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ֶזה אי ּבָּ ה ּוְבַוּדַ נָּ ָּ רֹאׁש ַהׁשּ ְך ֵחֶלק ּבָּ אּוַמן, ִיְהֶיה לָּ נּו ַז"ל ּבְ ַעְזִרי ְלַבְעֵלְך ִלְנֹסַע ְלִצּיּון ַרּבֵ ּתַ  ׁשֶ
ךְ  ל ּכָּ ם ִקּבּוץ ּכָּ ֵאל, ֵיׁש ׁשָּ ה לָּ ִהּלָּ י ּתְ ְך ִלְנֹסַע, ּכִ ּיָּ ים לֹא ׁשַ ׁשִ י ַלּנָּ נּו ַז"ל, ּכִ ל ַרּבֵ דֹול ְוכוּ  ׁשֶ ', ּגָּ

ךְ  ּיָּ ִרים, ְולֹא ׁשַ בָּ ֵלא ִעם ּגְ נּו ַז"ל מָּ ה ְרחֹובֹות ְסִביב ִצּיּון ַרּבֵ ּמָּ ר ּכַ ל  ֲאׁשֶ ְכלָּ ים ּבִ ׁשִ ַהּנָּ ׁשֶ
ּיּון ֵמִרּבּוי מּוְך ֶאל ַהּצִ ּסָּ ד ׁשֶ ת ֲאִפּלּו ֶאל ְרחֹוב ֶאחָּ ֶגׁשֶ ְך  יּוְכלּו לָּ ּיָּ ֵכן לֹא ׁשַ ִרים ְוכּו', ְולָּ בָּ ַהּגְ

ּסַ  ה ּתִ ָּ ִאׁשּ ֵרז ֶאתׁשֶ זָּ ּתְ ִדיף ׁשֶ ה, עָּ נָּ ָּ ם  ע ֶאל רֹאׁש ַהׁשּ ר ִיְפַעל ּגַ בָּ ע, ְוהּוא ּכְ ּסַ ּיִ ּה ׁשֶ ְעלָּ ּבַ
ִית ְוהּוא ַעל הּוא רֹאשׁ ַהּבַ י ַהּבַ ִביֵלְך, ּכִ ׁשְ ִית,  ּבִ ל ַהּבַ ּה ִיְפַעל ְלכָּ ת ְלַבְעלָּׁ רֶׁ עֹוזֶׁ ֶׁ ה ש  ָּׁ ְוִאש ּ

נּו ַז"ל ַעל רֹאש   ל ִצּיּון ַרּבֵּ ָּׁ  ִלְנֹסַע אֶׁ הַהש ּ ּמָּׁ ָּׁ ה ש  ְיתָּׁ ִהיא הָּׁ ֶׁ מֹו ש  ִדּיּוק ּכְ ת ּבְ בֶׁ ֶׁ ְחש  ה, נֶׁ ֵכן נָּׁ , ְולָּ
ךְ  ְלּתֵ יכָּ ּבִ ֶ ל ַמה ׁשּ י ּכָּ ֲעש ִ ה  ּתַ ָּ ִאׁשּ ֵרי הָּ אּוַמן, ְוַאׁשְ ה ּבְ נָּ ָּ רֹאׁש ַהׁשּ ן ּבְ ם ּכֵ ְעֵלְך ִיְהֶיה ּגַ ּבַ ׁשֶ

ּה  ְעלָּ ֶרֶזת ֶאת ּבַ זָּ ּמְ ר ׁשֶ נּו ַז"ל ּבְ אּוַמןִלְנֹסַע ֶאל ִצּיּון ַרּבֵ ה ּבְ נָּ ָּ   ֹאשׁ ַהׁשּ
(י"ט ֱאלּול ה'תשע"ד)אשר בנחל   

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  תבוא יכ פרשת
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 חידה

 מהר או לאט? –איך צריך להתפלל 
  

 )התשובה נמצאת בחוברת. חפשו אותה...(
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   אשר בנחל חלק נ', מכתב ט' תצב
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 שיחות
 

תקכו( ביום ב' כ"ב אלול תשס"ה כשהתקשרתי אליו נ"י תיכף שאל : כן 
בשורה טובה אתה מבשר לי היום? והשבתי שהיום אבשר לו אליהו, איזו 

את הגאולה )והיתה כונתי על גאולתי הפרטית כי רציתי לבשר לו שאני 
לומד הרבה בספרו הקדוש 'שפת הנחל' ואני מרגיש בזה הארה נפלאה(, 

 ומוהרא"ש נ"י אמר שבקרוב מאד נזכה לזה )הינו לגאולה הכללית(. 
 

יימתי ללמוד את הפירוש על תורה כ"ב בשפת ואז סיפרתי לו שבסמוך ס
הנחל ויש שם דיבורים נפלאים כאלו שאי אפשר להסביר. ומוהרא"ש נ"י 
שמח מאד ושאל : יש שם דיבורים נפלאים נכון? והשבתי שבודאי אינו 
צריך את ההסכמה שלי אך יש בפירוש הזה דיבורים כאלו שאין בשום 

ורה כ"ב שכתב רבנו ז"ל יש מקום. ומוהרא"ש נ"י אמר : לא, לא. בת
דיבורים נפלאים, נכון? והשבתי שבודאי כך הוא אך בלי 'שפת הנחל' אי 

 אפשר להבין את דברי רבנו ז"ל. 
 

ואז שאלתי על הסגולה שאומרים לקנות סכין בערב ראש השנה, מה 
המקור לזה. והשיב שהיא סגולה לפרנסה מצדיקים, 'חותך חיים לכל חי' 

ואחר כך משאירים את הסכין לכל השנה. וכן שאלתי והיא סגולה טובה 
על מה שסיפר רבנו ז"ל במעשה י"ב שאצל אנשי הבעל תפלה היה חשוב 
תענית וסיגוף גדול יותר מכל התענוגים. ושאלתי לאיזה תענית רבנו ז"ל 
מתכוון בזה. והשיב שכשרבנו ז"ל סיפר את המעשה הזו, עדיין אחז 

 מתעניות וצומות.
 

ראש השנה תשס"ו כשהבאתי לו פדיון, אחר שבירך אותי  תקכז( בערב
 אמר : הקב"ה יעזור שתרשום כל סיפור שתשמע!

 
מי מוהרא"ש נ"י דיבר מלקו"מ ח"ב סי' מ' )התורה המתחלת : תקכח( 

שיודע מארץ ישראל, שטעם באמת טעם ארץ ישראל, הוא יכול להכיר 
אותו הצדיק הוא באחר, אם היה אצל צדיק על ראש השנה אם לאו, ואם 

גדול במעלה או קטן, ואם הוא צדיק אמתי אם לאו, או אם הוא בעצמו 
( ואמר : מאין יודעים שהיינו אצל רבי אמיתי על ראש השנה? אם צדיק
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אחר ראש השנה הולכים למצוא את ההתפארות של כל יהודי, זה נקרא 
כל אהבת ישראל. לא רק לבנות בניינים ולהקים מוסדות אלא לאהוב את 

יהודי. יש בכל חלקי העולם יהודים. גם הם צריכים לדעת מרבנו ז"ל. זו 
אהבת ישראל אמיתית. כמו שאני מתחזק מרבנו ז"ל ויודע שרבנו ז"ל 
הוציא אותי מהבוץ ועדיין מוציא אותי. הוא לא נגעל ממני. כי ככה סתם, 
ה בני אדם נגעלים מהלכלוך, למה שאני אכנס בתוך הג'ורה? אבל הרבי הז

לא נגעל אלא נכנס לתוך הלכלוך ומנקה אותי ומלביש אותי בלבושים 
נקיים. ואם הוא עשה את זה בעבורי, למה שאהיה כפוי טובה? אם יש רבי 

אני צריך ללכת ולפרסם אותו בכל העולם ולא להתפעל  אזי כזה בעולם
 מאף אחד. זה נקרא אהבת ישראל.

 
לי כולל על שם רבנו יש כאלו שהולכים עם קבלות : "תראה... יש 

ז"ל...", "תראה... יש לי ישיבה על שם רבנו ז"ל...", "תלמוד תורה על 
שם רבנו ז"ל...". תהיה בריא, זה טוב מאד. יש עשר מלמדים שצריכים 
פרנסה, זה טוב, שיהיו בריאים. יש שלושים אברכים צריכים פרנסה, 

א רק בשבילם אך אך כל הדברים האלו זה עניין פרטי )שהושיהיו בריאים. 
 .לא בשביל לפרסם את דבר רבנו ז"ל בעולם(

 
אבל העניין של רבנו ז"ל, צריך לדעת ;  כמו שרבנו ז"ל הוציא אותי 
מהחושך, ועדיין מוציא אותי מהחושך, אני צריך ללכת ולפרסם את רבנו 

 ז"ל בכל העולם כולו.
 

 תית. אהבת ישראל אמי ושכל יהודי ידע שיש אור כזה שמציל אותי. ז
 

וסיפר מוהרא"ש נ"י שיש כאן יהודי אחד שבאו אליו ואמרו לו "תראה, 
". בודאי תלמוד תורה איפה שרק אותו יש תלמוד תורה וצריכים להציל

יכולים לבנות תלמוד תורה זה יפה מאד. אז הוא הוציא ונתן אלף דולר 
 עבור תלמוד תורה של ברסלב וההוא נתן קבלה והלך לו.

 
זכה להתקרב אל רבנו ז"ל? מצא )שתרם אלף דולר( י הזה אבל איך היהוד

ספר 'אשר בנחל'. היה כל כך שבור כחרס הנשבר ואמר : "תראה, הספר 
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הזה מדבר אלי. לא שמעתי עוד ספרים כאלו". הסתכל עוד ועוד אז לאט 
 לאט התחיל להתקרב. 

 
מה ההוא נתן? קבלה יפה... אבל אנחנו רוצים לגלות את רבנו ז"ל לכל 
העולם. יש לנו לימוד כזה, למה לשמור את זה לעצמנו? למה לא לפרסם 
את רבנו ז"ל לכולם? אם אנחנו יודעים מרבי כזה שמנקה אותנו מהלכלוך 
שלנו, צריך לפרסם אותו. אבל אצל כל אדם יש רשעות, קנאה ושנאה עוד 

משעה שילדים קטנים יש קנאה ושנאה. טבע של אדם. איך  ,מהתולדה
וציא את זה? אם נוסעים אצל צדיק אמיתי בראש השנה, אז יכולים לה

 רואים את ההתפארות שהקב"ה מתפאר בכל יהודי. 
 

צריך לראות שכל השנה תקרב יהודים אחר כך אז עכשיו אתה נוסע, 
אז אני יודע וותגלה להם שיש רבי כזה שאמר שאסור להיות בייאוש.

 שהיית במקום הנכון. 
 

אחר ראש השנה תהיה שבור כחרס הנשבר  אלאאבל אם לא תעשה ככה, 
אז אתה גורם שבשבילך יתגלה  "יש לי כל כך הרבה בעיות..."ותגיד 

 שהכל היה שקר. משהו לא בסדר. 
 

ועל כן צריך להיות שמח ולשמח אחרים אז ידעו שהיית אצל רבי אמיתי 
על ראש השנה. זה כתוב בלקו"מ שלי. אולי לכם יש לקו"מ עם נוסח 

 ככה כתוב. –ו בריאים... אך בתורה שלנו אחר... תהי
 

ה לאדם לדעת מי הוא. זה  והמשיך מוהרא"ש נ"י לדבר מהגאות שלא מרשָּ
סימן שהאדם רחוק מהצדיק. רבנו ז"ל אומר )לקו"מ ח"ב סי' ס"ז( מי 
שנתקרב לצדיק נפתחים לו העיניים. אני מתחיל לראות : "רבונו של 

י בעיניים, במחשבה דיבור ומעשה עולם, אני הבעל עברה הכי גדול, פגמת
ואני לא יכול לתקן את זה. מה אני אעשה?". אז אני בא בראש השנה אל 
רבנו ז"ל וכל הראש השנה אני מבקש : "רבש"ע תעזור לי, תן לי 
מליארדים של דולרים שאזכה מה? לא בשבילי! אלא שאזכה להפיץ 

 אותך בכל העולם כולו!".
 



9 

 

היו לו רק ספרים. כל אחד הייתי נותן לו הצער שלי הוא שכל אחד שלא י
את הספרים עם ארון. ארון ספרים. זה נקרא הפצה! ברוך ה' מפיצים 
הרבה ספרים, אבל זה לא מספיק. אני רוצה שכל יהודי יהיה לו ארון שלם 
עם ספרים אני אתן לו ארון עם ספרי רבנו ז"ל. יבוא טריילר עם ארון 

לות, סיפורי מעשיות וכו' וכו'. זה נקרא מסודר : לקוטי מוהר"ן, לקוטי תפ
 הפצה. זה מה שאני מבקש את הקב"ה והלואי שנזכה כבר לזה.

 
ואמר אחד למוהרא"ש נ"י : שלהפיץ זה בא מחסידות... ענה ואמר לו 
מוהרא"ש : אני ברוך ה' למדתי בכל הספרים של החסידות הנ"ל ושמה 

אי אפשר לקרב את לא כתוב הפצה. ובלקו"מ בתורה י"ד כן כתוב : 'ו
הגרים עם בעלי התשובה, אלא על ידי תורה, כמו שכתוב : "יפוצו 
מעינותיך חוצה", שצריך להשקות אותם שהם מבחוץ, להודיע להם הדרך 

 ילכו בה'.
 

זה כתוב בלקו"מ שלי. זה לא כתוב ב... זה כתוב בלקו"מ, זה מרבנו ז"ל, 
מחסידות... רק הרבי האחרון אפילו לא מר' נתן ז"ל. על כן אל תגידו שזה 
"יפוצו מעיינותיך חוצה"  –שלהם לקח את הלשון מפה, מתורה י"ד 

 שצריך להשקות אותם שהם מבחוץ, להודיע להם הדרך ילכו בה.
 
מה? צריך לדעת שמה שיהודי עושה אז זה מחסידות... נו, נאמר שאם גם ו

וץ מזה כתוב דבר טוב אז זה דבר טוב. אבל באמת רבנו ז"ל אמר את זה. ח
בחיי מוהר"ן שרבנו ז"ל ביזה כמה שעות את התלמידים הגדולים שלו 
מדוע הם לא הולכים לקרב בני אדם. ורבנו ז"ל אמר עוד יותר בסיפורי 
מעשיות שהבעל תפלה אמר לאנשים שלו אם אתם לא תקרבו את אחרים 
ם גם לכם יזיק. ובספר המידות רבנו ז"ל אומר שצריכים ללכת לקרב רחוקי

 זה תיקון קרי וזה כתוב גם בתורה י"ד.
 

אלא שלא כל אחד יכול להפיץ. זה דבר הכי קשה, סובלים בזיונות, 
אמר יש שלושה דברים : יש  ז"ל הולכים עם ספר. אז אחד לא יכול. ר' נתן

 רצון, יש ממון, ויש טרחה. 
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קח את הצדקה שלך תעזור יאם אתה לא יכול להפיץ, על כל פנים ת
שנדפיס את זה. אחד יגיד אין לי כסף. הוא לא יכול להפיץ וגם אין לו 

עם ארגזים של ספרים, אז  רכבבא הכשכסף. אז מה רוצים ממך? טרחה. 
לתוך החדר של ההפצה שלא ירטב  רכבתטרח ותעזור להוריד את זה מה

לושה דברים בגשם. בזה ממש זכית כמו מי שהפיץ בדיוק. כי צריכים ש
 ממון, רצון וטרחה.

 
הכלל העולה הוא שכשאדם היה בראש השנה אצל צדיק אמיתי אזי יש לו 
כבר התחזקות על כל השנה. ולא רק שמחזק את עצמו אלא עוד הולך 
ומחזק את אחרים. וזה הסימן שהיה אצל צדיק אמיתי. וזה הפירוש של 

שפע כפולה, בחינת אבל יש בחינת דברי רבנו ז"ל בסוף התורה הנ"ל : '
)איוב כ"ב(: "וכסף תועפות לך", שהוא לשון כפול. נמצא שבזה השפע 

 '.ים(ינתמלא רצונו, מאחר שהיא כפולה )ולא ס
 

כי עיקר השפע הוא שפע של התחזקות. ומי שזכה להיות אצל צדיק 
אמיתי בראש השנה אזי יש לו שפע כפולה של התחזקות שעוד הולך 

 ומחזק אחרים.
 

ליל שבת קודש שהיה קודם ראש השנה תשס"ו אחר הסעודה הביאו תקכט( ב
למוהרא"ש נ"י לברך ברכת המזון מתוך הסידור עם הפירוש "עת רצון". ויען 
שהסידור הזה הוא לימות החול ולא היה כתוב שם 'רצה והחליצנו' על כן 
כשמוהרא"ש נ"י הגיע למקום בו צריך לומר רצה והחליצנו פסק מלברך ורמז 

ו שיביאו לו סידור אחר שהיה מונח שם. ואף שאמרו לו שהסידור הזה בידי
הוא לבני עדות המזרח )אשר הנוסח שם שונה מנוסח ספרד בו רגיל מוהרא"ש 
נ"י להתפלל(, אך מוהרא"ש נ"י לא השגיח על זה ושוב סימן בידיו שיביאו לו 

כך חזר את הסידור והשלים את נוסח 'רצה והחליצנו' מתוך הכתב דיקא ואחר 
לברך מתוך הסידור הראשון נוסח ספרד. למחרת אחר הסעודה השניה שוב 
שכחו להביא למוהרא"ש נ"י סידור כראוי, אך מוהרא"ש נ"י הכין לעצמו את 

סידור אחד עם פירוש "עת רצון" לימות החול,  –שני הסידורים שיהיו לפניו 
רים 'רצה וסידור שני הוא הסידור לבני עדות המזרח ופתח במקום שאומ

והחליצנו' וכך בירך ברכת המזון, העיקר שיהיה מתוך הכתב ולא בעל פה אף 
שהנוסח קצת שונה. כל זה כתבתי כי הוא לימוד נפלא מאד עד כמה מקפיד 

 לברך מתוך הסידור דיקא וכנרשם במקום אחר.
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 פדיון של הצדיק.
 

נו ז"ל בעיר אומן ציון רב סמוך ונראה אלבערב ראש השנה תשס"ה 
ידיעה שגיסו אשר גם הוא  קיבל אברך המקורב למוהרא"ש הקדוש

שוכב הוא שם  המקומית במרפאה , למרבה הצער,נמצא אומנההגיע 
הגיע לשם והספיק לקבל הסבר האברך מיהר לומתפתל מכאבים. 

מהרופאים שמצבו הבריאותי של הגיס אינו מאפשר להישאר באומן 
 ותוך זמן קצר יעבירו אותו לבית החולים בקייב.

 
לספר שישנם סיכויים גדולים שיהיה צורך להחזיר את  ידעו ללוה

. עד לקייב ומשם יוטס ארצה במסוקלארץ ישראל. כנראה החולה 
כך הם ביקשו מהאברך שילווה את גיסו לכל אורך הדרך  כך או

ובמילים אחרות הוא כבר לא יוכל להישאר בעיר אומן בראש 
 - - -של פיקוח נפש הורגש היטב  וריחהשנה. 

 
שסבל כאבים אדירים בבטנו אשר נבעו מבעיה בפנדיציט הגיס 

חולשה, שלח מו חריפותהקאות מובמשך כל הימים האחרונים סבל 
בתקווה שאכן ישאר לידו ברגעיו הקשים.  ולעבר קרוב מתחנןמבט 

, כעת, שעות ספורות לפני התקדש החגמבלי לחשוב הרבה ובפרט 
ר באומן לקבל מיהר האברך לעבר בית המדרש "היכל הקודש" אש

 את עצתו של מוהרא"ש הקדוש. 
 

אליו  משתרךהצדיק ישב ליד ארון הקודש כשתור ארוך של אנשים 
. כבר מספר שעות שהוא יושב לו שם ומקבל פדיונות בערב באיטיות

ראש השנה. והנה הצליח האברך להשחיל את עצמו בין כל ההמון 
אנשים ששמעו את הסיפור הנוגע ללב העניקו לו . אליווהגיע עד 

כיון שמצא את עצמו עומד בשמחה את האפשרות לחלוף על פניהם. 
בסמוך לצדיק ומחמת האחריות הגדולה שהרגיש כלפי גיסו המיוסר, 
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כמעט ולא הצליח להוציא הגה מהפה. בקושי רב עלה בידו להסביר 
 מה הבעיה.

 
 . יב או להישאר באומן?"לקי לנסוע עם גיסי ?לעשותעלי "מה 

 
"נו נו, שתהיה לו רפואה :  רישיתחמילמל  מוהרא"ש הקדוש

ו מה עליו לעשות ולכן חזר שלמה...". האברך לא הבין מהתשובה הז
היתה התשובה זהה : "שתהיה רפואה  הזאת פעםגם באלא שושאל 

 שלמה...".
 

ן בפעם השלישית הוא אזר אומץ והסביר : "לצערי הרב אני לא מבי
אך זה  ע?".להישאר באומן או לנסו –את הצדיק. מה עלינו לעשות 

ה לא הועיל ומוהרא"ש הקדוש באחת ומי ישיבנו :"שתהיה רפוא
 ."שלמה

 
חזור ולשאול. לא היה שייך ל וקצת מביך. שובהמצב נעשה לא נעים 
יציאה מבית לעבר ה והחל לפסוע בכבדות גם האברך הבין זאת

אז הוא שמע את הגבאי שקורא לו ש אלאהמדרש בתקוה לישועה 
 ואומר : "מוהרא"ש רוצה לדבר איתך!".

 
הוא קיוה שהפעם יזכה לקבל עצה על שפתיו ו נמתח רחבחיוך 

שמו ושם אמו של החולה לשאל  מוהרא"ש הקדוש. ברורה יותר
פרש והחל ל את התשובה שילשל את הטלית על פניוומשקיבל 

לבסוף  .שנדמו כנצח שיחתו אל בורא העולם למשך כמה דקות
ואמר : "זה בסדר, זה בסדר. אין לו כלום... שום  ט את הטליתהסי

 שארו פה".ידבר... ת
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מיהר למרפאה לראות ו לצדיקמיודענו הודה חדור באמונת חכמים 
שנכנס הבחין מהרופאים וכיצד מרגיש החולה.  בפיהם שלמה 

 כבר קם והחל ללכת! שהואשמטתו של הגיס ריקה ובישרו לו 
 

כעבור מספר שעות הוא הרגיש הרבה יותר טוב עד שבראש השנה 
עצמו כבר לא היה סימן וזכר למחלה. שוב לא הקיא וחזר להיות 

 כאחד האדם.
 

 אומן, אומן, ראש השנה!
 
קודם ראש השנה תשס"ד דיבר הרבה מפדיונות עוד קודם שהגענו לאומן ועורר ]

אותנו להשתדל בזה מאד. הינו שכשנזכה להיות אצל ציון רבנו ז"ל על ראש 
. ואמר ש הקדוש"מוהראהשנה אז נלך מאחד לחברו ולעוררם לתת פדיון דיקא ל

ה אצלו ". ודבר זה היתגלו להם מי הוא הצדיק והרב שבדורבזו הלשון : "
בחשיבות גדולה ואחר שדיבר מזה עם אנ"ש, זכיתי לדבר איתו בעצמי על איזה 

"האם תקיימו את זה?" כי  –ותוך כדי השיחה שאל אודות מה שדיבר מקודם  עניין
. וכן סיפר לי אחד שדיבר איתו קודם ראש השנה וגם וכנ"ל היה חשוב אצלו מאד

הפדיון אצלו דיקא. ואז שאל אותו עורר מאד להביא אליו אנשים שיתנו את 
והזכיר מפורסמים שעוסקים בזה גם כן כידוע,  אודות כמה ש הקדוש"מוהראאותו 

לכו, לכו ענה ואמר : " .ולא היתה דעתו הקדושה נוחה מזה מהםאז כמה שמות 
. וכן תגלו לכולם מי זה הצדיק האמת שצריך להביא את הפדיונות אליו דיקא!"

: "אם היה בכל העולם עוד מוהרא"ש לתת לו  שמענו מפיו הקדוש כמה פעמים
 .[פדיון, הייתי נוסע מסוף העולם ועד סופו כדי לתת לו. אבל אין!"

*** 
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 מאמרים על הפרשה כפי ההקדמות

 שזכינו לקבל מכ"ק אדמו"ר מוהרא"ש זי"ע
 
 

 והיה כי תבוא וגו'.
 
, הוא אלקיו של הכהן בלבדיתברך אינו מובן, וכי ה'  "הגדתי היום לה' אלקיך"
כל מה שבא לבית  אשרשל המביא את הביכורים  ם גםאלקיהוא יתברך הלא הו

המקדש הוא כדי להודות לה' יתברך על שהיטיב עמו. והיותר נכון היה לומר : 
 לקינו.הגדתי היום לה' אלקי או לה' א

 
'שאינך כפוי טובה'. וכבר הקשו על זה מה עניין  –" פרש"י ואמרת אליוב( "

  כפיות טובה לכאן. 
 

". צריך ביאור מפני ולקח הכהן הטנא מידך והניחו לפני מזבח ה' אלקיךג( "
שמביא את הביכורים. מי מה כאן כבר נכתב 'ה' אלקיך' וייחס את האלקים אל 

מובא בקושיא הראשונה שהמביא את הביכורים והרי לעיל יחסו אל הכהן כ
 "הגדתי היום לה' אלקיך".לכהן אומר 

 
אלקיך ארמי אבד אבי וכו' וירעו אותנו המצרים  ה'וענית ואמרת לפני ד( "

 ה'את קלנו וירא את ענינו וכו' ויוצאנו  ה'וכו' וישמע  ה'ויענונו וכו' ונצעק אל 
לנו את הארץ הזאת ארץ זבת חלב ממצרים וכו' ויביאנו אל המקום הזה ויתן 

". וצריך ה'ודבש ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתתה לי 
". 'ה", "וישמע 'הלהבין שבתחילת הוידוי דיבר בלשון נסתר "ונצעק אל 

 ".'הובסוף הוידוי הוא כבר בלשון נוכח "אשר נתתה לי 
 

לך אלא כהן שהוא  'אין פרש"י : " ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההםה( "
בימיך, כמו שהוא'. והקשה הרמב"ן ז"ל : ולא הבינותי זה, כי בענין הזקן ראוי 
לומר "אל השופט אשר יהיה בימים ההם", אף על פי שאינו גדול וחכם 
כשופטים הראשונים אשר היו לפנינו מן העולם צריך לשמוע לו, יפתח בדורו 
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יאם אם לא לכהן אשר יהיה אבל בהקרבת הבכורים למי יב .כשמואל בדורו
 .בימיו

 
עוד הקשה הרה"ק מסאטמאר זי"ע על מה שדקדק רש"י 'אין לך אלא כהן ו( 

שהוא בימיך, כמו שהוא'. ולעיל בפרשת שופטים לא כתב על הזקן השופט 
 'כמו שהוא' וטעמא בעי. 

 
)לקו"מ ח"א סי' קכ"ג( שהעיקר והיסוד  רבנו ז"לוכל זה יתבאר על פי דברי 

תלוי בו לקשר עצמו להצדיק שבדור ולקבל דבריו על כל אשר יאמר כי שהכל 
הוא זה, דבר קטן ודבר גדול. ולבלי לנטות, חס ושלום, מדבריו ימין ושמאל, 
כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה 'אפילו אומר לך על ימין שמאל' וכו' וכו', 

 עיין שם היטב.
 

קשר עצמו להצדיק שבדור ואמר שצריך להקדוש ורבנו ז"ל דקדק בלשונו 
וזה  .נוכי רק הצדיק שבאותו דור מבין את הדור ויכול לעסוק בתיקו דיקא.

ום ובכל דור )לקוה"ל שלוחין הלכה ה'( שבודאי אין דור יתשאומר ר' נתן ז"ל 
ודיקא על ידו  נמצא תלמיד אמיתי של הצדיק שזכה לקבל דעת רבו בשלמות

)לקו"מ ח"א סי' ס"ו( נו ז"ל רבכן אומר ו אפשר להתקרב אל הקב"ה.
הינו שהתלמיד האמיתי של הצדיק זוכה לקבל פי שניים מרבו והכל בכח רבו. 

כל העצות שמגלה וכל ההתחזקות שמחזק את כולם הכל בכח רבו. כי כל כך 
עד ששאב משם מלא חפנים בשביל לקרב את כולם אל שקד על דלתי תורתו 

 הקב"ה.
 

תמיד צריך לזכור שיש מישהו שהוא שאדם  מוהרא"ש נרו יאיראדמו"ר ואמר 
ולעסוק בעבודת השם ית', יותר ממני. כי גם מי שכבר זכה ללמוד ולהתפלל 

שבמשך כל רגע ורגע מימי  ,שזה הצדיק ,ין עליו לדעת שיש מישהו מעליויעד
בנסיונות קשים שמים החייו היה דבוק בו ית' בתורה ובתפלה וניסו אותו מ

ובשעה שאתה ישנת וטיילת ועשית מה  ודל כחו.ומרים והחזיק מעמד בג
לכן אסור לאדם  שעשית, הצדיק הזה בכה לקב"ה ועסק בתורה הקדושה.

עצמו ואינו צריך להתקרב אל הצדיק כי זה בא לחשוב שהוא כבר תיקן את 
 מחמת גדלות וישות. 

 
 -צריך לעשות לעצמו חשבון הנפש  שאדם תמיד נרו יאיר  אדמו"ראמר וכן 

עה שהייתי מלוכלך ומטונף בעוונות ומעשים מגונים רח"ל, הצדיק ומה בש
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עכשיו שכבר  להתקרב אל הקב"ה.הזה ירד אלי והעלה אותי והכניס בי חשק 
זכיתי לצאת קצת ממקומי הנמוך, אם אזכה להישאר אצל הצדיק הזה, על אחת 

אך ישנם אנשים כפויי טובה שאחר כל  כמה וכמה שאזכה לדברים יפים.
והוציא אותם מהיכן שהוציא, לבסוף הם ת נפש שהצדיק עשה בעבורם המסירו

 עוזבים אותו ועוד חולקים עליו ומדברים כל דבר אסור.
 
ומטמאת  בחי' פרה אדומה שמטהרת את הטמאים זהשאמר אדמו"ר נרו יאיר ו

אך  .הצדיק מטהר את הטמאים ומכניס בהם חשק אל הקב"ה כי. את הטהורים
רים, כי עכשיו צועקים על הצדיק שהוא טמא ואסור תיכף מטמאת את הטהו

להתקרב אליו רח"ל. ובאמת אי אפשר להבין את זה, איך יתכן להיות כפוי 
טובה לצדיק שמסר את נפשו לקרב את הכי פגומים אל הקב"ה, ועל כן פרה 

 ק בלא טעם.ואדומה הוא ח
 

לאסף לפרש מה שאומרים בעת חצות )תהלים עט( : "מזמור  ישועל פי זה 
אלקים באו גוים בנחלתך טמאו את היכל קדשך שמו את ירושלים לעיים". כי 
הצדיק  בונה היכל הקודש ומקרב נפשות אל הקב"ה )לקו"מ ח"א סי' נ"ט(. 
וזה פירוש : "באו גוים בנחלתך", הינו אותם נפשות שנפלו להיכן שנפלו עד 

ירמיה א'( : שנקראו בשם גוים רח"ל וכמו שאמר הקב"ה לירמיהו הנביא )
"נביא לגוים נתתיך" ופרש"י : 'לישראל שהיו נוהגים עצמם כעכו"ם'. ועל זה 

שאפילו נפשות של טמאים כאלו הצליח  –אומרים : "באו גויים בנחלתך" 
הצדיק לקרב על ידי שהוריד את עצמו אליהם וטיהר אותם והכניס אותם אל 

 חזרו בתשובה שלמה.חלקו ונחלתו ית', עד שגם בהם נכנס חשק אל הקב"ה ו
 

התהפכו ונעשו מתנגדים על הצדיק  -אך עכשיו "טמאו את היכל קדשך" 
ומטמאים את היכל הקודש שבונה. כי טוענים שהם הטהורים והוא הטמא. 

זה הצדיק שנקרא ירושלים על שם שיש לו יראה  –"שמו את ירושלים לעיים" 
לעיים ולחורבה, הינו שלמה ממנו ית' )לקו"מ ח"א סי' י"ז(, אותו הם שמים 

 שמקילים בכבודו ומזלזלים בו ומדברים עליו כל דבר אסור רח"ל.
 

ישוב הדעת, עליו להבין שאפילו אם לא עלתה לו  קצתובאמת, אם אדם זוכה ל
בהתקרבות אל הצדיק אלא זה שנפתח לו הפה לדבר אליו ית' בלבד, כבר היה 

ושים )מדרש זוטא קהלת, חכמינו הקד יםמרוכדאי לו כל ההתקרבות. וכמו שא
כי זה עיקר לימודו הטוב  '.בין רשעים לצדיקים אלא דיבור בלבד איןפ"ט( : '

של הצדיק שמעורר את תלמידיו לדבר אל הקב"ה וכל מה שעובר עליהם 
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מה שאין כן הרשעים מפקירים את דיבורם ומדברים כל  שיספרו לפניו יתברך.
 לדבר אליו ית' נפתח הפהלצדיק נמצא שבזכות ההתקרבות ו דבר אסור רח"ל.
צא מכלל רשע ונכנס לכלל צדיק ועל זה בעצמו ראוי ויהאדם  ועל ידי הדיבור

וזה שאומר רבנו ז"ל )לקו"מ ח"א סי' ס'( על לו להכיר טובה כל ימי חייו. 
המשנה 'סתם חרש אינו שומע ואינו מדבר' כי אם אינו שומע את ההתעוררות 

יו יתברך. ועל זה בעצמו ראוי להכיר טובה של הצדיק אזי אינו מדבר אל
לצדיק על שפותח למקורביו את הפה ומשיח אלמים שידברו אליו ית'. ואנשי 
שלומנו היו רגילים לומר שאם לא זכינו להתקרב לרבנו ז"ל רק בשביל העצה 

 של תפלה והתבודדות כבר היה כדאי.
 

מחברו פרק אחד  הלומדוזה שאומרים חכמינו הקדושים )אבות פ"ו, מ"ג( : '
בור אחד או אפילו אות אחת על אחת כמה יאו הלכה אחת או פסוק אחד או ד

מילא מי שלמד פרק אחד  ;'. והשאלה מפורסמתג בו כבודווכמה שצריך לנה
או הלכה אחת וכו' בודאי שצריך לנהוג כבוד במי שלימדו. אך דיבור אחד או 

 .מי שלימדואת  ךכל כ אות אחת מה תועלת יש בזה ומדוע עליו לכבד
 

ועל פי הנ"ל מובן היטב. כי תחילת המשנה עוסקת במי שלימד את חברו דברי 
 – תפלהוסוף המשנה עוסקת בתורה : 'פרק אחד, הלכה אחת או פסוק אחד'. 

דיבור אחד שלימדו לדבר אל הקב"ה : "רבונו של עולם! הושיעני!". ואפילו 
. גם על זה )א( !"אָּ אָּ אָּ ית' : "אָּ  ה ומתאנח על גודל ריחוקו ממנונָּ אות אחת ְש 

ראוי לכבד מאד את המלמדו כי הדיבור הזה יוציאו מהשאול תחתית ויקרבו 
הבה 'מת, א'ראוי ליקח אות אחת ולהתפלל עליה : א' אמונה, אוכן  אליו ית'.
איך להתפלל  ועוררו לימדוהצדיק נים וכו'. דהינו ש'רית, ב'טחון, ב'וכו'. ב' ב

ואם לא בא אדם לזה העולם אלא  ת התפלות השייכות לה.על כל אות ואות א
 לדבר אליו ית' אפילו אות אחת כבר היה כדאי.

 
 אלקיך נתן לך נחלה וירשתה ה'והיה כי תבוא אל הארץ אשר :  ובזה יובן
וכמ"ש "שכן ארץ ורעה אמונה" )לקו"מ  כי ארץ היא בחי' אמונה וישבת בה.
ונה ברורה ומזוככת בו ית' עד שזוכה , וכשאדם זוכה לבוא לאמח"א סי' ז'(

, ואין ישיבה אלא לשון עכבה )עיין ברש"י ויקרא י"ב, ד'( לרשת ולשבת בה
אף על פי כן  .הינו שהוא כבר לעולם לא יעזוב את הקב"ה ויתעכב אצלו לעדד

יש חשק אל הקב"ה.  ולזה. מי הכניס ב והוא תמיד צריך לזכור מי הביא אות
 הצדיק. ואלזה וה ותשעורר או ומישהו מעלי
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אלקיך נתן  'הולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר  : על כן
כי צריך לקחת את הראשית של  .וכו' ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם לך

שהוא בחי' הצדיק  ולהביאם אל הכהן (ב) הפירות שהם המצות ומעשים טובים
י שפתי כהן ישמרו דעת ותורה "כו שדרשו )מועד קטן יז( על הפסוק : כמ

הינו  דומה למלאך ה' צבאות תורה יבקשו מפיהו'.'אם הרב  – יבקשו מפיהו"
שהצדיק הוא זה שעורר אותו  ,ותחילת דרכושתמיד יזכור את ראשיתו 

שכבר זכה  תהלכן גם ע בהתחלה להתקרב אל הקב"ה ולעשות מעשים טובים.
ור לו לשכוח את זה ולהיות אס ,זכה והוא לומד תורה ועוסק בתפלהלמה ש

  כפוי טובה.
 

צדיק שחיזק אותו ולהביא לו את הכהן שהוא בחי' אלא עליו להכיר טובה ל
כי . הינו שיחזיק לו טובה על זה ,ראשית בכוריו שהם הפירות הראשונים שלו

רגע שיזכור מי חיזק אותו בהתחלה, ממילא יבין שגם האמצע והסוף הכל ב
 –פרי ראה פל"ד( על הפסוק "ויפדך מבית עבדים" וכעין זה אמרו )ס משם.

כי תמיד צריך לזכור את  'אפילו אין לו עליך אלא שפדאך מבית עבדים די'.
 יםזוכ ישראל לואף שכל .והוציאנו מבית עבדיםהטובה שעשה עמנו הקב"ה 

היכן צריך לזכור מעדיין להתעטף בציצית ולהניח תפלין וללמוד תורה, אך 
 היתה ההתחלה, וכן הוא לגבי ההתקרבות אל הצדיק.הוציאנו ומהיכן 

 
ואמרת כמו שכתוב לפני הכהן שהוא הצדיק לעשות וידוי ולומר  צריךותיכף 
לאבתינו לתת  'האלקיך כי באתי אל הארץ אשר נשבע  'ההגדתי היום ל אליו
  לנו.

 
הוא  חין שלו כןוהמ שתיקן אתשכל אחד כפי במקום אחר כי כבר מבואר 

חו פגום אזי הוא מצייר את הקב"ה לרעה ח"ו, אך וקב"ה. כי מי שממשיג את ה
חו קדוש וטהור הוא תמיד רואה שהכל לטובה והכל חסד הבורא ומי שמ
אלקיך',  ה'הצדיק 'הגדתי היום לבחי' ולכן צריך לומר לכהן שהוא  יתברך.

אם הוא זכה לקדש מעליו וגם נמצא אלקיך דיקא. כי האדם הזה יודע שהצדיק 
חו של הצדיק ואך הוא יודע שבודאי מחין שלו ולהשיג את הקב"ה, והמאת 

אלקיך' כי יודע ' על כן אומר 'ה יותר.בקדוש יותר והוא משיג את רחמנותו ית' 
שיש הפרש בין ההשגה שהוא משיג לבין מה שהצדיק משיג. ויותר ראוי לו 

  לסמוך על רחמנותו ית' כפי שמשיג הצדיק ולא כפי שמשיג בעצמו.
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הינו שזכיתי לאבתינו לתת לנו. ' כי באתי אל הארץ אשר נשבע הוזה הפירוש 
ואת זה  ההתקרבות לצדיק. על ידירק זה ולבוא אל הארץ שהיא האמונה כנ"ל 

 צריך לומר לכהן שהוא הצדיק כי הכל בזכותו.
 

כי מי שהוא כפוי טובה הוא  .'שאינך כפוי טובה' – "ואמרת אליו"שפרש"י וזה 
ביא את ראשית בכוריו שהם תחילת מעשיו הטובים אל הצדיק כי הוא כבר לא י

בשעה שהוא היה בנוקבא דתהומא רבא הצדיק ש הוא כבר שכח כופר בטובתו.
ירד אליו וחיזק אותו ועודד אותו ושימח אותו והוציא אותו משם. ועכשיו 

כנס אל הקדושה הוא כופר בטובה ולא רוצה להודות שאת ישזכה קצת לה
שאינך כפוי  –לכן פרש"י 'ואמרת אליו'  ותחילת דרכו קיבל מהצדיק.ראשית 

טובה. כי בזה שתבוא אל הצדיק ותתודה לפניו שכל התקרבותך אל הקב"ה זה 
 רק בזכותו, בזה אתה מגלה שאינך כפוי טובה.

 
כי כשיש לאדם הכרת  אלקיך. 'ולקח הכהן הטנא מידך והניחו לפני מזבח ה

, הקב"ה אזי הצדיק לוקח את כל עבודתו שעובד אתהטוב והוא מקושר לצדיק 
הינו שיש חשיבות  מזבח ה'את זה ל מקרבו בחי' הטנא בו הכניס את פירותיו,

מו לצדיק . שזה מה שאמר רבנו ז"ל שצריך לקשר את עצועלייה לעבודתו
וכאן כבר  שבדור ועל כן אומרים קודם כל מצוה שעושים 'הריני מקשר עצמי'.

האלקים שלך דיקא. כי אם יש לאדם הכרת הטוב ומודה  –' כתוב 'ה' אלקיך
בפה מלא שהצדיק הוא זה שקירבו אל ה' יתברך ואינו כפוי טובה, אזי גם הוא 

 יוכל להשיג את גודל רחמיו של ה' יתברך והכל בכח רבו, בחי' הכהן.
 

אלקיך ארמי אבד אבי וכו' וירעו אותנו המצרים ויענונו  'הוענית ואמרת לפני 
 'הויוצאנו  את קלנו וירא את ענינו וכו' 'הוישמע  וכו' 'הו' ונצעק אל וכ

הזאת ארץ זבת חלב  ויביאנו אל המקום הזה ויתן לנו את הארץממצרים וכו' 
 וגו'. 'הודבש ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתתה לי 

 
". 'ה", "וישמע 'הבר בלשון נסתר "ונצעק אל שבתחילת הוידוי די הקשנוו

שבזה הוא מגלה אלא  ".'הובסוף הוידוי הוא כבר בלשון נוכח "אשר נתתה לי 
ומודה שבתחילת דרכו, כשעדין היה מונח בשאול תחתית שזה בחי' 'ארמי 

בד אבי' והיה מונח בזוהמת מצרים שהיא פגם הברית רח"ל שזה בחי' וא
טינוף ולא ח שלו מונח בוובמשך כל הזמן הזה היה המ .'וירעו אותנו המצרים'

כי נסתר  ידע מהקב"ה. על כן בחלק הזה של הוידוי עדין מדבר בלשון נסתר
 .  ממנו הקב"ה
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והוציא אותו משם עד שהביא אותו אל אז שלח לו הקב"ה את הצדיק אך 

הארץ הזאת שהיא האמונה כנ"ל, ארץ זבת חלב ודבש שטועם כל מיני מתיקות 
בלשון נוכח "ועתה הנה הבאתי  כבר מזכיר על כן כאןבהתקרבות אל הצדיק. 

". כי עכשיו כבר זכה להכיר טוב יותר 'האת ראשית פרי האדמה אשר נתתה לי 
את הקב"ה ועל זה הוא נותן תודה ומביא את ראשית פרי האדמה, ראשית 

 המצות שזכה לקיים בשעה שעדין היה מונח באדמה והכל בזכות הצדיק.
 

מסאטמאר זי"ע שהיקשה הרה"ק קושיית הרמב"ן ז"ל וכן מה תתורץ ובזה 
כי אין לאדם לומר שבדורות הקודמים היו צדיקים קדושים  .)קושיות ה,ו(

כי בודאי שבכל דור יש תלמיד  שהיו דבוקים בו ית' מה שאין כן בדור הזה.
שר זכה לקבל את דעתו בשלמות כנ"ל וכשזוכים להתקרב אמיתי של הצדיק א

כן אסור להרהר אחר הצדיק הזה  על אליו בזה נשלמת האמונה אצל האדם.
שהאדם צריך להכיר את מקומו ולתלות את אלא  ולומר שמא אינו כראשונים.

כי עליו לזכור את מעשיו הראשונים שהיה שקוע  בעצמו ולא בצדיק. ןהחיסרו
 בטומאת מצרים והצדיק הזה הוציא אותו משם.

 
בודאי שגם בימיך יך', כי פרש"י גם על הכהן 'אין לך אלא כהן שהוא בימש זהו

ועליך להשליך את החכמות ולהתקרב אליו,  שהוא בחי' כהןצדיק קדוש יש 
ולא לחשוב שאולי אינו גדול כמו הצדיקים הראשונים. כי התלמיד האמיתי 
של הצדיק שנמצא בדור הזה, זכה לקבל פי שניים מרבו ונמצא שהוא גדול 

 מרבו והכל בכח רבו כנ"ל.
 

הוא'. כי הוא בודאי מתוקן לגמרי ושלם בכל מיני וזה שהוסיף רש"י 'כמו ש
ואם יש לך קושיות וספקות עליו  שלמות וראוי לך להתקרב אליו 'כמו שהוא'.

צריך לתקן את עצמך ולהשליך את דעתך הפגומה עדין שאתה  חמתזה רק מ
 ובזה גם לך יהיה תיקון.

 
ך אלא שופט כי הן אמת שבעניין השופט אין ל .סרה קושיית הרמב"ן ז"לבזה ו

כי בכל הדינים והמחלוקות כשאדם רוצה לדון בדיני התורה אין לו שבימיך. 
אך גם בעניין הכהן שהוא הצדיק  אלא שופט שבימיו ואליו עליו ללכת.

גם בזה צריך לומר 'אין לך אלא כהן שמחזק ומעודד ומשמח את כולם, 
ו צריכים שאלי אמיתי של הצדיק כי בודאי שגם בימיך יש תלמידשבימיך' 
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להתקרב ולא לומר שרק בדורות הקודמים היו צדיקים ורק בספריהם צריך 
 ללמוד. 

 
ועוד הוסיף רש"י 'כמו שהוא'. כי הוא בודאי מתוקן ושלם כמו שהוא גם אם 

ולהבין את זה תיכף ומיד. ורק כשהאדם רואה שעל ידי שהוא לא זוכים לראות 
וגם הוא כבר זוכה לפתוח את  מקורב לצדיק הזה גם בו נכנס חשק אל הקב"ה,

הוא בודאי  האלהשבימים הזה  צדיקהפה ולדבר אל הקב"ה, אז הוא מבין שה
צדיק קדוש ונורא כמו שהוא ותיכף מתחיל להתודות ולתת לקב"ה תודה על 

 שזכה להתקרב אליו. 
 

ומה שנמצא לפעמים שאחד מתקרב אל השם ית' על ידי איזה ירא שמים 
וכה להתקרב אל הצדיק, הוא על פי המשל שסיפר רבנו רק אחר זמן זוכיוצא ו

פלג, עד שאי והרבה מאד רבוי מטיל ביצים ממהעוף ש )חיי מוהר"ן תר"ג( ז"ל
ונתן לו השם ית' בטבעו שהולך  .אפשר לו לישב על כולם להוליד מהם עופות

ומשליך בערמה איזה ביצים בקן עוף אחד, וכן משליך עוד איזה ביצים באיזה 
וכן משליך ביצים שלו בקנים של עופות אחרים, ואלו העופות אחרים , קן אחר

אינם יודעים שהביצים אינם שלהם, והם יושבים עליהם, עד שמולידים מהם 
 עופות.

 
וגם זה העוף לוקח לעצמו כמה ביצים שלו ויושב עליהם ומוליד לעצמו 

אזי עופות, ואחר כך פורח העוף הנ"ל עם הילדים שלו ומתחיל לצפצף, ו
שומעים כל העופות שנעשו אצל אחרים מביצים שלו, והם מכירים הקול 

 , שבאמת יצאו ממנו, וחוזרים אליו, עיי"ש.ונמשכים מיד אחר העוף הנ"ל
שגם מה שהתגדל אצל איזה רב וירא שמים הכל בכח הצדיק  היוצא מזה

האמת שהניח אותו שם בתחילה עד שזכה להתקרב אליו ונמצא שגם אצלו 
ת היא מהצדיק שסיבב היכן להניח אותו במשך כל הזמן הזה עד שזכה הראשי

 להתקרב כראוי.
 

כורים 'בתר יועל פי זה יובן מה שאמרו חכמינו הקדושים )ב"ק צב.( בעניין ב
עניא אזלא עניותא עשירים שמביאים בקלתות של כסף וזהב מחזירים להם 

אדם הוא עני אם כי  .הכלים, עניים שמביאין בסלי נצרים הכלים גם כן לכהן'
יא אותו מן הדעת ואינו מכיר טובה לצדיק שחיזק אותו ועודד אותו והוצ

כורים שהם ראשית עבודתו את השם ית' ימביא לו את הבממקומו הנמוך ו
הינו שמראה שכביכול הצדיק לו עזר לו  ,כנ"ל בסלי נצרים שהם כלים פחותים
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רבותו לצדיק הוא דבר פחות כי כל מה שזכה על ידי התקומאי אהנו לו רבנן 
אחריו תרדוף עוד יותר שראוי להביאו בסלי נצרים, אזי אדם כזה הוא מסכן ו

זה פירוש 'בתר עניא אזלא עניותא' וגם את מה שהביא לוקחים עניות הדעת ש
מחמת שאין לו הכרת הטוב ולא יוכל לקבל כלום אינו צריך לשום כלי  כיממנו 

 .מהצדיק עד שיכיר טובה
 

עבורו והולך במוחין באין כן אם אדם מכיר טובה לצדיק שמסר את נפשו מה ש
לעבודת  שזכה לקבל מהצדיק התעוררות והוא עשיר השמח בחלקו דגדלות

שמחשיב את כורים בקלתות של כסף וזהב, הינו יומביא את הב השם ית'
כורים וההתחלה שזכה לקבל אצל הצדיק ומכבד ומייקר את זה מאד יהב

ף וזהב, אזי האדם הזה יזכה לקבל עוד יותר מהצדיק ולכן בכלים של כס
  , והבן למעשה.מחזירים לו את הכלים כדי שיהיה לו במה לקבל עוד

 
 שייך לעיל. 

 
ועיקר בעניין מה שהצדיק מסר את נפשו עבור האדם לקרבו אליו יתברך וכו'. 

המסירות נפש בזה הוא מה שדאג להשאיר אחריו ברכה : ספרים קדושים 
מגלים עצות ודרכים להתקרב אליו יתברך. ועיקר המעלה של התלמיד ה

האמיתי היא לגלות את לימודיו של רבו הקדוש ולעורר את השומעים לשקוד 
)עיין אשר  אדמו"ר מוהרא"ש נ"יולהתמיד בספרי רבו וכמו ששגור בפיו של 

 : כי הולך לי בחיים להפיץ את אור רבנו ז"ל בנחל חלק י', מכתב א' קלה(
בעולם ולא להניח עבודה זו כל ימי חיי. ואפילו אחר כך אשאיר השארה כזו 

 שתקרב המון נשמות ישראל אל לימודו הטוב של רבנו ז"ל.
 

 ('חיי מוהרא"ש' סי' תקעחוכמובא ) עיקר הוא הספרים שהשאיר הצדיקכי ה
מעשה באחד שבא להטעות את מוהרא"ש ולמעשה היה שליח להקים איזה 

כי הלא ר' לוי יצחק הוא כבר בא בימים ולי חסידי ברסלב וכו', 'ועד' מכל גד
)הינו שאותו אדם שבא הלא תהיה מחלוקת ועירבוביא וכו'  ומה יהיה אחריו?

בשליחותם של 'גדולי חסידי ברסלב' אל מוהרא"ש, היתה כוונתו יען שעוד 
 מעט ר' לוי יצחק יפטר ועל כן ההכרח למנות אחריו מי שינהיג את העדה. 

 
אך מוהרא"ש מיאן בזה ואמר : "ברוך ה' אני למדתי חסידות ברסלב באופן 

שזה איננו מקושר לשום בן אדם ולשום מקום ולשום זמן בעולם,  –אחר לגמרי 
ולכן אינני מפחד כשיפטר זה או זה מן העולם, כי דבר רבנו ז"ל הוא רק 
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השטותים  הספרים, כי יקום דור חדש שהם לא ידעו מאומה מכל המחלוקת וכל
 ", עיי"ש היטב.וכו', ורק הם יחיו ויתענגו עם אלו הספרים

 
עוד עיין ב'חיי מוהרא"ש' בסי' תקצ : "כי עיקר ההשארה של הרבי והמנהיג 
הוא רק דעתו ולימודו! ובדבר רבנו ז"ל כשהאדם הוגה ומתמיד בתורה רבנו 

 ז"ל, אז הוא רואה לפניו את רבנו ז"ל בעצמו, ויש לו "רבי חי"".
 

עוד עיין בספר הנ"ל בסי' תקצח המדבר ממה שארע לאחר פטירתו של הרה"ק 
מסאטמר זי"ע שהיו אנשים משוחחים מהאבדה הגדולה של הצדיק הנ"ל 
והתאוננו איך שהסתלק הצדיק הגדול הזה ומי יש עוד כמוהו וכו' וכו'. 
ובאמצע דבריהם הופיע ובא מוהרא"ש ושמע דבריהם וענה ואמר : "שמעו לי, 
התחילו מהיום להתבודד לפניו יתברך מדי יום ביומו בקביעות עצומה ואז גם 

 אתה ואתה תהיה צדיק נורא ויקראו לך : הרבי מפלוני ופלוני"...
 

ודיבר מוהרא"ש אודות הלויה הגדולה שהיתה לצדיק הנ"ל ואמר : "הלא היה 
שם כחמישים אלף איש, והרבה מהם הם מרגישין עצמם אבודים לגמרי כי 

ובאמת רחמנות גדולה עליהם, הלא אם היה להם העצה של הצדיק אבד וכו'. 
רבנו ז"ל להתבודד לפניו יתברך בכל יום, הלא לא היו נפולים בעיניהם כלל, 
רק היו מתחילים מחדש לחזור אליו יתברך והיו נתמכים ונסמכים על כח וזכות 

 רבם הקדוש והיו נעשים כולם צדיקים נוראים".
 

מכל הסעיפים שמתוך הספר הנ"ל, שדעת מוהרא"ש ברורה מאד  הכלל העולה
כשאוחזים בספרים של הצדיק ומצייתים אותו, הרי שאין חסרון במה  –

שהצדיק נסתלק כי "נסמכים על כח וזכות רבם הקדוש" וככל שלומדים בספרי 
 והמנהיג שלהם, ודו"ק. הצדיק, זוכים שהוא יהיה אצלם "רבי חי"

 
ולקח הכהן הטנא מידך וכו' ושמת בטנא וכו'  רי האדמהולקחת מראשית כל פ

 ה' אלקיך.והניחו לפני מזבח 
 

שכל זמן שאדם ( ג)מובא בזוהר הקדוש וספרי אמת על פי הכי יש בזה קושיא 
לא חזר בתשובה שלמה כראוי, כל המצות שעושה הכל הולך לחלק החיצונים 

מי יאמר זכיתי לבי.  והסטרא אחרא ח"ו. ואם כן לא שבקת חיי לכל בריה, כי
ומה יהא על כל התורה שלומדים וכל התפלות שמתפללים קודם שזוכים 

 .לתשובה כזו



25 

 

 
)אשר בנחל חלק י"ג, מכתב א' תשכה( כי מה שכתוב אדמו"ר נרו יאיר ואמר 

)ירמיה ד, ג( "נירו לכם ניר ואל תזרעו אל קוצים" ומפרשים בספרי מוסר שאם 
די זה ח"ו, הולך אל הקוצים, עיין בכוונות על עושה מצוות בעודו פגום, על י

הצדיקים בסידור האריז"ל, כי כל המצוות והתורות והתפלות הן אצל 
 הצדיקים. 

 
ועיין גם בדברי רבנו ז"ל )לקו"מ ח"א סי' ב'( שהצדיק בונה מהתפלה 
ומהתורה והמצוות בניינים נפלאים להקים קומת השכינה, עיין שם. ועיין 

סי' ח'( שהצדיק בעל כח גדול שיכול להוציא הכל מהסטרא  בלקו"מ )חלק ב',
אחרא כי נכנס בגרונו ועל ידי זה מוכרח להקיא את כל הקדושות שלקח, עיין 
שם. ועיין בלקוטי הלכות )חו"מ, העושה שליח לגבות חובו הלכה ג'( שלכן 
מה טוב ומה נעים לקשר כל דבר תורה ותפלה ומצוות להצדיק האמת, שהוא 

 וכו' וכו' עיי"ש. ובשומר ט
 

והכלל העולה הוא שגם מי שנכשל כבר במה שנכשל ועדיין לא שב בתשובה 
כראוי, אך בזה שמקשר את עצמו ואת תורתו, תפלתו ומצוותיו אל הצדיק 

 האמת, אזי הצדיק מעלה את הכל אליו יתברך.
 

. כי 'טנא' הוא וכו' ושמת בטנא וכו' ולקחת מראשית כל פרי האדמהוזה : 
וצריך להביא אל הכהן . ((ד) א'ותיות )עיין לקו"מ ח"א סי' י"געמים נ'קודות ט'

 טעמים, נקודות, אותיות )ותגין( –את מה שזכה ללמוד, כל אחד כפי בחינתו 
אשר הם בחי' ריבוי המדרגות והשינויים שיש בין כל אחד ואחד מהאזוב אשר 

' אותיות בלבד שרק בקיר ועד הארז אשר בלבנון. כי יש מי שלימודו הוא בחי
מוציא מפיו את האותיות ואינו מבין בהם שום דבר )עיין לקו"מ ח"א סי' י"א(. 
ויש מי שדורש כתרי אותיות וכו' וכו'. ובין מי שלומד בבחי' אותיות ובין מי 
שלומד בבחי' טעמים ותגין, כולם צריכים לקשר את לימודם ולהביאו אל 

 הכהן.
 

. כי בזה שמקשרים ה' אלקיךהניחו לפני מזבח ולקח הכהן הטנא מידך וואזי 
את הלימוד, בחי' טנא כנ"ל אל הכהן, אזי גם אם אין בו שלמות מחמת פגמיו 

, אף על פי כן הכהן לוקח את הכל ומניחו לפני מזבח ה' והכל הרבים וקלקוליו
 עולה לגבוה כי מקשר את עצמו לכהן שהוא בחי' הצדיק, והבן היטב.
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לציונו הקדוש  יםגיעמשלומנו להביא לרבנו ז"ל סיומים כש אנשי יםהגווזה שנ
ביא סיום של איזה מוכל אחד  ימי ראש השנה שאז הוא זמן הקיבוץוביותר ב

 מראיםספר כמו ספר התיקונים, וכן ש"ס וספרי רבנו ז"ל וכו' וכו'. כי בזה 
שכל מה שזכו להגיע לסיום הוא בכוחו של רבנו ז"ל שעוררם לזה. וכיון 

ממנו על כן ראוי להביא לו את הסיום והוא בחי' הביכורים  תהחלה הישההת
ונותנים תודה וכו', הכל  שסיימו את בישולם ומביאים אותם אל הכהן וכנ"ל

 .כנ"ל
_______________ 

)א( וכעין זה מצינו )יהושע ז( : "ויאמר יהושע אהה ה' אלקים!", וכן ))שופטים ו'( : "ויאמר 
בעוד מקומות וכולם לשון צעקה הם. ואין להקשות שהצעקה הזו יש בה גדעון אהה ה'!" וכן 

שתי אותיות : אל"ף וה"י. כי ההפרש בין אל"ף לה"י אינו ניכר כל כך וכמובא בשולחן ערוך 
מי שקורא לאלפי"ן עייני"ן ולעייני"ן  )להיות שליח ציבור( אין ממנין)או"ח סי' נג, סעי' יב( '

למי  וא הדיןהברת העיי"ן בחוזק ועמוקה יותר מהברת האל"ף והש ' וכתב המגן אברהם :אלפי"ן
ן', אך אלפי"ן וההי"ן לא הזכירו כי קרובים הם. וכן לאידך גיסא : אם היה שקורא חית"ן ההי"

ה!" לא היתה שלמות בצעקתו שהרי כך צעק הנביא עם אל"ף וה"י.  הָּ !" ולא "אָּ צועק רק "אָּ
את האות אל"ף(, הרי שדבר גדול לימדו כי מעתה יוכל ונמצא שזה שלימדו את האות ה"י )או 
( וכמ"ש )ישעיה ג'( : "אמרו צדיק כי טוב כי פרי ב) לצעוק אליו יתברך "אהה!", ודו"ק.

' כי מעשיו הטובים של הצדיק אמרו למי שהוא צדיק כי טוב עשהמעלליהם יאכלו" ופרש"י :  '
מה שער התשובה פ"ב ובפרט בסופו ועיין ראשית חכ( ג) נקראים פירות וטוב לו כי עשה אותם.

שם בפ"א : אם תרצו לבקש שאלות מהקב"ה להתפלל, שובו בתשובה קודם ואחר כך התפללו, 
שהמתפלל בלא תשובה עליו נאמר : "מי בקש זאת מידכם רמוס חצרי", ע"כ. ועיין דרך פקודיך 

עושה בעל עברות שורה בהקדמה וכן באור החיים הק' )פרשת כי תבוא כח, יב( : 'וכל מצות ש
ומה שלא הוזכר גם תגין הוא מחמת שהתגין ( ד) עליה סטרא אחרא ואינה עושה פרי', עיי"ש.
וערכו בני אהרן הכהנים את הנתחים : "(ויקרא א) מחוברים לאותיות ונחשב לדבר אחד כמובא

כבר " וגו'. אשר לכאורה אינו מובן מה צורך להזכיר את הראש מאחר שאת הראש ואת הפדר
לפי שאין הראש בכלל הפשט נאמר שערכו את הנתחים וגם הראש בכלל הנתחים. ופרש"י : '

כיון שבפסוקים הקודמים נתבאר  –'. כלומר שכבר הותז בשחיטה לפיכך הוצרך למנותו לעצמו
שהראש הותז בשחיטה, על כן היה מקום לומר שאולי הוא כבר ניתק מן הגוף ואינו נחשב לחלק 

לעורכו ולהקריבו. ולכן התורה מונה גם אותו : "את הראש ואת הפדר" כי גם  ממנו ושוב אין
אותו יש לערוך ולהקריב. וכן הוא לגבי התגין שכיון שהם מחוברים לאותיות הם ודאי חלק מהם 

על פי דברי התיקונים )תיקון י"ט דף לט:( שהתגין תלויין וכן יש לומר  ונחשבים לדבר אחד.
הנקודין בדיבור פה, והאותיות במעשה האיברים, עיי"ש. על כן במחשבה דלבא ומוחא. ו

כשמביא את לימודו אל הכהן כדי שיעלה אותו לגבוה, עליו לידע שכנגד הכהן שהוא בחי' 
הצדיק, הוא בבחי' עשיה ולא בבחי' מחשבה. ולכן לא נזכר כאן התגין שהם בבחי' מחשבה ומח 

ר ולכן מביא את לימודו ומעשיו הטובים אל כי כנגד הצדיק, האדם הוא בבחי' מעשה ודיבו
 הצדיק שהוא בבחי' מחשבה ומח כדי שיעלה אותם, ודו"ק.

*** 
 

אל המקום הזה ץ הזאת וגו'. פרש"י : 'אנו אל המקום הזה ויתן לנו את האריויב
 '.כמשמעו –ויתן לנו את הארץ . זה בית המקדש -
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היא  –'הארץ הזאת'  זה בית המקדש אל –קשה מה שהקדים את 'המקום הזה' 
היפך ולהקדים את הארץ כי אליה נכנסו הארץ ישראל. כי הנכון היה לומר 

 תחילה ורק אחר כך הגיעו לירושלים.
 

התגלות משיח  על פי דברי רבנו ז"ל )לקו"מ ח"א סי' י"ג( לענייןויש לומר 
שאזי יתבטל חמדת הממון, כמו שכתוב )ישעיהו ב(: "ביום ההוא ישליך 

אלילי כספו ואלילי זהבו". וזה בחינת )איכה ד(: "רוח אפינו משיח האדם את 
וכפי  .ה'". 'וכל זמן שיש עבודה זרה זאת של ממון בעולם, חרון אף בעולם'

טול של עבודה זרה זאת כן נתבטל החרון אף, בבחינת "רוח אפינו משיח יהב
. ה'", ונתמשך חסד בעולם, בבחינת )תהלים י"ח(: "ועושה חסד למשיחו"

וכשיתגלה חסד הזה, יתמשך הדעת, שהיא בנין הבית, בבחינת )שם ה(: "ואני 
ברב חסדך אבוא ביתך", כמו שכתוב בזהר )פינחס רכ:(: 'וימינא דא זמין 
למבנא בי מקדשא כי הדעת הוא בחינת בית, כמאמר חכמינו, זכרונם לברכה 

 , עיי"ש.וכו' 'בימיו המקדש –לו נבנה בית י)ברכות לג(: 'מי שיש בו דעה, כא
 

נמצא שכפי מה שאדם זוכה לדבק את עצמו בו יתברך עד שמתבטלת אצלו 
חמדת הממון, אזי זוכה לדעת שלמה. ומי שיש בו דעה, כאילו נבנה בית 
המקדש בימיו וכנ"ל כי חי עם אמונה וגילוי אלקות כפי שהיו זוכים לקבל 

 בבית המקדש. ולהרגיש 
 

שהם בחי' תאות יתברך את אלילי מצרים  הכניע ה' העל כן במכת בכורות ב
והוציא )כי עבדו לצאן הנקראים עשתרות על שם שמעשירות את בעליהן כמבואר( ממון 

כי . )א(את ישראל מהגלות, הביאם לבית המקדש שיאכלו שם את פסחיהם 
תיכף שמתבטלת תאות הממון, זוכים לדעת שלמה שהיא בחי' בית המקדש 

 כנ"ל. 
 

זה ששאלו סבי דבי אתונא: אמצעותא ש)לקו"מ ח"א סי' כד( ואומר רבנו ז"ל 
דעלמא היכא. זקפא אצבעתא, אמר הכא. אמרו לה מי יימר, אמר להו איתו 
אשלי ומושחו. ששאלו אותו: איך משיגין אור אין סוף, שהוא אמצעא דעלמא, 

 וכו', עיי"ש. שממנו הכל שואבין חיות ושפע. זקפא אצבעתא
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הוא אמצע העולם. והשיב להם ר' יהושע בן חנניא בזה הינו שהם שאלו היכן 
שזקף את אצבעו כמורה ואומר 'כאן'. כי בכל מקום שאדם מדבק את עצמו בו 

 יתברך, שם ממש הוא אמצע העולם.
 

העולם, אמצעותא דעלמא, וכמו  וזה שירושלים ובית המקדש הם מרכז
נקרא אבן שתיה לפיכך ( : 'ילקוט ויצא רמז קכשאומרים חכמינו הקדושים )

'. ולכן אמרו ששם הוא טבור הארץ ומשם נמתחת כל הארץ ועליה היכל עומד
אל שנאמר: יכוין את לבו כנגד ארץ ישר -היה עומד בחוץ לארץ ( : רכות ל)ב

יכוין את לבו כנגד  -היה עומד בארץ ישראל  .והתפללו אליך דרך ארצם
היה עומד בירושלים  .תוהתפללו אל ה' דרך העיר אשר בחרירושלים, שנאמר: 

נמצאו  וכו'יכוין את לבו כנגד בית המקדש, שנאמר: והתפללו אל הבית הזה  -
סומא ומי 'ובתחילה אמרו שם :  .'כל ישראל מכוונין את לבם למקום אחד

יכוין לבו כנגד אביו שבשמים, שנאמר  -שאינו יכול לכוין את הרוחות 
 '.והתפללו אל ה'

 
נגד אביו שבשמים אזי הוא ממש בירושלים ובבית כי כשאדם מכון את לבו כ

וביותר  המקדש כי זכה לדעת שלמה וגילוי אלקות כמו בבית המקדש וכנ"ל.
כמו ועל ידי שעוסק בתפלה, בזה ממשיך על עצמו קדושת בית המקדש 

: 'עומדות היו רגלינו בשעריך על הפסוק ר' נתן ז"ל )ערב הלכה ה'( שאומר 
מד על רגליו בתפלה בחוץ לארץ )כי אין עמידה אלא ירושלים'. שעל ידי שעו

תפלה(, הרי זה נחשב כאילו עומד בשעריך ירושלים כי מקדש את המקום 
 .)ב( , עיי"שה ל'ירא שלם' שהיא קדושת ירושליםבתפלתו, וזוכ

 
זה  – "אנו אל המקום הזהיויב":  ומעתה מובן מאד מפני מה הקדים הפסוק

כן כי באמת  ץ הזאת".ויתן לנו את הארר : "ורק לאחר מכן אמ בית המקדש,
בית המקדש ולהקריב קדושת  עוד בהיותם במצרים זכו להגיע אלהיה הסדר ש

ולאחר ארבעים שנה במדבר נתן להם ה' יתברך גם את הארץ  את פסחיהםשם 
 הזאת. 

 
והוא לימוד לדורות שגם מי ששרוי במצרים, ערות הארץ, אם רק יבטל מעצמו 

ן וידבק את עצמו בו יתברך, אזי ממשיך על עצמו את קדושת את חמדת הממו
, ולאחר שממשיך על עצמו את קדושת בית המקדש יוכל (ג)בית המקדש 

לכן היה ההכרח  .ולא תקיא הארץ אותו לרשת את הארץ כי יתקיים בה
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להביאם קודם אל בית המקדש ורק לאחר מכן זכו לרשת את הארץ. הכל בכח 
 קדושת בית המקדש.

 
, כי המביא את הביכורים מכיר הזכיר כאן עניין זה בעת הבאת הביכורים דיקאו

שאינך כפוי  – על הפסוק "ואמרת אליו"בטובתו של ה' יתברך וכמו שפרש"י 
כי  הרי הוא כמי שנבנה בית המקדש בימיוהמכיר בטובתו של מקום ו טובה.

וא בבחי' כל מקום שרק יגיע אליו, האזי ו יש בו דעה ואינו כפוי טובה,
אמצעותא דעלמא ושם ימצא את ה' יתברך כי תמיד יודה לו על כל מה שמסבב 

 איתו. 
 

נמצא שהאדם הזה שהשיג דעת שלמה, בודאי יש לו להקדים את בית המקדש 
ארץ ישראל. כי הוא תמיד חי עם בית המקדש ובכל מקום  חלקי שאר לפני

ה על כל אשר מסבב ך ומכיר טובאת עצמו בו יתבר קשמגיע שמה, זוכה לדב
 .עמו

 
'הזה' דיקא כמי שמורה  –" אנו אל המקום הזהיויבוזה שמדקדק לומר : "

באצבע. בחי' 'זקפא אצבעתא' כנ"ל. כי בית המקדש הוא 'המקום הזה', כי 
מקום ואפשר להצביע ולומר 'הכא!'. והגם כי בשעה שהביאו את  נמצא בכל

ייך לומר 'המקום הזה', אך הבכורים באמת עמדו בבית המקדש ושם בודאי ש
גם בכל מקום שאדם מדבק את עצמו בו יתברך שייך לומר 'ויביאנו אל המקום 
 הזה' כי ממשיך על עצמו את קדושת בית המקדש על ידי הדבקות בו יתברך 

 והבן היטב.מקומו של עולם וככל המבואר לעיל,  –הנקרא 'מקום' 
______________________ 
ִנית ַיְתכֹון ַעל ( : 'ד, שמות  יטונתן ))א( כמובא בתרגום י ֵאי ּוְטעָּ ִדית ְלִמְצרָּ י ֲעבָּ ַאּתּון ֲחִמיתּון ַמה ּדִ

ן ּפִ  ּמָּ א ְלֶמֱעַבד ּתַ ׁשָּ ית מּוְקּדָּ ילּוִסין ְואֹוֵביִלית ַיְתכֹון ְלַאַתר ּבֵ ִרין ִמן ּפִ ְדֵפי ִנׁשְ ַעל ּגַ ִנין ֵהי ּכְ אֲענָּ '. וכן ְסחָּ
וכן )ב(  '.הלבית הבחיר' – "ואביא אתכם אלי"יט, רמז רעו( :  )ילקוט שמות,רמזו במדרש : 
סי' ס"א( שיש כח לישראל לקדש בקדושת ארץ ישראל כל מקום  לקו"מ ח"אאומר רבנו ז"ל )

שזה מה  אדמו"ר מוהרא"ש נ"ישיושבים שם ונעשה אויר הקדוש על ידי תורתם ותפלתם. ואמר 
יש זקנים בבבל, ותמה ואמר 'למען ירבו ימיכם שמובא בגמרא )ברכות ח.( שאמרו לר' יוחנן ש

וגו' על האדמה' כתיב אבל בחו"ל לא. כיון דאמרו ליה שהם משכימים ומעריבים לבית הכנסת 
ענה ואמר הינו דאהני להו. כי על ידי שנזהרים לבוא לבית הכנסת ערב ובוקר ולהתפלל שם 

( כי שאלתי את ג) .ת ימיםבמנין, מקדשים את המקום בקדושת ארץ ישראל וזוכים לאריכו
שלכאורה מכאן ראיה שמשה רבנו היה  בסעיף א', על התרגום יונתן הנ"לאדמו"ר מוהרא"ש נ"י 

פעם אחת בארץ ישראל כי בעת ההיא עדין לא נגזרה עליו הגזרה ולמה יגרע מלהקריב עם כלל 
שה' יתברך  שאין הדבר כן ומשה רבנו לא היה בארץ ישראל. ומה שאמרו :ישראל. ענה ואמר 

והיוצא מזה שאת  הביאם לארץ ישראל הכוונה היא ארץ ישראל העליונה, דהינו בהשגה רוחנית.
 קדושת בית המקדש כן המשיכו על עצמם.
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*** 

 ונצעק אל ה' אלקי אבותינו וישמע ה' את קולנו וכו' ויוציאנו ה' ממצרים.
 

ולא 'וישמע ה' מאחר שצעקו אל ה', הנכון היה לומר 'וישמע ה' את צעקתנו' 
 את קולנו'. 

 
ולבאר זה נקדים מה שכתב בחנוכת התורה על הפסוק הקודם : "וענית ואמרת 

לשון הרמת  –לפני ה' אלקיך ארמי אובד אבי" וגו'. כי רש"י פירש על 'וענית' 
ויש לדקדק מאי בעי רש"י בזה. ויש לפרש על פי מה דאיתא במסכת קול. 

בתפלתו לפי שנראה מקטני אמנה שסובר  דאסור להגביה קולו)כד:( ברכות 
שהקב"ה אין עונה לחש ובוחן לבבות ומחשבות חס ושלום. והנה לפי זה אם 
אדם אומר בתפלתו דבר שנודע מזה לכל העולם שהקב"ה בוחן לבבות ויודע 
מחשבות אזי רשאי להתפלל בקול רם. והנה בכאן הוא אומר ארמי אובד אבי 

הכל וה' הצילנו מידו דהיה יודע את דלבן ביקש במחשבתו לעקור את 
מחשבתו ובחן את לבבו. ואם כן בכהאי גוונא רשאי לומר בקול רם. וזה הוא 
שפירש רש"י וענית ואמרת בקול רם וקשה הלא אסור להגביה קולו בתפלתו 
, לזה אמר ארמי אובד אבי משום הכי מותר להגביה את קולו כנזכר לעיל

 עכלה"ק.
 

ל צעקו אל ה' לא היה כדי שישמע שהרי שומע גם שמה שישרא ומעתה מובן
בלחש וגם במחשבה. אך הם צעקו מחמת שכאב להם כי כשכואב צועקים. ועל 
כן לא כתוב ששמע ה' את צעקתם כי היה שומע גם בלא צעקה כנ"ל אך שמע 

 את קולם והוציאם ממצרים. 
 

התפלה  )ח"ב יט:( שצעקה היא אחד מהלשונות שלוהוא עניין המבואר בזוהר 
 והיא הגדולה מכולן וקורעת כל גזרי דין. 

 
כי כשצועק לאחר שמגלה דעתו שבודאי ה' יודע אפילו את מחשבתו, בזה 

 לא מחמת שהוא מקטני אמנה, אלא מחמתממהרת תפלתו להתקבל כי צועק 
ומי שכואב לו  ה' מושיעו כי רחמיו על כל מעשיו –שכואב לו. וכיון שכואב לו 

 .תרזקוק לרחמים ביו
 



31 

 

וכן שייך זה בצעקה על נפשו ולא רק על ממונו או גופו. וכמו שדוד המלך 
הירבה לצעוק כמבואר במקומות רבים בספר תהלים עד שאמר "ניחר גרוני". 
ועיקר צעקתו היתה להתקרב לה' יתברך, לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו. וכפי 

' ב לו, כן המה שאדם מרגיש את עצמו מרוחק מכל זה וצועק לה' כי כוא
 יתברך פונה אליו ונותן לו חפצו.

 
ובודאי כשצועק במקום מיוחד שאין בו איש, אין הוא נחשב לקטני אמנה, 
שהרי הולך למקום מיוחד ובזה מגלה דעתו שמאמין שה' יתברך נמצא גם שם 

  והבן היטב.ומה שצועק הוא מחמת שכואב לו, 
 

*** 
ית וגם נתתיו ללוי ולגר ליתום דש מן הבויך בערתי הקקאל ה'ואמרת לפני 

. פרש"י : ולאלמנה ככל מצותך אשר צויתני לא עברתי ממצותיך ולא שכחתי
נתתים כסדרן ולא הקדמתי תרומה לבכורים ולא מעשר לתרומה  -ככל מצותך '

ולא שני לראשון שהתרומה קרויה ראשית שהיא ראשונה משנעשה דגן וכתיב 
 '.סדרמלאתך ודמעך לא תאחר לא תשנה את ה

 
הגם שהפסוק מדבר מתרומות ומעשרות, אך יש בזה רמז על לימוד התורה. כי 

הקדוש ברוך הוא נתן ( : 'ג"ר תרומה פל"שמווכמובא ) התורה נקראת 'תרומה'
', וכן תורה לישראל ואומר להם כביכול לי אתם לוקחים, הוי ויקחו לי תרומה

לא ( : 'כ 'בשלח סיתנחומא לימוד התורה הוא בחי' תרומה וכמו שאמרו )
 '.נתנה תורה לדרוש אלא לאוכלי המן ושניים להם אוכלי תרומה

 
בזכות ג' דברים נברא ( : א"בראשית פ ר"ברוכן אומרים חכמינו הקדושים )

בראשית  - בזכות חלה, ובזכות מעשרות, ובזכות בכורים, ומה טעם: העולם
שית עריסותיכם, ואין ראשית אלא חלה, שנאמר )במדבר טו( רא .יםקברא אל

ואין ראשית אלא מעשרות, היך דאת אמר )דברים יח( ראשית דגנך, ואין 
 '. ראשית אלא בכורים שנאמר )שמות כג( ראשית בכורי אדמתך וגו

 
נמצא שהעולם נברא בזכות המעשרות והתרומות שנקראים 'ראשית', והמדרש 

ות וכו', בעבור הדברים הנקראים 'ראשית', הינו מעשר –למד 'שבראשית' 
 עבורם 'ברא אלקים שמים וארץ'.
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אין המקרא הזה אומר ( שא"רש"י בראשית פ)והנה על מילת 'בראשית' אמרו 
אלא דרשני, כמו שדרשוהו רבותינו ז"ל בשביל התורה שנקראת )משלי ח כב( 

 .ראשית דרכו
 

נקראים ראשית נמצא שהעולם נברא עבור התורה והתרומות ומעשרות שכולם 
כי להדדי כי שניהם הם עניין של הפרשה. וכמו שהוכיח רבנו ז"ל ומישך שיי

:  אמר .ד מחמת שעוסק במשא ומתןואת אחד שאמר לו שאין לו פנאי ללמ
ק בתורה בכל יום. ואמר, שזהו וף איזה זמן לעסושאף על פי כן ראוי לו לחט

קבעת  : מה שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה )שבת לא( ששואלין את האדם
לתורה? קבע הוא לשון גזלה, כמו שכתוב )משלי כ"ב(: "וקבע את עתים 

קבעיהם נפש"; הינו ששואלין את האדם, אם גזל מן הזמן שהוא טרוד 
ל עתים וף ולגזובעסקיו, אם גזלת מהן עתים לתורה, כי צריך האדם לחט

 )לקו"מ ח"א סי' רפ"ד(.  לתורה מתוך הטרדא והעסק
 

ד התורה ובלי זה כמעט ואי אפשר. וזו נמצא שצריך להפריש מזמנו ללימו
בחי' של הפרשת התרומות ומעשרות שמפריש חלק מהפרי ונותנו לה' יתברך 
ובזה מתקן את כל הפרי. כן בלימוד התורה כשגוזל ומפריש מזמנו ללימוד, 

 .)א( בזה מתקן את כל היום
 

באופן של הפרשת התרומות ומעשרות על כן, לימוד התורה צריך להיות 
לא תשנה וכו'  נתתים כסדרן -ככל מצותך וד כסדרן דיקא. וזה שפרש"י : 'וללמ

 .'את הסדר
 

אדוננו, מורנו וכן הוא בלימוד התורה צריך ללמוד כסדרן דיקא וכמו שרגיל 
לעורר על סדר דרך הלימוד וללמוד כפי הסדר דיקא, ורבנו הקדוש נרו יאיר 

שיך מהיכן שעצר בפעם הינו שילמד עד היכן שילמד ובפעם הבאה שילמד ימ
הקודמת וכן יעשה בכל הספרים ובכל הלימודים שלומד, עיין מזה באריכות 

 נפלאה בקונטרס 'סדר דרך הלימוד'. 
 

שפעם סיפר לו ר' לוי יצחק בנדר ז"ל שראה אדמו"ר נרו יאיר וזה שסיפר 
בחלום חסיד ברסלב אחד שהיה למדן מופלג מאד והיה בקי בכל חלקי התורה. 

אהו בחלום היה נראה עצוב. וכששאלו ר' לוי יצחק ז"ל מפני מה הוא אך כשר
עצוב, ענה ואמר שהגם שלמד את כל התורה כולה, אך לא למד אותה כסדרן. 

 ובשמים מקפידים מאד על לימוד כסדרן דיקא ועל כן הוא בצער גדול. 
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לי  ור' נתן ז"ל עורר את בנו )עלים לתרופה מכתב ו'( : 'לא טוב בעיני שכתבת

שקבעת לך שני שעורים בלימוד פוסקים באורח חיים הלכות שבת, וביורה 
דעה הלכות מליחה. הלא היה לך להבין כי לא חפצתי בדרך כזה לפזר דעתו 
בעניינים רחוקים כאלה, וכי מה עניין מליחה להלכות שבת, הלא ידעת כי 

ח חיים רצוני בסדר הלימוד הוא ללמוד כסדר דיקא, דהינו שתגמור את האור
 עד סופו, ואחר כך תתחיל בעזרת ה' יתברך ללמוד היורה דעה' וכו', עיי"ש.

 
 –: "השקיפה ממעון קדשך"  ובזה יובן מה שפרש"י להלן על הפסוק )ט"ו(

'עשינו מה שגזרת עלינו, עשה אתה מה שעליך לעשות שאמרת אם בחוקותי 
דבר על שתהיו תלכו ונתתי גשמיכם בעתם'. ולכאורה הפסוק 'אם בחוקותי' מ

עמלים בתורה וכמו שפרש"י שם. וכאן התורה מדברת על הבאת הבכורים 
 ותרומות ומעשרות ומה השייכות ביניהם? 

 
אך על פי הנ"ל מובן מאד. כי כיון שעשינו מה שמוטל עלינו ולמדנו את 
התורה כסדרן אשר זה פירוש 'אם בחוקותי תלכו', נמצא שלמדנו אותה כפי 

שהוא כסדרן דיקא וכנ"ל. על כן אף אתה ומעשרות וכו'  שמפרישים תרומות
 עשה מה שמוטל עליך, והבן למעשה.

________________ 
)אשר בנחל לד, ה' תרי( : 'וכן צריכים להיזהר ליתן אדמו"ר מוהרא"ש נ"י )א( עיין מה שכתב 

טור, מעשר להקדוש ברוך : מקרא, משנה, גמרא )בבלי, ירושלמי, תוספתא(, מדרש, רמב"ם, 
שולחן ערוך, זוהר ותקונים וכו' וכו'', עיי"ש. הרי שצריך לתת בכל יום מעשר והוא התורה 

 הקדושה.
*** 

והיה אם לא תשמע בקול ה' אלקיך לשמור לעשות את כל מצותיו וחקתיו וכו' 
 ובאו עליך כל הקללות האלה והשיגוך.

 
' אלקיך'. אומרו 'והיה' שהוא לשון שמחה בעניין ש'לא תשמע בקול הקשה 

מה זו עושה כשאינו שומע בקול ה' והנכון היה לומר 'ויהי' אם לא ולשמחה 
 תשמע בקול ה' שהוא לשון צער.

 
 'לשמור לעשות' צריך ביאור.ב( 
 

היה צודק  –ג( קושיית האלשיך על אומרו "והיו שמיך אשר על ראשך נחושת" 
 יותר לומר 'שמים' ולא 'שמיך' כי השמים שמים לה'.
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מצוה גדולה להיות : ומר על פי דברי רבנו ז"ל )לקו"מ ח"ב סי' כד( ויש ל

רה בכל כחו. וכל ובשמחה תמיד, ולהתגבר להרחיק העצבות והמרה שח
והכלל, שצריך  .וכו' לם באין רק מקלקול השמחהוהאדם, כ החולאת הבאין על

ך עצמו ולהתגבר מאד בכל הכחות, להיות אך שמח תמיד. כי טבע האדם למש
רה ועצבות מחמת פגעי ומקרי הזמן, וכל אדם מלא יסורים, על כן ושח למרה

תמיד ולשמח את עצמו בכל צריך להכריח את עצמו בכח גדול להיות בשמחה 
 , עיי"ש.אשר יוכל

 
מה שהעולם רחוקים מהשם יתברך ואינם  וכן אומר רבנו ז"ל )שם, סי' י'( :

הדעת, ואינם מישבין  מתקרבים אליו יתברך, הוא רק מחמת שאין להם ישוב
קר להשתדל לישב עצמו היטב, מה התכלית מכל התאוות ומכל יעצמן. והע

עניני העולם הזה, הן תאוות הנכנסות לגוף, הן תאוות שחוץ לגוף, כגון כבוד, 
 .ואז בודאי ישוב אל ה'

 
כן קשה  -אך דע שעל  ידי מרה שחורה אי אפשר להנהיג את המח כרצונו, ועל 

ידי השמחה יוכל להנהיג המח כרצונו, ויוכל לישב  -. רק על לו לישב דעתו
דעתו, כי שמחה הוא עולם החרות, בבחינת )ישעיה נ"ה(: "כי בשמחה תצאו", 

כן כשמקשר  -חורין ויוצאין מן הגלות. ועל  -ידי שמחה נעשין בן  -שעל 
חורין, ואינו בבחינת גלות, ואזי יוכל  -שמחה אל המח, אזי מחו ודעתו בן 

להנהיג את מחו כרצונו ולישב דעתו, מאחר שמחו בחרות ואינו בגלות. כי על 
ידי גלות אין הדעת מישב, כמו שדרשו רבותינו, זכרונם לברכה )מגילה יב:(  -

על בני עמון ומואב, דמיתבא דעתיהו מחמת שלא הלכו בגלות, שנאמר )ירמיה 
, עמד טעמו בו" וכו' מ"ח(: "שאנן מואב מנעוריו וכו', ובגולה לא הלך, על כן

 עיי"ש.
 

הכלל העולה הוא שעיקר עבודת ה' היא בשמחה וכמ"ש "עבדו את ה' 
השמחה שישמח וכמו שפסק הרמב"ם )הלכות לולב פ"ח הט"ו( : 'בשמחה" 

אדם בעשיית המצוה ובאהבת האל שצוה בהן עבודה גדולה היא וכל המונע 
( תחת אשר לא עבדת עצמו משמחה זו ראוי להפרע ממנו שנאמר )דברים כ"ח

 לבב'.  את ה' אלהיך בשמחה ובטוב
 

שר להגיע אלא על ידי קרבת הצדיק. כי על כל אחד עובר מה ולשמחה אי אפ
'אלמלא מלחא לא הוי עלמא יכלי שעובר ; צרות ויסורין ומרירות וכו', ו
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פירש רבנו ז"ל )לקו"מ ח"א סי' כ"ג( ו ויחי רמ"א:(א' )זוהר למסבל מרירות
ברית מלח, אי אפשר לסבול את המרירות  –צדיק שנקרא 'מלחא' שאלמלא ה

 ממתק את היסורין.של העולם הזה. כי המלח, בחי' הצדיק 
 

, על ידי עצותיו האמיתיותכי הוא מנחם הכל ומשמח הכל )לקו"מ ח"ב סי' ב'( 
מי שהולך על ידי שמחזק ומעודד לשפוך את הלב לפני ה' יתברך ו –והעיקר 

 ל מצרות וממשיך על עצמו ישועות.ניצו בדרך עצתו
 

זה הוא כלל גדול, "כי מפי עליון לא כי רבנו ז"ל אומר )לקו"מ ח"א סי' ל"ו( ש
תצא" כי אם אור פשוט. אך לפי בחינת כלי המקבל את האור, כך נצטיר האור 
בתוכו, אם הכלי הוא בשלמות, אזי הוא מקבל בבחינת מאורות מלא, ואם, חס 

שלמות, אזי הוא מקבל בבחינת מארת חסר ואו, כמו ושלום, הכלי אינו ב
וזה הוא "צדיקים ילכו בם" וכו'. כי  .וב )משלי ג(: "מארת ה' בבית רשע"שכת

אך לפי בחינת הכלי  .א מלעיל, הוא בחינת 'קמיץ וסתים'אור הפשוט הב
 , עיי"ש.המקבלים, הוא בחינת צירי, שנצטיר האור לפי בחינת הכלי

 
ולכאורה לא שבקת חיי ז"ל )לקוה"ל קריאת שמע הלכה ד'(  וכתב על זה ר' נתן

לכל בריה. כי אם כן מה יעשו המון עם שרבם אינם בכלל תקון הברית 
בשלמות כי זעירין אנון בכל דור שזוכין לתקון הברית בשלמות. ואם כן זכה 
שלא זה עדין לתקון הברית. אם כן חס ושלום אפס תקוה כי אינו יכול לקבל 

ידי פגם  -מהתורה הקדושה, מאחר שהמחין שלו אינם מתקנים על שום עצה 
הברית שפגם. ואדרבא לא זכה נעשה לו סם מות חס ושלום. כי נצטיר אצלו 

 האור בהפוך לפי פגם הכלים של המחין שלו. ואם כן מה יפעל בעסק התורה.
 

אך באמת יש בענין זה דברים גנוזים הרבה. וכאשר הבננו מפיו הקדוש כמבאר 
בדבריו. שבשביל זה צריך הצדיק לפעמים להלביש תורתו בכמה בחינות. 
לפעמים מלביש תורתו בספורי מעשיות ושיחות חלין. ולפעמים מלביש זאת 
התורה בתורה אחרת וכו'. הכל באפן כדי שיוכלו גם הפגומים לקבל בדרך 

וכו',  נפלא התגלות העצות איך לזכות להתקרב אליו יתברך ממקום שהם שם
 יי"ש.ע
 

והכלל העולה הוא שכשזוכה להתקרב לצדיק אזי הצדיק מצייר את האור 
לטובה ולברכה כבר למעלה, באופן שכשיורד אל האדם למטה הוא מקבלו 

 כראוי.
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כי  –והיה אם לא תשמע בקול ה' אלקיך" ובזה נבוא להתכת הכתובים : "

גדר ד עד 'והיה' הוא לשון שמחה. ובאה התורה לדבר ממי שכל כך נפל ויר
כי אצלו השמחה שמה שאינו שומע בקול ה' הוא אצלו לשמחה גדולה רח"ל. 

 דיקא ואת האיש הזה הנרמזת במילת 'והיה' נמשכת אם לא ישמע בקול ה'.
  ירה התורה שיבואו עליו כל הקללות הנאמרות בהמשך הכתובים. מזה

 
 וזה שנאמר בהמשך : "תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה ובטוב

הוא הנזכרות לפני כן לבב". הינו, שמה שבאו על האיש ההוא כל הקללות 
 לסיבת שלא עבד את ה' בשמחה.

 
ומה שלא שמח בעבודת ה' הוא לסיבת שעזב את הצדיק וכמו שאמר משה 

עד וכו' בך את המארה את המהומה  ה'ישלח רבנו בתחילת התוכחות הללו : "
תני", 'אשר עזבתני' דיקא. עזב השמדך ועד אבדך מהר מפני רע מעלליך אשר

 )כמובא ברש"י ד"ה והיו שמיך(. ה מפי עצמושכי את הדברים האלו אמר מ
 

ובא להורות שעיקר הקלקול הוא מחמת שעזב את הצדיק. ומזה נמשך שהאור 
ל, היפך השמחה כנ"ל. נצטייר אצלו בבחי' קללה ומרה שחורה ועצבות רח"

 אצלו נצטייר האור לקללה רח"ל.ולכן יבואו עליו כל הקללות האלו כי 
 

וזה : "והיו שמיך אשר על ראשך נחשת", 'שמיך' דיקא כפי איך שאתה מצייר 
כנ"ל.  פשוטשמים לה'' ושם האור עדיין  –אותם לקללה. כי באמת 'השמים 

ר האור אך אתה על ידי רוע מעלליך אשר עזבת את הצדיק, אצלך מצטיי
לקללה כבר מלמעלה בשמים )היפך ממה שזוכה מי שמתקרב לצדיק שבעבורו 

 מצייר הצדיק את האור לטובה כבר מלמעלה כנ"ל(. 
 

ועל כן יהיו שמיך כנחשת דיקא. כי נחשת הוא בחי' כפירה רח"ל וכמו שאומר 
רש חכמת הטבע הוא בחינת מצח הנחש, ושרבנו ז"ל )לקו"מ ח"ב סי' ד'( : ש

א י"ז(: "ומצחת נחשת על רגליו", הנאמר בגלית, הינו בחינת  -)שמואל בחינת 
בות הכל על ימצח הנחש הנ"ל, כי גלית היה כופר והיה רוצה להראות, שכל הס

 , עיי"ש.פי הטבע, חס ושלום, שזה בחינת מצח הנחש כנ"ל
 

כפי איך שאתה מצייר אותם כנ"ל, "אשר על ראשך  –וזה : "והיו שמיך" 
בחי'  מאחר שיש בך כפירה ושמחה לעבור על רצונו יתברך רח"ל נחשת". כי



37 

 

, על כן מידה כנגד מידה יתהפכו השמים נחשת שהיא חכמת הטבע כנ"ל
 לנחשת ולא יורידו מטר.

 
והיה אם לא תשמע בקול ה' וזה שבתחילת התוכחות הללו אמר משה : "

תהיה  ואשאצל האיש הה", הינו אלקיך לשמור לעשות את כל מצותיו וחקתיו
'לשמור לעשות' את כל מצותיו וכו'.  ושמע בקול ה' אלקייהשמחה במה שלא 

כי 'לשמור' הוא לשון המתנה כמ"ש "ואביו שמר את הדבר" שפירושו 
 שהמתין.

 
צריך כל האוהב את ה' יתברך לשמור ולהמתין לעשות את כל מצותיו  יכ

ההמתנה והציפיה  קיימנה'. כיאאיזו מצוה ו יוחקותיו, הינו 'מתי תבוא ליד
 לקיים את המצוות היא תולדה של אהבת ה'. 

 
היא במה שלא לשמוע בקול ה' רח"ל,  שמחתועיקר שפרק עול ו מי אך אצל

 'לשמור לעשות את כל מצותיו וחקתיו' כי אם להיפך רח"ל. וממילא אין אצל
 

על משניאי ה' השמחים בפריקת ומכל זה מתבאר שכל הקללות הללו נאמרו 
"ל. אך הזוכה להתקרב לצדיק ניצול מכל הקללות הנזכרות בפרשה כי עול רח

. כי אצל המקורב לצדיק אצלו נצטייר האור לברכה והוא שמח בעבודתו יתברך
הדבר הוא בהיפך ולא די שאינו שמח בלעבור על רצונו יתברך, כי אם עצב 

נים ומצטער באם עבר על רצונו. וזה שאמר רבנו ז"ל על אנשיו שכבר אינם נה
 מעברה.

 
ועיין 'אשר בנחל' חלק כב, מכתב ג' רסד : שמעתי זה מכבר וגם היום קיבלתי 
מכתב מארץ ישראל, כי אברך אחד ארור, טמא, רוצה לחבר איזה חיבור נגד 
הספרים שזכיתי להדפיס וכו' מה לעשות... הבירור והתמורות של הסטרא 

תרחקו מהאמת אחרא רק יתגברו ויגרמו שעוד אלפים נשמות מישראל י
ותתארך הגלות וכו' וכו', ומובא שם בסיפורי מעשיות, זקן אחד הסריח את כל 
העולם כולו וקלקל לדורי דורות רחמנא לצלן, וכל העולם קיבלו יותר את דברי 

ואשר בשביל זה מתארכת כל כך הזקן מאשר דברי רבנו ז"ל כידוע דבר זה 
מלחמת העולם הראשונה  –הגלות. ובשביל זה לקינו רחמנא לצלן בכפלים 
וכל זה מפאת גסותו הרעה  והשניה, ונשפך דם ישראל במליונים רחמנא לצלן.

רח"ל כידוע דבר זה אצלנו, כי הוציא שם רע על רבנו ז"ל, ועל ידי זה מנע 
 ועיכב את כלל נשמות ישראל להתקרב אל רבנו ז"ל וכו' וכו', עיי"ש באורך.
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וכן  העולם הראשונה והשנייה רח"ל נמצא שכל הקללה הגדולה של מלחמת

באה מחמת ההתנגדות על הצדיק. כי כל הקללות באות מחמת  אריכת הגלות
 זה כנ"ל.

 
אך כשזוכה להתקרב אליו ולילך בדרך עצתו זוכה לברכה ולא עליו נאמרו 

 הקללות כנ"ל, והבן למעשה.
 

*** 
בלא  ברוך אתה בבאך וברוך אתה בצאתך. פרש"י שתהא יציאתך מן העולם

 חטא כביאתך לעולם. 
 
אך וארור אתה וארור אתה בב: הרי בקללה נאמר בלשון דומה ש צריך להבין,ו

על היציאה והביאה לעולם,  'צאתך ובואך'בברכה  "יולפי מה שפרש בצאתך.
 ''שתהא יציאתך מן העולם בחטא כביאתך בקללה היה צריך להיות הפירוש

 ברואיזה חטא הספיק כ בחטאכי מי הוא זה שבא לעולם  וזה תמוה מאד
 לעשות מיד עם בואו לעולם.

 
כי רבנו  ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה. אחר :הקדים פסוק ב לפרש ישו

)לקו"מ ח"א סי' ד'( שכשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו,  אומר ז"ל
אזי הוא חי חיים טובים מעין עולם הבא. וכל מה שהשם ית' מזמין לו הוא 

 על הטובה.שמברך רך על הרעה כעין מרוצה ומב
 

שהרה"ק מברדיטשוב זי"ע פירש את ואמר אדמו"ר הקדוש מוהרא"ש נרו יאיר 
צדיק שאינו גמור'. כי  –צדיק גמור, צדיק ורע לו  –מאמרם ז"ל 'צדיק וטוב לו 

יש צדיק שמקבל את הכל באהבה וגם על הצרות הגדולות ביותר שעוברות 
שטוב לו, זה 'צדיק וטוב לו' כי תמיד אומר שטוב  עליו רח"ל מודה לה' ואומר

לו ושמח ומודה על חלקו. אך יש צדיק שהוא באמת צדיק ועוסק בעבודת ה', 
אך מתלונן על מה שעובר עליו, זה נקרא 'צדיק ורע לו' כי אומר שרע לו וסובל 

 על כן העיקר לחזק את עצמו לקבל את כל מאורעותיו באהבה.וכו'. 
 

פורי מעשיות מעשה ט'( שהיה הכי י)ס דושגה של התם הקוזו היתה המדר
מאושר וקיבל את הכל בשמחה. וכשהיה אוכל חתיכת לחם היה מרגיש כאילו 

 וכו'. עולם מעדניכל אוכל 



39 

 

 
זה פירוש "ברוך אתה בעיר". כי עיר זה אשר אדם כזה תמיד מברך את הקב"ה 

הינו שחי בביתו  ,'(מדרגת בית כמובא )לקו"מ ח"א סי' י בחי' ,מקום מגורים
עם אשתו וילדיו. ובודאי שגם שם יש הרבה נסיונות ומניעות וכו'. אך גם שם 
הוא תמיד מודה לקב"ה ואומר 'ברוך אתה!'. וכן כשיוצא לחוץ לעסוק 
בפרנסתו ולדבר עם אנשים וכו' שזה בחי' שדה שהוא רשות הרבים, גם שם 

בפסוקי הברכה ו הכוונה אינו שוכח מהקב"ה ותמיד מברך 'ברוך אתה!'. וז
!" גם כשהוא 'שאדם יהיה הכי מאושר ותמיד יברך את הקב"ה "ברוך אתה ה

 !" גם כשהוא בשדה.'בעיר, ו"ברוך אתה ה
 

וממילא מובן ההיפך "ארור אתה בעיר וארור אתה בשדה". כי יש בני אדם 
שמלאים בטענות על הקב"ה עד כדי כך שמטיחים דברים כלפי מעלה רח"ל. 

כזה כשנמצא בבית עם אשתו וילדיו ועובר עליו מה שעובר, תיכף ומיד ואדם 
מתחיל לגדף כלפי מעלה 'ארור אתה!' רח"ל. וכן כשלא הולך לו בחוץ 

וזה שאומר רבנו ז"ל )ספר  בעסקיו וכו'. וזה נאמר בקללה השם יצילנו.
המידות קללה ח"ב סי' א'( 'אדם הרגיל בקללות, הוא מעולם התוהו, וכן 

כי להיכן שרק הולך ומה שרק  , הרגיל בברכה הוא מעולם התיקון'.להיפך
 נעשה איתו, תמיד מודה ומברך את ה' יתברך.

 
לפי רש"י ר שאועל פי זה יובן הפסוק 'ארור אתה בבואך ארור אתה בצאתך' 

. כי מי שרגיל וכנ"ל צריך לפרש 'שתהא יציאתך מן העולם בחטא כביאתך'
מעולם  –בזה הוא מראה מהיכן הגיע  ,יו ית'בקללה ותמיד מלא בקושיות על

. וממילא גם יציאתו מהעולם הזה תהיה בחטא. ולהיפך, הרגיל )א( התוהו
בברכה בזה הוא  מראה שבא לעולם הזה בלא חטא וגם יציאתו תהיה בלא 

 ודו"ק.חטא, 
_______________ 

צו בי תרי בהדי הדדי חזו הי כי מינ)קידושין עא:( : ')א( וכעין שאומרים חכמינו הקדושים 
טפי' ]ששניים היו רבים ומתווכחים ביניהם, היו רואים מי  מנייהו דקדים ושתיק אמרי האי מיוחס

מהם מקדים לשתוק והיו יודעים שהוא מיוחס יותר[. כלומר, יהודי טהור שלא היתה התבוללות 
וא בזה שאם רואים במשפחתו במשך הדורות ניתן להכיר על ידי ששותק בעת מריבה. וכן ה

זה נמשך ושומעים שאחד מרבה לקלל ולנבל את פיו רח"ל אזי מבינים שהיתה כאן התבוללות ומ
 שבא לעולם בחטא וכו' וכך תהיה גם יציאתו וכו'. 

*** 
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 סיפורי מוהרא"ש
 אשר בנחל חלק נא' מכתב ט' תרכד

 

ואסיים בסיפור מופלא ביותר, אשר כדאי 
לכם להחדיר את הסיפור הזה עמוק 
בליבכם, ולספרו להוריכם ולשאר הילדים 
מכיתות אחרות, ולשאר קרובי משפחה. זה 
קרה בעיר בני ברק. בחור מוצלח שהגיע 
לגיל עשרים ושתים ולא מצא את זיווגו. 
ולבסוף התחתן עם איזה שידוך וכו'. וחלפו 

ולא זכו לילדים. הלכו לרופאים,  כמה שנים
והרופאים לא מצאו שום סיבה או חסרון 
לדבר. בכן חלפו עוד כמה שנים ועדיין לא 
זכו להיפקד, ומרים ומרורים היו חייהם, כי 
כבר אמרו חכמינו הקדושים )נדרים סד:(: 
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מי שאין לו ילדים חשוב כמת, כי השמחה 
 נעדרת מהבית, והכול חשוך ועצוב מאוד. 

פו עשרים ושתים שנה, שהזוג הזה לא חל
זכו לילדים, ולבסוף אחר שהוציאו הון רב 
לרופאים ולא נושעו, יום אחד פגשו יהודי 
אחד, ובראותו אותם עצבים וזועפים, 
שאלם לפשר הדבר. פרצו בבכי ואמרו 
שלא זכו להיפקד. וענה ואמר להם: הנה יש 
כאן צדיק בקרבת מקום, תכנסו אליו, 

ברכה, ותראו שתהיה לכם  ותבקשו ממנו
ישועה. גם אני שב מהצדיק הזה, הייתי עני 
מרוד, ובירך אותי על פרנסה, וייעץ לי מה 

 לעשות ונתעשרתי. 

כיון ששמעו זאת, רצו תיכף ומיד אל 
הצדיק, והמתינו שם זמן הרבה. ובהגיע 
תורם נכנסו ופרצו בבכי. הצדיק ניסה 
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 מה קרה וכו', וגוללו לפניו את –לנחמם 
צרתם, שלא זכו להיפקד בילדים. הצדיק 
עצם עיניו דיבק עצמו בהקדוש ברוך הוא, 
ייחד ייחודים, פקח עיניו ואמר לאשה: 
אמרי נא לי, האם לא היית חצופה לאיזו 
מורה בילדותך, האם לא העזת פניך כלפיה, 
וציערת אותה?! והאישה ענתה שאינה 
זוכרת, כי חלפו כבר שלושים שנה מאז 

למוד. והצדיק עצם שוב את עיניו שסיימה ל
ופקחם ואמר: אני חושב שציערת איזו 
מורה. לכי לבקש ממנה סליחתה, והקדוש 

 ברוך הוא יעזור לכם עם ילדים. 

ויצאה האישה עם בעלה, והחלו לדבר 
היתה  –ביניהם, והחלה להיזכר: בכיתה א' 

מורה זו וכו', וכך  –לי מורה זו, בכיתה ב' 
למורה, ולא זכרה את מנתה ועברה ממורה 

מי ציערה. ולפתע פתאום עברה בסמוך לה 
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אישה מבוגרת עם עגלת תאומים וכו', 
וכמה נכדים סביב העגלה וטיילו בצוותא. 
המורה הכירה את הבת הזו שהייתה 
תלמידתה בכיתה ז' וכו', ושאלה אותה: מה 
שלומך, והאישה הצעירה התבוננה מי היא 

רה הזכירה זו המבוגרת שפונה אליה. והמו
לאישה כי לימדה אותה וכו', ופרצה 
הצעירה בבכי, ונזכרה שהפריעה למורתה 
יום יום, שעה שעה וכו'. וביקשה סליחה 
ומחילה, והמורה סלחה לה בכל ליבה. 
והנה לא חלפה שנה, ונולד להם בן. 
והסיפור הזה פורסם בכל ארץ ישראל ובכל 
חוץ לארץ, כדי שידעו התלמידים כמה 

 יזהר בכבוד הורים ומורים.צריך לה
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וכל יוצאי חלציהם ובפרט שושנה בת אסתר  אליהו בן מרים, אסתר מלכה בת אורה:    להצלחת ורפואת
מלכה להריון קל ולידה קלה בעתה ובזמנה של תינוק בריא ושלם. אליעזר שלמה בן אסתר מלכה, חנה 

 , עמוס בןסולטנה בת קדן מריםשפרה בת אסתר מלכה. יום טוב בן ג'וליה, מרים בת סולטנה, 
 הרה,יצחק בן זכיה, נתן שמחה בן רחל, יקיר בן זויהודית, 

 , משה בן אירן, נחמן בן רחל.הנייה רחל בת דבורה, דוד בן רחל 
 

 ולהבדיל : לעילוי נשמת ג'וליה בת סולטנה, אליהו בן ישראל,
 אורה בת נעמי, מאיר בן רחמים ולכל הנשמות הקדושות שאין מיאברהם בן ניסים 

 שיאמר עליהם קדיש
 
 
 


