� מעמהמש� מעמהמש� מעמ

        



 

 

 

 ג

 ג

  תולדותיו ורבותיו
ל ולאמו "רבי מרדכי נולד לאביו רבי דוב בער זק "הרה

אביו רבי דוב , ח"ה בשנת תק"הרבנית מרת גיטל ע
דכי קיבל רבי מר, בער היה סופר של ועד ארבע ארצות

בילדותו , ל"עיקר תורתו מאביו ומזקנו רבי לייבוש ז
וכשהגיע לפרקו נשא . נראה כבר עליו שלגדלות נוצר

ר יוסף מלענשוב "ה בת הר"את הרבנית מרת רייזא ע
  .ל"זצ

ק המגיד רבי יחיאל "היה תלמיד מובהק של הרהרבינו 
מרוב עזוזו , ושמו יקר על הארץ, ע"מיכל מזלאטשוב זי

מעשי (. תיו דבריו היו נשמעים בשמים ובארץונפלאו
  )הגדולים החדש

מצאנז בלשון קדשו " דברי חיים"ק ה"שאמר הרהכידוע 
בעקבות מעשה שהיה שהצביעו בפניו על ספר הנקרא 

ח "ז הגיב הד"ששם מרומז זמן לגאולה וע" עצי עדן"
אז מען ווייסט זאגט מען נישט און אז : "בביטוי חריף

ומי , מי שיודע אינו אומר("" מען נישטמען זאגט ווייסט 

נאר דריי צדיקים האבן : כ הוסיף"ואח, ")שאומר אינו יודע
' און ר, דניאל הנביא, יעקב אבינו: געוויסט דעם קץ

שלושה שידעו את זמן הקץ הגאולה (. מאטילע נעשכיזער
דניאל הנביא ורבינו רבי מרדכי , יעקב אבינו: השלימה ואלו הם

   .)ע"מנעשכיז זי
מרדכי : "מלובלין אמר על רבינו' ידוע שהחוזה הקוכן 

כולו לשם ", או בנוסח אחר, "לבדו' בן גיטל בלתי לה
  ".שמים

ושאלו מאין , ע"ק מנעשכיז זי"אחד בא אל הרהא "פ
ואמר לו שאין עסקו , וענה לו שהוא ליטאי, הוא

ל שהוא מחסידי "ואמר לו הנ, באנשים שאינם מאנשיו
ואמר שהינו צריך עכשיו , פצוושאלו לח, קאברין
, ושאלו ומי חברך שבא יחד אתך. והבטיחו... לשלג

שגם הינו נצרך לשלג , ל הוא מתנגד שכינו"ל שהנ"וא
בחשבו שאם לו ירד , אבל אינו רוצה ליכנוס אל הרבי

. הרי ממילא ירד גם על חלקו שהוא בשכנותו, שלג
 ,וירד השלג רק על חלקו!. ?אזוי: ונענה הנעשכיזער

ילדים חזרו מהחדר .. וחלק חבירו שכנו היה נקי משלג
ונענה אחד הרי אין עכשיו , ופתאום התחיל לרדת שלג

ודאי קיבל כבר הרבי כסף מאחד להוריד , עת שלגים
הא : ואמר להגבאי, והרגיש זאת הנעשכיזער... לו שלג

שלא , וקנה נעלים חדשות לתינוקות אלו, לך כסף
  .)קפג' ח עמ"פורי הרמסי(... ימיסו את השלג שלי

  חולים ומחיה מתים מרפא 
ל סיפר "יצחק מנעשכיז זצ' ק ר"ה הרה"של רבינו ה בנו

הנה על כל הנוראות : ל"בקדשו מעשה נורא בזה
 )רבינו מרדכי(והנפלאות שידענו שעשה אבא מארי 

על , שהחיה מתים בפה נעשכיז, ה אותות ומופתים"זלה
עגונה אחת  .כמו על מעשה זה, הכל איני מתפלא

ל שיתיר "היתה מפצירה מאוד לפני אבא מארי זצ
ופעם אחד , והיתה לפניו פעמים רבות, אותה מעיגונה

ואמרה , מה אעשה לך: והשיב לה, נלאה נשוא צערה
וכי ' והשיב רבינו הק. היפלא מרבינו להחזירו לי, אליו

הנה עומד ספל מים אולי , פה הוא שאוכל להושיע לך
היא בגודל אמונתה האמינה כי לא והאשה ה, שם הוא

והביטה בתוך הספל , יצאו מפיו הקדוש דברי הבאי

   ע"זי מרדכי מנעשכיזק רבי "הרה
 ) ס"קת( ניס�' חיומא דהילולא 

וצעקה הנה הוא נראה יושב , מים שעמד שם
ואמרה , ושאל אותה האיך הוא יושב, בספל

ואמר לה , ביארמלקע על ראשו בלי כובע
ונתנה ידה להספל , הראינו את היארמלקע
  ...והוציאה את היארמלקע

ותפר בחצר , עלה היה חייטשב: היהוהמעשה 
והיארמלקע , וישב לפני חלון פתוח, במרחקים
ופתאום נשאה הרוח את היארמלקע , על ראשו

עד , והוא חיפש אותה ולא מצאה, מעל ראשו
ונשאו לבו , שעלה על לבו כי לא דבר ריק הוא

ואשתו הראתה לו את היארמלקע , ושב לביתו
כרון ז(. והתיר עיגונה, והכירה, שנאבדה ממנו

  .)מעבדות הצדיקים אות כז, א"טוב ח
במיוחד , ידוע כי היה רבינו מרפא משיתוקוכן 

. וריפא הרבה משותקים, משיתוק רגליים
ק רבי "שגם הה, כמסופר שאיזה אברך חשוב

ק רבי יוסף מיאמפלי "ברוך ממעזיבוז וגם הה
ניסו מאד בכל כחם להמשיך לו רפואה ולא 

נו מרדכי אז הם עצמם פנו לרבי. הצליחו
שהיה ידוע כבעל מופת הגדול של , מנעשכיז

ביארצייט של רבו המגיד , פעם בשנה. הדור
היה מגיע , ע"ק רבי מיכל מזלאטשוב זי"הה

ואז הם מסרו לו את התיק , למקומו להילולא

  .קם על רגליו והלך כאחד האדם, טיפה
  ישועות ונפלאותפועל 
ק רבי "י בצעירותם היו הרהכ, ל"ל פישמן ז"מי' ח ר"הרהסיפר 

ק "והרה, ק רבי אריה לייב השפאלער זיידע"מרדכי מנעשכיז והרה
ושלשה אלו , רבי מרדכי החזן מזסלב חברים וידידים קרובים מאוד

והסכימו , והיו צדיקים נסתרים מעיני אדם, ביחד' עבדו את ה
לא יעשה כן רק , ביניהם שאם יגזר על אחד מהם שיתגלה בעולם

  ...כל השלשה ביחד בהסכמת
והולך שמו לפניו , היום ויצא שמעו של רבינו מנעשכיז בעולםויהי 

ואלפים , בכל המדינות לאמר כי הוא פועל ישועות ונפלאות
ק השפאלער "וכשמוע זאת הרה. שוחרים לפתחו לבקש את ברכתו

ויהי . נסע אליו לשאלו על הפירו את התנאי שביניהם, זיידע
משרתים וגבאים , ה ראה מלכות שלמה לפניווהנ, בהגיעו נעשכיזה

ואלפים נוהרים להיכנס אליו , מקיפים את מעונו של הרבי
וביקש שרוצה להיכנס פנימה לרעו וידידו משכבר , ולהתברך מפיו

בהיותו אדם , אולם הגבאים לא הניחוהו עתה להיכנס, הימים
ויהי בהתווכחו עם הגבאים שעמדו על יד דלת . בלתי מוכר וידוע
ָמאר 'הרים השפאלער זיידע את קולו וצעק , חדרו של הצדיק

והכיר שזה , ק רבי מרדכי את קולו מתוך חדרו"ושמע הרה', ָדאך
לייב ותיכף פתח את הדלת ופנה ' ק רבי ארי"קול רעו וידידו הרה

שיזהרו ממנו כי יכול הוא לעשות מהם גל של , ואמר לגבאים
ו על אודות הפרת ושאל, ק משפאלא"נכנס אליו הרה, עצמות
ויען לו רבי מרדכי כי הוא לא הפיר שום תנאי ואינו אשם . ההסכם

בעת שהתאכסן באיזה , לפני זמן: וכי כך היה המעשה, כלל בדבר
לפני שהלך משם בירך את בעל הבית ובני , אכסניא לזמן מה

ובעת שכבר יצא מהבית ועלה , ונשאו ברכותיו חן בעיניהם, ביתו
, ששכחו לבקש ממנו ברכה לאחד מבניהםנזכרו , על העגלה

מדוע שאכנס , ויאמר להם, ובקשו אותו שיכנס לתוך הבית שנית
ויצא אליו , ואכן נכנסו ויקראו לו, קראו לו שיצא אלי החוצה

וכי , ק משפאלא"ק רבי מרדכי ויאמר להרה"וסיים הרה. ובירכו
שהבן הזה משותק ברגליו מבלי יכולת להלך , מנין היה לי לדעת

, וכיון שיצא אלי כאילו לא היה כלום. ל זה כבר שמונה שנים"רח
תיכף יצא שם בכל האזור ומזה , ונתחולל נס גדול כזה לעיניהם

ומן השמים סיבבו זאת , אולם איני אשם בדבר כלל, נתפרסמתי
  .באופן כזה

  'בעבודת ההשגות 
ה נסע אל המגיד הגדול "שרבו המגיד מזלאטשוב זצוקלהידוע 

וגם רבינו הנעשכיזער שהיה . א"יע ועכי"ה זי"זצוקללה ממעזריטש
ופעם אחת , נוסע לרבו המגיד הזלאטשובער נסע אז גם כן לשם

וישאלהו , נכנס הנעשכיזער לבקש שם את רבו המגיד מזלאטשוב
שהיה תלמיד המגיד הגדול , אחד שהיה מהמפורסמים הגדולים

עוד בימי כי הנעשכיזער היה אז , את מי אתה מבקש: ממעזריטש
את רבי אנכי : ויענוהו, בהיותו עוד רב בעיר לעשנוב, נערותו
רבי הוא המגיד : ויענהו הנעשכיזער, מי הוא רבך: וישאלהו, מבקש

ויבט . אתה ורבך לרבי צריכים: ויאמר אליו השואל. מזלאטשוב
הנה : כאומר, ויתן ידו על שכמו, עליו הנעשכיזער בתרעומת

  ...הגדלת לדבר
ודרך , ל שהיה תלמיד של המגיד ממעזריטש"השואל הנאותו והנה 

ל היה ללמוד עם איזה מתלמידיו שיעורים "המגיד הגדול זצ
ל היה לומד בחכמת "ועם התלמיד הנ, מיוחדים לכל אחד בזמנו
, ויהי בלילה ההוא כשישב לפניו ללמוד, הנסתר אחר חצות לילה

מיומיים  וישאלהו מה יום, ראה המגיד כי אינו משיג את הלימוד

לרבינו היה ענין גדול בשתית כוס . לטיפול
שמהשיריים של הקפה היה מרפא את , קפה

נו שלח לאברך הזה קצת וכן הוה שרבי. החולים
, יחד עם מקלו האישי, שהוא שתה' קאווע'

יקח את , ואמר שישתה את השירים של הקפה
ותהום ", וכך היה בפשטות –המטה ויבוא אליו 

האברך המשותק לחלוטין שתה ". כל העיר

  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

  )ה"תקפ(אל מאפטא בוז בעל אוהב ישר'ר שמואל ממז"רבי אברה� יהושע העשיל ב –
א "ר ישראל צבי הירש ליפינער תלמיד החוזה והרר"רבי אשר זאלקי מגראדזיסק ב

  )צ"תק(ענסק 'מליז
צ "הצ' תל, ד פאלאצק ולובלי�"אב תורת חסד' ר ב'ר שלמה ליאדי"רבי שניאור זלמ� ב

  )ב"תרס( מלובויטש
  )ט"תרע(ר אברה� שמואל מברזנה "רבי יוס* מסארני ב

  )ז"תרצ(חת� רבי מרדכי משומסק  -ר יחיאל מיכל"יוזופוב ב רבי ברו� הלוי
  )ו"תשס(משנת יוס*  -ר אריה לייבוש"יאשע בלזער ב-רבי יוס* שטייכעל

  )ד"תרפ(ר דוד מדינוב "וב ב'זארבי צבי אלימל� שפירא מבל
  )ז"שנ(ר מאיר מפאדובה "ד וויניצאה ב"רבי שמואל יהודה קאצינילנבוג� אב –

ספר דצניעותא דיעקב  –ר אליעזר ליפמא� "מ בלובלי� וקרעמני  ב"ר ש'רבי יעקב תעמירל
  )ו"תכ(ת "עה

  )ט"תרנ(ד בריגל "ר משול� זלמ� יהונת� ליפשי  אב"רבי ירוח� טייטלבוי� מטארנא ב
  )י"תק(עטרת שלמה \כסא -ר יעקב מבילגארד"ד רויסטי  ב"רבי שלמה מונייא� אב

  )ד"תק(ר יעקב אבולעפיה "רבי חיי� ב
  )ח"תרפ(כלי חמדה ' ר חיי� יצחק פלוצקי ב"מאיר ד� ברבי 

  )ז"תש(מברגסאז  ושולח� הטהור שומר אמוני�' ר שמואל יעקב ראטה ב"רבי אהר� ב
  )ד"תק(ר יוס* איש אמת אבי המגיד מזלוטשוב "רבי יצחק מדראהביטש ב -

  )א"תרס(ס "ק החת"חת� הגה -ר משה"רבי ישראל גייגער ב

  )ג"תש(ר פנחס מקאנטיקוזבה "ד רבינובי  מזולקובה ב"ירבי שמואל אברה� אבא ה
   .ד"הי מאברויקא' אליהו הק ביוביניה� ר' ש בעלי התוס"נעקה –
  )נ"תתק, א"ד( .ד"הי ר יצחק מיואני"ט ב"יו ביור

  )ס"תק(ר דוב בער "רבי מרדכי מנעשכיז ב
  )ו"תשל(אמרי אברה�  -ד דאברא"ר מאיר צבי ענגלארד אב"רבי אברה� ב

  )ו"תשט(גשר החיי� ' ינסקי ב'ר אהר� טיקוצ"יחיאל מיכל ברבי 
  )ה"תקפ( החוזה ומרימנוב ומקאזני ' ותל ר נפתלי יאלוש מלא הרועי�"רבי יעקב צבי ב –

  )א"קפ(ר חיי� "ד ווינא ב"ד אב"בלומלי� הי -רבי אהר� פלומל
  )ז"שצ(יוס* אומ   -מ"ר זעליקמא� מפפד"רבי יוס* יוזפא ב
  )ח"תרמ(ה "ת ברכת רצ"שו -ר מרדכי זאב"ד לבוב ב"רנשטיי� אברבי צבי הירש בו

  )ט"תשכ( ר בנימי� ביינוש"ב הצדיק הירושלמי רבי אריה לוי�
  )ב"תשל(אמרי חיי� ' ני  ב'גר מויזאר ישראל ה"רבי חיי� מאיר ב

  )ט"א תפ"ב(ר עמר� "מרי� הנביאה ב –
  )ז"תמ(ב ר מאיר מלבו"ד אוסטראה ב"ק הלוי אב"רבי שמואל שמעלקא ז

  י מאוסטילא "ר חת� ר"בזיו -ר ד� מראדויל"רבי שמואל יחיאל מבוטושא� ב
  )ב"תרכ(מלובלי� ' ש חת� רבי יוס* מטורוטשי� בהחוזה הק"ובזיוו

  )ג"תשס(ד "� וראש אבות ביה"ר מיימו� משאש רבה הראשי הספרדי לי"רבי שלו� ב
  )'לא "ה(ר נחמ� מגירונדה "רבינו משה ב - '�"הרמב'–
  )צ"ש(ר אברה� הלוי "ב שני לוחות הברית 'ב -רבינו ישעיה הורבי   - 'ה"שלה'

  )ט"תקצ(ר יצחק ליפשי  "חמדת שלמה ב' ב ד ווארשא"אב רבי שלמה זלמ�
  )ח"תרכ(כ בהר הזיתי� "מנו. ר יצחק מקאליש"מחברו� ב - רבי שלמה מפרימישלא�

  )ח"תרל(אה כה� מר \ראשית ביכורי� -ר ישראל משה הכה� מוילנא"רבי בצלאל ב
  )ח"תרס(ל מסיגעט "רבי אברה� שאג והייט' תל -ד קראסנא"רבי יעקב משה שוואר  אב
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  'א -ההכנה לחג הפסחבנושא 

   
שמחתי במאוד בהערה כיצד לעודד לבחורי� : שאלה
בנושא החשוב של קריאת שמע בזמ� ולימוד התורה ' שיחי

י האמת שג� אני כאבא התעוררתי לעצמ, בימי בי� הזמני�
ביתר שאת בעני� קריאת שמע בעונתה וכמה עלי להוסי* 

והיות ואנו בחודש ניס� ומתכונני� לחג הפסח , בלנצל הזמ�
ה כיו� הגדות של "ונכו� שב, בפתח" והגדת לבנ�"ומצות 

אשמח מאוד א� , , מצויי� לרוב' פסח ע� פירושי� וכו
  ... לבחורי�\מה וכיצד להעביר לילדי�, אפשר להוסי*

גליונכ� החשוב ומדורו החשוב והמשובח בפי כל  כיתדעו 
, הדברי� נכתבי�, עולה על שולח� מלכי�" פרקי חינו�"

הש המלא שמור  - ס אשדוד.מ.א( –. בטוב טע� יישר כוח
  .)במערכת
ה כמו שציי� השואל "לכתוב על חג הפסח שב: תשובה

כננס על גבי ענק , ה השוק מוצ* באלפי הגדות"הנכבד  ב
ד נעורר ביד כהה "ולדרכינו בס, י� אל תעמודובמקו� גדול

  . כיהודה ועוד לקרוא
  

  חודש ניס�עבודת 
  )'מסכת פסחי נר מצוה אות ו( 'ה הק"השלכיו� מפורס

שכל החודש , "החודש הזה לכ� ראש חודשי�"פ "עה
כמו שנפסק , דהיינו כל יו� יש בו קדושת ראש חודש

ואי� גופא מזה ר -להלכה דאי� אומרי� תחנו� כל החודש
ולא זו בלבד ידועי�  -שיש בחודש ניס� קדושה מיוחדת

ימי� אלו יקרי ער� שעה : "מסוכטשוב' אבני נזר'דברי ה
או כמו שאמר האבני נזר  )ו"ח סימ� של"או(" ליו� יחשב

א שכיבדו מאוד בזכות זקינו "זיע ק מאמשינוב"הרהל
א והפציר באבני נזר "זיע יצחק מווארקא' ק ר"הרה

בשמחת חתונת נכד סירב האבני נזר והצטדק להשתת* 
  : ל"בזה
בחודש ניס� ותשרי אינו יוצא מביתו מאחר ורגע כי "

במאמר (. בחודשי� אלו כיו� יחשב בשאר ימות השנה
א שכתב "ק הישמח משה זיע"מוסגר ידוע מכתב קודשו של הרה

בני : "א"זיע ד דראהביטש“אלעזר ניס� אב‘ רק "לבנו יחידו הה
ל� לדעת כי שני ינקותיה ה ה מבחר החיי וביטל ידידי הלא 

מעוות אשר לא יוכל לתקו� . שזה אחת בה� הוא מגדולי העוונות
וחיסרו� לא יוכל להמנות כי תמול לעד לא ישוב ושעה אחת בשני 

וא יקח אד צרור ..הבחרויות כשנה שלימה בשני העמידה חשוב
כ יותר מזה הוא "וא, כספו וישליכו למצולות הנהר משתגע ייקרא

.. משתגע מי שמשלי� קצת זמ� מחייו לקיא צואה בלי מקו' נק
  . )כ"ע" ו בימי קדושי ימי ניס� אלו"ו ב� בנו של ק"ק

 שבימי�  )פקודי(אגרא דכלה מה שהובא במפורס
הראשוני� שבחודש ניס� המה כראשי חדשי� דכתיב 

שימיו חשובי� כראשי " החודש הזה לכ� ראש חדשי�"
 )בא( אהבת שלווסגולת ראש חודש מובא ב. [חודש

שלפעמי� שעה בראש חודש כל החודש תלוי בו א� 
ק רבי מנח מנדל "הרהומביא בש� ]. ש"מנצלו כראוי עיי

א שכל יו� מהחודש מורה על חודש בשנה "זיע מרימנוב
ק "ומביא שהרה. ניס� הוא לעומת חודש סיו�' למשל ג

רוח קדשו בכל יו� מה א היה כותב ב"זיעהחוזה מלובלי� 
ובאותה שנה שנתבקש בישיבה של , יהיה בכל חודש

פ מפי ספרי "הגש(מעלה לא כתב רק עד חודש מנח� אב 
  .)וסופרי
 , אלו וכאלו צריכי� להישמע בבית ולא רק להשמיעדברי

        פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�

        הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� 
        מחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכי

" הנה ימי� באי�"האווירה והנשימה בבית צריכה להיות 
בספר ". ת לבנ�והגד"גדולי� ומרוממי� ובפרט בימי� של 

ב רוצה "מביא על ההלכה וא� בעה )ג"שבה( עבודת ישראל
יעמיד מבני ביתו אצלו בשעה שמבר� ויתפזרו לבדוק איש 

נראה  )ב"תל' ח סי"או(. ב"במקומו על סמ� ברכה שביר� בעה
לכל אנשי ביתו ... ב צרי� להשפיע על"הרמז בזה שבעה

  .בה שלימהכדי שיוכלו לשוב בתשו  - ש "עיי, קדושה וטהרה
ימי� מקודשי� אלו בכל צעד ושעל מה טוב ומה נעי� ננצל 

ילדי� : האבא עוצר ואומר לבני�, שבעבודת הניקיו� בבית
יקרי� את� רואי� עבודתינו בניקיו� בשיפשו* ובמירוק זהו 

שהחמ  הוא היצר הרע ועלינו ' מה שהאריכו בספרי� הק
  .לבערו מקרבינו

טי בדיקות חמ  בפסח כל פר: "לפסח כותב המאירהאור 
וצרי� לבערו , ר המצוי בחורי� ובסדקי�"הכל רומז על היצה

והשומר פסח מחמ  משהו כהלכתו ויחמיר בו , ברוח משפט
יועיל  ע פרטי רמיזתבכל החומרות שהחמירו המחמירי� ו

לנפשו מאוד כל השנה והכלל כל רמזי עניני פסח לבער רוח 
וכלל זה נקוט , טהרההטומאה ולהשרות בקרבו רוח קדושה ו

ביד� א יעשה כל הדיני מהגעלה ושמירת המצה מחמ� 
אינו מועיל לנפשו להשרות בקרבו טהרה , ב"משהו וכיו

אשר ידע בנפשו  וקדושה עליונה עד שיבער מפנימיות לבו
ר "מה שצרי� לתק� ולבער חשש חימו  היצה, ולא זר אתו

  .ש"עיי. השורה בקרב לבו
  

  ו� למעשהבעבודת הניקיהכוונה 
 אלו צריכי� להשמיע בשעת מעשה כמו שנפסק ודברי

כ הוא יחשוב שכ� "בהלכה בשעה שעושי� הכפרות בעיו
ע� הרגשות . ז להתעורר בתשובה"צרי� לעשות לנו ועי

וזה , נעלות אלו צרי� לעשות בעבודת הניקיו� והקירצו*
  .ק"חודש ניס� ודו - שלוב חודש תשרי

ק "הנני לא יותר כמעתיק מספרי רבותהלא הייתי כותב דברי אלו ו(
פרקי "והיות ומדור זה הוקדש ל, ומיגו דזכי לנפשיה זכי לאחריני

, בשעת הקירצופי� והנקיונות, ולכ� בשעת מעשה, ")חינו�
  :הרהבתי עוז לכותב�

 הבחורי� עוזרי� ומסייעי� בלנקות הבית זה \כשהילדי
שאת� עכשיו , "טייערע קינדערלע�: "הזמ� לעורר בחכמה

בפועל עוזרי� בניקיו� הפסח הנכ� בוודאי יודעי� הגמרא 
אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנ� מאי דכתיב  .)נזיר כג(
וצדיקי� ילכו ב� ופושעי� ' כי ישרי� דרכי ה )י, הושע יד(

יכשלו ב� משל לשני בני אד� שצלו את פסחיה� אחד אכלו 
לשו�  לשו� מצוה ואחד אכלו לשו� אכילה גסה זה שאכלו

מצוה וצדיקי� ילכו ב� וזה שאכלו לשו� אכילה גסה 
ל האי רשע קרית ליה נהי "ופושעי� יכשלו ב� אמר ליה ר

  ... 'וכו דלא קא עביד מצוה מ� המובחר פסח מיהא קא עביד
 נכו� שעצ� העזרה הוא . מזה דהכל לפי המחשבהרואי

אבל תכניסו עוד , כיבוד אב וא� שאי� דומה לה במעלתה
עוד מחשבה כל עבודת הניקיו� לפסח הכל הוא כמשל מוח ו

 אלימל�' הרבי רליצר הרע שבוער בקרבינו תמיד כמו שאמר 
  :א בתפילתו"זיע
כי לא במרד ובמעל חלילה וחלילה , גלוי וידוע לפני� כי" 

כי א� מרוב היצר , מרינו את פי� ודברי תורת� ומצות�
ר מביאנו עד אש, לא ינוח ולא ישקוט, הבוער בקרבנו תמיד

  . כ"ע. 'וגו" אל תאות העול� השפל הזה ואל הבליו
של חודש ניס� זמ� תשובה מאהבה ' מתוק נת� לנו ה זמ�

ק האמרי חיי� היה "כמו שהרה. לקרצ* מאיתנו את החלודה
. שואל בימי� אלו היכ� אתה אוחז בלהוריד החלודה

  . והדברי� נוקבי�
ד תראו "להעביר דיבורי� אלו באמת ובתמימות ובסתנסו 

וכדאי לנצל ימי� אלו ולהשחיל בשעת מעשה ! שזה פועל
  .'עבודת ה

  'כל חמירא'בשעת הבדיקה ואמירת הכוונה 
א מדי שנה "שליט ני�'ר מויז"ק אדמו"כבפומיה של מרגליה 

אנו אומרי� בביטול חמ  כל חמירא : "ל"ושנה לחזור עליו בזה
� כי כאשר חפ  לבער החמ  צרי, וחמיעא דאיכא ברשותי

מודה ומתוודה , להכיר שורש החטא למע� ידע להזהר מפניו
כיצד , לפני קונו כל החמ  מסטרא דיצר הרע הנכנס לרשותי

ה ממעל אשר -הלא נית� בי נשמה חלק אלו? מצא ק� בלבי
  !טהורה היא
בעיני לראות ולהסתכל אנה ואנה " דחמיתיה"ואומר מתאונ� 

א נכשלתי וממיל, ללא בקורת ומחשבה א� מותר או אסור
בספרי יראי� " דלא חמיתיה"והסיבה לזה , בראיות אסורות
הייתי מעיי� בה� הייתי נזהר בעיני להעביר� לּו , וספרי חסידות
ולגלות� רק בשעה שאשב ללמוד להביט , ו"מראות שוא ח

  ', בתורת ה
ו ואלמלי  האירו עיני בתורתו אז לבטח דבוק היה לבי במצותי

אול� , זולתה היתה מתבטלת כל אהבה וחמדה, ש באהבה"ית
" דבערתיה"בדר� לא טוב אז רע לא ימאס ונמש�  דחמיתיהיע� 

" ודלא בערתיה", לתענוגי� חמריי� לָחֵמ התלהבות הלב 
והתגבר היצר על החלק , התלהבות אש קודש לדברי� רוחניי�

וכאשר יתעשת האד� קוד� הפסח וניח� על , ה ממעל-אלו
יוציא כל חמצו , דרכו הקוד�יעזוב , רעתו יתחרט על חטאיו

ויהא מוכ� באפס מה לקדושת המצה להגביר כח , מלבו
  .כ"ע". הנשמה
� רוקד ולא נות� לנו מנוח: האבאאומר  .. זה הוא החמ  שעדיי

אפשרי בפירוש לחזור עליה בבית בגמר בדיקת ' אימרה זו וכדו
  . חמ  להכניס נשמה במצוות כמה שאפשר להעיר לנשמות

 תולדות יעקב יוס$יוצא מפי כה� גדול בספרו היא מפורש  וכ�
)  :ק"וזל )קדושי
ובכלל� הוא , עניני� כמו בכל המצוות' לי דפסח כולל ב ונראה" 

ומרגלא בפומא דאינשי תפלה , מצות תפילה שיש בו גו* ונשמה
כ� יש במצות ביעור חמ  גו* . בלא כוונה כגו* בלא נשמה

הוא דיני , ביעור חמ דהיינו המעשה ע� הכוונה השיי� ל, ונשמה
ובשעת , מוסר שרמזו הקדמוני� על ביעור חמ  הוא היצר הרע

כ זהו שאמר "וא. 'ביעור חמ  יכוי� לבער היצר הרע מקרבו וכו
ודורשי� הוא דיני מוסר השיי� . ל דיני חמ  במעשה"ר, שואלי�

שיהיה במצות ביעור חמ  , למעשה ביעור שידרוש החכ�
  .כ"ע". ה� גו* ונשמהוהכשר כלי� ואינ� שיהיה ל

 בפירוש שזה הכוונה הגדולה במצוה כבירה זו בימי� אלו רואי
  .וחובה עלינו כהורי� שילדינו פיקדו� אצלינו לעורר� על זה

פע� אחת באור לארבעה עשר : ח"אות כ' מעשי אבות'במובא 
ק "וכשנפרד מהרה, בניס� הגיע אחד שנסע מלעכוויטש אל עירו

א אמר לו שיפרוש שלו� בשמו "יעז ק מלעכוויטש"הסמ "ר
� בחורי� ובסדקי�: "ש ויאמר לה� כהאי לישנא"לאנ א� , "בודקי

ניגש האיש אל בית , מאחר שהתאחר מאוד ומיהר לדרכו
� "הרבי אמר : הכנסת ודפק בחלו� מבחו  וקרא בקול בודקי

המעשה היה לפני תפילת ערבית ונכנסו , "בחורי� ובסדקי�
כ תפילת ערבית במש� כמה "י� אחהדברי� בלב� והיו מתפלל

שעות בבכיות ובצעקות עד שיצאה קול הברה בעיר שהחסידי� 
  ...כ"ע. נטרפה דעת� עליה�

בודקי� בחורי� "אומרת שהרגישו והפנימו את משמעות זאת 
א היה מספר "זיע האמרי חייק "ומפורס� הדבר שכ, "ובסדקי�

 ק האהבת ישראל פנה"ק הס"לאחר בדיקת חמ  שפע� הה
כעת בדוק את "נא : ל ואמר לו"ז מרדכי חנא' ר' לחסידו המפו
� : "מ חנא בחכמה"השיב ר, "החמ  שבליבי כל מקו� שאי

ר "ק אדמו"כג� . :)פסחי ב(" מכניסי� בו חמ  אי� צרי� בדיקה
ומה טוב כשאביו מלמדו . א היה מספר עובדה זו"זיע א"מתו

צאי� מהלב ודברי� אלו ע� רצינות ודברי� היו, תורה ומוסר
  .א גוט שבת    .נכנסי� ללב

  
  .ה בגליו� המורחב לרגל שבת הגדול וחג הפסח"יופיע אי' במאמר 

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
  האשה החשובה

  ה"ע דודדודדודדודר "ביפה יפה יפה יפה     מרת
  ג"ניס� תשס' נפטרה  ח

  .ה . ב . צ . נ . ת 

  זכותל
  היקר והנעלהידידינו 

חוה חוה חוה חוה ב�  יהושעיהושעיהושעיהושע' ח ר"הרה
  א"שליט לאהלאהלאהלאה

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
ה בת "ע חיהחיהחיהחיההרבנית 

  ל"זצ פנחספנחספנחספנחס' צ ר"הגה
ק ק ק ק """"אבדקאבדקאבדקאבדקח "א

        וואידסלאבוואידסלאבוואידסלאבוואידסלאב
  ניס�' נפטרה ט

  .ה . ב . צ . נ. ת
===  

צ "י הגה"הונצח ע
שלו� שלו� שלו� שלו� מורינו רבי 

  א"שליט סופרסופרסופרסופר

        זה מוקדשזה מוקדשזה מוקדשזה מוקדשליו� ליו� ליו� ליו� גגגג
 ל האישש נשמתולעילוי 

תמי� בדרכיו , היקר באד�
, ולב טוב שעזר לזולת

מחשובי מתפללי מרכז 
  התהילי� העולמי

  ל"ז אל עלמהאל עלמהאל עלמהאל עלמהיחזקיחזקיחזקיחזק ה"ה
' ה אדר ב"ביו� כע "שנלב

  א"תשע
  . ה .ב  .צ .נ  .ת

===  
לבני משפחתו תנחומינו 

ר שלא תדעו עוד "יה
מצער ובנחמת ציו� 

   .א"וירושלי� תנוחמו בב
  

        מזל טובמזל טובמזל טובמזל טוברכת רכת רכת רכת בבבב
האבר� החשוב והנעלה לכבוד 

 "אור מנח�"מחשובי כולל 
  לעלוב

  ו"הי מאיר סיגלרמאיר סיגלרמאיר סיגלרמאיר סיגלר' ח ר"הרה
שמחת הולדת הבת לרגל 

  צ"בשעטומ
ר שיזכה לנחת ושובע "יה

  .ס"שמחות וכט

אנא להמשי� להרבות בתפילה אנא להמשי� להרבות בתפילה אנא להמשי� להרבות בתפילה אנא להמשי� להרבות בתפילה 
        בתחנוני�בתחנוני�בתחנוני�בתחנוני�וווו

        עבור האבר� היקר והחשובעבור האבר� היקר והחשובעבור האבר� היקר והחשובעבור האבר� היקר והחשוב
        שששש""""יצחק ב� לאה לרפויצחק ב� לאה לרפויצחק ב� לאה לרפויצחק ב� לאה לרפו' ' ' ' רררר

  גייגרגייגרגייגרגייגר
  
  בלוי
 

        לזכר עול� יהא צדיקלזכר עול� יהא צדיקלזכר עול� יהא צדיקלזכר עול� יהא צדיק
חיי� חיי� חיי� חיי� ני� רבי 'ר מויז"ק אדמו"כ

ר "ק אדמו"ל ב� כ"זצוקמאיר מאיר מאיר מאיר 
  ל"זצוק ישראלישראלישראלישראל    רבי

  "אמרי חיי�אמרי חיי�אמרי חיי�אמרי חיי�"בעל ה
' הונצח לכבוד יומא דהילוליה ט

  ט"ניס� הבעל
חיי� חיי� חיי� חיי� ' י ידידינו החשוב ר"ע

' זכותו הק, ררררצביה גייגצביה גייגצביה גייגצביה גייגב�  מאירמאירמאירמאיר
  .תעמוד לו בכל מילי דמיטב

 

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
  ישראל מרדכי מנשהישראל מרדכי מנשהישראל מרדכי מנשהישראל מרדכי מנשה' ר

זיידל אלעזר מנח� מענדל זיידל אלעזר מנח� מענדל זיידל אלעזר מנח� מענדל זיידל אלעזר מנח� מענדל  ח"הרהב
  ל"ז אברה�אברה�אברה�אברה�

�        ליפשי�ליפשי�ליפשי�ליפשי
  ז"תשס ניס� 'ע י"נלב

  .ה . ב . צ . נ . ת 
י בנו ידידינו היקר והנעלה "הונצח ע

  ו"הי צבי ליפשי�צבי ליפשי�צבי ליפשי�צבי ליפשי�' ח ר"ח הרה"רודצו
 


