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 שזהו.  ודור ה� נסיונות כלליי� וה� נסיונות פרטיי�
דהיינו  שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנושממשי� ואומר 

ר אחד וג� אי� לנו רק ע� שליח אחד "שאי� לנו רק ע� יצה
כ הרבה שליחי� של "אלא יש לנו ע� כ, ר"של היצה

ר אינו מוותר "היצה, ר זה באופ� כזה וזה באופ� כזה"היצה
א לפי מדריגתו "ל את כאו"והוא מענה רח. על א� אחד

  .ל"רח
ז העני� ממילא אפשר ויש "עכבר ממילא  שמדברי� וכ

ר נקרא מל� זק� "להרחיב ולהוסי� בזה דהנה ידוע דהיצה
, וכסיל, זק�, וכסיל והיינו דיש לו שלושה שמות מל�

והעול� מקשי� מילא מל� זק� הרי רואי� זאת שהוא מל� 
ל את כל העול� את כל השלעכטע "שהרי הוא מרמה רח
והנה מה שהוא נקרא זק� , יקרא מל� גויי� וממילא לכ� לזה

ג� צרי� להבי� אבל אולי אפשר לומר קצת דהפשט הוא 
שהוא נראה ג� כאיש מכובד ע� מעמד יפה והוא נאה 
ומקובל אצל כל השלעכטע גויי� מ� הקצה אל הקצה מכל 

והוא לוקח רחמנא ליצל� את כל העול� כל , ל"הצדדי� רח
א באופ� "אש� כהשלעכטע גויי� והוא מטמט� ומסובב ר

ל "אחר והוא איש מכובד אצל כל השלעכטע גויי� רח
שהלא ה� עושי� רצונו וזהו שהוא נקרא זק� דהיינו נשוא 

  .פני�
שזה עדיי� צרי� להבי� למה הוא נקרא כסיל וכי כסיל אלא 

ל והלא הוא מבלבל עולמות וכל היו� מטמט� "הוא רח
אי� מגיע ל ו"הלזאת יקרא כסיל רח ,מכל העול�את כולנו 

  . לו הש� כסיל
העני� בזה שדבר זה כבר מובא בכמה מקומות דהנה  ל"וי

ר הוא ערמומי מר כלענה "כסיל בא לרמז דבאמת היצה
ל והנחש היה ערו� מכל החיה והיינו דהנחש הקדמוני "רח

כ למה "וא. ל"ה ערמומי מר כלענה רח"ר ה"שזהו היצה
י "עואפשר שנקרא כ� כי להיפ� ד. באמת נקרא כסיל
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        חג הפסחחג הפסחחג הפסחחג הפסח    - - - - הגדולהגדולהגדולהגדול    - - - - צוצוצוצופרשת פרשת פרשת פרשת 

  ב"ארה - ח"חג הפסח תשס
 

הנה בהגדה של פסח אנו אומרי� 
והיא שעמדה לאבותינו ולנו שלא "

בלבד עמד עלינו לכלותינו אלא אחד 
שבכל דור ודור עומדי� עלינו לכלותנו 

  ".ה מצילנו מיד�"והקב
דמרומז כא� על גשמיות אלא ל "י

שיש להוסי� עוד רמז וכוונה בזה 
שזה מרמז ג� על רוחניות שזה כולל 
וקאי על אלו הנסיונות שיש בכל דור 

 'ב' המש� בעמ

  שבת הגדול
ת טע� לקריאת שבת "ל בעזהי"יאולי 
ה צוה לישראל שיקחו קרב� "כי הקב, הגדול

' לפסח וכ� שימולו עצמ� כדי שיהיה ביד� ב
ש "כמ, ז יצאו ממצרי�"המצוות לזכות שעי

שלא היו ביד� מצות  )ילקוט בא רמז קפו( ל"חז
תת לה� שתי מצות ד� פסח שיגאלו בה� ונ

  .וד� מילה
באמת א� א� לא היה ביד� מצוות אלו והנה 

שבע כ� ת גואל� ממצרי� כאשר נ"היה השי
ל "לאברה� אבינו בברית בי� הבתרי� וא

אלא שרצו� , ואחר כ� יצאו ברכוש גדול
י זכות "י יהיה ע"ת היה שיציאת בנ"השי

כ צוה "וע, י איתערותא דלתתא"שביד� וע
ז הוא כאילו ה� "שעי, המצוות' לה� ב

י המצוות "בעצמ� הביאו את גאולת� ע
חסד ' ול� ד"פ "ק עה"וכמובא בספה, האלו

וקשה מה , "אתה תשל� לאיש כמעשהוכי 
והלא כ� , החסד בזה שמשל� כמעשה איש

היא המידה לשל� לאיש כמעשיו וחסד 
אלא , נקרא כשמשל� יותר מכפי מעשיו

הכוונה שבאמת האד� אי� ביכולתו לעשות 
שו� תנועה וזיז כל שהוא לולי עזרת 

וכל מה שעושה ויעשה האד� הכל , ה"הבוב
בדו עשה ועושה ה והוא ל"הוא מעשה הקב

אלא שמחסדי , ויעשה לכל המעשי�
ה הוא שמחשב לו לאד� כאילו שהוא "הבוב

עשה המעשי� הטובי� ומשל� לו שכר 
� הדמיו� "וזהו לאיש כמעשהו בכ, עליה�

מעשה וזהו שנחשב כאילו שהאד� עשה ה
  .חסד גדול מהמקו� עלינו

פ עזי "עה )בשלח' פ( קדושת לויכתב בוכ  
אמת כל עוזי וכוחי והחוזק שב' וזמרת קה וגו

ה הכל הוא מכוחו "לזמר בשבחות להקב
ה "אלמלא הקב :)קידושי  ל( וכדאיתא, ש"ית

ה הוא "א� מחסדי הבוב, עוזרו אי� יכול לו
שקורא את הישועה על שמינו שנחשב לי 
כאילו שהישועה באה ממני וזהו ויהי לי 

  .אלי לישועה שמייחס את הישועה
א גדול גדול ממש ולא ל :)מ יב"ב( איתאוהנה 

קט� קט� ממש אלא גדול וסמו� על שולח� 
אביו הרי הוא קט� וקט� שאינו סמו� על 

ובכ� אילו היה , שולח� אביו הרי הוא גדול
ה מוציא אותנו רק באיתערותא "הקב

ה אז היו "דלעילא מחמת השבועה לאאע
י נחשבו בבחינת קטני� הסמוכי� על "בנ

א� , כלו� שולח� אביה� שאי� לה� משלה�
המצוות בחסד ' י ב"עתה שהיה בידי בנ

ז בבחינת גדולי� "ת נחשבו עתה עי"השי

 'ד' המש� בעמ

ע "ר מלביש א"יצהל ואז בשעה זו ג� ה"עמו ולהחטיאו ר
, כאילו הוא כסיל כדי שיוכל להתחבר אל האד� הכסיל

ר כסיל כמוהו "והאד� הכסיל יתחבר אליו כי יראה שהיצה
ע לדרגת "ר קרוי כסיל כי הוא מוריד א"ש זה היצה"וע

ומציאות כסיל כאילו הוא בעצמו כסיל כדי להחטיא בני 
פשר וממילא שלפי מהל� זה כבר א, כסילי�' אד� שה� בחי

ע "כ מה שהוא נקרא מל� וזק� שהוא מתחבר א"לפרש כמו
ע ג� למי "ג� למי שהוא מל� כדי להחטיאו ומתחבר א

ז הוא משתלט על כל "שהוא זק� כדי להחטיאו ועיד
השלעכטע גויי� א� זה מל� או זק� או כסיל על כול� ובכל 

ואמנ� הוא מחבר עצמו להחטיא כל אחד , מיני אופני�
דווקא מל� זק� וכסיל כי בה� יש חידוש  ל"ז נקטו חז"ועכ

א דמכיו� "מיוחד בכל אחד מה� כי על מל� יכול להיות הו
כ להכניעו דהרי "ר כ"שהוא מל� ממילא אי� יכולת היצה

המל� עומד בראש הממלכה וקשה להכניעו ולסובב את 
ראשו ולמשכו באפו ולומר לו ל� לכא� ולכא� או עשה כ� 

ר יכול לעשות בה� "היצהועשה כ� והוה אמינא שאי� 
כרצונו בכל המלכי� של השלעכטע גויי� ואי� יכול למשכו 

ל להשמיענו שאפילו מל� "ולכ� באו חז. ככלב לכא� ולכא�
ממל� וג� את ' הוא מכניס בכיסו והוא אינו מתפעל אפי

ר באפו וככלב תחת בית שחיו ולוקחו "המל� ימשו� היצה
כל המלכי� של  ב של"עמו לכל מקו� אשר יל� והוא בעה

ס פאר אלע שלעכטע גויי� 'שלעכט, כל השלעכטע גויי�
  .וזה הכוונה מל�, ס פאר אלע גוטע ייד�'או� אלעס גוט

כ יאמר "א שכיו� שזק� הוא א"כ זק� כי עליו הו"אמרו גולכ  
בא ונניח לנפשו והלא כה חלש הוא וג� כוחותיו   –ר "יצה

רגליו וכי היא�  בל עמו ועל משענתו יתהל� ובקושי רב ישר�
כ בא לומר "יפעל אצלו שיעשה דבר מה הרי אי� לו כח ע

ר יש מה "ר אינו עוזבו על א� שהוא זק� ליצה"היצה! לא

 

        מזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאה
  פאר הדור והדרו, המנורה הטהורה, לקד� הוד נזר תפארתינו, הנני להגיש ברכותינו

        אאאא""""ק שליטק שליטק שליטק שליט""""ר הגהר הגהר הגהר הגה""""ק מר� רבינו אדמוק מר� רבינו אדמוק מר� רבינו אדמוק מר� רבינו אדמו""""ככככ
  'הבת שתחי - לרגל שמחת הולדת הנכדה 

   רי ע� חיי�אוצר כלי חמדה פ, ש"ופלג בתויראצל חתנא דבי נשיאה המ
  ב"ארה -"באר מנח�"ראש כולל  – א"שליט יליגעריליגעריליגעריליגעראליעזר וואליעזר וואליעזר וואליעזר וו' צ ר"הרה

ויארי  ימי� על , ר מלפני אבינו שבשמי� שיזכה רבינו לשאוב מלוא חופניי� נחת "יה
ג לאור  ימי� ושני� "ממלכתו מתו  השפעת שמחה ורוב טוב לכל קהל עדתו ברו

  .ע פסח'מיט א פרייליכע כשר טובות
        המערכתהמערכתהמערכתהמערכת    - - - -     לללל""""ובחוובחוובחוובחו    באר�באר�באר�באר�    לעלובלעלובלעלובלעלוב    חסידיחסידיחסידיחסידי    ––––    הקודשהקודשהקודשהקודש    פניפניפניפני    מולמולמולמול    אלאלאלאל    בקידהבקידהבקידהבקידה

 

העורמה הוא מצליח להערי� על כול� 
. ל"ומכניס את כול� לתו� כיסו רח

ר נקרא כסיל כי אפילו לאד� "ולכ� יצה
ר מתחבר אליו "סיל היצהשהוא כ

עושה  ומוריד את עצמו אליו ועבור זה
ע כאילו ג� הוא בעצמו כסיל "א

ומשוה עצמו אל הכסיל כדי להתחבר 

  10:30 –סו# זמ  שריפת וביטול חמ" 
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        שיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודש
        ''''אאאא' ' ' ' המש  מעמהמש  מעמהמש  מעמהמש  מעמ
        

ברוחניות שא� האד� עושה תשובה ולוקח את עצמו 
להתעלות בעבודת  ביתר שאת ובמשנה תוק� ורוצה

הש� מכא� ולהבא אזי הוא זוכה לסייעתא דשמיא וכל 
  .ע מצילנו מיד�"הבא ליטהר מסייעי� אותו והרבש

צרי� לדעת שכדי להצליח ברוחניות יש  דבר זהוהנה 
ליל� בעקשנות רבה ודווקא בעקשנות צריכי� ליל� 

ש ומדות טובות ולהתחזק שמכא� "בדר� התורה יר
ואז א� אנו , חלילה ואעשה שטייג�והלאה לא אפול עוד 

ש וחסידות "ק יר"נעמוד איתני� או� די הייליגע זוסע תוה
וכל הבא ליטהר מסייעי� , כי אז נקבל סייעתא דשמיא

ה "אותו ותחילה פתחו לי פתח כחודו של מחט ואז הקב
מצילנו מיד� פו� די רוחניותדיגע צרות ומגשמיות דיגע 

ר "כי היצה, לנו חיזוק וממילא אנו צריכי� שיהיה, צרות
ע והוא בעצמו שפל ונבזה "יש עליו שליט שהוא הבוכ

ע "ע ומה שהבוכ"שקשור בשלשלאות של ברזל לרבש
ה "ולכ� הקב, מצוה עליו הוא יכול לעשות ולא יתר מכ�

יקשור ' מצילנו מיד� ולכ� ממילא א� נתחזק כדבעי אז ה
כי  ר בעבותות ויצילנו מידו שלא יוכל לענותנו"את היצה

ר שפל "כ הוא היצה"משא, ע הוא מושל בכל"הרבש
ע נות� לו רשות וא� "ונבזה ויכול לעשות רק מה שהרבש
ולכ� העיקר לאחוז . לאו אי� לו יכולת כלו� לשלוט

אחזתיו ולא ארפנו וממילא ' ל בחי"ק ובעקשנות כנ"בתוה
  . ה מצילנו מיד�"א� נאחוז בה במילא והקב

מהגאו  מוילנא מאמר ' באמת בעני� העקשנות איואכ  
אלא שרק צרי� לדעת , "והעקש� יצליח: "שאמר א"זיע

כי ברוחניות , מתי יש להשתמש ע� כלי העקשנות
צריכי� להיות עקשני� ומצליחי� אבל בגשמיות 

ל באופ� אחר דהיינו שבגשמיות יש להיות "העקשנות צ
ולהיות עקש� , עקש� כדי להיות ותר� ע� מידות טובות

ולהיות נוח לשמי� , ע"כולו להבוכ כדי לשבר את
, ולכ� כל העקשנות יש להכניס רק לרוחניות, ולבריות

וא� עושה כ� בדר� הנכונה שמכניס הכל וא� את 
ל אזי קע� מע� "ל בעקשנות של רוחניות כנ"הגשמיות כנ

אסא� אסא� שטייג� הוא במילא נהיה ותר� ובעל מידות 
  .וחניותטובות גדול וסבל� גדול מפאת עקשנותו בר

אחד העצות לזה לזכות להיות עקש� גדול בעבודת והנה 
ר "ה מצילנו מיד� של יצה"ז זוכי� שהקב"ת שעיד"השי

י "י התדבקות לצדיקי אמת ע"ל הוא ע"ושליחיו ר
וכידוע . ת בסכנה גדולה"שרואי� גודל עבודת� את השי

שסיפר על עצמו ואמר    מברסלב"מוהרק "מהה
י "ת  עקש� גדול וזה זוכי� עת צרי� להיו"שבעבודת השי

ת "חיבור לצדיקי� והתבוננות בגודל עבודת� את השי
כ "מחובר לטהור טהור וכמש' ל ובחי"בעקשנות רבה כנ

נפש עבדיו ולא יאשמו כל החוסי� בו ופירשו ' פודה ה
שה� זוכי� ' צדיקי� היינו אלו שחוסי� בצל עבדיו ית

ולכ� , ל"ר ושליחיו כנ"ה מצילנו מיד� של יצה"שהקב
י "עוהיא שעמדה לאבותינו ולנו  בפסח דייקא אומרי� זה

. ולצדיקי אמת' ע לאבותינו הק"שאנו מדבקי� א
 א"ש מלעלוב זיע"מר  רבינו מוהרדצמספרי� שהסבא 

יהושע העשיל ' צ ר"אמר בעת שאיבת מי� שלנו להרה
מי� '-ש, מחשובי זקני החסידי�' ל שהי"זצ הלטובסקי

והוא מתחיל , הפסח הוא אמונהוכל , זה אמונה' שלנו
שהוא פעולה לפני אפיית המצות כי הוא עני� , במי� שלנו

ל שאמר אחד התנאי� לתלמידיו ובני "בחז' אמונה וכדאי
עירו שכדי לאפות מצות צריכי� צריכי� להביא מי� 

כ מה הוא אומר לה� וחשבו שהוא "שלנו וה� לא הבינו כ
שרק ה� כשרי�  אומר על עצמו מי� שלנו היינו מי� שלו

ולכ� ה� באמונת� התמימה באו אליו , לאפיית מצות
כ לבקשו שית� לה� מי� שלו והלכו באמונת "לאחמ

  .לעשות ג� ע� זק� 
ה שוטה שמיחסר "וה –ל נמי כסיל "אמרו חזולכ  

להתכבד דהיינו כמו דאמרי אינשי ' ליה חתיכה הראוי
מחמת  חסר לו שכל ואנשי� בושי� לעמוד לצדו

א בוש יבוש "שהרי הוא רוקד וקופ/ ומשתטה וכ
ר לא ירצה "כ הוא שג� היצה"א. להיות בסביבתו

להתחבר אליו ולכ� לא יחטיאו כלל לזה אמרו ג� 
ר אינו בוש "כסיל לומר שלא כ� הוא אלא היצה

ג� שקר� ועניו ' לכופ� קומתו אל הכסיל והוא נהי
ובתו� כל מעשי , בעת אשר יתחבר אל הכסיל

! ר ומתיישב ומכריז אני כא�"השטות נדח� לו היצה
ר אינו "ל והיצה"ב ג� על הכסיל רח"בעה' והוא נהי

הכסיל ששו� אד� אינו ' עוזב א� אחד דהנה אפי
א שא� "כ הו"מדבר עימו וא� אי� מתווכחי� עימו וא

ל דא� על הכסיל "ר אינו מתווכח עימו לזה קמ"היצה
ב מ� הא� לכל ב וג� אותו יסוב"ר בעה"היצה' נהי

מקו� ואינו מניח לשו� אד� בעול� והוא שולט על 
ל ג� על מל� ג� על זק� וג� "כל השלעכטע גויי� רח

  .על כסיל
ל יתאי� מאוד "יש להוסי� שלפי פירוש זה הנוזה 

ל "א לפרש אמז"זיע' הק ט"ממר  הבעש' לפי מה שאי
י "שוחט משו� מאי מחייב משו� צובע ופירש' בגמ

לפרש ' הק ט"מר  הבעשואמר , שוחט בעלמא
ר שהוא מלא� המוות והוא "ששוחט בעלמא הוא יצה

חייב על זה משו� שהוא צובע שמראה עבירה כאילו 
היא מצוה שזה יותר מלהסית לעבירה בפועל ועל זה 

ז יש להוסי� "וממילא לפי, ל"הוא מחוייב ויתבטל לע
שלכל אחד מה� , ל מל� זק� וכסיל"על פירוש הנ
החטיאו הוא צובע את עצמו תחילה כשהוא בא ל

ע "בצבע שלה� שכשהוא בא אל מל� הוא צובע א
ע "כאילו ג� הוא מל� וכשהוא בא אל זק� הוא צובע א

כאילו ג� הוא זק� וכשהוא בא אל כסיל הוא צובע 
ז הוא מתחבר אליה� "ע כאילו ג� הוא כסיל ועיד"א

  .ל"ל להחטיא� וכנ"ומצליח רח
היה לו תועלת מכ� יקרא מל� דאימתי שתולזה 

לו תועלת מכ� ' מל� ומתי שתהי' שהוא מל� אזי יהי
לו ' כזק� ואפילו לכסיל ידמה א� תהי' שהוא זק� יהי
וכ� יסבב בכל העניני� וישי� עצמו , תועלת מכ�

ר בכל החזיתות וע� "אפילו לכסיל וכ� נלח� היצה
  .כל הצבעי�

 שבכל דור ודור עומדי� עלינו לכלותינוהכוונה וזה 
ר הרבי� עומדי� עלינו "ר ושליחי היצה"שהיצה

ל ולענות נפש להוריד את כל "לכלותינו רח
השלעכטע גויי� מדר� הישר בנסיונות קשי� ומרי� 
זה בכה וה בכה בכל דור ודור ה� בהנסיונות הכללי� 

ר ושליחיו "י שהיצה"וה� בהנסיונות הפרטיי� ע
מעני� ואינ� נותני� מנוחה ה� בגשמיות וה� 

  .ניותברוח
בא ואמר בעל ההגדה שא� האד� רוצה לעבוד ז "וע

ת ואינו נות� לעצמו שו� רפיו� אזי מתקיי� "את השי
ה "ל א� אי� הקב"ה מצילנו מיד� וכמאחז"בו והקב

אומר לנו פתחו לי ' ל שה"וכאמז, עוזרו אינו יכול לו
פתח כחודו של מחט ואני אפתח לכ� כפתחו של 

ההגדה ואומר  ועל זה מחזק אותנו בעל, אול�
ב "ר אינו בעה"באמת היצה, "ה מצילנו מיד�"והקב"

על כל העול� וא� רוצה האד� לעבוד את הש� 
ב על א� אחד לא בכלל "ר אינו בעה"יתבר� אזי היצה

ולא בפרט וא� ישוב האד� בתשובה ויעבוד את 
ש במידות טובות "ת בהתמדה בתורה ויר"השי
ה מצילנו "ח אזי זוכי� לסייעתא דשמיא והקב"ובגמ

ר וממילא זה חיזוק "מיד� ומכל השליחי� של היצה
ה לא יטוש את עמו ובכל "גדול ושמחה גדולה שהקב

ה מצילנו "צרות� בי� בגשמיות ובי� ברוחניות הקב
מיד� ולא יעזבנו ולא יטשנו בי� בגשמיות ובפרט 

חכמי� פשוטה ולא שאלו למה דווקא מימיו כשרי� 
ושלה� לא אלא קיבלו דבריו באמונה פשוטה והביאו 
ביד� כדי� מבית� הפרטי והלכו עמה� אליו שימלא 

מורה על אמונת� התמימה  שדבר זה, לה� מהמי� שלו
שהבינו שצרי� להביא משלו דייקא עד שהסביר לה� 
שהכוונה במי� שלנו היינו להביא מי� שלנו אייגענע 

ומזה רואי� , כ"לנו בלילה שלפנ-וואסער אלא מי� ש
' אנו אי� שה� חיו באמונה מלאה וקיבלו הטעות בחי

ישראל שאמרו אנו אי� לנו אלא כדברי ב� עמר� מה 
קי אמת והאמוראי� והתנאי� אומרי� זה קדוש שהצדי

בעיניה� כי כ� רב� אמר ואי� יותר קושיות למה מהבית 
  ..או כדומה אלא עושי� כציווי רב�

זה המעשה ' ל הק"זה הסיבה שסיפרו לנו חזולכ  
מ לנו שהיה כזה "מה זה נפק' שלכאו' מהטעות אפי

 סיפרו לנו זה' ל הק"מעשה שהיה לה� כזו טעות אלא חז
י "כדי שנראה האמונת חכמי� הפשוטה שלה� ונבי� שע

  , ל מספרי� זה שאירע כ� במי� שלנו"שחז
ל הוא עני� האמונה "מי� שלנו וכל הפסח כנ-נבי� שמזה 

א "זיע ר האי סבא קדישא"ק מר  אדמו"כ ל מדברי"וכנ
ה "אנו אי� לנו אלא דברי ב� עמר� משה רבינו ע' ובחי

ת "כמו שהבטיחו השיא שג� ב� יאמינו לעול� "זיע
ל וג� לרבות נביאי� שאחרי� שאמונת חכמי� של "ודרז

' י היא בכל דוד ודור ודורשיו וחכמי� שלו שבחי"בנ
ה ואמונתו מתפשטי� א� בה� שלכ� הראה "משה רבע

  .ה דור ודורשיו"ת למשה רבע"השי
מר  רבינו מרומז על כל הצדיקי אמת כ ולכ� משה 

ל משה "כמובא בחזוכל הצדיקי אמת ו' הק ט"הבעש
, שפיר קאמרת שכל צדיקי הדור נקראי� בש� משה

שזה כתוב ' ובמשה עבדו' ויאמינו בה'ולכ� פסח הוא 
ס אצל יציאת מצרי� שפסח הוא כולו אמונה וג� "בקרי

וממילא , חסד יסובבנו' והבוטח בה, ב� יאמינו לעול�
א� זוכי� לאמונה וביטחו� ג� זוכי� ממילא לכל הברכות 

ש "ק ויר"ש ובאמת שהתוה"ק ויר"התוה, שועותוכל הי
כי כמה שהאמונה , כ באמונה"וכל המצוות הכל תלוי ג

כי אז יש , ש ג� איתני�"יותר איתנה התורה ומידות ויר
ע רואה הכל "ע שיודעי� שהבוכ"ש ופחד מהבוכ"יר

בחשיכה כאורה את כל מה שסובב ע� האד� ויודע הכל 
מביני� כמה צרי� וא� יש אמונה ממילא , ורואה הכל
כ עבדי ה� ולא עבדי� "ע כמש"עבד לבוכ' להיות בחי

, א"לעבדי� ולא להשתעבד לעול� הזה כי בני� את� לה
א מישראל הוא כב� מל� שיש לו "וממילא אנו וכ

ירח� המרח� ישמור , להתנהג במיוחד ולא כאחד הע�
א להתנהג כמו שב� מל� "ולכ� יש לכ, י"המרח� עלי ועכ

וכל זה , מתו� שמחה וטוב לבב מרוב כל צרי� להתנהג
ע ואי� לנו מל� "מכוח האמונה שיודעי� כמה גדול הבוכ

והאד� הוא , עוזר וסומ� אלא אתה והוא שליט על הכל
וכדי לשבר את , כלו� לעומת כל הבריאה והוא כתולעת

וכל , האוז� לזה נתבונ� על גדולת החמה והכוכבי�
ביותר והפשוט  הגלגלי� גבוה גבוה שמלא� אחד הקט�

ס "שלעכט, יכול להחריב את כל העול� כולו ברגע אחד
במילא אי� בשר וד� קט� , אוי� אלע שלעכטע גויי�

ע "שהוא כלו� עפר ואפר יכול להתמרד נגד הבוכ
ולהרי� ראשו אליו ולהיות מלא בטענות אליו ולעבור 

  . את רצונו
כלל גדול שכמה שמכיר בגדלות הבורא כ� מכיר וזהו 
ע כביכול המל� "והרבש, בשפלות עצמו וכ� להיפ� יותר

השליט בכל שכל המלאכי� הנוראי� והגדולי� ביותר 
פאר איה� ועומדי� בפחד  ]זוחלי� ורועדי�[� 'ציטער
ת כביכול מכניע עצמו לפני כל נברא "ז השי"ועכ' לפני ה

מישראל והשרה שכינתו בתחתוני� וכל שעשועיו ה� 
', יח דעת מתורתו הקו להס"וח, הבני אד� מישראל

מה שלא עשני ' ונראה אז שהשמחה הגדולה שנת� לנו ה
ציו� וראו כל בשר יחדיו ' ואז ונראהו עי� בעי� בשוב ה, גוי

  .ר"אכי. דיבר' כי פי ה
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היתה " מי	 שלנו"ששאב  ביו�
, ניכרת על פניו תכונה מיוחדת

חרדה עמוקה אפפה את פניו 
וא	 בכל יו	 לא הרבה , הקדושי	

הנה ביו	 הזה הקפיד , באכילה
 ביתר שאת שלא יבוא פירור חמ�

אחר הצהריי	 לבש בגדי	 , אל פיו
מיוחדי	 ונקיי	 והוא יוקד בתוכ	 

  .בפחד איו	 שלא נית� לתאר
ורתת היו ממתיני	 ליד באימה 

הבור ודקה אחרי ששקעה החמה 
הוא עצמו , היו מתחילי	 לשאוב

היה עוסק בכ� בהתלהבות ובכל 
כוחותיו עד שכמעט כרע ונפל 

שוב ראו , ארצה מרוב מאמ�
ו אי� הוא מתמזג העומדי	 ליד

ח "כולו בתו� המצוה ובכל רמ
  .ת"איבריו פעל לעשות רצו� השי

העט שתוכל לתאר את הפחד איה 
שאפפה את כל ישותו בעת אפיית 

הוא עצמו פיקח על כל , המצות
על כל תנועה ותנועה של , הנעשה

ומה , המתעסקי	 במלאכת האפיה
נהדר היה לראות המחזה בשעה 

  .נעלית זו
	 בעיסה כששפתיו שנת� מיאחר 

, "לש	 מצת מצוה"מלחשות 
את חבילות , נעשתה כל העבודה

ולא נת� לא� אחד המצות עט� 
ליגש ורק הוא התעסק בנשיאת 

וכ� הל� ע	 זה עד  ארגזי המצות
  .המכונית שבה נסע לביתו

מבר� על ' ד הגיע ורבינו הק"יליל 
, ביעור חמ� כשכל גופו רועד

ותיכ� ומיד גוח� ארצה לבדוק 
הוא מתכופ� . כל החורי� והסדקי�ב

ומשחיל עצמו מתחת לארונות 
הנר בידו , והמיטות כמו על	 צעיר

  . והוא בודק ובודק
יש הרבה מה להארי� וזה עוד [

רק כטיפה מ� הי� וג� לעול� לא 
נוכל לתאר כי קשה מאוד לתאר 

פ כ� ניסינו קצת "א� אע, זאת
ובעני� ליל הסדר מפאת , לתאר

נרחיב ועוד חזו� קוצר היריעה לא 
 ].למועד

  סימני ליל הסדרעני  
נתיבות שלו� בעל ק "ההעני� סידור קערת ליל הסדר והסימני� אמר על 

לאד� שנכנס לתא הטייס ורואה לפניו לחצני� : משלבדר�  מסלוני�
ברור לו כי יש צור� בכל  ,ת פשר� כללוידיות מתוחכמות שאיננו יודע א

. א� נעלמת ממנו הידיעה מה תפקיד ומה מטרת כל אחד מה�, אלו
  . אמנ� הטייס המנוסה מבי� ויודע מהי מטרת כל אחת מהידיות

זאת ג� לאד� הפשוט ברור כי כל אות� הלחצני� והידיות גורמי� ע� 
יות גבוהות לו למטוס לנסוק כלפי מעלה מעלה וממריאי� לפסגות רוחנ

  )זמ  חירותינו -נתיבות אבות( .ביותר
  

חמת� אל הגויי� אשר לא ידעו� ועל ממלכות אשר בשמ� לא שפו� 
  )הגדה של פסח( .קראו
ישראל קדושי� נתנסו במש� ימות עול� מאז היתה יהודה לגוי הנה 

וע� כל , בצירו� אחר צירו�, בגזירות קשות גולה אחר גולה גולה וסורה
בגבורה עילאית ולא זזו זיז כל שהוא מאמונת אומ�  זה עמדו בה�

כל זאת באתנו ולא שכחנו� ולא  )יח ואיל�, תהלי� מד( וכמאמר הכתוב
עיר שפו� א� מעט מז, שפו� חמת�! ע "א� רבש' שקרנו בברית� וגו

ואו אז תראה אשר תיכ� ומיד לא , שפיכה קלה מחמת� על הגויי�
, ישעיה ח( וכמאמר הכתוב .)ז ג"ועיי  ע( ידעו� ותיכ� יפנו ל� עור� ויבעטו

ק "כ( .כו ובאלוקיו ופנה למעלהוהיה כי ירעב והתקצב וקלל במל )כא
  )ל"ר מצאנז זצוק"השפע חיי� אדמו

  
  הפסח מסוגל לחינו� הבני�ליל 
והיה כי ישאל�  נויי� הרבה בליל זה מה נשתנה כתבושעושי� שיעני  

הרבה שינויי� לעשות  בנ� מחר לאמר מה זאת טע� למה אנו עושי�
: בפסחי� ד# קיד' כדאי( היכרא לתינוקות כדי שיראו התינוקות וישאלו

   .)וקטו
יש לומר משו� דכתיב בקרא כמה פעמי� והיה כי ישאל� לכ� אנו 

' ולה ותשובה דכתיב והיה כי ישאל� כמקפידי� שיהא דווקא דר� שא
שאלה  א� הקרא גופא טעמא בעי למה הקפיד שיהא דר�' ואמרת וכו

ויש לומר כי ידוע שליל הפסח הוא מסוגל לנטוע בלב . ותשובה דווקא
הב� אמונה הטהורה וקבלה התורה הקדושה ויסוד לזה היא יציאת 
מצרי� והנה דבר שאד� חושק ומתאוה לידע טעמו אז העני� והטע� 

לכ� , נכנס וקיי� וחרות על לוח לבו יותר משמועת שאר ספורי מעשיות
ות שיתמיה הב� וישאל ויהא חושק ותואב לידע אנו עושי� פעול

תורת משה ( .התשובה ויהא חרות על לוח לבו לעול� לטוב לו כל הימי�
  )ק החת� סופר"להגה

  
  ורח"קדש 

א� חפ/ אתה להתקדש ולרחו/  קדש ורח"את סימני ליל הסדר ביאור 
  העצה לכ� היא , מ� ולו במעט מהעוונות ומהחטאי�צאת ע

  רומז לפת לח/פס רומז למטה מוצעת  כרכרפס צירו� תיבות כרפס 
חצי ל� ואת החצי השני ת� , תחלק את מאכלי� ומיטת� לשניי� יח" 

  , וכיצד עלי� לעשות זאת, לעני
  , אמור לו מיד, בהיכנס העני לבית�מגיד 
  )ע"ק רבי מאיר מפרמישלא  זי"אמרי חיי� בש� הה( .טול ידי� לסעודה רחצה

  
  יודע לשאולושאינו 

הוא זה שיכול  יודע לשאול, מי שמחזיק את עצמו שאינו כלו�נו ושאי
ק "הה( ת תפתח לו שערי רחמי�"אתה השי .לשאול ולבקש את פתח לו
  )רבי אברה� יעקב מסאדיגורא

 

 

  )ב, ו( 'צו את אהר  ואת בניו לאמר זאת תורת העולה היא העולה וגו
שמעו  ביותר ' אמר ר, אי  צו אלא לשו  זירוז מיד ולדורות, י"ברש

והדברי� טעוני� . במקו� שיש בו חסרו  כיס, צרי� הכתוב לזרז
  .ביאור

, אמר ריש לקיש )א, מנחות קי( לבאר לפי מה דאיתא בגמראונראה 
זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת " )לז, להל  ז( מאי דכתיב

סק בתורה כאילו הקריב עולה מנחה חטאת כל העו, "ולאש�
כ עד "והיה עני מרוד כ, ק היה קיי�"והנה ג� בזמ� שביהמ. ואש�

הלא בוודאי א� , שאי� באפשרותו להביא אפילו עשירית האיפה
 ה"עמוכמו שאמר דוד ה, הוא היה מתכפר בלימוד תורת עולה

  ".לולי תורת� שעשועי אז אבדתי בעניי" )צב, תהלי� קיט(
זאת "ד, ומה יאמר, "לאמר' צו את אהר  וגו"שאמר הכתוב כא�  וזהו

דהעוסק בתורת העולה מעלה עליו  ,"תורת העולה היא העולה
מיד "י "ועל כ� הוסי� רש. ממש" היא העולה"הכתוב כאילו 

ק קיי� וג� "שסגולת לימוד זו כוחה יפה ג� בזמ� שביהמ, "ולדורות
ק קיי� "בזמ� שביהמאבל , תינח לדורות, ושמא תאמר. לדורות

ביותר צרי� הכתוב לזרז "ז סיי� ופירש "ע, כיצד ייתכ� דסגי בכ�
שאינו יכול להביא אפילו עשירית , "במקו� שיש בו חסרו� כיס

  )עיר דוד( .האיפה
  

  )כ, ו( ומורק ושט# במי�
. מי�צריכי� לטהרת  )ש� מושאל ודומה לשוק( כשבאי� פו� מארק

  )ע"שלא  זיק רבי מאיר מפרמי"הה( .להטהר
  

  )כ, ז( והנפש אשר תאכל בשר וטומאתו עליו
, עליול וטומאתו בו או נפש כי תטמא מה זה "הלשו� תמוה דהול

וחל� לי בחלו� אשר נפש ישראל אי� שיי� בו טומאה בעצ� כמו 
רק בנפש ישראל הטומאה עליו מרחפת אבל בו , בשר שנטמא
כ דברי "ע, צמותוהיינו עליו ולא בע עליווזה הלשו� , בעצמו טהור

  )ארי במסתרי�( .החלו�
  

  )ד, ח( 'ותקהל העדה וגו' ויעש משה כאשר צוה אותו ה
ת מתעורר לב� של ישראל "כי כשהצדיק עושה רצו� השי

  )ק מקאצק"הרה, אמת ואמונה( .להתקרב אליו וללמוד מדרכיו
  

וית  עליו את הכתונת ויחגור אותו באבנט וילבש אותו את המעיל 
  )ז, ח( ד לו בוויאפו' וגו

נרש� ש� כי הוא חצי התורה בפסוקי� ואפשר לפרש בדר� צחות 
נרמז כי הוא חצי , כי בכתוב זה המדבר מעניני הלבושי� והבגדי�

 .היינו שחלק גדול משמירת התורה תלוי בעני� הלבוש, התורה
  )פינסק קרלי  -מטה אהר  (

  
וכלי . שואשר יזה מדמה על הבגד אשר יזה עליה תכבס במקו� קדו

חרש אשר תבושל בו ישבר וא� בכלי נחושת בושלה ומורק ושט# 
  )כא-כ, ו( במי�
" במקו� קדוש"למה בכיבוס הבגד נאמר שצרי� להיות , תמוה

ואילו בכלי� לא נאמר שתהיה , וזאת משו� שנבלע בו הד�
  .השבירה והמריקה במקו� קדוש דוקא א� כי באמת הדי� כ�

שהחמיר הכתוב בד� הנבלע בבגד , כא�  "הרמבדהנה ביאר  ונראה
וכבר , לעשותו כאשר היה קוד� הזיה כדי שלא יצא חו/ לקלעי�

 )זבחי� נו( במה שאמרו )ו"בית הבחירה פ( באור שמחנתבאר 
, שלשכות הבנויות במקו� חול ויש לה� פתח פתוח לקודש

בחצר " )לעיל פסוק ט( דרשאי� לאכול ש� קדשי קדשי� שנאמר
מ לעני� ד� ההזיה א� "מ, דא� אלו ה� כחצר "אהל מועד יאכלוה

ז כיו� “ולפ ".יוצא"יצא מקודש ללשכות אלו הד� נפסל משו� 
לכ� בהכרח , שהכיבוס צרי� להיות במקו� הראוי קוד� ההזיה

ולא תו� , שיהיה בתו� חלל העזרה מקו� ששוחטי� בו הקדשי�
דהיינו " תכבס במקו� קדוש"ולכ� כתיב . לשכות הבנויות בחול

ל שאסור לכבס ש� דנפסל משו� "וקא ש� ולאפוקי לשכות הנד
  .יוצא חו/ לקלעי�

צרי� , כלי� של חרס ונחושת שבישלו בתוכ� בשר הקודש, ואול�
וכיו� שראויי� , שתהיה שבירת� וטהרת� במקו� שראויי� לאכול

ולכ� לא , ליאכל בלשכות הללו שוב ג� מריקת� יכולה ליעשות ש�
כי יכולי� שפיר לטהר� ג� בחצר אהל , "במקו� קדוש"כתיב הת� 

  )מש� חכמה( . מועד
  

 י"ה ניח� אות� שיתקרבו ע"והקב, ממקור החיי�
        , וזה הוא רק בזמ� שבית המקדש קיי�. ניסו� המי�

הרבי� שנחרב בית מקדשינו חזרה ובעוונותינו ובעוונותינו ובעוונותינו ובעוונותינו 
ש על נהרות בבל ש� ישבנו "וז, בכיית� למקומה

וראינו בכיית המי� על ריחוק� אחר שתנחומת� 
ו בעצמינו אי� יש "כי נשאנו ק ג� בכינוג� בכינוג� בכינוג� בכינו, עלתה בתוהו

ג� בכינו היינו ש "וז, לנו לבכות שנתרחקנו מבית חיינו

' ' ' ' א בא בא בא ב""""ר זיער זיער זיער זיע""""ק מר� רבינו אדמוק מר� רבינו אדמוק מר� רבינו אדמוק מר� רבינו אדמו""""לא בפומיה דכלא בפומיה דכלא בפומיה דכלא בפומיה דכמרגמרגמרגמרג
לומר , בעת שאיבת מי� שלנו, """"באר מנח�באר מנח�באר מנח�באר מנח�""""

בעני� , ע"זי ישמח ישראלישמח ישראלישמח ישראלישמח ישראל' ק ב"משמיה דהרה
, ולחיבת הקודש אמרנו להעתיקו, מי� שלנו

        :ק"וזל
מצינו בכמה גדולי� ששמחו מאוד בלקיחת הנה הנה הנה הנה 

המי� שלנו למצה יותר מכמה מצוות הגדולות 
        , סוכה וכדומהמאוד כמו אתרוג 

        

 ישמח משהישמח משהישמח משהישמח משה' ' ' ' ק בק בק בק ב""""הרההרההרההרהש "הוא עפימוהעני� והעני� והעני� והעני� 
תהילי� תהילי� תהילי� תהילי� ((((    כ"ע עה"העשיל זי' מאוהעל בש� הרבי ר

על נהרות בבל ש� ישבנו ג� בכינו בזכרנו  ))))זזזז""""קלקלקלקל
ר בראשית בש� ר בראשית בש� ר בראשית בש� ר בראשית בש� """"במדבמדבמדבמד((((    י המבואר"עפ, את ציו�

שמי� התחתוני� בכו מפני שנתרחקו  ))))טטטט""""שוחשוחשוחשוח

        .בכיית המי� ובכייתינו
        

ק לא נשאר לנו שו� מצוה "אחר חורב� ביהמוהנה והנה והנה והנה 
והאכילה הזאת , התלויה באכילה כי א� אכילת מצה

        , א בלי מי�"א
        

המי� ששי� ושמחי� בשמחה נפלאה שזכו וממילא וממילא וממילא וממילא 
להעשות נטפלי� להמצוה הזאת ושיתקרבו 

 וצדיקי� זכי הרואי� בעיניי� פקוחות, ה"להקב
מזה תגדל , ה"שמחת המי� שמתקרבי� להקב

שמחת� ביתר שאת אשר זכו למצוה יקרה הזאת 
י המצוה נזכה "ושע, אכילת מצה מיכלא דמהימנותא

  .'לתשובה שלימה וכו
 

        ניצוצי אשניצוצי אשניצוצי אשניצוצי אשניצוצי אשניצוצי אשניצוצי אשניצוצי אש
        אאאא""""ט זיעט זיעט זיעט זיע""""ר הקוהר הקוהר הקוהר הקוה""""ק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמו""""מכמכמכמכ

        

                תורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמת
        פניני� לפרשת צופניני� לפרשת צופניני� לפרשת צופניני� לפרשת צו

        

                תיאורתיאורתיאורתיאורתיאורתיאורתיאורתיאור
  אצל עבודת הקודש

  א"ט זיע"ר הקוה"מר� אדמו 

        

        תורת אמת תורת אמת תורת אמת תורת אמת תורת אמת תורת אמת תורת אמת תורת אמת 
        פניני� לחג הפסחפניני� לחג הפסחפניני� לחג הפסחפניני� לחג הפסח
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הסמוכי� על שולח� עצמ� שכאילו בכוח� ובזכות� 
ניס� שנצטוו ' ובשבת הגדול בי, זכו שיגאלו ממצרי�

לקחת השה לקרב� פסח כדי שיהיה ביד� זכות 
המצוה ביו� הזה נחשבו לגדולי� הסמוכי� על 

ולכ� נקרא השבת הזה שבת הגדול על , מ�שולח� עצ
  .ש� בחינת הגדלות שנתעטרו בני ישראל ביו� הזה

 )תל 'סי( שכתב הטורל עוד הא דהקשו על "יובזה 
והטע�  ,בת שלפני הפסח קורי� אותו שבת הגדולש

שפסח מצרי� מקחו בעשור  ,לפי שנעשה בו נס גדול
כדכתיב בעשור לחודש הזה ויקחו לה� שה לבית 

ופסח שיצאו ישראל ממצרי� היה  ,שה לבית אבות
בחדש היה ' ונמצא שי ,כדאיתא בסדר עול�' ביו� ה

ולקחו לה� כל אחד שה לפסחו וקשר אותו  ,שבת
 ,ושאלו� המצריי� למה זה לכ� ,בכרעי מטתו

והיו  ,והשיבו לשחטו לש� פסח במצות הש� עלינו
שיניה� קהות על ששוחטי� את אלהיה� ולא היו 

ועל ש� אותו הנס קורי� אותו  ,ר לה� דבררשאי� לומ
ז אמאי יחסו הנס "וכבר הקשו ע. ל"עכ, שבת הגדול

ומה שייכות הנס , אל השבת ולא אל יו� העשירי
   .ח"ש בפרישה וב"עיי, ל השבת דייקאהגדול א

 )רעא 'יהלכות שבת ס( טורהת דהנה כתב "בעזהיל "וי
ר זכ ,ל"וז, לפרש מה שאומרי� בקידוש של ליל שבת

אפשר לומר שהשבת תחלה  ,ליציאת מצרי�
� "רמבוה ,למקראי קדש שה� זכר ליציאת מצרי�

 מ"יציכי בעבור היות  מ"ליצכתב שהשבת עצמו זכר 
על כ�  ,מחדש חפ/ ויכול ,קדמו� ק-לומורה על א

כתוב בדברות שניות וזכרת כי עבד היית באר/ 
שא� יעלה ' לעשות וגו וקי�אל' דכ צו� "ע' מצרי� וגו

על לבב� ספק על השבת שמורה על החדוש ועל 
 מ"ביציהחפ/ ועל היכולת תזכור מה ראו עיני� 

 ,מ"ליציוהנה השבת זכר  ,שהוא ל� לראיה ולזכור
כי יזכרנו בו ויאמרו כי הש�  ,זכר לשבת מ"ויצי

מחדש בכל זמ� אותות ומופתי� ועושה הכל ברצונו 
  . ל"עכ, כי הוא אשר ברא את הכל במעשה בראשית

ק כלל "ל בביאור הדברי� כי מבואר בספה"יואולי 
כי כל דבר שבא לו לאד� בלי עבודה ' גדול בעבודת ד

וכפי האמור בש� , ויגיעה אי� לדבר הזה קיו� ומעמד
א על הא דאיתא ראתה שפחה "זיע ק מוורקא"הרה

כ "אעפ, על הי� מה שלא ראה יחזקאל במראה
השפחה נשארה שפחה על כל משמעותה ולא 

, י המחזה הגדול שראתה"תה במדריגה עהתעל
והטע� כיו� שלא באה למחזה ולהשגה הגדולה 

י עבודה עצמית אלא מ� השמי� האירו "הזאת ע
עליה השגה ובחינה לפי שעה וכשנסתלק ההשגה 

  . כ"ע, חזרה למקומה הישנה
ע על החפ/ ועל היכולת אפשר "האמונה בבוכוהנה 

השבת ועל ידי  על ידי, י שני אופני�"להגיע לזה על ע
והחילוק ביניה� , �"ש בטור מהרמב"מ כמ"זכרו� יצי

האמונה היא בדבר שאי� , י השבת"היא שהאמונה ע
בה עבודה של האד� שאי� לאד� חלק בהתגלות אור 

, י"ה לבנ"קדושת השבת והיא מתנה טובה מהקב
למשה מתנה טובה יש  ה"ל הקב"א :)שבת י( כדאיתא

מ "י יצי"כ האמונה ע"משא, לי בבית גנזי ושבת שמה
י דבר שהיה בזה עבודה ויגיעה של "היא אמונה ע

מצוות ד� פסח ' ה על ב"ש שצוונו הקב"וכמ, האד�
וד� מילה כדי שיהיה בידינו מעשי� טובי� וזכיות 

מ "כ האמונה הזאת של יצי"א, ז נגאלו ממצרי�"ועי
ואמונה כזאת שבאה , י עבודתינו ויגיעתינו"באה לנו ע

ולכ� על , ש"יש לה קיו� ומעמד וכמי עבודה "ע
שא� יעלה על לבב� "י השבת כתב הטור "האמונה ע

י "שכיו� שהאמונה בזה היא שלא ע" ספק על השבת
י מתנה והארה "עבודת האד� אלא אמונה ע

ובאופ� כזה אפשר שיעלה על לבו , מהשמי�
שהוא ל�  מ"ביציתזכור מה ראו עיני� "ואז , ספיקות

מ תגיע לידי אמונה "זכירת יצי י"שע" לראיה ולזכור
י עבודה "ללא שו� ספק כי האמונה הזאת באה ל� ע

  .ויגעת ומצאת תאמי�, ויגיעה

מבואר השייכות של השבת ליו� עשירי בניס� ז "ולפי
כי הטע� שנצטוו , שדייקא בשבת אירע הנס הגדול הזה

י לקיחת השה "ישראל לקחת השה בשבת היא כי ע
ונה בחידוש ובחפ/ וביכולת מ ולאמ"לקרב� יזכו ליצי

והאמונה הזאת תביא� לאמונה , ק קדמו�-של אלו
� והא בהא תליא ויבא זה "ש הרמב"בשבת קודש כמ

להשריש אמונה שלימה חזקה וברורה , ויעיד על זה
  .בלב ע� בני ישראל

מ מה "ל הא דמצינו חידוש במצות סיפור יצי"יובזה 
זומא ל לחכמי� דב� "דס, שלא מצאנו בכל המצוות
כדאיתא , מ בימות המשיח"שיהא חייבי� להזכיר יצי

, ז כל ימי חיי� להביא לימות המשיח"ימי חיי� העוה
ובפשטות הכוונה לעתיד לבא לאחר תחיית המתי� [

שאי�  .)לב( ולא הכוונה לימות המשיח המובא בברכות
, ז לימות המשיח אל שעבוד מלכיות בלבד"בי� העוה

לימוד מיוחד על זה  שא� לזאת הכוונה למה צרי�
מ והרי בכל המצוות יהיו "שיהא אז חיוב זכירת יצי

ולא מצאנו עוד מצוה שיהא מוזכר בתורה , ]מחוייבי�
ד מצוות אינ� "וא� למ, ל"שיהיו חייבי� לקיימה לעת

מ אי� לימוד מיוחד על מצוות שיהא "ל מ"בטילות לעת
מ יש לימוד "ורק בסיפור יצי, ל"חובה לקיימ� לעת

ל יש לבאר "ד מצוות בטילות לעת"וכ� למ, ז"ע מיוחד
ל "מ שלא תתבטל לעת"מה נשתנה מצות זכירת יצי

ל כתיב כי "ל דהנה לעת"ובמה שאמרנו י, וטעמא בעי
כי אז לא תהיה העבודה , ציו�' עי� בעי� יראו בשוב ד

אלא יזכו להשגה , בבחינת אמונה כמו בהיותינו בגלות
וכול� מורי� , שכינהשל ראיה וגילוי ותהיה התגלות ה

אמנ� כידוע , באצבע הנה אלוקינו זה קוינו לו ויושיענו
שהעבודה בבחינת אמונה היא במעלה יתירה על 

  ,פ ראיה"עבודה ע
פ תשורי מראש "א עה"זיע ק מבעלז"הרהוכמובא מ

ל יאמרו שירה על שמראש היינו "שלעת, אמנה
כ זכרתי ל� "וכ, פ האמונה"שבגלות היה עבודתינו ע

, לכת� אחרי במדבר באר/ לא זרועה' נעורי� וגו חסד
פ "ע' ה בעבדינו אותו ית"וזהו עיקר נחת רוח להבוב

ל "והנה בודאי שג� לעת, האמונה הפשוטה והתמימה
כי הלא אי� חקר לגדולתו של , יהיה שיי� עני� האמונה

וא� אצל המלאכי� שרפי� ואופני� שיי� , ש"הבוית
ה� להשיג את מציאות א ל"כי א, בה� עני� של האמונה

ואמנ� השגת� הוא יותר מהשגת בשר וד� , ה"הבוב
ל לא תתבטל עני� "וכ� לעת, אבל לא השגה שלימה

א� העבודה תהיה באופ� של ראיה והשגה , האמונה
א� כל זה הוא לגבי , בתורה ומצוות ובבחינת תא חזי

מ שהיא מצות "אבל מצות זכירת יצי, שאר כל המצוות
ש "ל החידוש והחפ/ והיכולת כמה ע"האמונה בבוב

  , ל"כ לעת"זה יהיה שיי� ג, �"הרמב
והטע� כי האמונה הזאת רכשו בני ישראל בזכות 

י עבודה "ודבר שרוכשי� ע, המצוות' י ב"עצמ� ע
ויגיעה נקנה לו והוי כשלו ואי� לוקחי� ממנו את הדבר 

פ "א עה"מ זיע"ק הרמ"וכעי� מה שאמר זקה, שרכש
שלכאורה צרי� להבי� , לקי� אתהעתה ידעתי כי ירא א

ה והלא ראש "וכי רק ירא אלקי� היה אברה� אבינו ע
, ולמה נתעטר בתואר ירא אלקי� דוקא, המאמיני� היה

ק שכשמביאי� את האד� מ� "אלא שמובא בספה
השמי� לידי ניסיו� לוקחי� ממנו את כל המדריגות 

וכל זמ� , וההשגות שיש לו כדי לבחנו בעמידה בניסיו�
ש לו את המדריגות אי� נחשב לו הדבר לניסיו� שי

והתגברות כי כל חללי העול� כלא נחשבו לו לעומת 
ולכ� נלקחי� ממנו כל , ש"ה ית"דביקותו בבוב

ש שרכש האד� לעצמו את זה אי� "א� היר, מדריגותיו
כי הלא איתא הכל בידי שמי� חו/ , לוקחי� ממנו

ולא בידי י עצמו "ש היא דבר שרכש ע"כ יר"וא, ש"מיר
י עצמו נקנה לו ושלו וברשותו הוא "ודבר שרכש ע, שמי�

י זכירת "וכ� לענינינו האמונה שע, וזה לא לוקחי� ממנו
' מ רכשו בני ישראל בזכות מעשיה� הטובי� בקיו� ב"יצי

מ יהיה שיי� ג� לימות המשיח "ולכ� זכירת יצי, המצוות
מות מ של י"י זכירת יצי"פ אמונה ע"ה ע"לעבוד את הבוב

  .המשיח
בראשית ( 'ח הק"זו אולי אפשר להסביר דברי האוהובדר� 

לא לצד ' פי ,ל"וז, כאשר אמר' פקד וגו' והפ "עה )א , כא
' שהתפלל על אבימל� ומטע� כל המתפלל על חבירו וכו

ו ההבטחה האמורה "וזולת זה לא היה נפקד וזה ימעיט ח
עוד לעול� כי תפלתו , בתחלת הפרשה אלא כאשר אמר

והבטחתו  ,ל אבימל� הוא דבר המעמיד לפקידת שרהע
מצוה שסגולתה ' דיתבר� היתה שית� לו ב� והזמי� לו 

 ,והוא אומרו כאשר אמר ,שיפקד ובזה נתקיימה הבטחתו
הוא שנזדמ� לו הדבר ' דפירוש ולצד האמירה שאמר 

להיטיב יזמי� המצוה שסגולתה ' דכי כשירצה , ונפקדה
  . ל"עכ, היא הטובה המבוקשת

כ תתקיי� "ה מזמי� מצוה לאד� שעי"ל הטע� שהקב"וי
ש לקיי� הבטחתו "ובודאי שיש בידו של הבוית, הבטחתו

  , מבלי שו� אמצעי והוא אמר ומי ישיבנה
מכיו� , י מצוה"ת שתתקיי� ההבטחה ע"רצו� השי אלא

ז "י עשיית מצוה של האד� עי"שההבטחה המתקיימת ע
ה ויש לזה קיו� יש להבטחה משנה תוק� וכפליי� לתושי

שבת ( .י יגיעה ועבודה"לנצח מכיו� שבאה לו הישועה ע
       )ב"הגדול תשע

        דברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורה
        ''''אאאא' ' ' ' המש  מעמהמש  מעמהמש  מעמהמש  מעמ
        

        מבאר האמונהמבאר האמונהמבאר האמונהמבאר האמונהמבאר האמונהמבאר האמונהמבאר האמונהמבאר האמונה
        ''''הההה' ' ' ' המש  מעמהמש  מעמהמש  מעמהמש  מעמ

        
  אש גחלת

 וחיי� מוות הכתוב על דורש, מצורע פרשת בריש המדרש
 בה ונפח גחלת לפניו הייתה אמר סירא בר. "לשו� ביד

, אש נהיה אותה מנפחי� א�, גחלת יש". בה רקק וביערה
 אש להצית אפשר הלשו� ע�. נכבית היא, בה קי�יור א�

 מגיע הניפוח כי, ומבאר' אמת שפת'ה דורש .ולכבותה
 זה הנשימה". חיי� נשמת באפיו ויפח. "האד� מתוככי
, מת או חי אד� א� יודעי� אי� והלוא. האד� של החיי�

 לתו� מנפח אד� א�. החיי� זה הנשימה. נוש� הוא א�
, חיי� אות זה הרי הבותובהתל בברע� מנשי�, הגחלת

  .אותה כיבה, חיצוני דבר זה רוק, יורק רק הוא א� אבל
 זה, התחדשות ע�, ברע� ע� לחיות כסדר צרי� האד�
 ורק, כסדר מתחדש חי אד� רק כי. חי שהוא ואות סימ�
  .חי אד� הוא מתחדש אד�

  
  נגרע  למה, עול� של ריבונו
 של פרשהב. אומר היה ע"זי משינאווא יחזקאל רביק "הרה
 וכי". לכ�' ה יצווה מה ואשמעה עמדו" נאמר שני פסח

 עומדי� א� רק? עמו ידבר י"הש כי רבנו משה ידע מהיכ�
" אד� לנפש טמאי� אנחנו", ומתוודי� מודי� יהודי�
 מנהמת זועקי�, זאת כל וע�, המר מצב� את יודעי�

. לה� לומר מה יצווה י"שהש בוודאי, "נגרע למה: "לב�
  .'ה יצווה מה הואשמע עמדו

 למצבו מודע יהודי עומד א�. זה ושפל אפל בדור ג�
 ריבונו: "וצועק עליה� ומבכה ניסיונותיו על כאוב, הקיי�

 בוודאי אז, "טוב להיות רוצה אני? נגרע למה, עול� של
 טוב להיות עוזרו ה"והקב דשמיא סייעתא לו שיהיה

  .הכול ולהשיג
  

  יראת שמי� ע� תפילת הלבצרי� 
 ויהיה יית� מי" הכתוב דברי מפרש היה סופר �"החת

 ויראו יית� מי כא� כתיב אי�". אותי ליראה לה� זה לבב�
 יראת כי? למה כ� וכל, "לבב� ויהיה יית� מי אלא, אותי

 אצל רק. שיי� אי� מקוד� הלב תפילת ללא שמי�
 קוד� שמי� ליראת זכו ויעקב יצחק אברה� אבותינו
 ליראת להתפלל צריכי� אנחנו אבל, התפילה לתיקו�
, "לבב� ויהיה יית� מי" הכתוב בדברי הכוונה זו. שמי�
   .שמי� ליראת ויבקש ויתפלל ישא� שהלב
 מיראת חו/ שמי� בידי הכול" ל"חז דברי בכ� ומבאר
 אי� שמי� ליראת לזכות שהתפילה? הכוונה מה, "שמי�

באר "מכו  ( .ואחד אחד כל אצל נמצא וזה שמי� בידי זה
 ")האמונה
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  .תנומת�
 אינ� שפרות הבינו לא שאמנ�, ואמר ד"מהרי המשי�

 וחייב, עליה� שישגיח מי אי בלא, כ� סת� מסתובבות
 היכ� שראה רועה ש� היה אכ�. עמ� רועה שיש להיות

 וחשב מהע/ הכס� צרור את ונטל הל�, הכס� את ניחוה
 הכס� ע� יחד הפרות את ייקח שא�, הכס� ע� יעשה מה

 חשש כ� י"וע, בהילוכ� מרעישות הפרות הרי, ויל�
 שהיה, לבד� הפרות את להותיר היה יכול לא וג�, שיתגלה

  .עשה וכ�, עצה בדעתו שעלה עד, הפרות בעל אצל שכיר
 השק ואת לכיסו הכס� כל את וק�ר, הכס� צרור את לקח

 אותו על השק את תלה כ�, הפרות של בגללי� מילא עצמו
� סבר בלבו. לכ� קוד� ששכב למקו� וחזר לקחו שממנו ענ

 יראו לא עתה ג� כ�, בנוכחותו הבחינו לא שמקוד� שכפי
  .אותו

 קשור אכ� שהצרור ראו מתרדמת� הסוחרי� כשהתעוררו
 מלא היה השק כי, שברו שוד גילו לפתע א�, במקומו

 דבר עשה מי, ביניה� הסוחרי� שוחחו. צחנה והעלה גללי�
 לגובה לטפס יכולות הפרות וכי, פרות רק כא� יש הרי, זה

� צריכות והא�, הצרור קשר את לפתוח ה� יכולות וכי, הענ
 אצל הפרות ע� תורה די� לדו� ליל� וגמרו נמנו. כס� כלל
  ...הרב
  בקושיא להישאר לא

 א�, הדברי� למשמע נצטחק ד"מהרי סביב שהיה הקהל
 כוונת את והסביר התחלחל, ע"זי אהרו� רבי ק"הרה, בנו

 מדוע כי, היו כסילי� סוחרי� שני אות�: הקדוש אביו דברי
. המתבקש התירו/ את הבינו לא זה ואי�, בקושיית� נשארו

 נשארו מדוע, הענ� לגובה לטפס פרה יכולה אי� כשהקשו
. דעת בר מישהו כא� שיש התירו/ את הבינו ולא בקושיית�

 חכמה לו שהרי, כספ� את הפסידו, זו סכלות� ובעבור
 עליה�, למעשה שאחראי מי שיש שמוכרח יבינו, לה�

  .המעשה תחת עומד מי לחפש
  

 לעול� שיורד, האד� לב הוא הכס� שצרור, הוא הנמשל
, תורה שה�, ומרגליות טובות אבני� בו למלא מיועד ולבו
 כא� מסתובב אד� אבל, טובי� ומעשי� שמי� תירא

 בחינת, פקוחות בעיניי� תנומה תופסו ולפתע בעול�
, וההעל� הטבע בעול� ששוקע, "ל� ער והוא לו יש� אתה"

  .ל"רח, גללי� ללבו ומכניס היצר בא ואז
 אד� צרי�, פסח ערב של גבוה כה זמ� כשמגיע, כ� על

 הוא אוחז היכ� ולהתבונ� עצמו אל לקרוא, להתעורר
  :אומר הוא, זה במקו� א�. בעולמו

 מסתכל הינ� מה, שבעול� שוטה". הפרות ע� לרב אל�" 
 הוא מהיכ�, הדבר שורש על הסתכל, מבחו/ הדבר על

 את ולא, דייקא" החמ/ את בודקי�" אמרינ� כ� על .נובע
 תעקור, בקושיה עומד ל� מה, השורש אחר הל�. הבית

  .טוב רק ותדע השורש
  

 למלא מיועד ולבו לעול� שיורד, האד� לב הוא ס�הכ צרור
 שמי� יראת, תורה שה�, ומרגליות טובות אבני� בו

  טובי� ומעשי�
  

  העולמות בכל שמחה
 סיפור של העניי� כל כי רואה כמלאכי� בראשוני� המעיי 
  "רמבה דברי אלו. 'ה נפלאות לספר כדי, מצרי� יציאת

, המפורסמי� גדולי�ה הניסי� ומ�: ")טז, יג שמות( הנודעי�
 שאי�, כולה התורה יסוד שה� הנסתרי� בנסי� מודה אד�

 דברינו בכל שנאמי� עד רבנו משה בתורת חלק לאד�
  ".עול� של ומנהגו טבע בה� אי� נסי� שכול� ומקרינו

  
 ישננו שהאברכי� מצווה היה מקארלי ' אהר  בית'הק "הרה
  .�"הרמב של אלו שורות יו� בכל

  
 כשאד� כי, כותב ',לוי קדושת'ה בעל, יצחק לוי רביק "הרה

 כשמגיע אזי, עולמי� כל מבורא שהכול בזה וחי בזה עסוק
 ייפרד שלא בקרבו אד� לב יתלהב כמה" הסדר לליל

 שמחה גור�' לה שבעבודה אחד רגע אפילו' ה מדביקות
  ".העולמות בכל

 וקראו הארצות עמי שני שהיו, פע� אמר 'חיי� חפ"'הק "הגה
 כל ואת אוהביו כל את' ה שומר" קרא הראשו� .בתהילי�
 רעהו. הבור תמה? הרשעי� את שומר י"הש למה". הרשעי�

 למה". ישמיד הרשעי� כל ואת אוהביו כל את" אחריו וקרא בא
 נראית ככה', חיי� חפ/'ה אומר ?אוהביו את י"הש ישמיד

 מבי� לא אתה. סו� ועד מתחילה מסתכל לא כשאד� התמונה
 מכל התמונה את לראות צרי�. ש� הבעיה ואת �כא הנקודה את

  .הצדדי�
  

 רבי, שמלותיו יעקב ויקרע", )כ, פד ר"בר( ל"חז דיגע'מורא ישנו
, לקרוע לאביה� גרמו שבטי�, אמר הושעיא רבי בש� פינחס
... 'וגו שמלות� ויקרעו שנאמר, במצרי�, לה� נפרע והיכ�

 באר/ יהחצ, נחלתו נתקרעה לפיכ� לקרוע לשבטי� גר� מנשה
  ".כנע� באר/ וחציה הירד�
 שנה ב"כ ולאחר בגדיו לקרוע לאביה� גרמו ה�. פלאות פלאי
 מאתיי� לאחר לכ�, לקרוע לה� גר� מנשה. בעצמ� קרעו

 כל על כשמביטי�. געוואלדיג. נחלתו נתקרעה, שנה וחמישי�
  .אחרת נראה הכול, התמונה

  
  לי אור' ה

 עולמו את הוא ברו� דושהק שברא מיו�" )ב, ז ברכות( 'בגמ' אי
 שנאמר, והודתו לאה שבאתה עד ה"להקב שהודה אד� היה לא

 בתפילות וכי, מאוד קשה ולכאורה". 'ה את אודה הפע�
 הודאה רק ?הודאה הייתה לא הקדושי� האבות שתיקנו

 כי ומכיר מודה ואני, הזולת כלפי טענה לי שהייתה, משמעותה
 למה, הבינה לא היא". אנוכי שנואה כי" טענה לאה. עמו הצדק
, שנואה היותה בזכות דווקא, זכתה והיא. קשה כ"כ לי הול�

 נתגלה אז, "לאה שנואה כי' ה וירא", מכול� יותר קיבלה שהיא
 שהודתה הראשונה הייתה לאה. עבורה טוב היה שזה למפרע
  .לטובה שהכול בהכרה

 כי. וברור נהיר, מואר כשהכול'? בה ולידיעה להכרה באי� ומתי
  .האמונה את להאיר אלו ימי� של התכלית

  
 מפי נתקלל החטא לאחר הראשו� אד� כי, יששכר בניב' אי

 ההבדל. 'ר נעשה' מד, דרדר". ל� תצמיח ודרדר וקו/" הגבורה
 לאל אחד' ה בי�', אידשקייט פינטלע א, 'יוד של קוצו ביניה�

 מאמי� אינו חלילה או ובהשגחתו אחד' בה מאמי� א�. אחר
  .ל"רח אחר אל של בחינה וזה, פרטית בהשגחה

 החטא, ר"לאדה אמר י"הש. קו/ כמניי� ו"קצ', לר' ד בי� יש כמה
, אחר לאל אחד' ה בי�', לר' ד בי� ולקו/ לבלבול גר� של�

  .מעשיו ולבדוק החוש� את להאיר הוא יהודי של והתפקיד
 שימורי� ליל, הזה והקדוש הגדול הלילה מגיע, זה בעבור

 מצוות שמכלל' הקדוש החיי� אור'ה כדברי, יו� כאור שמאיר
 א� יו� באור הייתה מצרי� שיציאת לספר היא לבנ� והגדת
  .לילה חשכת אז שהיה

  
 מאר/ צאת� יו� את תזכור למע�" מהכתוב מדייק א"החיד אכ 

 אד�, העניי� ולמשמעות .יו� לאור הייתה שהגאולה, "מצרי�
 הכול רואי�, אור כשנהיה אבל. כלו� רואה אינו בחוש� החי

 של נקודה אותה זה. גדול שאינו ומצה חמ/ בי� הדק ההבדל
  .ת"לחי א"ה בי� המפרידה אידישקייט

  
 המרור של מקומו י"האר שהנהיג הסדר בליל הקערה בסדר

 ג�. מקו� בכל עמ� נמצא י"שהש, הרמז. 'תפארת, 'באמצע
  ".לי אור' ה, בחוש� אשב כי. "גדולי� אורות, הסדר ליל. בחוש�

*  
 רואי�, אור כשנהיה אבל. כלו� רואה אינו בחוש� החי אד�
 נקודה אותה זה. גדול שאינו ומצה חמ/ בי� הדק ההבדל הכול

  .'לח' ה בי� המפרידה אידישקייט של
   

  "ניגרע למה" גדול בקול לצעוק
 ממל� וחכ� מסכ� ילד טוב" )ד קהלת( אומר ה"ע המל� שלמה

 ממל�, טוב יצר זה וחכ� מסכ� ילד טוב, דרשו ל"חז". וכסיל זק�
  .הרע יצר זה וכסיל זק�

 הילד ג� שהלוא, שביניה� ההבדל עניי� אמת שפתה מבאר
 אומר הוא, ר"היצה זה וכסיל זק� מל�, אמת השפת אומר. מסכ�
 את מזקי� הוא? הפע� עוד, קי/ הפע� עוד, נו, ושוב שוב לאד�
 טוב צרהי לעומתו .ועניי� דבר בכל לאות עליו ומפיל האד�
 ע� תמיד. פרישקייט ע� תמיד, התחדשות ע� תמיד. ילד נקרא
 אבל, כשורה הכול הול� תמיד ולא, מסכ� שזה אפילו. ברע�
  .ומתחדש חדש נותר תמיד
 הרי הזקי�" )ג, א ר"קה( המדרש דברי על אומר היה מקאצק הרבי
 על הוא המכוו� אלא, כפשוטו הזקי� הכוונה אי�". כקו� הוא

 שוב עצמו את ומחקה וחוזר קו� מעשה שעושה הצעיר האד�
 את לחקות ולא להתחדש צרי� האד�. קו� אותו כמו, ושוב
   .עצמו

  

        מבאר האמונהמבאר האמונהמבאר האמונהמבאר האמונהמבאר האמונהמבאר האמונהמבאר האמונהמבאר האמונה

צ המשפיע צ המשפיע צ המשפיע צ המשפיע """"משיחתו של מורנו הגהמשיחתו של מורנו הגהמשיחתו של מורנו הגהמשיחתו של מורנו הגה
        אאאא""""מל  בידרמ� שליטמל  בידרמ� שליטמל  בידרמ� שליטמל  בידרמ� שליטרבי אלירבי אלירבי אלירבי אלי

  אאאא""""ט זיעט זיעט זיעט זיע""""ר הקוהר הקוהר הקוהר הקוה""""ק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמו""""ב� כב� כב� כב� כ
        לחג הפסחלחג הפסחלחג הפסחלחג הפסח    

  באמונה מרבי  ניס  משנכנס
 שמשנכנס כש� כי, ר'ינע'הריז בני בש� אומרי�

 מרבי� ניס� נסמשנכ כ�, בשמחה מרבי� אדר
". האביב בחודש יוצאי� את� היו�" .באמונה

 יודעי� היינו לא וכי: "ל"מחז מביא הקדוש י"ברש
 חסד ראו, לה� אמר כ� אלא, יצאו חודש באיזה

 כשר שהוא בחודש אתכ� שהוציא שגמלכ�
 לאחר ".גשמי� ולא צינה ולא חמה לא, לצאת
 מה זה, שני� ועשר מאתיי� של השעבוד קושי

 בשעת נוח אוויר מזג שהיה לזכור, שחשוב
 שיניו בעור שברח יהודי שנשאל כמו? היציאה

 האוויר מזג היה מה, לאושווי/ הנוסעת מהרכבת
? שכאלו בשעות זוכר שיהודי מה זה? !אז

  !אתמהה
 בחודש יוצאי� את� היו�: "התורה אומרת
, ובמקרה לחינ� דבר שו� אי� י"הש אצל, "האביב

 המאתיי� כל. שורהובמ במשקל במידה הכול
 וא�, יתבר� בגזירתו מכווני� היו שנה ועשר

  .'באשערט' היו ורגעיה הגאולה
 לו החייב נושה לו שיש לאד�, דומה הדבר למה
 אחריו ירו/ הא�. סנט ושלושי� דולר מיליו� שני

 חוכא זה והרי, סנט השלושי� את לו ויזכיר
 אינו י"הש אבל. דולר מיליו� השני לעומת וטלולא

 מחושב הכול. גשמי� ולא צינה ולא חמה לא. כ�
  .האחרו� הפרט עד ומחושב�

  
  קדושי� כה פסחי� ימי� ערבי

 )ז, ל ר"ויק( ל"מאחז על �"חידושי הריבאיתא 
 לחשבו� ראשו� - הראשו� ביו� לכ� ולקחת�"

, העוונות כל נמחלי� הכיפורי� שביו�, "עוונות
 נימפ, העוונות את מחשבי� לא לסוכות כ"יו ובי�

 טר� אלו בימי�, כ� א�, סוכה במצוות שטרודי�
, עוונות חשבו� שאי� וחומר קל זה הרי, הסדר ליל

 ובוודאי, החמ/ את לבער רק עתה עסוקי� שאנו
, למיפלט דטריד ואיידי, עוונות חשבו� שאי�

, החסידות בספרי כדאיתא, בלע לא מיבלא
, הרע יצר הוא, החמ/ לבער שעסוקי� שבעוד
  .פיתיונותיו ונבלע ברשתו ניפול שלא בוודאי
 בחורי� לבדוק" האד� על הוא חוב עדיי�, אמנ�

 שחורי�, הקדוש אלשי�מה כידוע, "ובסדקי�
 נחשב הרי אד� א�. הנפש במעמקי היינו וסדקי�

, חסרונותיו כל את רואה ואינו, עצמו כלפי לנוגע
 יבדוק כ� על". עצמו נגעי רואה אד� אי�" כדאיתא

  .המשנה כמאמר, "מגעת שידו היכ� עד"
  

, ק"מהספה בהרבה דאיתא, להוסי� ואפשר
 נותני� יד הפושט כל"ש העניי� את יש שבפורי�

 את שעברנו לאחר עתה כ"א. ברוחניות א�" לו
, גדולה יד אחד כל קיבל בוודאי, הפורי� חג

 וכפי, ובסדקי� בחורי� בה לחפש שראויה
, "בלבו מבטלו והשאר", המשנה שמסתיימת

 היינו בליבו שמבטלו ע"זי' אהר  בית'ה ופירש
  .)בתוככי לבו( "האר/ שטיק א מיט"
  

  במדבר כס# צרור
 פע� נתקשה ע"זי מבעלזא יהושע' ר ק"הרה

 ק"הרה בנו התיישב, זו קושיה ליישב וכדי, בדבר
 לציבור וסיפר, למעריב מנחה בי� ע"זי ד"מהרי

 צחקו לספר ובסיימו, מעשה סביבו שנקהל
 כששמע, ע"זי א"מהר ק"הרה בנו ורק, השומעי�

 כוונת את והסביר רעדה אחזתו, אביו דברי את
  :'הק אביו דברי

 בריש המשנה דברי על הקשה י"מהר הסבא
 את בודקי� עשר לארבעה אור", פסחי� מסכת
  , "הנר לאור החמ/
 בודקי� אלא, החמ/ את בודקי� אי� הרי, ותמוה

 �בלשו הפירוש ומה, מחמ/ נקי הוא א� הבית את
  .המשנה

  
 לשני משל דר� על, ד"מהרי בנו סיפר כ� על

 דרכ�' ה הצליח. ליריד יחד שהלכו סוחרי�
 שאי� שמכיוו� והחליטו, נאה סכו� והרוויחו

, רגלי יצעדו, לבית� לשוב לה� דוחקת השעה
 לסור והחליטו התעייפו צעידה ממושכת לאחר
 היכ� חשבו. קמעה לפוש הדר� בשולי לשדה

, בסביבה אנשי� אי� א� ובדקו כספ� את יניחו
 תלו כ� על, רועות פרות רק ש� שיש ראו ואכ�
 את לנו� תחתיו והתיישבו ע/ ענ� על הכס� את

 'ד' המש� בעמ
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  ש"רק לזעוק לאבשב -ונצעק
 מתפרנסי	 כפריי	 יהודי	 הרבה היו קד	 בימי

 )גאסטהויז( מלו� או בית )שענק( היי� מזיגת מבית
בעוז  יד בחוזק שלטו אשר מהפריצי	 שכרו אשר

, לה	 השייכי	 העיירות גלילות ובגבורה בכל
סרו  תחת חסות	 שחיו הכפריי	 די	והיהו

 ועשו בחסד	 תלויי	 תמיד והיו למשמעת	
 ח� בעיניה	 למצוא שונות ומשונות פעולות

  .ושאנ� שקט שלוה חיי לחיות בכדי
 הכפריי	 מ� אחד יהודי דר ‘הי אפטא בגלילות

 של מלונו למחייתו משכירת בית התפרנס אשר
 שעסקיו פע	 לו אירע השני	 ובמרוצת, הפרי�

 לשל	 מעות די לו היה ולא, התדרדרו מטה מטה
  .להפרי� מלונו בית שכירות דמי אפילו
 הוסי� וא�, ובחזקה במפגיע שכרו תבע הפרי#
 	מסוי יו	 שבא	 עד משפחתו ועל עליו לאיי	

 לבור אות	 יפיל השכירות דמי יסלק לא
  .תחתיות

 אי� בנפשו עצות לשית הכפרי ידע לא לו בצר
 עד, לו ולמשפחתו ורבתהא הצרה מתו� ינצל
 כבואה ויהי, אפטא לעיר אשתו נסעה אחד שיו	

 כא� שיש פסיק דלא קלא שמעה האשה העירה
האר�  בקרב ישועות פועל גדול צדיק בעיר

  .הקדושי	 ותפלותיו מברכותיו נושעי	 ורבי	
 שמוע, לבעלה האשה שחה לביתה כשחזרה ויהי

 קו	 מאפטא ק"פעולת הרה מגדולת שמעתי
� הצדיק של קדשו לקבל ברכת לדרכ� התהל

  . צרה לרווחה מתו� וושעישנ
 תיכ�, של אשתו הכני	 דבריה הכפרי כשמוע

 לו ‘הי כיו� שלא אבל, לדרכו להתהל� ק	
 כ� על, עגלה לנסוע לשכור בכדי כס� באמתחתו

� לכפר מכפר באמצע הילוכו ,לאפטא ברגלי הל
 בו� מלא ‘נהי זלעפות והדר� גש	 לירד התחיל

 הגיע סו� כל וכשסו� ,כולו ונתלכלכ� וטיט רפש
 היה כבר, העירה אפטא חפצו למחוז כבר

�, ראשו ועד מכ� רגל ורפש בטיט כולו מלוכל
 ק"הרה של נאווה קודש לביתו הכפרי סר תיכ�

 הגדול שבת לפני הימי	 היו אבל, ע"זי מאפטא
 הבית כל כבר היה ע"מאפטא זי ק"הרה ובבית

לא  כ� ועל, הפסח אתומוכ� לקר ומצוחצח נקי
 רצפת ילכל� שלא ליכנס פנימה הגבאי לו נת�

  .הבית
ה "ה דמתא שהרב שמע בעיר שהותו בזמ�
 הגדול מענינו של בשבת ידרוש מאפטא ק"הרה

 לשבות את להשאר הכפרי החליט כ� על, יו	
אל  לגשת אז שיתכ� שיוכל כדי בעיר שבתו

  .צערו לו ולהשיח לפניו שיחו לשפו� הקודש
 הקבוע שעת הזמ� כשהגיע קודש השבת ביו�

 וכל עדרי	 עדרי	 נאספו, דאתרא המרא דרשת
 לשמוע דברי ובאו נקבצו כול	 העיר אנשי

 ע התחיל"זי מאפטא ק"והרה, חיי	 אלקי	
 כ עבר"ואח, והלכה בפלפול לדרוש בדרשתו

 דבריו ובתו�, בההגדה המגיד בעל לפרש דברי
 אז ש שהיה"ית ברו� הוא שהבורא, אמר ‘הק

 יכול היו	 ג	, לאבותינו נסי	 ועשה במצרי	
 דער איז באשעפער דער", רב להושיע ע	 הוא

נמצא  אחד איש א	 ולכ� "באשעפער זעלבער
, ממיצר להחל� לישועה זקוק והוא גדולה בצרה

 עולמי	 להוושע בתשועת לעצמו לפעול יכול
 לפיסקא כשיגיע ובפרט, ההגדה אמירת בעת

, "ונצעק" בתיבת ה"הקבל יצעק וישאג "ונצעק"
, ויושיע אותו ויג� ויעזור עליו ה"הקב שירח	 עד

 לשל	 כס� לו שאי� או, לרפואה צרי� א	 כגו�
 או שצרי�, מלונו להפרי� בית שכירת דמי

 עד למרומי	 יצעק, לבתו הגו� שידו� למצוא
  .שיוושע

 האלה הדברי	 את העני הכפרי כשמוע ויהי
 עליו מה רידע כב, הקודש מפי יוצא מפורש
 ניסה לא וכבר, מצרתו להנצל בכדי לעשות

 מאפטא ק"הרה לפני להשיח צערו לגשת אפילו
  , ע"זי

 לביתו ולמשפחתו חזר השבת כצאת ומיד תיכ� אלא
 לחלצו בעזרו ‘יהי ‘שד ה"בהקב ובטחו� אמונה מלא

  .ממיצר
 ומה הרבי אמר מה, אשתו לו שאלה לביתו כשהגיע

 מה לה יגיד שכבר לה הוא ענה אבל, ברכתו ‘הי
 את הכינו ה	 .לדאוג מה על עוד לנו ואי� לעשות

 אמירת ובעת, מגעת יד	 שהיתה כמה עד הסדר
, לאשתו הכפרי אמר ,"ונצעק" לתיבת ההגדה כשהגיעו

 בכל גדולה לצעוק צעקה הרבי צוה זו בתיבה כא�
איש  וביחד. מצרותינו אותנו יושיע ה"עד שהקב כוחינו

 שפתאו	 עד כח	 ואונ	 בכל לצעוק התחילו ואשתו
  .בית	 חזקות בדלת דפיקות שמעו
, הדלת את לפתוח פסח של שלחנו מסדר הכפרי ויק�
 ביתו אל הקרוב שכינו ערל גוי ביתו עומד בדלת והנה

כיד  יי� רב ששתה סיפורו לו וסיפר, ונפחד נרעש
� ע	 להתקוטט התחיל ובשכרותו, שנשתכר עד המל
 מריבתו שבאמצע כ� יכד עד והעסק התדרדר, אשתו

 נשאר לא ועכשיו ,אשתו את והרג כלי	 לזרוק התחילו
 המלכות מאימת לברוח אלא אחרת ברירה לו

 שתי לו יש ברשותו והנה ,והשלטונות וממשפחתה
 איפוא לו ואי� ,יקרי	 אדומי	 זהובי	 מלאות קדירות
  . ולהטמינ	 לשמר	

 ול הכפרי הנאמ� שכינו בידי להפקיד	 רוצה הוא ובכ�
 בינתיי	 ללוות הכפרי ירצה וא	, מימי	 ימימה

  .בידו הרשות ביתו האלו לפרנסת מהזהובי	
 הפרי� לארמונו של הכפרי הל� הפסח חג אחר תיכ$

 בדעתו והחליט .לו חב אשר חובו כל את לו לשל	
 ק"הרה של קדשו למקו	 משכ� פעמיו לדר� לשי	

 ברכו אשר ידו ממתנת לו לית� ע"ישראל זי אוהב בעל
  . ‘ד

ויהי , ומכובדי	 נאי	 חדשי	 בגדי	 לעצמו לוקנה 
 ע"מאפטא זי ק"הרה של לביתו ופנה העירה כבואו

 עשיר הזה הוא האיש לבושו הדור לפי כי הגבאי ראה
 הראוי בכבוד וקיבל פניו כ כיבדו“ע למאד ונכבד נגיד

 להיכנס הקודש לגשת אל לו נת� ומיד ותיכ�, לו
  . פנימה בקודש

  

כל  את ע"זי מאפטא ק"להרה הכפרי ודיהיהויספר 
 על פי גדולה לו ישועה נצמח והאי�, אותו הקורות

 ע"מאפטא זי ק"הרה והפטיר. בדרשתו הרב עצת
 בכדי הדיבורי	 האלו השמי	 מ� לו ה שלח"שהקב

 בפי ‘ד ישי	 ואת אשר, ידו על ישועה לו שתצמח
  .אדבר אותו

  

  המופלא שצמח מסביב לביתהנהר 
 זקנו ‘ל שהי"זצ ליקאווער קאפל רבי הנודע הצדיק

 אשר, גדול עשיר היה ,ע"זי מלובלי� הרבי ק"הרה של
על  עמד אשר בביתו שר� בעשיית יי� עסק למסחרו

  . קט� הר
 הגויי	 לכל שבעירו הכומר קרא אחתבשנה 

 אצלו להתאס� בהחבא ליקאווא הערלי	 שבעיר
, העיר לשוטרי לא וג	 קאפל ‘לר הדבר שלא יוודע

 חג בערב שלא לקנות חמור באיסור עליה	 וצוה
 קאפל ‘ר של שבמפעלו ש"היי – החמ� את הפסח

 שלא שמי לומר והוסי�, ושנה בכל שנה כדרכ	
  .להמית דתו אחת, דבריו יקיי	
 ללכת קאפל רבי סר פסח ערב יו	 של בבוקרו ויהי

 אבל, שנה בכל חמצו למכרו לו כל רגיל שהיה לנכרי
 ,בשנה שנה כמדי חמצו וממנ לקנות רצה לא הגוי

. בערמומיותו הכומר עשה אשר ככל הגוי לו וסיפר
 קאפל ‘ר שכר, אשר לפניו כל את קאפל ‘ר בראות

 את ש	 לחוג העירה לנסוע עגלות נפשו במסירת
 המאכלי	 כל את העגלות על והטעי�, חג המצות

  .ט"היו לכבוד שהכי�
 הבית דלתות כל, לרווחה פתח שבמפעלו ביתו פתח
 חמצו כל בזה להפקיר בכדי ,ומאחוריו הבית נימלפ

  .וכדי� כדת שברשותו
 ש"ביי ולהשתכר לשתות צמאי	 אשר העיר גויי כל

, רב שלל כמוצא זו הזדמנות נדירה לקראת שמחו
 נפש	 כאוות ולהשתכר לשתות נפש	 את שיש

 דלתות דהא, כס� אי� חנ	 באי� מפריע !באי� חמ�
 מפעלו חביות כל הפקיר והרי לרווחה פתוחי	 ביתו

 משופטי לפחוד ממה לה	 ואי�, ש"יי מלאות רבות
  .העיר ושוטרי

 על ומשפחתו קאפל רבי כשעלה ומיד תיכ� הנה א�
 וא�, שוט� גש	 לירד העירה התחיל לנסוע העגלה

אשר  העז הגש	 מחמת ביתו מפתח יצא לא אחד
 שעבר קט� נהר היה היו. האר� על אלקי	 ‘ד המטיר

 עד העזי	 נתמלא מהגשמי	 רוהנה, בליקאווא
 ונמש�, האר� עי� את וכיסה גדותיו כל על שעבר

 ההר סביבות סביבות מי	 מקור נחל נובע כעי�
 ללא ירד העז הגש	 .עליו עמד קאפל ‘ר של שביתו

בספינה  לשוט שרצו אלו וא�, ימי	 כמה למש� הר�
�, קאפל ‘ר של ביתו לפתח להגיע החדש הנחל דר

 הגשמי	 חוזק כ� מחמת ותלעש יכולי	 היו לא
 שעה כל נתמלא והנחל, גדול בכח שירדו העזי	

  . עד מאד וגדל הל� כי עד יותר ויותר
 המחזה הזה לנוכח תמהו כ� ראו המה האר� גויי וכל
 יש וכי פשוט דבר זה אומר שאי� גמרו שכול	 עד

 בש	 הזה החדש את היאור וכינו, בגו דברי	

של  מי	 דהיינו ,ישפול בלשו� )"וואדא קאפאלאווא("
  .קאפל

 הפסיק כשכבר פסח של האחרוני	 בימי	 ג�
 דר� לעבור ייראו הגוי	 ,האר� על להמטיר הגש	
 ולנגוע לביתו ליכנס בהר ולעלות החדש הנחל

 הנס מגודל ופחד אימתה נפל עליה	 כי ,בקצהו
 קאפל לביתו אחר ‘ר וכשחזר. עיניה	 במו שראו

  .נכסיו בכל ההפקר מ� זכה, החג
  

  הגשמיותהתפשטות 
 לאפות פע	 ע הגיע"זי חיי	 דברי בעל ק"הרה

. חדש מלבוש המצוה לבש חביבות ולגודל, מצות
 עד ונתרגש נתלהב ',הק בעבודתו ש	 עוסק ובהיותו

, זו קדושה לקראת מצוה שמחתו מאוד מגודל
� העיסה את קירב ,העיסה את' הק בידיו אחז וכשא

 ש	 ותיכ�, המצו לחפ� של אהבתו מרוב לבו כנגד
 במלבושו לו מ� העיסה נדבקה שקצת לבו אל

 לצעוק ע"זי ק מצאנז"הרה התחיל אז או, החדש
  :סביבו להעומדי	 גדול בקול

 את ופשטו! חמ� זה הלא, ורידו הבגד מעלייה 
 מלבוש בלי מה זמ� עומד מלבושו מעליו ונשאר

 ונתעלה עלה כה. אחר בגד לו עד שהביאו, עליו�
 שהגיע' הק במדרגותיו ע"זי נזח מצא"ק הד"הרה

 המצות ובאהבת הגשמיות לבחינת התפשטות ממש
  .תמיד ישגה

�        סיפורי צדיקי�סיפורי צדיקי�סיפורי צדיקי�סיפורי צדיקי�סיפורי צדיקי�סיפורי צדיקי�סיפורי צדיקי�סיפורי צדיקי
  לכבוד הפסח לכבוד הפסח 

        

        והיא שעמדה לאבותינו ולנווהיא שעמדה לאבותינו ולנווהיא שעמדה לאבותינו ולנווהיא שעמדה לאבותינו ולנו
ל חי נגאלו -דניס� בחודש אשר בני ישראל בני אביומא ביומא ביומא ביומא 

מדיוטא התחתונה ונתרוממו למדריגה עליונה  –ממצרי� 
כ� זכינו להתרומ� ולהתעלות בבחינת בימי� הה� , עד מאוד

בזמ� הזה אלו שהסתופפו בצילא קדישא דמר� רבינו 
כי , בימי� קדושי� אלו, "ת אששלהב"א ה"ט זיע"הקוה

א "כשהסתכלו בעינא פקיחא אחר כל תהלוכות רבינו זיע
ראה ראינו עבודה נשגבה , בחודש אשר ישועות בו מקיפות

בבחינה נפלאה של הכנה דרבה ויגיעת הגו$ והנפש בל 
ה� , יתואר לקראת הימי� הקדושי� הממשמשי� ובאי�

הגדולות  וה� הצדקות, בהתחדשות המעשי� כבריה חדשה
ובפרט , לאי� שיעור וער� שחילק לנצרכי� לכבוד החג

שהקי� רבינו אשר מטרתו היתה " חסדי דוד"מפעל הקודש 
ועד כדי , לסייע למאות משפחות לכבוד החג הקדוש

שסיפר לנו יהודי גלמוד אשר רבינו נשא בעצמו את 
וסחב� , ני% באשמורת הבוקר'המצרכי� לביתו בקרית ויז

קר שירגיש אותו יהודי גלמוד כי יש מי העי, על כתיפו
ועוד כהנה וכהנה עד אי� . שחושב עליו לכבוד ימי הפסח

        .ספור צדקות שעשה רבינו לכבוד הפסח
אשר אמר כי הוא קרב� , ציפייתו לגאולת� של ישראלוה� וה� וה� וה� 

וה� , ובלבד שיבוא משיח צדקנו, כפרה על ע� ישראל
היו  ת בשמחה עצומה אשר כל אלו אשר"עבודתו להשי

נמצאי� בקרבו ראו רוחו הקדוש ולבו אשר פע� בקרבו 
        . בימי� אלו

 .חסרנו כל אלה ומי ית� לנו תמורתוועתה ועתה ועתה ועתה 
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  צדיקיאצדיקיאצדיקיאצדיקיאצדיקיאצדיקיאצדיקיאצדיקיאהילולא דהילולא דהילולא דהילולא דהילולא דהילולא דהילולא דהילולא ד

    שונה הלכות\מתנה מועטת -י�'ר יצחק יונה טורצ"רבי אליעזר צדוק ב –
  ))))חחחח""""תשנתשנתשנתשנ((((

        ))))הההה""""שלשלשלשל((((    אפרי� קארור "ע ב"השו' רבינו יוס% הבית יוס% ב –
        ))))סססס""""שששש\\\\חחחח""""שנשנשנשנ((((    ר חיי�"ב'   הק"רבי משה האלשי

  ))))וווו""""תרכתרכתרכתרכ((((    צמח צדק' ר שלו� שכנא ב"רבי מנח� מנדל מלובביטש ב
        ))))וווו""""תרמתרמתרמתרמ((((    ר חיי� מסטנוב"רבי יואל משא� ב

  ))))רררר""""תתתת((((    ני�'חיאל מיכל מסטרוזירבי  – ]ערב פסח[ -
ד "חיי� אבר "ד קרעשטי� ולעסלא ב"אב] רבי לייב חרי%[רבי אריה לייב קרא 

�  ))))זזזז""""תקנתקנתקנתקנ((((    אבני צדק על שיר השירי�, ת"איל המילואי� עה -לונשיט
    החוזה מלובלי�' תל -ד ווארשא"ד קונסקוולא וראב"רבי אברה� אביש אב

  ))))בבבב""""תקצתקצתקצתקצ((((
        ))))הההה""""תרתרתרתר((((    ר אליעזר ליפמ�"רבי אשר ישעיה מרופשי� ב

 -ש"� א"הייטב לב ומהר' תל -ר יצחק משה"ד רעטיאג ב"רבי יעקב פאנעט אב
  ))))טטטט""""תרנתרנתרנתרנ((((    ארית יעקבש' ב

אורחות ' ב ב"ד ייטב לב ב"� מריסקווא אב"ר אליהו כ"רבי אברה� שלמה ב
        ))))הההה""""תשלתשלתשלתשל((((    המשפטי� ועוד

  ))))טטטט""""תכתכתכתכ((((    קיקיו� דיונה' תאומי� ב' ר ישעי"רבי יונה ב  -
  ))))גגגג""""תקנתקנתקנתקנ((((    ר משה"הרב דחייטי� מבראד ב -רבי שמואל שמעלקא רוקח

  ד בראד "רבי יוס% מאיר קראסניפאלער אב
יד המאיר  -ד ביאליקמי�"ר צבי הירש אייזנשטיי� אב"ד גאלינא ב"� אבומלפני

  ))))הההה""""תקעתקעתקעתקע((((    ש מניקלשבורג"תלמיד ר
ש מדאראג "חת� האמ -ר אברה� אליעזר"רבי זאב וואל% ציטרא� רב דאראג ב

  ))))זזזז""""תרפתרפתרפתרפ((((    מ מדעעש"ר' ותל

        ))))גגגג""""שלשלשלשל, , , , אאאא""""בבבב((((    ה"לוי ב� יעקב אבינו ולאה אמנו ע –
  ))))זזזז""""תטתטתטתט' ' ' ' הההה((((    ד ווערשנא"בכושרות אב' � בר יוס% יאברובר מחל"רבי אפרי� ב

        ))))הההה""""תקעתקעתקעתקע((((    יד המאיר' ר צבי הירש מברודי ב"ב ד בראד"אב רבי מאיר
        ))))סססס""""תשתשתשתש((((    וש� דר ' י חברו� ב"ר אברה� ברוידא ר"רבי שמחה מרדכי זיסקינד ב

        ))))גגגג""""תלתלתלתל((((    ילקוט ראובני' רבי ראוב� הכה� מפראג ב –
  ))))דדדד""""תרלתרלתרלתרל((((    דברי ירמיהו - יהלד וערבוי וא"ר בנימי� וואל% לעוו אב"רבי ירמיהו ב

  ))))הההה""""תרמתרמתרמתרמ((((    לירנובטשער מרדכי המגיד מ"ב ארירבי יצחק מסקוו
        ))))גגגג""""תשמתשמתשמתשמ((((    הבאבא סאלי ר ישראל"ב מאשדוד רבי מאיר אבוחצירא

        ))))''''דדדדא א א א """"הההה((((    ס"יד רמה על הש' ר טודרוס הלוי אבולעפייא מטולידו ב"רבי מאיר ב –
        ))))דדדד""""שעשעשעשע((((    משפט ועוד ע על חוש�"הסמ' ר אלכסנדר הכה� כ� ב"רבי יהושע ולק ב –

        ))))בבבב""""ללללתקתקתקתק((((    ר יעקב מקארלי�"רבי אהר� הגדול ב
        ))))גגגג""""תרתרתרתר((((    ר ברו "נא בטשערבי שלמה יהודה לייב מלענ
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        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתנודב נודב נודב נודב 
חובר , צנא מלא ספרא, האי גברא רבה

�  כרכא דכוליה ביה, חיבורי� מחוכמי
   שמואל אלכסנדרשמואל אלכסנדרשמואל אלכסנדרשמואל אלכסנדרהגאו� רבי 

        אונסדורפעראונסדורפעראונסדורפעראונסדורפערשלמה זלמ� ' צ ר"ב� הגה
  ת"פ" דברי חיי�"יאול ורב דקהל רב במונטר
  .ה"תנצב. ב"ט ניס� תשס"ע י"נלב
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  הגאו� המפורס� ט"שיבלח י בנו"הונצח ע
  א"שליט שלמה זלמ� אונסדורפרשלמה זלמ� אונסדורפרשלמה זלמ� אונסדורפרשלמה זלמ� אונסדורפרידידינו רבי 
  ל"מצאנז זצ" שפע חיי�"ר ה"חת� אדמו

  פתח תקוה

        ברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנה
ובכל לשו� של חיבה הננו מברכי� את הוד , מעומקא דליבא

ענוות ח� נסוכה על , ס"צנמ, דהבאכ ידידינו צנתר ד"מע
שוקד על דלתי , עדי� הנפש ופאר המידות והליכות, פניו

מופלג , אהוב על כול�, התורה וצולל בהויות דאביי ורבא
  שמו הטוב הול  לפניו, בתורה וחסידות

  ב"ארה – אאאא""""צ רבי אליעזר וויליגער שליטצ רבי אליעזר וויליגער שליטצ רבי אליעזר וויליגער שליטצ רבי אליעזר וויליגער שליט""""הרההרההרההרה
  ש"נ דמר� אד"חדבב ו"ח לעלוב ארה"כ ורא"רו

  צ"בשעטומ' חה בהולדת בתו תחילרגל השמ
ר שיזכה לגדלה לחנכה ולחכמה לתורה ולבעל תורה "יה

�  המערכת .לחופה ולמעשי� טובי

        ברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנה
, ש"מחשובי אנ היקר והנעלה ידידינו מעלת הננו לשגר לכבוד

ש וחסידות אצלו "תורה ויר ,אשר ענוות ח� נסוכה על פניו
�מסור ודבוק בכל נימי נפשו , עדי� הנפש ונעי� הליכות, צמודי
עושה  רצו� צדיק וזוכה ומזכה את הרבי� , א"ינו שליטלמר� רב

  ה"ה ',בהפצת הגליו� הק
  ב"ארה –בארא פארק  –א "שליטאבא ליברמ� אבא ליברמ� אבא ליברמ� אבא ליברמ�     'ח ר"רהה

  צ"הב� בשעטומ אירוסילרגל שמחת 
והזיווג יעלה , ח"ר שיזכה לרוב נחת ושמחה ממנו ומכל יוצ"יה

  .ס"וכט, יפה יפה מתו  ששו� ושמחה
    ל חסידי לעלובל חסידי לעלובל חסידי לעלובל חסידי לעלובקהקהקהקה –המברכי� מקרב לב 

        המערכתהמערכתהמערכתהמערכת -ברגשי הכרת הטוב  

        טוב נאמנהטוב נאמנהטוב נאמנהטוב נאמנהברכת מזל ברכת מזל ברכת מזל ברכת מזל 
מחשובי  היקר והנעלה ידידינו מעלת הננו לשגר לכבוד

ש וחסידות "תורה ויר ,אשר ענוות ח� נסוכה על פניו, ש"אנ
�ל מסור ודבוק בכ, עדי� הנפש ונעי� הליכות, אצלו צמודי

  ה"ה', תומ  נלהב לגליונינו הק, ק"נימי נפשו למרנ� רבוה
  ב"ארה –ליקווד  – ו"הי שלו� דעמבינסקישלו� דעמבינסקישלו� דעמבינסקישלו� דעמבינסקי 'ח ר"נהה

  צ"הב� בשעטומ אירוסי לרגל שמחת
ח מתו  "ר שיזכה לרוב נחת ושמחה ממנו ומכל יוצ"יה

  .ס"וכט, אושר ועושר
  המערכת

 

        ברכת מזלא טבא מעומקא דליבאברכת מזלא טבא מעומקא דליבאברכת מזלא טבא מעומקא דליבאברכת מזלא טבא מעומקא דליבא
על כל מכיריו אהוב , למעלת ידידינו היקר והמפואר

מסור למע� בית , עומד תמיד הכ� לימינינו , יבוחב
אשר אליו היה דבוק , א"ר זיע"נ מר� אדמו"לעחיינו 

כלי , לבו ער וח� לכל דבר שבקדושה, בכל נימי נפשו
שבחו מי , מופלג בכל מידה ומעלה, מחזיק ברכה
מוסר נפשו וגופו לילות כימי� למע� , ימלל במילה

  ה"ה, מבקשהרבות במעשי צדקה וחסד לכל דורש ו
  ו"הי ברו  ערבלי ברו  ערבלי ברו  ערבלי ברו  ערבלי ' ר נגיד הנכבדה

  צ"בשעטומ הולדת הנכדהלרגל שמחת 
  ס"ר שיזכה לרוב נחת ושובע שמחות וכט"יה

  המערכת
 

        מעומקא דליבאמעומקא דליבאמעומקא דליבאמעומקא דליבא    ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
�  הנני לבר  לידידיי היקרי

  נ"חדב –א "שליט אליעזר ויליגעראליעזר ויליגעראליעזר ויליגעראליעזר ויליגער' צ ר"הרה
  לרגל הולדת הבת

  ואת ידידי

  א"ליטש אבא ליברמ�אבא ליברמ�אבא ליברמ�אבא ליברמ�' ח ר"הרה
  צ"ט בשעטומ"במז לרגל אירוסי הב�

� י"א – שלמה עמארשלמה עמארשלמה עמארשלמה עמאר: השמח בשמחתכ� בש� ידידכ
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óéøç ìåëàì êéøöù íå÷î óàá , äéäù øáãä
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óéøç ìåëàì êéøöù áåúë ,        

 àìå àìå àìå àìåóéøç ìåëàì êéøö ïéàù ãáìá åæ , àìà

áåè éëä äæ äñçù ,á äáåùú ùé ÷øéáö íëçéáö íëçéáö íëçéáö íëç    

))))èé÷ ïîéñèé÷ ïîéñèé÷ ïîéñèé÷ ïîéñ(((( áåúçúçúçúç""""ññññ    ))))åàåàåàåà""""çççç , , , ,ì÷ñì÷ñì÷ñì÷ñ""""áááá((((  äæ äñçù

        שמעתתא דהלכתאשמעתתא דהלכתאשמעתתא דהלכתאשמעתתא דהלכתאשמעתתא דהלכתאשמעתתא דהלכתאשמעתתא דהלכתאשמעתתא דהלכתא
 ' ז' המש  מעמ

" זכרו תורת משה"מערכת 
נציגיו , מאחלת לכל לומדי הגליו�

  ותומכיו די בכל אתר ואתר
ולכל אחינו , ש היקרי�"לכל אנ

בית ישראל בכל מקומות 
�  .מושבותיה

חג כשר חג כשר חג כשר חג כשר , , , , � פסח� פסח� פסח� פסח''''� פרייליכ� פרייליכ� פרייליכ� פרייליכ''''א כשרא כשרא כשרא כשר
        ת ישראלת ישראלת ישראלת ישראלושמח לכל ביושמח לכל ביושמח לכל ביושמח לכל בי

על על על על     ננננ""""בלבלבלבל    הההה""""זזזזגליו� הבא יופיע בעגליו� הבא יופיע בעגליו� הבא יופיע בעגליו� הבא יופיע בע((((

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
האשה החשובה יהללוה 

  בשערי� מעשיה
ה בת "ע כרמלהכרמלהכרמלהכרמלהמרת 
� רחמירחמירחמירחמי � � � נפטרה ערב פסחנפטרה ערב פסחנפטרה ערב פסחנפטרה ערב פסח

        .  ד"תשס
  ה "תנצב

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
  האשה החשובה

 שמואל דודשמואל דודשמואל דודשמואל דוד' בת רשרה שרה שרה שרה מרת 
  ה"ע

  ה"ב ניס� תשס"נפטרה י
  ה" ת נ צ ב 

שמואל שמואל שמואל שמואל ר "הר בנה י "הונצח ע
 ו"הי דוד פרנקפורטדוד פרנקפורטדוד פרנקפורטדוד פרנקפורט

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
  ישראל מרדכי מנשה' ר

אברה� זיידל אלעזר ' ב� ר
  ל"מנח� מענדל ז
�  ליפשי

  ז"ניס� תשס' ע י"נלב
  .ה " צ ב  נת 

 
   נ"בל ה"זגליו� הבא יופיע בע

 שמיני 'על פר

  ו"הי אפרי� ויי�אפרי� ויי�אפרי� ויי�אפרי� ויי�ר "הר
 ט"לרגל אירוסי הבת במז

  ו"הי עמר� גשטטנרעמר� גשטטנרעמר� גשטטנרעמר� גשטטנר' ' ' ' רררר ג"הרה
  י מרבני כוללינו"ד אגו"גאב

 ט"במז הולדת הנכדלרגל 

 דוד יהודה לייב ויליגרדוד יהודה לייב ויליגרדוד יהודה לייב ויליגרדוד יהודה לייב ויליגר' ' ' ' רררר ג"הרה
  ב"ארה –א "שליט

 ט"במז הולדת הנכדהלרגל 

�"י – ''''שתחישתחישתחישתחי מרת קייקוב  
 הולדת הנכדות התאומותלרגל 
 ו"חזקיהו הי' אצל בנה ר ט"במז


