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זכרו היטב אשר אצל אנשי שלומנו היה יום הפורים עניין אחר לגמרי, וקראו את זה : 
"דעם רבינ'ס יום טוב" )היום טוב של רבנו ז"ל( ; כי באמת כל הלימוד של רבנו ז"ל הוא 

לגלות ולפרסם את אמיתת מציאותו יתברך ושלא נסיח דעת כרגע ממנו יתברך, וזה 
מ"ם, ורוצה להשכיח מהאדם את אמיתתו   –עמלק שהיא הסמ"ך  לעומת זה יש קליפת

יתברך. ורבנו ז"ל לוחם נגדו עם עשרה מיני נגונים עד שהוא מוציא את הבת מלכה 
               ממקום שנפלה לשם, וכן מוציא את החיצים שנכנסו בה כמובא  בסיפורי מעשיות.

 )אשר בנחל ע"ח, מכתב יז מ(
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 גמ"ח תפלין

 

בשעה טובה נפתח גמ"ח תפלין. 

מי ששלח את התפלין שלו 

לבדיקה וצריך בנתיים תפלין 

אחרות, או כל מי שפשוט אין לו 

  –תפלין כרגע מכל סיבה 

 יכול לפנות אלי.
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מעתה ניתן לשמוע את השיעורים שלנו 

שנמסרים בין מנחה לערבית בבית הכנסת 

 :הקודש" גם בקול הלשון"היכל 
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 בחוברת...התשובה נמצאת 
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 שלום בית

שמעו של מוהרא"ש הקדוש הגיע אל האברך לאחרונה. הוא החל 
לשמוע על גדולתו של הצדיק, על דברי התורה המחזקים היוצאים מפיו 

 ועל התפלות שמתפלל במסירות נפש. 

בסופו של דבר גמלה ההחלטה בלבו לנסוע ליבנאל לשבת ולראות 
 את הצדיק מקרוב. 

חבר טוב היה לו בעפולה שכבר הספיק לשמוע כמה דרשות של 
הצדיק, אך עדיין היה בגדר של שמיעה בלבד ולא הצליח לקיים את 

שלום בית, לכבד את האשה,  –הדבר שעליו חוזר הצדיק שוב ושוב 
 לוותר. 

עתו הראשונה ליבנאל, חשב כי טוב יהיה להזמין גם את לקראת נסי
חברו שמתגורר אצל הוריו בחודש האחרון כי עזב את ביתו והשאיר 

 - - -שם את אשתו עם חמשת ילדיו כשהיא בחודש החמישי להריון 

 החבר החליט שאכן טוב יהיה להצטרף.

החמה צפויה היתה לשקוע סביבות השעה שבע ואז תפרוס השבת 
יה על יבנאל. האברך וחברו מעפולה הגיעו בשעה שש את כנפ

ועשרים ושש דקות. זמן רב להתארגן לא היה להם ואפילו היכן 
יניחו את ראשם בלילה לא ידעו. אך זוטות מעין אלו לא עניינו 

 אותם. העיקר בעיניהם היה שזכו להגיע ליבנאל בזמן.

שים השבת נכנסה והתפלה במחיצתו של הצדיק היתה מרוממת. אנ
טובים אירחו אותם לסעודה הראשונה והדרשה של מוהרא"ש 

 הקדוש השכיחה מהם שהם עדיין בעולם הזה.
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וכיון שכך, לא הטרידה אותם יותר מדאי המחשבה על כך שהם 
ישנים על הריצפה שמחוץ לאולם בו התקיימה הדרשה זמן קצר 
לפני כן. כן לישון או לא לישון, כן מיטה או לא מיטה, העיקר 

 זוכים להסתופף אצל הצדיק ולשמוע מפיו דברי אלקים חיים!ש

בסעודה השלישית, עת רעוא דרעוין, היה האולם היה מלא וגדוש 
ולא נשאר כסא פנוי אחד. הכל הגיעו לשמוע את דרשתו של הצדיק 
ואנשים רבים נאלצו לעמוד. שני החברים מצאו מקומות פנויים 

ל האולם ושמרו מדי לעמידה וכל אחד מהם עמד בקצהו השני ש
 פעם על קשר עין.

במהלך הדרשה דיבר הצדיק על שלום בית ולפתע אמר : "יש 
אנשים מאד אכזריים המתאכזרים לנשותיהם, עוזבים אותן בבית 

 לבד!".

אל העומד מצד  –ואז הביט אל השניים העומדים בשני קצות האולם 
ימין ואל העומד מצד שמאל ואמר : "יש אנשים כל כך אכזריים, 
שלא רק שהוא משאיר את אשתו בבית לבד, אלא שהוא משאיר 

 אותה עם חמשה ילדים!

ולא רק עם חמשה ילדים אלא האשה בבית בהריון מתקדם. אתה לא 
אכזרי, מהיכן ע ושרמתבייש?! דעו לכם שאדם שעושה כך הוא 

 הג כך?!".לומדים להתנ

המבטים של השניים דילגו על כל ההמון הרב שהיה בתווך ונפגשו 
זה עם זה. החבר מעפולה הסמיק מבושה ואז מוהרא"ש הפטיר : 

 ".אני בודאי מתכוון אליו! –ומי שחושב שאני מתכוון אליו "

הבעל הסורר נדהם מהגילוי הגדול של רוח הקודש ותיכף עם צאת 
בפניו את סגור לבו וסיפר את כל השבת נכנס אל הצדיק, פתח 
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העובר עליו. היה ניכר שהוא הבין את הטעות החמורה שטעה. כך 
לא מתנהגים לאשה. מוהרא"ש הקדוש בירכו, והוא שב לביתו 

 והשלים עם אשתו.

 את הסיפור ראוי לחתום בדברים שכתב מוהרא"ש הקדוש : 

שלפני  בודאי התורה היא כפי השומעים וכו'. אם תעיין טוב תראה"
שאני הולך להגיד תורה אני מסתכל היטב היטב ומעיין בכל אחד 
שיושב שמה כדי שלא אדבר יתר מהמידה, וזו העבודה הכי קשה 
אצלי לדבר עם בני אדם, שאני צריך לזכור את כל אחד ואחד, 
לראות את מעמדו ומצבו באופן שלא יקבל יותר מדאי ולא פחות, 

קוה להקדוש ברוך הוא שתבין ויש בזה חכמה עצומה. אני מאד מ
 ."מה אני מרמז לך

 )אשר בנחל קכח, מכתב לא לד(
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 שיחות קודש מכ"ק אדמו"ר מוהרא"ש זי"ע
 
 

ל,  לָּ א ִמן ַהּכְ ִלי יֹוצֵׁ נּו ּבְ לֹומֵׁ ְ י ש  ֵׁ ל ַאְנש  ֲאִני ְמֹאד ַמְזִהיר ֶאת ּכָּ
ְמרּו ֶאת ְ ש  ּיִ ֶ ַאר  ש  ְ יַנאִמיִטים, ּוש  ִצים, ּדִ קּו ִעם ַנּפָּ ּלֹא ִיְתַעּסְ ֶ יֶהם ש  ַיְלדֵׁ

ְצצֹות ִחית, ּפִ ְ י ַמש  לֵׁ ן,  ּכְ ָּ ש  ה ְמֹאד, ְואֹוי לֹו ִמי עָּ ה ֲחמּורָּ רָּ י ֶזה ֲעבֵׁ ּכִ
ִחיִתים ְ ש  ִרים ַהּמַ בָּ ּדְ ש  ּבַ ּמֵׁ ּתַ ְ ש  ּמִ ֶ הּוא  ש  ֶ יֹום ּפּוִרים ש  ט ּבְ ּלּו, ּוִבְפרָּ אֵׁ הָּ

א. דֹוש  ְונֹורָּ  יֹום קָּ

ר ה'תשס''ו) ה י' ֲאדָּ ַצּוֶ ֶדר ּתְ ת ֹֹ קֶדש  ְלסֵׁ ּבַ ַ י ֶעֶרב ש  ִ ש ּ ִ  (יֹום ש 

*** 

ה ה ְלךָּ  ֶאְכּתֹב ְוִהּנֵׁ ּמָּ גֹות ּכַ ֹאד ַהְנהָּ ּמְ ֶ חּוץ ְמֹאד ש  י נָּ  .ַהּפּוִרים ִלימֵׁ

 

ה ֹקֶדם ,א ֶ  ַמֲחִצית" נֹוְתִנים ִמְנחָּ ִלים הּוא םְוַהסכוּ  קל,ַהש ּ קָּ ְ ש  ה ּבִ ּמָּ  ּכַ

ֶוה ָּ ר ֲחִצי ש  ִאי ּדֹולָּ ִריקָּ מֵׁ י ,אָּ ֶסף ֶזה ּכִ ל ַהּכֶ ֻקּבָּ ּמְ ֶ ל ש  כָּ ם ּבְ עֹולָּ  .הָּ
 

יֹום ,ב ִאיר ַהּפּוִרים ּבְ דֹול אֹור מֵׁ ה ְמֹאד ּגָּ מָּ ָּ ש  ִכין ּוִמי ,ְלַהּנְ ּמֵׁ ֶ  ַעְצמוֹ  ֶאת ש 
ל אֹור ֶאת ְלַקּבֵׁ ה הָּ ִאיר ,ַהּזֶ ַרךְ  אֹורוֹ  לוֹ  יָּ ה ִיְתּבָּ רָּ ֶהאָּ ה ּבְ אָּ ה נֹורָּ אָּ  ַעל ְוִנְפלָּ

ל ה ּכָּ נָּ ָּ ן ,ַהש ּ כֵׁ ְרֶאה ְולָּ ֹ  ֶאת ּתִ לש  ָּ ִפּלֹות ַהש ּ ל ּתְ ּלֵׁ ה ְלִהְתּפַ נָּ ַכּוָּ ה ּבְ דֹולָּ  ,ּגְ

רּוש   ּלֹות ּפֵׁ ּדּור ִמּתֹוךְ  ַהּמִ א ַהּסִ ְיקָּ ת ַהְינוּ  ,ּדַ ִפּלַ ה ַעְרִבית ִמּתְ ְילָּ  ַהּלַ

ְרֶאה ּתִ ֶ ן ש  רּוש   ְלַכּוֵׁ ּלֹות ּפֵׁ ֹב ,ַהּמִ ה ְוַתְחש  ה מָּ ַאּתָּ ֶ ר ש  ן ,ְמַדּבֵׁ ת ְוכֵׁ ִפּלַ  ּתְ

ֲחִרית ַ ת ש  ה ּוְתִפּלַ י ,ִמְנחָּ ִפּלֹות ּכִ ל ַהּתְ ֶ ה ּפּוִרים ש  ֹאֶפן ְמִאירָּ ר ּבְ  ַאחֵׁ
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י א ,ְלַגְמרֵׁ ה ְויֹוצֵׁ ִאים ִיחּוִדים ִמּזֶ ִאים נֹורָּ ים ְמֹאד ְוִנְפלָּ ַמִ ָּ ש ּ י ּבַ מֵׁ ְ  ּוִבש 

ים ַמִ ָּ   .ַהש ּ
 

ְקִריַאת ,ג ה ּבִ ִגּלָּ ן ַהּמְ ַכּוֵׁ ה ַעל ְמאדֹ  ְמאדֹ  ּתְ ַעל מָּ ַהּבַ ֶ א ש  א קֹורֵׁ  ,קֹורֵׁ

ֹם ְונֹוֲהִגים ה ַעל ִלְרש  ְליָּ ל ַהּסֻ ֶ ֲעַלִים ש  יר ִעם ַהּנַ ַנַעל ּגִ ד ּבְ ן ֶאחָּ מָּ  ּוְבַנַעל ,הָּ

ד ֶמ  ֶאחָּ ל ,ם"מֵׁ  ךְ "סָּ ַעם ּוְבכָּ יִרים ּפַ ְזּכִ ּמַ ֶ ְקִריַאת ש  ה ּבִ ִגּלָּ ן ַהּמְ מָּ  נֹוְתִנים ,הָּ

ה ִעיטָּ ַרְגַלִים ִעם ּבְ ה ַעל הָּ ִרְצּפָּ ר ְולֹא הָּ  ְוַלֲעׂשֹות ְלַהּכֹות ְצִריִכים לֹא ,יֹותֵׁ

ִביל ַרק ֶזה' ְוכוּ ' ְוכוּ  ַרַעש   ְ ש  ִדים ּבִ ךְ  ַהְילָּ ם ְלַחּנֵׁ ן אֹותָּ מָּ הָּ ֶ ק ש  לֵׁ  ֲעמָּ

ֶמ  ם ם"מֵׁ  ךְ "ְוַהּסָּ ם הֵׁ י הֵׁ ל ׂשֹוְנאֵׁ אֵׁ רָּ ל,ִיׂשְ א ִמי ְוכָּ ֹונֵׁ ׂשּ ֶ ל ֶאת ש  אֵׁ רָּ א ִיׂשְ  ׂשֹונֵׁ

דֹוש   ֶאת רּוךְ  ַהּקָּ  .הּוא ּבָּ
 
ּבֶֹקר ,ד ל ּבַ ּדֵׁ ּתַ ְ ל ְלִהש  ּלֵׁ ת ְלִהְתּפַ ִפּלַ ֲחִרית ּתְ ַ ה ש  ר מָּ ּיֹותֵׁ ֶ ם ש   ְוִלְקראֹ  ,ֻמְקּדָּ

ַעם עֹוד ה ֶאת ּפַ ִגּלָּ ן ,ַהּמְ ל ּוְלַכּוֵׁ כָּ ה ּבְ ּקֹוְרִאים מָּ ֶ  .ש 
 

ִמים ,ה לֹוַח  ִמְצַות ְמַקּיְ ְ נֹות ִמש  הוּ  ִאיש   מָּ עֵׁ ה ,ְלרֵׁ ּזֶ ֶ ה ש  י ִמְצוָּ ְברֵׁ  ִמּדִ

ּוב ְמֹאד ְמֹאד ְוֶזה ,סֹוְפִרים ש  י ,חָּ ֶזה ּכִ דֹוש   ַמְרִאים ֲאַנְחנוּ  ּבָּ רּוךְ  ְלַהּקָּ  ּבָּ

ֲאַנְחנוּ  הּוא ֶ ִדים ש  ס ּוְצִריִכים ,ַיַחד ְמֻאחָּ ד ְלַפּיֵׁ ִני ֶאת ֶאחָּ ֵׁ  ַחס ִאם ַהש ּ

לֹום ָּ ד ְוש  ַקח ֶאחָּ הוּ  לָּ ֶ יש  הוּ  ִמּמִ ֶ ַגע אוֹ  ְוכו' ַמש ּ  .'ְוכוּ  ּבוֹ  ּפָּ
 

נֹות ,ו ֶאְביֹוִנים ַמּתָּ ד לָּ ן ֶאחָּ ִני נֹותֵׁ ֵׁ י ,ְלַהש ּ נוּ  ּכִ ּלָּ  ַעד' ְוכוּ  ֶאְביֹוִנים ּכֻ

ם ַרחֵׁ ּיְ ֶ דֹוש    ש  רּוךְ  ַהּקָּ ינוּ  הּוא ּבָּ לֵׁ נוּ  ְוַיְרִחיב עָּ ִמּיּות לָּ ְ ַגש  ִנּיּות ּבְ  ,ּוְברּוחָּ

ִמיד ְוִנְהֶיה י ּתָּ קֵׁ ַחּלְ ה ִמּמְ קָּ י ְולאֹ  ְצדָּ לֵׁ ַקּבְ ה ִמּמְ קָּ  .ְצדָּ
 

ה ֶזה ּפּוִרים ְסעּוַדת ,ז ה ִמְצוָּ דֹולָּ ם ְמֹאד ּגְ א ֶזה ֶאת ְלַקּיֵׁ ַצְוּתָּ י ,ּבְ ן ּכִ מָּ  הָּ
ע ָּ ש  רָּ ה הָּ צָּ נוּ  ֶאת ִלְמחקֹ  רָּ ן ,ּגּופֵׁ כֵׁ ה ֶזה ְולָּ ה ִמְצוָּ דֹולָּ ַדִים ִלּטלֹ  ּגְ  יָּ

ה ה ִלְסעּודָּ דֹולָּ ְכרּות ּוְבִעְנַין ,ּפּוִרים ְסעּוַדת ּגְ ִ ל ַהש ּ ֶ יק ,ּפּוִרים ש   ַמְסּפִ

ּתֹות ְ ִים ִלש  ּתַ ְ לֹשׁ אוֹ  ש  ָּ ל ּכֹוסֹות ש  ֶ רֹאש   ַעד ַיִין ש  הָּ ֶ ּלוֹ  ש  ֶ ב ש   ,ִיְסּתֹובֵׁ

ר ִעּקָּ ה ִלְרֹקד ְוהָּ ל ,ַהְרּבֵׁ ּום ֲאבָּ ש  ִנים ּבְ ֹאֶפן ּפָּ סּור וָּ ּתֹות אָּ ְ ּום ִלש   ַיִין ש 
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ף רָּ ק אוֹ  ׂשָּ רָּ ה ,ְוכוּ  עָּ ּזֶ ֶ ּוט ש  ש  ן ּפָּ ִעְנַין ְוַגם ,ְמֻסּכָּ ְכרּות ּבְ ִ ַדַעת ְצִריִכים ש   לָּ

עּור ִ י ,ש  ִדים ַאֶחֶרת ּכִ ת ְמַאּבְ ְרּכַ זֹון ּבִ ִהיא ַהּמָּ ֶ א ש  אֹוַרְיתָּ ן ,ּדְ ִדים ְוכֵׁ  ְמַאּבְ

ֲעִריב ֶאת ל ַהּמַ ֶ י ש  אֵׁ ן ,ּפּוִרים מֹוצָּ כֵׁ ם ְולָּ כָּ יו ֶהחָּ ינָּ רֹאשׁוֹ  עֵׁ ֹמר ּבְ ְ ש  ּיִ ֶ  ש 

  .ַעְצמוֹ  ַעל ְמֹאד ְמֹאד
 

ה ִמי ,ח תָּׁ ָּׁ ש   ֶׁ ר ש  סו  ר לו   אָּׁ ו  ִאס  ר ב ְּ מו  ה ג חָּׁ ב ִלנְּ כֶׁ י ,רֶׁ א כ ִ ַלל הו  כְּ ֵצַח  ב ִ  רו 
ל כו  י ָּׁ ֶׁ ֵרג או   ַלֲהרג   ש  י ,ְצחֹוק לאֹ  ְוֶזה ,'ְוכוּ  ֵלהָּׁ ים ּכִ ִלים ַרּבִ ה ֲחלָּ ילָּ  ִהּפִ

ְכרּות ִ ל ַהש ּ ֶ ל ,ּפּוִרים ש  ן ּוִמּכָּ ּכֵׁ ֶ סּור ש  אָּ ֶ ּום ַלֲעׂשֹות ש  קֹות ש   ְלַאף ֶהּזֵׁ

ד י ,ֶאחָּ י ַעל ּכִ ּלוּ  רבֹ  ּפִ י אֵׁ ַעּזֵׁ ִנים הָּ ים ּפָּ ִ יש  ם ַמְלּבִ ְלבּוש   ַעְצמָּ ל ּבִ ֶ  ש 

ְכרּות ִ ת ַמּכֹות ְונֹוְתִנים ש  ם ,ְלַהּזּולָּ ם ְוהֵׁ י ְסתָּ ִנים ַעּזֵׁ  .'ְוכוּ  ּפָּ
 

ל ֲאִני ּלֵׁ ֶליךָּ  ֶאְתּפַ ית עָּ ִ פּוִרים ִאיש  ר ּבְ בָּ ּכְ ֶ ר ש  מֵׁ ל ֶאְצְלךָּ  ִיּגָּ רֹות ּכָּ  ,ַהּצָּ

ה ל ְוִתְזּכֶ ּועֹות ְלכָּ ם ַהְיש  עֹולָּ ּבָּ ֶ ל ,ש  ש   ֲאִני ֲאבָּ ם ְמַבּקֵׁ ל אֹוְתךָּ  ּגַ ּלֵׁ ְתּפַ ּתִ ֶ  ,ש 

י ְמרוּ  ּפּוִרים ַעל ּכִ ל" אָּ ט ְוכָּ ֵׁ ד ַהּפֹוש  וּ  ,"לוֹ  נֹוְתִנים יָּ ְרש  יִקים ּופֵׁ ה ַצּדִ ּזֶ ֶ  ש 

ב ה ַעל סֹובֵׁ ִפּלָּ ה ,ּתְ ים מָּ ִ ש  ַבּקְ ּמְ ֶ פּוִרים ש  ִלים ּבְ ן ,ְמַקּבְ כֵׁ ְהֶיה ַאל ְולָּ  ּתִ

ן ְטלָּ ל ,ּבַ ַנּצֵׁ ה ִעם ַהּפּוִרים יֹום ֶאת ּתְ ְמחָּ ה ׂשִ ַח  ,ֲעצּומָּ ּמֵׁ ׂשַ ךָּ  ֶאת ּתְ ּתְ ְ  ִאש 

ִדים ְוֶאת ךָּ  ַהְילָּ ּלְ ֶ ֶריךָּ  ְוֶאת ש  ֶניךָּ  ְוֶאת ְיִדיֶדיךָּ  ְוֶאת ֲחבֵׁ כֵׁ ְ ל ,ש  ר ְוכָּ  ּבַ

ל אֵׁ רָּ ְהֶיה ּוְכמוֹ  ,ִיׂשְ ּיִ ֶ ךְ  ּפּוִרים לוֹ  ש  ת ִיְהֶיה ּכָּ עֵׁ ה ּבְ ֻאּלָּ א ַהּגְ ינוּ  ַהּבָּ לֵׁ  עָּ

ה  .ְלטֹובָּ

ַאֵחל ךָּׁ  ַהמְּ ִרים לְּ ו  ֵמַח  פ   ש ָּׁ
ר ) א י"ג ֲאדָּ ָּ י ִתׂשּ ֶדר ּכִ ר)יֹום ְרִביִעי ְלסֵׁ ֲעִנית ֶאְסּתֵׁ  (ה'תשע"ב (ּתַ

*** 
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תכב( פה ארשום מהנסיעה שלי אל מוהרא"ש נ"י על פורים תשס"ד 
וגודל המניעות שהיו לי על זה קודם הנסיעה ואחר כך )כי היה בעת 
 שלא יכל להגיע ליבנאל והיה קשה בעיני שלא לראותו זמן רב כל כך( : 

 
מתפשטות על דבר גדול  בעת שהחלטתי לנסוע וכבר ידוע כמה מניעות

כזה שהוא עיקר היהדות וכמו שאומר רבנו ז"ל בכמה מקומות, אך אחר 
שזכיתי לעבור על כל המניעות התעוררה עלי המניעה הגדולה מכולם 
והיא ממנו נ"י בעצמו. כי מהרגע ששמע שברצוני להגיע אליו התעקש 
א שלא אעשה זאת בשום אופן ושחבל שאגיע אליו וכו' וכו'. אך ל

השגחתי על כל זה וממני התעוררו עוד כמה אברכים לנסוע גם כן על 
פורים. וכשמוהרא"ש נ"י שמע שבסיבתי נעשתה התעוררות כזו, הוסיף 
לבזות ולייסר אותי עד שניסה בכל דרך למנוע אותי מזה ואפילו ביקש 
מזוגתי תחי' שתמנע ממני להגיע וכו' ודיבר עלי בכל מיני לשונות של 

'. אך היא השיבה שאין ביכולתה למנוע אותי כי איני מקשיב בזיון וכו
 לה בדבר זה. 

 
בעת ההיא היה מוהרא"ש נ"י מוסר שיעורים קבועים לאנ"ש דרך 
הטלפון. ביום ראשון לנשות אנ"ש, ביום שני לישיבת דמשק אליעזר 
וביום רביעי לכלל אנ"ש. והנה ביום שני מאד רציתי לדבר איתו ואולי 

מר לי איזו מילה טובה אודות הנסיעה אליו. אך לא ענה לי גם אזכה שיא
כשהתקשרתי ואמרתי שאולי לא היה בחדר. על כן חשבתי להמתין עד 
אחר השיעור שמוסר לבחורי הישיבה ואז לבטח הוא עדיין בחדרו )כי 
משם מסר את השיעורים( ובפרט שגם ראו אותו כאן על מסך בשעה 

ן טוב להתקשר אליו. אלא שגם אז שדיבר דרך הטלפון, וזה יהיה זמ
 מוהרא"ש נ"י לא ענה לי. 

 
והדרך היתה שבשעה שמתקשרים אליו אזי שומעים הקלטה : "שלום, 
הגעתם ללשכת האדמו"ר, נא להשאיר הודעה" ואם היה בחדר ומעוניין 
לדבר עם אותו אחד שהתקשר אזי תיכף היה מרים את הטלפון. על כן 
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א"ש זה אליהו" כפי שהייתי רגיל לומר השארתי הודעה : "שלום מוהר
תמיד אך לא ענה. וניסיתי להתקשר שוב ושוב אך ללא הועיל, ובכל 

 פעם השארתי הודעה "שלום מוהרא"ש זה אליהו". 
 

ואז חשבתי להמתין קצת ולאחר כמחצית השעה התקשרתי שוב ולא 
ענה. ואז עלה בדעתי שבמקום שאומר את שמי, אומר דבר אחר וכך 

". כי ידעתי מכבר מה דעתו אני!: "שלום מוהרא"ש, זה אמרתי 
הקדושה כשאחד אומר 'אני', וחשבתי שאולי עתה יבקש להוכיח אותי 
על פני איך אני מעז לומר 'אני' ועל כל פנים ארוויח שיענה לי. אך גם 

 בפעם הזאת לא ענה. 
 

ואז החלטתי שאנסה עוד פעם אחד ודי ובאמת בפעם הזאת הרים את 
הטלפון אך לא ענה. רק הצמיד את השפופרת למכשיר ההקלטה שלו 
ונתן לי לשמוע את כל הפעמים שאמרתי : "שלום מוהרא"ש זה אליהו, 
שלום מוהרא"ש זה אליהו...". ופתאום נעשה שקט ולאחר מכן השמיע 

ניסו בי שמחה. ואז שוב נעשה שקט לי ניגונים שמחים מאד שהכ
ולאחריו שוב השמיע לי "שלום מוהרא"ש זה אליהו..." כמה וכמה 

 פעמים. ולבסוף השמיע : "שלום מוהרא"ש זה אני!". 
 

ועתה כבר פנה אלי בעצמו ושאל : "אליהו! מי זה אני?!". והשבתי 
 "אני זה הקב"ה! "אני ה' אלקיכם!". ושאל על זה : "אז אם אתה יודע
את זה, מה עוד אתה צריך?!". והשבתי : "אני צריך לבוא אליכם, 
לראות אתכם, כבר קשה לי שאתם לא מגיעים אלינו!". אך מוהרא"ש 
נ"י המשיך לדחות אותי ואמר שהוא לא מעוניין שאבוא, ואם אבוא זה 
יגרום שאחר כך הוא לא יוכל להיכנס לארץ בכלל וכו' והזהיר אותי בכל 

ך השבתי : "אתם תמחלו לי כי בזה לא אציית אתכם. מיני אזהרות. א
 אני אגיע בעזרת ה'!" ובזה הסתיימה השיחה כי ניתק.
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וכך נהג עד הרגע האחרון ממש שעשה לי כל מיני נסיונות והרחקות עד 
שכבר הייתי בשדה התעופה ומשם התקשרתי אליו ושאל היכן אני 

מתקשר אליו נמצא )וכבר ראיתי כזאת בעבר שבכל פעם כשהייתי 
מיבנאל לא היה שואל 'היכן אתה', אך כשהייתי מתקשר אליו מחוץ 
ליבנאל תיכף שאל היכן אני( והשבתי בשדה התעופה ותיכף שאל למה. 
ובאמת ידעתי שעל שאלה כזו אין שום תשובה, כי ידעתי שהכל מניעות 
שמנסה למנוע אותי. לא משום שאינו רוצה שאגיע אליו אלא משום 

אות כיצד אמסור את נפשי לעבור על הכל ולהוציא את שרצונו לר
הנסיעה מכח אל הפועל ויען שכבר שמעתי ממנו נ"י כמה וכמה פעמים 

 שכששואלים 'למה' צריך להשיב 'ככה', על כן זה מה שהשבתי. 
 

ושוב שאל "ומי בכלל צריך אותך?" והשבתי שאף אחד לא צריך אותי, 
נחת רוח גם ממני וזה יתכן רק על רק הקב"ה. והקב"ה רוצה שיהיה לו 

ידכם, שאגיע אליכם ואקבל שכל, שאתם תעשו ממני בן אדם. ותיכף 
ששמע את זה התלהב ואמר "אז הקב"ה יעזור שיקויים בך 'נעשה אדם 
בצלמנו כדמותינו'!" ובירכני שתהיה לי טיסה נעימה וקלה וביקש 

שדומה לזו שאביא לו איזו תרופה מהארץ דיקא למרות שנמצאת תרופה 
גם במקומו, אך הסביר שרצונו את הסוג הזה דיקא ומהארץ דיקא. והיה 
איתי אז בשדה תעופה בחור אחד בשם אליעזר שלמה מיבנאל שנסע 
ללמוד ב"היכל הקודש" ומוהרא"ש נ"י ביקש ממני שאומר לבחור 
שעכשיו הוא טס ללמוד אצל מוהרא"ש ואם לא יהיה בטלן יוכל לזכות 

 י יש לו שם קדוש מאד.לדברים יפים כ
 

בשיחה הזו הזכרתי למוהרא"ש את אותה בחורה רחוקה וכו' המוזכרת 
לעיל שנפלה להיכן שנפלה ומוהרא"ש נ"י התייגע מאד בעבורה וכו' עד 
שזכתה להגיע אל ציון רבנו ז"ל בעיר אומן ולקבל תיקון נצחי לנפשה. 

א"ש נ"י ובדיוק באותו יום שחזרה לארץ היתה הטיסה שלי אל מוהר
ולכן הזכרתי זאת. והוא נ"י החייה את עצמו מאד בדבר זה ושאל : "נו, 
פעם האמנת שהיא תגיע אל ציון רבנו ז"ל?". והשבתי "האמת שלא 
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עלה על דעתי ורק אתם יכולים לפעול דברים כאלו". ענה ואמר : 
"תפסיק לומר 'אתם, אתם'. מה זה אתם? אותיות 'אמת'". והשבתי 

כוונתי שעיקר האמת בעולם זה אתם בעצמכם. אחר כך שלזה בדיוק הת
 כבר עליתי למטוס.

 
וכשזכיתי להגיע לבניין הישיבה הקדושה והבחין בי, שוב שאל למה 
באתי ושוב השבתי 'ככה'. אחר כך אמר לכל הבחורים שכבר הספיקו 
להסתופף סביב : "לכו לעזרת הנשים ואליהו יספר לכם שם סיפורים" 

ם סיפורים ממנו נ"י, אותות ומופתים אשר זכיתי כי רצה שאספר לה
להעלות על הכתב. אחר כך שאל אותי על איזה בחור שהגיע יחד איתנו 
מפני מה הבאתי גם אותו, והשבתי שהגיע לבד וכלל לא ידעתי מזה עד 
שראיתיו בשדה התעופה. ואז ביקש מאחד הבחורים שיראה לי היכן 

כם סיפורים". אך מאחר  אישן ושוב אמר "עכשיו אליהו יספר ל
שהשמש היתה קרובה לשקוע ועדיין לא התפללתי מנחה מחמת הדרך, 
על כן שאלתי "אולי קודם אתפלל מנחה?" ומוהרא"ש נ"י השיב בודאי 
והצביע לעבר בית המדרש ואמר שאלך להתפלל שם. אחר שסיימתי 

 להתפלל רציתי לספר סיפורים לבחורים אך הם כבר התפזרו.
 

ערבית ניגשתי אליו נ"י והבאתי לו ספר "מנות הלוי" מר' אחר תפלת 
שלמה אלקבץ זי"ע והוא פירוש על מגילת אסתר אשר קניתי עוד בארץ 
עבורו בשביל שלא לבוא בידיים ריקות. והוא שמח מאד והודה לי על 
כך והחל לעיין בו. וזה היה בסמוך לבימה בבית המדרש והוא נ"י נשען 

אל האם יצא לי לעבור קצת על הספר הזה עליה ועיין בספר ואז ש
והשבתי שכן. ושאל מה דעתי ועניתי שבדור הזה צריכים את הפירוש 

 שלו "גנזי המלך" על המגילה. 
 

תוך כדי שדיפדף בספר החל אחד שהיה שם להזכיר את הס"מ ימ"ש 
וכל הצרות שעושה לו וכו' ואמר על זה מוהרא"ש נ"י שעכשיו עיקר 

שהוא זה שגורם את כל הרעות ועומד מאחורי הכל.  הצרה הוא הרב וכו'
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ושאלתי מה פתאום הוא הכניס את עצמו לחלוק על מוהרא"ש והשיב 
"ואיך לא יעשה זאת? הלא הס"מ כל הזמן בוכה אצלו וממלא לו את 
המח בשטויות וכו'", ושוב נמצא שגם מאחריו עומד הס"מ ימ"ש. 

ל מפקד אחד מהצבא וסיפר מוהרא"ש נ"י שהרב וכו' אמר לו פעם ע
שגם לו יש חלק גדול בצו העיכוב שלו שמעולם לא ראה אותו )הינו 
שהרב הנ"ל מעולם לא ראה את המפקד(. והנה לאחרונה הזדמן איזה 
עיתון לידיו של מוהרא"ש נ"י ובו תמונה של הרב וכו' עומד יחד עם 
אותו מפקד. היש שקר גס מזה?! וכשבנו של מוהרא"ש נ"י התקשר 

הוא ושאל אותו איך יתכן לומר שקר גס כזה שמעולם לא ראית לרב ה
את אותו מפקד והנה תמונה וכו'. וההוא ניסה להתחמק והסביר שלא 
הבינו אותו כראוי וכו'. את כל זה סיפר מוהרא"ש נ"י תוך כדי שדיפדף 

 בספר שהבאתי לו.
 

ואז הזכיר האברך שעמד שם מעשה מלפני כשנה וחצי מאחד מאנ"ש 
באיזו עיר בארץ אשר יושב בתוכה אחד מפורסם גדול, ותוך כדי שהפיץ 

שההוא מפיץ התקשר אליו מוהרא"ש נ"י ואמר לו שמאחר והוא נמצא 
בעיר הזו, אז שיגש אל אותו מפורסם כי ממש ברגעים הללו נמצא אצלו 
איזה אדם שיכול לעזור לבטל את צו העיכוב וכו' )והדבר היה לפלא 

ע שאותו אחד מאנ"ש נמצא עכשיו בעיר הזו גדול שמוהרא"ש נ"י יד
וידע גם שאותו אדם נמצא עכשיו אצל המפורסם ההוא(. וכשהלך ההוא 
מאנשי שלומנו למפורסם וביקשו שיעזור וכו', השיב "אני לא מתערב, 

 איני יכול לעזור". 
 

ואת כל הסיפור הזה הזכיר אותו אברך עכשיו למוהרא"ש נ"י. והוא נ"י 
: "הוא לא יכול לעזור? הוא לא רוצה לעזור! אם הוא  תמה על זה ואמר

היה רוצה הוא היה יכול". ואז סגר את הספר שהבאתי לו בחוזקה ואמר 
: "בשביל זה הוא לא יכול לחבר 'גנזי המלך'!" ופנה לו לעיסוקיו 

מעניין הספר  –הקדושים. ונמצא שסיים בזה את השיחה במה שהתחיל 
ך שאמרתי שמתאים לדור הזה דיקא שהבאתי לו והפירוש גנזי המל
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]ועיין 'אשר בנחל' כרך נ' מכתב ט' רצד : 'חיברתי ספר על מגילת 
ועל כל פסוק אסתר בשם 'גנזי המלך' אשר כל פסוק יש עליו פירוש 

 '[.ופסוק שפכתי הרבה דמעות, ולא בא לי בנקל
 

כל זה היה אחר תפלת ערבית ולאחר שסידרתי את חפצי ונחתי קצת 
הנחתי את ראשי על הכרית. בשעה שלוש וחצי בבוקר מהדרך, 

התעוררתי לומר חצות והלכתי לעזרת הנשים. אך כבר היה שם בנו 
הרה"ח נחמן נ"י שעסק בתפלה והתבודדות ורמז לי בידיו שאלך. 
וחשבתי ללכת לומר חצות במטבח ובדרך עברתי ליד חדרו של 

הבכיות שבקעו מוהרא"ש נ"י. והשעה היתה אז רבע לארבע ואת גודל 
מחדרו הקדוש לא ניתן להעלות על הכתב וחבל לנסות להאריך בזה כי 
לב נשבר עם אמת כזו אי אפשר להסביר וכו'. כי בכה בקולי קולות 
בנימה של ניגון כתינוק המרגיש שכל חיותו תלויה באימו ובוכה אליה 
וכו' וממש היה נשמע "כגמול עלי אמו" עד שקפאתי ועמדתי במקומי 

ה רגעים ולא ידעתי אם להמשיך או להישאר, כי מצד אחד נמשכתי לכמ
מאד אחר קולו הערב שהתנגן בבכיה אשר גם לבב האבן היה נימוח, אך 
מאידך קשה היה לסבול את גודל הצער והיסורים שסובל אשר בסיבתם 

 בכה כל כך. לבסוף החלטתי להמשיך למטבח ושם אמרתי חצות.
 

הזה לאחד האברכים שהיו שם ומאוחר  אחר כך סיפרתי את כל המעשה
יותר קרא לנו מוהרא"ש נ"י לחדרו הקדוש לשמוע את הדרשה שידרוש 
לאנ"ש ביבנאל דרך הטלפון. ודיבר אז מר' נתן ז"ל שישב בחדרו 
בעליית הגג ובכה הרבה מאד, וכשהבחין בו ר' נחמן טולטשינר ז"ל 

ידעתי  ושאלו לפשר הבכיה הגדולה הזו, השיב ר' נתן ז"ל "לא
שמשמים נתנו כוחות עצומים כאלו לשקר להתגבר ולהסתיר את האמת. 
אך הכח של רבנו ז"ל גדול יותר!". אחר כך כשיצאנו מהחדר אמר לי 
אותו אברך שכפי הנראה מוהרא"ש נ"י רימז בזה על הבכיה ששמעתי 

 מחדרו בעת שקמתי ועברתי שם ובזה תירץ על מה בכה.
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י רגיל לשאול אותי ברבים ובפרט ליד מאז והלאה היה מוהרא"ש נ"
הבחורים "היכן השכל שלך?!", "אין לך שכל" וכדומה. עד שפעם 
אחת אחר התפלה שאל אותי היכן מקבלים שכל? וכבר מובא שאמר 
ששכל אי אפשר לקנות בשום מקום, רק על ידי תפלה אפשר לזכות לזה 

בפרט שהיה וכמו שכתוב "שפכי כמים ליבך" והוא ראשי תיבות 'שכל' ו
מעורר אותי הרבה ללכת להר וכו'. ועל כן השבתי ששכל אפשר לקבל 
בהר, הינו כשהולכים להתבודד שם. ענה ואמר : "אם כך, אז לך אל 
ההר. מדוע באת לכאן?" ושתקתי. ובדיוק הגיע לשם אחד והסתכל עליו 
מוהרא"ש נ"י ואמר : "בהר הוא אותיות הרב... נכון?". כאומר שגם 

והצדיק אפשר לקבל שכל ובעצם הכל דבר אחד כי הרב  אצל הרב
 מעורר ומחזק ללכת אל ההר וכו'.

 
בוקר אחד אחר התפלה כשכולם ירדו לחדר האוכל וכל אחד סידר 
לעצמו ארוחה וכו', נכנס מוהרא"ש נ"י ואמר לי בהקפדה "אני לא אוהב 

 אנשים כבדים שזזים לאט! אני אוהב אנשים שזזים מהר!" והלך לו.
 

במשך הזמן הזה השתדלתי להשיג את התרופה שביקש שאביא לו 
כשהייתי בשדה התעופה ונתוודעתי מאחד מארץ ישראל שצריך להגיע 
ל"היכל הקודש" בימים הקרובים ובחסדי ה' קנה את התרופה על פי 

 בקשתי ומסר לי אותה כשהגיע כדי שאתן למוהרא"ש נ"י.
 

ומצאתי שבדיוק היה  ותיכף כשקיבלתי את התרופה חיפשתי אחריו
עומד בבית המדרש ומשוחח עם כמה בחורים כדרכו בקודש. ועמדתי 
מאחריו כשגבו אלי והמתנתי שיסיים את השיחה ואז אמרתי : 
"מוהרא"ש...". ותיכף הרים את ידו בתנועת ביטול ואמר : "אין 

 מוהרא"ש! מוהרא"ש מת!". אחר כך מסרתי לו את התרופה.
 

ה לאנשי שלומנו ביבנאל דרך הטלפון וכל ביום רביעי היתה דרש
הבחורים כבר חיכו בחדרו הקדוש כנהוג. וגם אני ירדתי לשם יחד עם 
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עוד אחד שהיה איתי ובדרך פגשנו את מוהרא"ש נ"י שהיה אחר נטילת 
ידיים וליוינו אותו לחדר. ואז שאל "מאיה, מאיה... למה באת לכאן?" 

לחדר והתיישב על כסאו הראה ועכשיו כבר לא השבתי דבר. וכשנכנסנו 
על המסך שנמצא בסמוך לו ושם רואים את כל אנשי שלומנו ביבנאל 
איך הם יושבים בבית הכנסת ומחכים לדרשה. ואמר לי "מאיה! למה 
באת לכאן? אתה רואה... אם היית נשאר ביבנאל הייתי רואה אותך 

ני. נרדם...". וכל הבחורים צחקו מזה מאד וגם א –עכשיו על המסך 
ואמר אז לבחור שעסק בלצלם אותו )כדי שגם אנ"ש יוכלו לראותו 
ביבנאל( שיסובב את המצלמה אלי. ואמר "תצלם את מאיה, שיראו את 
מאיה". וזה החייה מאד את כולם ואני לקחתי את זה לכפרת עוונות על 
שכולם צריכים לראות אותי עכשיו והחייתי את עצמי מאד וצחקתי 

 הרבה.
 

במהלך הדרשה הזהיר שלא לשתות הרבה בפורים, רק שתי כוסות ולא 
יותר. ואמר שארבע כוסות זה רק בפסח ולא בפורים. וסיפר אז מר' נתן 
ז"ל ששתה בפורים שתי כוסות וזה כבר הספיק לו בשביל להרגיש וכו' 
והנה הגיע לשם ר' נחמן חיהל'ס ז"ל )שהוא היה הבן של חיה בת רבנו 

ין בו ר' נתן ז"ל שאלו מתוך שכרותו "נחמן! איפה אתה ז"ל(. וכשהבח
מתאכסן?". והוא השיב "אצל מרדכי!", כי התאכסן אצל ר' מרדכי 
שוחט ז"ל. וכששמע זאת ר' נתן ז"ל התלהב מאד ואמר "שמעתם מה 
שהוא אומר? נחמן מתאכסן אצל מרדכי!". הינו שרבנו ז"ל מתאכסן 

. והנה כשסיפר מוהרא"ש אצל מרדכי שהוא הצדיק האמת שבכל דור
נ"י מעניין שתי הכוסות ששתה ר' נתן ז"ל, הראה בידיו הקדושות את 
גודל הכוסות שהיו גדולות מאד כשלושים ס"מ בערך ושמחתי כעל כל 
הון על שזכיתי לראות זאת. כי הרבה זמן הסתפקתי בזה באיזה גודל של 

שכתב )וזה מצטרף למה כוסות מדובר ועכשיו ראיתי בעיני וכו' 
בקונטרס 'פורים שמח' בסעי' ו' : 'ועל כן זוהי מצוה רבה לשתות בימי 

הרי זה משובח', עיי"ש  –הפורים כדי לשמח את עצמו וכל השותה יותר 
וכן ב'אשר בנחל' חלק נ, מכתב ט' תנז : 'ואודות שאלתך בפורים האם 
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יש עניין להשתכר? כן הוא מרבנו ז"ל שהשכרות בפורים הוא תיקון 
ת, כי ההקאה היא בסוד ח'יל ב'לע ו'יקיאנו', עיי"ש. ואף הברי

אין זה קשה כלל ויש הנהגה כללית  -שבמקומות אחרים כתב אחרת 
 והנהגה פרטית וכו', והבן היטב(.

 
פורים של השנה ההיא חל במוצאי שבת ולאחר ההבדלה כשכולם ניגשו 
לקחת מהיין שנשפך לקערה ולהניח על ראשם שהוא סגולה להשיג 

מנה כפולה!" והשבתי שבודאי  –דעת, אמר לי "אתה צריך לשים הרבה 
כפי האמת היה ראוי לי לשפוך את הכל על ראשי... )והיה שם אחד 
הבחורים שלקח מן היין ומרח על עיניו ועל צוארו וכו' וכשראה זאת 
מוהרא"ש נ"י אמר לו : "שם אין שכל! תשים על הראש אז תקבל 

 שכל(.
 

עצומה וזכיתי גם שיבטיח לי וכו' וממש אי אפשר  פורים עבר בשמחה
לתאר את גודל הדבקות והיחודים שעסק בהם אז תוך כדי הריקודים. 
ותפס את בנו של ר' פייבל ז"ל והחל לרקוד איתו ולומר : "הנה האבא 
שלך פה! הנה אני רואה אותו!" וזה ידוע שנפטר כשנתיים וחצי קודם 

בדביקות נפלאה והראה באצבעו לכן )י' חשון תשס"ב(. וכן רקד 
הקדושה "אברהם!", אחר כך הצביע לצד השני ואמר "יצחק!" וכן 
"יעקב" וכן כולם. גם לבש כובע אדום של ישמעאלי והשאיר אותו על 
ראשו במשך הריקודים, אחר כך הורידו ותפס מקל הליכה של שר ואדון 
ה חשוב והלך אנה ואנה כדרך החשובים והפך את המקל לצד מעל

כנהוג. אחר כך לקח כינור שהיה שם מאחד הילדים ופרט בידיו 
 הקדושות כדרך המנגנים תוך כדי הריקוד. אשרי עין ראתה כל זאת! 

 
בעת שהבאתי לו פדיון בירך "הקב"ה ימתיק מעליך את כל הדינים!" 
והגם שעל פי רוב היה מברך אותי בברכה הזאת, אך עתה בפורים זכיתי 

ה מתוך השמחה הגדולה שהיה שרוי בה. גם היה ששוב בירך אותי בז
אחד שכבר יש לו כמה בנים וביקש ברכה לבת, ותיכף ברכו מוהרא"ש 
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נ"י : "נו, אז תהיה לך בת. מלכה!". הכלל הוא שכמה אנשים שרצו 
איזה דבר ניגשו אליו וזכו לקבל ממנו הבטחה כדבר המונח בכיסו 

 ממש. ותהלה לאל גם אני הייתי ביניהם.
 

ת סעודת הפורים ערכתי אצל אחד מאנ"ש שם וזכיתי לקיים "חיל )א
" וכו'. אחר הסעודה ההוא הסיע אותנו לישיבה וזה היה ויקיאנובלע 

קצת מוקדם ועדיין לא הגיעו אנשים בשביל לרקוד וכו'. ואני עליתי 
לקומה השניה שבה נמצאים החדרים של הבחורים והראש שלי היה 

כו'. והנה גם מוהרא"ש נ"י הגיע לשם עדין קצת סחרחר מהשתיה ו
ושאל אותי האם יש בחורים בחדרים והשבתי שלא. ותיכף שאל "מדוע 
אתה אומר שאין כאן בחורים? הנה בחור, והנה בחור..." והחל להצביע 
לעבר כמה בחורים שהיו שם. ואני השבתי "לא... לא לאלו התכוונתי. 

ביט על נעלי וראה את פרט לאלו אין כאן בחורים". ומוהרא"ש נ"י ה
השאריות מה"חיל בלע ויקיאנו" ואמר : "לך לאשתי ותביא לי חלה 
ודגים". ואני השבתי שאין מה לדאוג ואני כבר מביא את אשר ביקש. אך 
מוהרא"ש נ"י רצה לראות שהבנתי את אשר אמר ושאל : "מה אמרתי? 
! תחזור מה ביקשתי ממך". וחזרתי "חלה ודגים! אין לכם מה לדאוג

אני כבר מביא חלה ודגים". ואז הראה לי מהיכן ללכת ולהביא את 
שביקש ושוב שאל האם הבנתי ושאלתי היכן הדלת שדרכה אכנס 
לביתו. והראה לי באצבעו ותיכף הלכתי והבאתי את החלה ואת הדגים 

 ובחסדי השם הנחתים על שולחנו בבית המדרש כראוי(.
 

ם שהגיעו מהארץ ונשארתי בשושן פורים כבר חזרו כמעט כל האברכי
רק אני עם עוד אחד או שניים שהיו אמורים לחזור גם הם לארץ באותו 
שבוע. ובלילה ישבתי בבית המדרש ולמדתי והבחורים ישבו בפינה 
אחרת. וכשמוהרא"ש נ"י נכנס וראה אותי, תיכף שאל מתי אני חוזר 
לארץ והשבתי בעוד שבועיים ומיהר לצעוק "גיוואלד!" וביקש 

אקדים את הכרטיס ואחזור יחד עם אחד האברכים שחוזר בעוד ש
יומיים כי אין זה מקום לאברכים וכו' ולא עוזבים אשה עם ילדים וכו'. 
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ולי לא היה מה להגיד רק שתקתי אך כבר התחלתי לחשוב לאיזו 
אכסניה אפשר לעבור בשביל שלא לחזור לארץ. כי לא הייתי מוכן 

וע אותו נ"י במשך השבועיים שנשארו לוותר בשום אופן לראות ולשמ
 לי להיות שם אחר כל כך הרבה זמן וגעגועים שכספתי לזה.

 
אך הוא נ"י המשיך להפציר : "תחזור לארץ, זה לא עסק לנגן על 

עוד יומיים תישאר ולא יותר!". אך למחרת מצאתי  –העצבים. זהו זה 
י לומר לי מקום טוב בקרבת מקום ותיכף לקחתי את החפצים שלי ובל

שלום עברתי לשם. כי יראתי שאם אומר שלום ויראה שאיני עוזב 
 לבסוף יצווה עלי לחזור לארץ.

 
במשך הימים הבאים לא הגעתי לישיבה עד ליום שישי. ואז נכנסתי 
אליו עם פדיון והוא ישב בחדרו יחד עם בנו ועסקו באיזה עניין. 

בחדר...".  וכשהבחין בי שאל "היכן נחתת?!" והשבתי : "הנה כאן
 ושאל מדוע לא חזרתי לארץ ושאלתי "מדוע היה עלי לחזור?".

 
ואמר שכבר היה בטוח שנחתתי בארץ וחזרתי לביתי וכו' והשבתי : 
"אני בטוח שלא חשבתם שנחתתי בארץ, אלא ידעתם שאני עדיין נמצא 
כאן באזור ואיני מתכוון לחזור כל כך מהר אחר שכבר הגעתי. יש לי 

ת להיות כאן ולשמוע עוד שש דרשות". אך הוא נ"י אמר עוד שתי שבתו
שאשתי בוכה בארץ וכו' והשבתי שאינה בוכה כלל ורק לפני מספר 
רגעים דיברתי איתה דרך הטלפון ודוקא שמחה שאני זוכה להיות אצל 
הצדיק וכו'. ואמרתי : "כל אחד ביבנאל היה מוכן לתת מליון דולר 

מדוע  –ואני שכבר הגעתי  בשביל להחליף אותי ולהגיע לכאן.
שאחזור?!". ומוהרא"ש נ"י תמה : "מליון דולר...". והשבתי : "האמת 
היא שאין להם סכום כזה, אך אם היה היו נותנים". והוא נ"י אמר "אם 
היה לך מליון דולר היית שוכח את מוהרא"ש" וגם על זה השבתי שגם 
אם היה לי מליון דולר לא הייתי שוכח מי זה מוהרא"ש. ואמר לי "נו 
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, רק תראה לעזור לי עם המטבח" כי היה אז יום שישי ועזרתי טוב
 בהכנות לשבת.

 
כל השבת עברה באופן נפלא מאד וגם זכיתי שיעלה אותי לתורה. את 
הסעודות קיימתי אצל אחד מאנ"ש שהראה לי כתב יד קדשו של 
מוהרא"ש נ"י אשר כתב על האברך היקר והבלתי נשכח ר' שמואל דוד 

לא היה מי שיגיד אחריו קדיש ומוהרא"ש נ"י הבטיחו  יונגרייז ז"ל אשר
על זה שיגיד בעצמו כמבואר במקום אחר. ובכתב היד מובא שבאיזו 
שנה שכח מוהרא"ש נ"י שהיום הוא יום היארצייט ולא אמר קדיש עד 
שבעת התפלה הופיע ר' שמואל דוד ז"ל לנגד עיניו של מוהרא"ש נ"י 

 יט ואמר קדיש.ותיכף נזכר שהיום הוא יום היארצי
 

ביום ראשון אחר תפלת שחרית ניגשתי אליו עם פדיון והוא ישב 
במקומו הקבוע בבית הכנסת. וכשראה את הכסף שאל מה זה והשבתי 
פדיון. ואמר שאינו צריך את זה. ושאלתי אולי בכל זאת אך הוא לא רצה 
לקבל רק אמר "תחזור, תחזור הביתה. אשתך בוכה בבית". והאמת היא 

ם לכן דיברתי איתה בטלפון ולא אמרה לי כך ועל כן השבתי שאין שקוד
היא בוכה ושמקודם דיברתי איתה. ואמר לי "תחזור כבר לארץ, אתה 
כזה נודניק...". ואז הגיע אחד לדבר איתו ומוהרא"ש נ"י דחף אותי 
קצת לצד אך בכל זאת חזרתי אליו עם הפדיון ואמרתי "ומכל מקום, 

"אני לא צריך את זה, יש  –ו". אך הוא נ"י באחת לפחות את הפדיון תקח
 לי מספיק".

 
ומאז לא חזרתי לישיבה עד ליל שישי לשמוע את הדרשה בשפת 
האידיש. כי פחדתי שמא יצוה עלי בחזקה לחזור לארץ ורציתי להרוויח 
את הדרשה הזו ואת הדרשות של השבת שעדיין נותרו לי אשר רבנו ז"ל 

צל הצדיק אשר שקול למעלה משבע הפליג מאד בגדולת השבת א
תעניות משבת לשבת וכו', פרט לעצם הזכות בכל רגע לראות את פני 

 קדשו של מוהרא"ש נ"י וכו'. 
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ובאמת לא אמר לי דבר ולא חצי דבר כשראה אותי שם. והנה במשך כל 
השהייה שלי קיווה מוהרא"ש נ"י שיגיע אחד המפיצים שם ויספר לי 

ההוא היה בלוס אנג'לס כל הזמן הזה והגיע רק סיפורי הפצה וכו', אך 
לאותה שבת. אחר קבלת השבת בעת שניגשתי אליו נ"י לנשק את ידו 
הקדושה, ביקש ממני שאשב עם אותו מפיץ ויספר לי סיפורים. ובאמת 

 זכיתי לקיים את זה וסיפר לי כמה סיפורים וכבר נרשמו.
 

אחר הדרשה של ליל שבת ניגשתי למוהרא"ש נ"י וסיפרתי לו 
שלאכסניא בה אני ישן הגיע אברך ספרדי צעיר מהארץ וישן לידי. ותוך 
כדי שהתחלנו לשוחח התברר שהוא רב באיזו מושבה נידחת בדרום 
הארץ ויש לו כולל ועוד כמה עניינים שהוא מנהל שם, וסיפר שהוא חתן 

. וכשאותו אברך שאל מה אני עושה של רב ספרדי מפורסם מאד
בארצות הברית השבתי לו שבאתי לצדיק מיבנאל על פורים. וכששמע 
'יבנאל' אמר שהוא מכיר עוד רב גדול מיבנאל ואמר את שמו של הס"מ 
הרשע ימ"ש. ושאלתי איזו שייכות יש לו איתו וסיפר שהס"מ התקשר 

את חמיו  אליו כבר שלוש פעמים וביקש ממנו שישתדל מאד להביא
 הגדול לחוץ לארץ ויחד יעשו שנורר ויגרפו סכומים גדולים של כסף!

 
וניסיתי להסביר לו קצת מיהו אותו רשע ושכל מחו רק בכסף וכו' 
ושאלתי מה אמר על זה חמיו. ואמר שהוא לא הסכים לזה כי אינו חפץ 
באלה אלא לשבת ולעסוק בתורה. את כל הסיפור הזה סיפרתי 

הוא הרים את ידיו למעלה ואמר "נו, נו, השם ירחם למוהרא"ש נ"י ו
עלינו ויעזור". והוא  דבר גדול בעיני ששמעתי סיפור כזה בעצמי על 
הרשע הזה אשר לא נח ולא שקט רק חפץ להכשיל את עם ישראל 
בצדקות וכו' ומצליח להגיע לכל מיני אנשים אשר אי אפשר להעלות 

ה נידחת בדרום הארץ אשר על הדעת. כי מי שמע בכלל על אותה מושב
 אותו אברך מכהן בה כרב וכו' וכו'. פלא על גבי פלא.
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ביום ראשון כבר הייתי צריך לחזור לארץ. אחר כל הסידורים האחרונים 
הגעתי לישיבה על מנת לקבל ברכת שלום ולהיפרד ממוהרא"ש נ"י עד 
הפעם הבאה שאזכה לראותו. והוא נ"י בדיוק יצא מבית המדרש 

אליו עם עוד פדיון )כי מאד השתדלתי לתת לו פדיונות בכל  וניגשתי
פעם וברוך השם שזכיתי לזה כמה וכמה פעמים בסכום גדול, ובפרט 
עכשיו קודם החזרה לארץ רציתי לזכות בזה שוב( ואמרתי שעכשיו אני 
כבר חוזר לארץ ומוהרא"ש נ"י אמר :"סוף סוף! ברוך שפטרני מענשו 

גחתי על זה כלל כי ידעתי מה שיש בלבו של זה...", אך אני לא הש
ומדוע אומר את זה, רק אמרתי "אך את הכסף לפדיון תקחו". והוא לא 
רצה ואמר "העיקר תרשום את כל הסיפורים ששמעת מהמפיץ. שיהיה 
על הכתב". ואמרתי שבודאי אעשה זאת אך את הפדיון תקחו. אך שוב 

י "אך אני צריך את לא רצה לקבל ואמר "אני לא צריך את זה". והשבת
זה! הפדיון הוא בשבילי ואני צריך את זה שתקחו ממני" עד שהעזתי 
והכנסתי את הכסף בכח לידיו הקדושות וכשראה שעד כאן העזתי, תפס 
את ידי בחוזקה ואמר "הקב"ה ימתיק מעליך את כל הדינים!". אחר 
:  שעניתי אמן, אמרתי "הפדיון הזה הוא גם עבור אשתי והבנות". ושאל

"קנית לה דברים?" כי זה ידוע שכלל גדול אצל מוהרא"ש נ"י 
שכשהבעל נוסע איזו נסיעה, עליו לחזור עם מתנות לאשה וכו'. 

סע  –והשבתי שבודאי קניתי ואמר "אז שתהיה לך נסיעה קלה ונעימה 
לשלום". אחר כך ירד לחדרו ואני נשארתי במקומי וצעקתי לעברו : 

הכל..." כי את גודל הנעימות שהרגשתי "אך רציתי להודות לכם על 
להיות בד' אמותיו למשך התקופה הזו אי אפשר להסביר. ומוהרא"ש 

 נ"י  שמע את זה ואמר שאין על מה.
 

אחר שחזרתי לארץ התקשרתי אליו נ"י ושאל מה אני אומר. אמרתי 
שאין כמו יבנאל בעולם. ומאד החייה את עצמו בזה ואמר "אווו... זה 

לשמוע". ותיכף המשכתי ואמרתי שכאן ביבנאל לא דבר שרציתי 
 –שומעים שמדברים על כסף כל הזמן, כאן זה עניין אחר לגמרי 

חושבים מה' יתברך. ואמר שבגלל זה הס"מ רוצה לתפוס אותו וכו'. 
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אחר כך אמר "אתה רואה, חושבים שיבואו לארצות הברית וימצאו פה 
תם חבל שבאת לכאן?". דברים וכו' הכל דמיון. עכשיו אתה מבין שס

ואמרתי שזה לא חבל כי בשביל לראות אתכם היה כדאי הכל. אך מאחר 
והיה לי רעיון להתיישב שם, עכשיו כבר לא אעשה זאת לעולם כי אין 
לי חשק לשמוע על כסף כל היום. והוא נ"י שמח מאד בזה ושוב שאל 

 האם קניתי מתנות לאשתי והשבתי שכן.
 

זה דבר טוב להדליק נרות בבית עבור  אחר כך שאלתי אותו האם
לא כל  –צדיקים. והשיב שלא כל אחד. ושאלתי מה פירוש לא כל אחד 

אחד יכול או לא על כל צדיק מדליקים. והשיב שלא כל אחד יכול 
להדליק נרות ושוב שאלתי למה לא כל אחד יכול והשיב "למה? תלמד 

אחד מבין בזה אילו  יותר ותתוודע למה" )כי הוא עניין גדול אשר לא כל
כוונות ועניינים צריך לכוון בעת ההדלקה(. ושאלתי את השאלה הזו 
מחמת שכשהייתי אצלו ראיתי שהחל להדליק נרות בכל יום על השולחן 
בחדרו עבור צדיק אחד. והנה השיחה הזו עברה בצורה אחרת לגמרי 

בי  ממה שהורגלתי בעת שהייתי אצלו, כי עתה חיזק ועודד אותי והכניס
שמחה גדולה. ותהלה לאל איני מתחרט על הנסיעה הזו ואני מחייה את 
עצמי מאד בכל בזיון שזכיתי לקבל וכמו שאמרו חכמינו הקדושים על 
התוכחות ומובא בפרש"י "הן הן המציבין אתכם". ובפרט שכך נהג 
איתי תמיד שהיה מרחק ומבזה אותי מאד וכשראה שאיני מתפעל מזה 

די הבזיונות דחקתי את עצמי יותר להתקרב אליו, אזי על י –אלא להיפך 
היה מקרבני בקירוב גדול ומרבה לדבר איתי על כל מיני דברים עד 
שפעם שהיתה בדיחא דעתו אמר לי : "כל מה שתשאל ממני עכשיו 
אענה לך!" והיו גם פעמים שביקש שאכין רשימה של שאלות קודם 

לי על כמה שאלות, שאני מתקשר אליו ובעת השיחה לאחר שהשיב 
שאל אותי : "נו, מה עוד יש לך לשאול?". והיה משיב לי בסבלנות 
גדולה מאד. אך כנגד זה היה מבזה ומוכיח אותי מאד וקצת מזה נרשם 
כאן ובאיזה מקומות. ומה שרשמתי את כל זה הוא כי "יש דיבור מרבנו 

 אין –צריכים לקיים, אבל אם מגרש  –ז"ל : כל מה שהצדיק אומר 
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צריכים לשמוע אותו" )עיין אשר בנחל כז, מכתב ד' שמז(, ואולי על ידי 
הדברים האלו יהיה מי שיהיה לו להתחזקות שמה שרק לא יהיה, לא 
יניח את מקומו ולא יתרחק מטוב אמיתי ונצחי כזה, הקב"ה יזכנו לעבור 

 על הכל, אשרינו!
 

"שמע ישראל רפא( אמר לפני פורים כי "מנות איש לרעהו" עולה בדיוק 
הוי"ה אלקינו הוי"ה אחד". יהודים צריכים להתאחד יחד. ועל כן 
כשנותנים מנות איש לרעהו והולכים באחדות, זהו רצונו יתברך ויכולים 
להידבק בהוי"ה אלקינו הוי"ה אחד. וכן אמר פעם שבימים הקודמים 
ל היו כותבים את שם ה' בשני יודי"ן כזה : י"י. והצדיקים רימזו בזה שע

ידי שני יודי"ן )שני יהודים( נעשה שם השם. וכן אמר שראה בספר 
'עבודת הגרשוני' ש'אהבה' גימטריא שלוש עשרה. וכשאחד אוהב את 
חברו וחברו אוהב אותו, נמצא שיש פעמיים שלוש עשרה וזה כבר 
עשרים ושש כמנין שם הוי"ה ברוך הוא וברוך שמו. כי על ידי ששניהם 

 ה שמו יתברך.אוהבים זה את זה נעש

 
רפב( פעם בשבת זכור קודם התפלה )בשעה שאנשים מתחילים להגיע(, 
ביקש מאחד הבחורים שיגש לעזרת נשים, יפתח את החומש במקום בו 

 מופיעה פרשת זכור ויסמן את זה לרבנית שתגיע לשמוע את הקריאה.
 

פעם איים השליט של אירן אשר נקרא אחמדיניג'אד ימ"ש  רצ"ד(
ם על ישראל ח"ו וזה היה לפני פורים. ואמר על זה שישלח טילי

מוהרא"ש נ"י שכשם שהמן ימ"ש ביקש להשמיד וכו' וכנגד השקלים 
שלו עמדו השקלים שתרמו ישראל, כן עתה על ידי הפרוטות שנותנים 
ישראל לצדקה תתבטל גם הגזרה הזאת. ועורר אז להכניס פרוטות 

רכת המזון וכו'. ובחסדי לצדקה בכל עת שאפשר ובפרט לפני התפלה וב
ה' יתברך באמת לא ארע דבר ובטלה עצתו הרעה בזכות הפרוטות 

 שתרמו לצדקה.
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קל( אחד שאל אותו בליל פורים על הגמרא במגילה )דף ז:( שמספרת 
שרבה שחט את ר' זירא בסעודת פורים, וההוא היקשה : מפני מה שחט 

שהאמוראים היו את ר' זירא ולא את עצמו? והשיב לו מוהרא"ש נ"י 
צדיקים קדושים מאד שאין לנו בהם השגה, ואולי דיברו ביניהם בעת 
הסעודה מעקדת יצחק, ומרוב הדבקות נכנס בדעתו של רבה שהוא 
אברהם אבינו ור' זירא הוא יצחק אבינו, וכל כך אהב אותו כמו 
שאברהם אהב את יצחק, כי היה תלמידו וכל המלמד תורה מעלה עליו 

אז חשב שהנה ר' זירא עכשיו הוא הבן שלי, ואני עכשיו  כאילו ילדו.
רוצה לנסות איך עשה את זה אברהם אבינו, לקח סכין ורצה לשחוט את 

 קשה מאד להבין את המאמר הזה.  -הבן שלו. אחרת 
 
שבהיותו בחור בן ארבע עשרה, עוד לפני שהתקרב לרבנו ז"ל,  אז סיפרו

הלך פעם בפורים לאדמו"ר מפורסם גדול אשר פתאום לקח סכין גדול 
ואמר שהוא הולך לשחוט את עצמו לקב"ה... והחסידים נבהלו והחלו 

לא!". והרבי המשיך : "אני מוכרח לשחוט את  -לצעוק "לא! לא! רבי 
זה מוהרא"ש נ"י שהכל הצגה אחת גדולה, כי עצמי לקב"ה!". ואמר על 

אם אתה באמת רוצה לשחוט את עצמך לקב"ה אז מה אתה עושה זה 
בפני כולם? לך באיזה חדר איפה שאף אחד לא רואה ושם תעשה את 

אין שום מצוה שאדם צריך לעשות דבר כזה והרי זה. ומי בכלל אומר ש
קו "לא, לא ישחוט את עצמו. אך החסידים תפסו לו את היד וצע

רבי...אל תשחטו..." והוא אמר "לא... תעזבו אותי.. אני מוכרח...". 
וסיפר זאת מוהרא"ש נ"י לגבי מה שבני אדם מטעים את עצמם והכל 
הצגה ושקר. כי רבנו ז"ל מכניס בנו אמת כזו שנדבר אל הקב"ה ונחייה 

 עם חשבון הנפש ולא יכנסו בנו שגעונות כאלו.

של בדיחות וליצנות אינו נהוג בברסלב. כי אף  רנח( אמר שכל העניין
שרבנו ז"ל אמר שמצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, אך אין הכוונה 
לספר בדיחות וכו' ואנשי שלומנו האמיתיים תמיד משכו ידיהם מזה. כי 
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העניין של רבנו ז"ל הוא תמימות גדולה ועמוקה מאד ועל כן התם 
 הקדוש אמר : "רק בלי ליצנות".

 
ר שאחד מתלמידיו של ר' נתן ז"ל נהג ללכת לשמוע את אחד וסיפ

מאנשי שלומנו שהיה עובד ה' גדול אך היה מספר בדיחות )שקורין 
ווערטלאך( בעת הדרשות. ודעתו של ר' נתן ז"ל לא היתה נוחה בזה 

איני יכול. אך אומר לך  –ואמר לאותו תלמיד : 'לומר לך שלא תלך אליו 
תבוא אלי'. כי ר' נתן ז"ל זכה לקבל את  אל –שאם אתה הולך אליו 

דעתו רבנו ז"ל בשלמות, והבין שהעניין של רבנו ז"ל אינו הולך יחד עם 
 בדיחות ובדרך הזו הנהיג את תלמידיו.

 
ומה שנהוג שבשבת שקודם הפורים עולה אחד ומספר בדיחות ונקרא 
ג 'פורים רוב', אין דעתו של מוהרא"ש נ"י נוחה בזה ומעולם לא הנהי

לעשות כן. ופעם ארע שאיש אחד ממקורביו הלביש את עצמו בלבוש 
רב וכו' וסיפר בדיחות בסעודה שלישית שלפני פורים ושילב בזה דברי 
תורה כפי שנהוג בעולם )וזה היה ביבנאל(. וכשנתוודע הדבר 
למוהרא"ש נ"י אמר שאין לעשות כן ובברסלב לא נוהגים בזה. כי יש 

מצוה שעליה הזהיר רבנו ז"ל מאד, לבין  הפרש גדול בין שמחה של
ליצנות ובדיחות. וגם מה שאמר רבנו ז"ל לעשות מילי דשטותא הוא רק 
בינו לבין עצמו ולא בפני אנשים. וכן ממוהרא"ש נ"י בעצמו מעולם לא 
שמענו איזו בדיחה וכו', רק שתוך כדי הדרשות שדורש מספר ומדבר 

הלב אך לא כמו מה שנהוג לפעמים מעניינים המשמחים ומושכים את 
לספר בדיחות משני משוגעים שעשו כך או מאיזה איש שאמר כך וכו' 

 )והמשכיל מבין את ההפרש(. 
 

וכן חזר מוהרא"ש נ"י על מה שאמר רבנו ז"ל שבשביל לומר בדיחה 
צריך שלושה תנאים : א. שלא יהיה בזה ניבול פה. ב. שלא להתגאות 

)כידוע שכשאחד מספר בדיחה אזי על ידי מה שמספר את הבדיחה 
מתכוון להתכבד בזה ועל פי רוב תיכף לאחר שסיפר את הבדיחה מביט 
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לצדדים לראות מי מחייה את עצמו במה שאמר ובזה הוא לוקח כבוד 
לעצמו(. ג. שלא לספר בדיחה שתבוא על חשבון הזולת )דהינו שלא 

לספר  לבייש מישהו(. וסיים רבנו ז"ל : עכשיו אתם כבר יכולים
בדיחות... )כאומר שמאחר ורוב רובן של הבדיחות אי אפשר שלא יהיה 
בהם אחד מהתנאים האלו, נמצא שאי אפשר לספר בדיחות. כי או שיש 
בבדיחה ניבול פה. או שהמספר מתכוון להראות שהוא חכם גדול 
שיודע להצחיק אנשים ובזה מבקש לעצמו כבוד. או שעל ידי הבדיחה 

 ו(.אפשר שיפגע במישה
 

ובעניין מה שנהוג לספר בדיחות על עדות ולהטיל בהן מום, כגון שעדה 
מסויימת הם קמצנים ועדה אחרת הם כעסנים וכו'. אמר מוהרא"ש נ"י 
שאת הדבר הזה הכניסו הערב רב. כי כל ישראל קדושים ומה שיש 
ביניהם שהם קמצנים וכעסנים וכו', זה שייך לאדם פרטי ואין לזה קשר 

ליה הוא שייך ח"ו. אלא שהערב רב מבקשים לעשות עם העדה א
פירודים ומחלוקת בין נשמות ישראל ועל כן מצאו לעצמם עצה לשייך 
לכל עדה איזה חסרון וממילא כל אחד רוצה להרגיש שהוא טוב יותר 
מזולתו ואינו קמצן או כעסן כמוהו וכו'. וצריך לשמור מזה מאד שלא 

ק )ומי שיש לו עין אמיתית יודה לדבר על איזו עדה ולעשות מהם צחו
על האמת שבכל עדה נמצאים רבים שהם בדיוק ההיפך ממה שאומרים 
עליהם, דוק עיין ותשכח(. ומוהרא"ש נ"י תמיד נשמר מזה שלא לדבר 
על איזו עדה כאילו שהם כעסנים או גנבים וכיוצא ושגור על לשונו שכל 

 ישראל קדושים. 
 

ל איזו עדה שהם כך וכך ותיכף ופעם ארע שבאיזו דרשה כן אמר ע
לאחר מכן בעת שדיברתי איתו שאלתי שהרי אין דרכו לדבר באופן הזה 
ותורה היא וללמוד אני צריך. ענה ואמר : "אני באתי לעולם כדי לעקור 
את הגזענות הארורה. ואסור לדבר על עדות כאילו שעדה כזו אינה 

כל זמן שיש בינינו בסדר בדבר זה, ועדה אחרת אינה בסדר בדבר אחר. ו
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את הדבר הזה שאחד מדבר נגד זולתו, זו הגלות הארורה. ומה שדיברתי 
היתה לי בזה כוונה וכנראה שלא הבנת את כוונתי". וה'  –בעת הדרשה 

 –יתברך יודע כוונתו, ואנו אין לנו אלא את מה שגילה לנו בפירוש 
חד על שהוא איסור חמור וליצנות גדולה לספר בדיחות ולהתלוצץ מא

 השני וביותר מעדות ישראל, שומר נפשו ירחק מזה.

תקפו( א' דר"ח אייר תשס"ה התקשרתי אליו בבוקר ושאל "כן אליהו, 
מה הבעיה שלך?" והיה שמח. והשבתי שהבעיה שלי היא שהוא עדין 
נמצא שם ולא פה. אך הוא נ"י ענה ואמר : "זו הבעיה שלך?... אם 

תם מושכים אותי אליכם". והתנצלתי הייתם מתפללים עלי אז מזמן היי
ואמרתי שאין יום שאיני מתפלל על זה אך כפי הנראה שזה לא מספיק 

 מאחר שעדין לא בא.

תקפז( מאוחר יותר, בעת שדיבר עם אנשי שלומנו בלילה ותמצית דבריו 
הקדושים היו ממעלת השמחה. והזכיר אז את הצרות שסובל מרשעים 

על פי כן העיקר הוא שמחה כי מאמין שמוסרים אותו על לא דבר ואף 
בהקב"ה ומאמין בתפלה ובודאי שהכל יתהפך. ובתוך דבריו סיפר שיש 
מגילה שבה נרשם הכל וכשיבוא משיח הוא יקרא את המגילה הזו 
ברבים וכל מי שיש לו יד וחלק במסירות ובהלשנות ובצער שסובל, איזו 

יקרא את זה  בושה תהיה לו ששמו יכתב במגילה הזו לשמצה ומשיח
ברבים וכך יהיה לדורות עולם. וכפי שאנו מוצאים ששמו של המן נקבע 
לדורות במגלה ואי אפשר להוציאו משם. וכל הדורות קוראים את שמו 
 –ואת שמות בניו הרשעים ובודאי הוא צער ובושה גדולה מאד. ולהיפך 
לה גם חרבונה זכור לטוב. כל מי שרק עזר לי גם שמו יכתב לטובה במגי

ואיזו זכות היא זו. כי גם חרבונה שרק הזכיר שיש את העץ שהכין המן 
כבר נכתב במגילה שמו לטובה ונזכר מאז ולעולם. וכן יהיה עם כל מי 
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שרק יעזור בכל מה שרק אפשר. וה' יתברך יזכנו להגיע ליום הזה 
 שמשיח יקרא מתוך המגילה הזו, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה.

זכור הנהיג שיקראו את הפרשה בנוסח ספרדי, אשכנזי  רצ"ז( בשבת
ותימני. ופעם ביקש אחד לקרוא גם כפי נוסח המרוקאים וכו' 
ומוהרא"ש נ"י לא הסכים כי אם נתחיל לקרוא כפי כל נוסח אזי גם 
לאשכנזים יש כמה וכמה נוסחים וכן לספרדים וכו'. על כן העיקר 

ריים שהם ספרדי, אשכנזי לקרוא את פרשת זכור בשלוש הנוסחים העיק
 ותימני.

  



31 

 

 

 !!!חינוך 
 
 
 

בחסדי ה' מורגשת התעוררות גדולה בעניין החינוך בקרב אנשי שלומנו 
היקרים שמבקשים ומחפשים עצות ודרכים לחנך את ילדיהם לאמונה 
ויראת שמיים טהורה, על כן אמרתי להציג כאן מתוך מאמרים שזכיתי 

לכתוב אדמו"ר מוהרא"ש זי"ע לכתוב בעניין הזה ממה שעורר אותי 
 לל.למען יהיה לתועלת הכ
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או סתם ככה בעת  שאלה :מה עלי לומר לילד שלי שנרדם בליל שבועות
 ? תפלה בבית הכנסת

 
את מה שאמרתי לבחור בגיל ארבע עשרה שמקפיד להגיע יחד  תשובה :

עם אביו לבית הכנסת בכל שבת ועל פי רוב נרדם בכמה חלקים של 
 תפלת שחרית הארוכה ובפרט בעת קריאת התורה. 

 
ניגשתי אליו לאחר התפלה ואמרתי לו :"בחורים מתוקים בגילך 

מים שמשתדלים להגיע לתפלה ולשבת בבית הכנסת, מרגישים לפע
שהם כישלון ולא מוצלחים משום שהם נרדמים בחלק מהתפלה. אז אני 
רוצה לגלות לך שחוץ מזה שישנם מבוגרים רבים שנרדמים בשחרית 

רואות, עוד זו שבגילך דבר טבעי הוא שקשה  עינינושל שבת כאשר 
לשמור על עירנות לאורך זמן במהלך ישיבה. בעזרת ה' ככל שתגדל 

 אתה לא!". –שתצליח יותר. אל תרגיש כשלון  ויתחזק כחך אני מאמין
מצוה  מקיימים בבית הכנסת כבר הישיבה בעצםכמו כן הסברתי לו ש

 )שו"ע או"ח סי' קנ"א סעי' א(. גדולה וכמו שכתוב "אשרי יושבי ביתך"
 

כמה ימים לאחר מכן הוא ניגש אלי והודה לי מאד על הדיבורים 
 שהועילו לו כמים קרים על נפש עייפה.

 
מסופר על בחור שוויצרי שלמד בספר 'אורחות רבנו' )חלק א', שע"ב( 

. בהגיע בין הזמנים של בישיבת מיר בהיותה עדיין בעיירה מיר בליטא
חודש ניסן עשה דרכו לבית הוריו והחליט לעבור דרך ראדין ולהתברך 

 מפי החפץ חיים.
 

עז ביותר. הוא הגיע ברכבת עד  והקור היה היה זה בשלהי החורף
למקום פלוני ומשם עשה את דרכו בעגלה, בדרך מפרכת, ובקור חודר 
עצמות, באישון לילה ואפילה. בעגלה ההיא נסע גם חתנו של החפץ 

 חיים, הגאון רבי הירש לוינסון, שחזר לראדין.
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משהגיעו לעיירה לפנות בוקר, הזמינו הגאון לביתו, כדי שילון אצלו. 

ור זכר שהוא עדיין לא התפלל מעריב, אך מכיון שהיה כה תשוש הבח
מתחת  –מהדרך, הורה היתר לעצמו להתפלל עד שמונה עשרה 

לשמיכה... למותר לציין שבטרם סיים את 'והוא רחום', כבר שקע 
  בה...יבשינה ער

 
הבחור התעורר בבוקר, ונזכר מ'התפלה' שרצה להתפלל מתחת 

אד, שכן עתה התברר לו שאמש הוא לא לשמיכה, והדבר הציק לו מ
התפלל מעריב! לאחר תפילת שחרית וסעודה בביתו של המארח, חתן 

 , נכנס לבית החפץ חיים כדי להתברך.החפץ חיים
 

רבינו, כך סיפר הבחור השוויצרי, שכב על הספר בחדרו, והאנשים עברו 
הספיק לפצות את כשהגיע תורו, בטרם ושטחו את משאלותיהם.  לפניו

 פיו, פתח החפץ חיים ואמר : 
 

'פעם, בימי הצאר, כשהיה הכסף בשפע, לא נחשבו כל כך אגורות 
נחושת בעלת -הנחושת. אבל עתה, כשהרובל כה נדיר, גם קופיקת

 חשיבות היא!'.
 

הבחור עומד נפעם, והחפץ חיים ממשיך : 'ולגבי מה הדברים אמורים? 
היה עשיר בתורה כשהיו בעולם לומדי תורה רבים, והדור פעם, 

ובתפלה, לא היתה חשיבות לתפילת ערבית הנאמרת מתחת לשמיכה. 
וכי זו תפלה?! אבל כיום, כשהדור כל כך עני, גם לתפלה כזו מחכים 

 - - -בשמים' 
 

כללו של דבר, בשמים מעריכים ומחכים לכל רצון טוב ולכל מעשה 
גם לא  ואולי הוא פעוטאם אפילו שאנו מעוניינים לעשות ושבקדושה 

 הוכתר בהצלחה. 
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ולכן, הייתי מציע שתאמר לבנך משהו בסגנון הזה על מנת להסביר לו 
שאתה מאד מעריך ושמח בעובדה שהוא מנסה להישאר ער בליל 
שבועות, אך בודאי שהדבר לא קל ועובדה שמבוגרים רבים לא 
מצליחים. העיקר הוא הרצון ובעזרת ה' יתברך עוד יגיעו לילות של 

נוסף, עליך לזכור את דברי הגמרא בשבועות שיצליח להישאר ער ממש. 
)ב"ב כא.( שהתקינו שיהיו מושיבין מלמדי תינוקות בירושלים. והסבירו 
התוספות לפי שכך היה רואה הילד קדושה גדולה וכהנים עוסקים 
בעבודתם והדבר היה מכוון לבו ליראת שמים וללמוד תורה. כן הדבר 

ד מגיע לשם בכך שהיל –לגבי בית הכנסת אשר נקרא "מקדש מעט" 
, הוא כבר רואה דברים גדולים כמו הגבהת ספר תורה, קריאת התורה

 קדיש, קדושה וברכו. שירת ההלל וכו' וכו'. 
 

ולכן, גם אם מפעם לפעם הוא נרדם, אך בודאי שבזמן שהוא ער 
הדברים שרואה פועלים בנפשו פרט לעצם הקדושה העצומה שיש 

מרים חכמינו הקדושים במקום אשר תשפיע עליו לטובה. וכמו שאו
למה הוא  -" חכםיהולך את חכמים  ר"הוא אומ וכן)פדר"א פכ"ה( :'

 ,לאדם שהוא נכנס לבית המרקחים אף על פי שלא לקח ולא נתן ?דומה
כך כל מי שהוא מהלך עם הצדיקים לוקח מדרכיהם  .ריח טוב לקח ויצא
אדם הנכנס למקום קדוש, אף  –'. והרי שלך לפניך וממעשיהם הטובים

 על פי "שלא לקח ולא נתן" אך "ריח טוב לקח ויצא!".
 

 בהצלחה...
*** 
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 פירוש על החומש כפי ההקדמות 

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

 ונרצה לו לכפר עליו.

רבנו ז"ל אומר )לקו"מ ח"א סי' רי"ד( שתלמוד בגימטריא אותיות של 
 כח יש כן עלהקליפה המחטאת את האדם בפגם הברית )לילי"ת(, 

 ,עיי"ש.אותה להכניע התלמוד בלמוד

פירוש הגמרא )כתובות סב:(  נרו יאיראדמו"ר הקדוש והנורא ואמר לי 
פ"ת עולה 'אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו'. כי 

כמנין שמה של הקליפה הנ"ל. וכשאדם נושא אשה אזי קובר את 
הקליפה הזו בתוך הסל ובזה מכניע אותה כי שומר את בריתו וזה פירוש 

 פ"ת בסלו. 

 צריך אינו בתורה העוסק כלואומרים חכמינו הקדושים )מנחות קי( : '
' וכמו שאומר רבנו ז"ל אשם ולא מנחה ולא חטאת ולא עולה לא

 )לקו"מ ח"א סי' ק"ה( שעיקר התשובה הוא על ידי התורה.

, שלושים וששעולה כמניין וזה פירוש "ונרצה לו לכפר עליו". כי 'לו' 
וא מסכתות של תלמוד בבלי. וככל שעוסק בזה כן ה רמז לשלושים ושש

ויוכל להינצל מן החטא. אשרי מי מתרצה לפניו יתברך ומתכפר לו 
והבן  לכפר עליו, צוּ רָּ ו המסכתות יֵׁ "דף אחר דף, ל גמרא שלומד

  למעשה.

*** 
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 וגו'.  קרבנך המחבת על מנחה ואםוכו'  מנחה קרבן ביתקר וכי
 

דיבר אל המקריב את המנחה בלשון נוכח, מה שלא עשה כן לכל שאר 
כי בעולה נאמר : "אם עולה קרבנו מן הבקר" וגו', המקריבים. 

ובשלמים : "ואם זבח שלמים קרבנו" וגו', וכן הוא בשאר, כולם בלשון 
 נסתר.

 
אך במקריב את המנחה דיבר בלשון נוכח כמדבר אל המקריב עצמו : 
"וכי תקריב קרבן מנחה", "ואם מנחה על המחבת קרבנך", "וכל קרבן 

 מנחתך במלך תמלח".
 

שונה היא המנחה אשר אמר עליה : "ונפש כי תקריב קרבן מנחה כי 
 דרכו מי .במנחה אלא נדבה קרבנות בכל נפש נאמר אלה'" ופרש"י : 'ל

 '.נפשו הקריב כאלו עליו אני מעלה ה"הקב אמר .עני – מנחה להתנדב
 

על כן, לאחר שביאר את דיני המנחה הראשונה, היא מנחת סולת 
והפשוטה שבמנחות, אחז הכתוב בלשון נוכח כמדבר אל המקריב. כי 
"לב נשבר ונדכה אלקים לא תבזה", ואומרים חכמינו הקדושים )סוטה 

 אמר חד חסדא ורב הונא רב' –ה.( על הפסוק : "ואת דכא ושפל רוח" 
 שהרי דכא את אני ד"כמ ומסתברא ,דכא תא אני אמר וחד דכא תייא

 ולא סיני הר על שכינתו והשרה וגבעות הרים כל הניח הוא ברוך הקדוש
 שהרי קונו מדעת אדם ילמד לעולם יוסף ר"א .למעלה סיני הר גבה

 '.סיני הר על שכינתו והשרה וגבעות הרים כל הניח הוא ברוך הקדוש
 

הרי שה' יתברך שוכן עם השפלים והנדכאים. על כן במנחת סולת, היא 
המנחה הראשונה שפרט הכתוב, תיכף אמר : "ונפש כי תקריב קרבן 

 מנחה" כי מעלה עליו כאילו הקריב נפשו. 
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וכשבא לדבר מארבעת המנחות האחרות שהן מאפה תנור, מרחשת וכו', 
שהעני הזה מוסר את נפשו כבר דיבר אל המקריב בלשון נוכח. כי לא די 

ומביא מנחה, אלא שעוד מבקש להדר בה כפי יכולתו הדלה. כי בזה 
ה במחבת או שמשתדל להביא את מנחתו שתהיה אפויה בתנור, או עשוי

פרט למה שהביא  מרחשת וכו', הרי שהטריח את עצמו בטירחה נוספת
פונה ה' יתברך מכל עסקיו ומדבר עם העני  כןאת המנחה עצמה. ועל 

 והדכא הזה בלשון נוכח : "וכי תקריב קרבן מנחה" וכו'. 
 

הרי שכל דבר קטן שהאדם עושה לכבודו יתברך, אף כי בעיני האדם 
נחשב לעניין פשוט וקל, אך בעיניו יתברך חשוב הוא עד מאד ומשרה 

 כיח"א סי' י"ז(  שכינתו על האדם הזה. וכעין שאמר רבנו ז"ל )לקו"מ
 מתפאר יתברך שהשם, בפרטיות התפארות מישראל ואחד אחד בכל יש
 זמן כל, ישראל פושעי אפילו, שבישראל בפחות אפילוו, בפרטיות עמו

, פרטי התפארות בו יש, ישראל פושעי נקרא כי, עליו נקרא ישראל ששם
 בכל יש כי, פרטיות בפרטי וכן. בפרטיות עמו מתפאר יתברך שהשם
 ויש. אחר התפארות ישראל של ותנועה תנועה ובכל ואיבר איבר

 והשם, שלו הפאה עם נענוע עושה שבישראל פחות שאיזה לפעמים
 .מזה גם גדול התפארות לו יש יתברך

 
ואומר ר' נתן ז"ל על מאמרם ז"ל 'יגעת ומצאת תאמין' אשר לכאורה 
כיון שמצא שוב אינו צריך להאמין שהרי רואה את הדבר שמצא 
)ואמונה שייכת רק במה שאינו רואה כידוע(. אלא שכשאדם מתייגע על 
איזה עניין, בודאי על ידי עצם היגיעה כבר מצא הרבה קדושה. ואף 

, אך עליו להאמין שבודאי כן הוא. ועל כן זה שעדיין אינו רואה וכו'
המקריב מנחה וה' יתברך פונה אליו בעצמו וכנ"ל, הגם כי לא כל אחד 
זוכה לראות או לשמוע וכו', אך עליו להאמין כי זה למצוא קדושה 
נפלאה מאד על ידי יגיעתו עד שה' יתברך בעצמו פנה אליו. וכעין 

נגלה אליו מלאך ולאחר שגדעון שמצינו בגדעון )שופטים ו'( שבתחילה 
לימד זכות על ישראל נאמר שם : "ויפן אליו ה'' ופרש"י : 'הקדוש 
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ברוך הוא בעצמו'. כי עד עתה דיבר עמו המלאך כנ"ל. אך כיון שיגע 
וטרח לטעון טענות בעבור עם ישראל, אזי תיכף פנה אליו ה' יתברך 

 בעצמו, והבן היטב.
 

*** 
 בעניין מנחה.

)עיין חובת הלבבות, שער חשבון הנפש, ט( : 'תפלה  מובא בספרים
 בלא כוונה כגוף בלא נשמה(.

ובספר 'כתר ראש' )מתלמידו של ר' חיים מוואלוז'ין ז"ל, בסעי' כ"ב( 
מביא בשם רבו הגר"ח ז"ל שהקרבן הוא מבעל חי והוא גוף שיש בו 
נשמה. אך יש קרבן מנחה שהוא מסולת והוא גוף בלא נשמה )שהרי אין 

שמה לצומח(. ועל כן זה המתפלל תפלה בלא כוונה, אף שהוא אינו נ
כקרבן מבעלי חיים שיש בו נשמה, אך על כל פנים נחשבת תפלתו 

)וכעין זה  לקרבן מנחה שהוא כגוף בלא נשמה וגם הוא דבר גדול מאד

כבר מובא בשם הגר"א זי"ע, עיין 'פנינים משולחן הגר"א' פרשת ויקרא, בשם ספר 
 . יהושע(בנין 

 

בפרשת ויחי רמ"ג סוף ע"ב ובנפש החיים )שער ג' פ"ה( הביא מהזוהר 
מאן דלביה טריד ובעי לצלאה צלותיה ואיהו בעקו ולא יכיל לסדרא 
שבחא דמאריה כדקא יאות מאי הוא, א"ל אף על גב דלא יכיל לכוונא 
לבא ורעותא סדורא ושבחא דמאריה אמאי גרע, אלא יסדר שבחא 

]מי שלבו טרוד והוא מבקש  גב דלא יכיל לכוונא כו' דמאריה אף על
להתפלל והוא בצרה ואינו יכול לסדר שבחו של אדונו כראוי, מה דינו? 
אמר לו : אף על גב שאינו יכול לכוון לבו וכוונתו, סידורו ושבחו של 
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אדונו מדוע יגרע? אלא יסדר שבחו של אדונו למרות שאינו יכול לכוון 
 וכו'[.

למרות שאינו יכול לכוון לבו, יש לו להתפלל גם בלא והוא כנ"ל ש
 כוונה.

כי יקרא דשבתא הוא כי )לקו"מ ח"א סי' קל"ט( וזה שאומר רבנו ז"ל 
פה יל שיש שליטת החיצונים, כשהאדם עושה מצוה, אזי יונקת הקלובח

מהרגלין של המצוה, כי כל מצוה היא קומה שלמה. ואזי אין להמצוה 
לות בהם ולילך לפני הקדוש ברוך הוא. כי ההיא בחינת רגלין, לע

 פה לקחה הרגלין, ]בבחינת )משלי ה(: "רגליה יורדות מות"[:יהקל

וכשבא שבת ונתבטל שליטת החיצונים אזי עולים הרגלין מהמצוה 
ל שינקו מהם ואזי עולה המצוה והולכת לפני ושהיו בתוך החיצונים בח

ב משבת רגלך", שעל "אם תשי הקדוש ברוך הוא. וזהו )ישעיה נ"ח(:
ר הרגלין להוציאם מבין החיצונים. ואזי עולה וידי שבת תשיב ותחז

המצוה והולכת לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא משתעשע 
בה אף אם נעשית על ידי קטן שבקטנים ובלי כונה ושלמות הראוי 
להמצוה, עם כל זה יש להקדוש ברוך הוא תענוג גדול מהמצוה. כמו 

יש לו תענוג גדול כשבנו מתחיל להלך, אף שאינו הולך כראוי, האב ש
עם כל זה משתעשע מאד ממנו, כך הקדוש ברוך הוא משתעשע מאד 

 מכל אחד מישראל כשעושה מצוה. 

והנה ההולך במדבר במקום שאין דרך, אינו יכול לעשות דרך כבושה 
על ידי פעמי רגליו, כי אם כשילך הרבה. והמצוות נקראים צדק כמו 
שכתוב )תהלים קי"ט(: "כל מצותיך צדק". וזהו צדק לפניו יהלך, 
כשהמצוה הולכת לפני הקדוש ברוך הוא, אזי וישם לדרך פעמיו, 

מי רגליו, דרך, שהוא נאמר על דרך שהוא הקדוש ברוך הוא עושה מפע
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דל התענוגים והשעשועים שיש להקדוש וכבושה לרבים. כי מחמת ג
ברוך הוא מהמצוה, עושה מפעמי רגליו, דרך כבושה. וזהו "וישם לדרך 

הכלל העולה הוא שבשבת יש עליה לכל המצוות שעשינו  פעמיו"
רך. אזי עתה תבבששת ימי החול ולא היה להם רגלין לעלות לפניו י

 בשבת יש להם עליה, עיי"ש באורך.

וזה שאומרים בליל שבת :"לכו נרננה לה'". כי כל המצוות שעשינו 
בששת ימי המעשה עתה בשבת מקבלין רגלין ואפשר להם לילך לפני 
ה' יתברך. ועל כן מתחילים לקבל את השבת במה שאומרים "לכו נרננה 

 את הכח לילך ולרנן לפני ה'. לה'", 'לכו' דיקא כי עתה כולם מקבלים 

וגם התפלות שהתפללנו במשך השבוע ולא היתה בהם כוונה ראויה, גם 
 להם יש עתה עליה גדולה. 

ומה שהיו עד עתה 'כגוף בלא נשמה', עתה נכנסת בהם הנשמה ומגיעים 
לשלמותם. כי בשבת יש 'נפש יתרה'. והנפש הזו נכנסת בכל המצוות 

מי המעשה ונותנת בהם כח לילך לפניו והתפלות שעשה האדם בששת י
 יתברך. 

קר פעלותיהן של יכי עוזה שאומר רבנו ז"ל )לקו"מ ח"א סי' י"ג( 
ידי  -לותיה על והגופין אינו אלא מן החיות שבנפש, שהנפש מראה פע

הנפש,  חותוידי כ -איברי הגוף, ואין לגוף שום תנועה עצמית, והכל על 
  עיי"ש.

נפש יתרה, היא נכנסת בתוך כל התפלות  על כן עתה בשבת שמגיעה
שהיו עד עתה כגוף בלא נפש ונשמה, ומכניסה בהן כח להתנועע 

 ולפעול ולילך אליו יתברך. 
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על כן הוא דבר גדול לעסוק בתפלה ואף בלא כוונה כי בשבת יש עליה 
 להכל ויזכה שיתקבלו תפלותיו לרצון, והבן למעשה.

*** 

 בעניין מנחה על מחבת.
 

קשה  ',מחבת על כמנחה ירצו לאל הבת עם הבן שבת השומר' בזמר
 סוגי שאר או מרחשת כמנחת ולא מחבת על כמנחה דיקא מדוע לכאורה
 . )ובודאי שאין זה מחמת חריזת המילים( מנחות

 
. עמוק שמן בה יש ולכן תוך לה ויש עמוקה היא מרחשת כי ושמעתי
 שוליים לה אין – כלומר, תוך לה ואין שטוחה היא מחבת זאת לעומת
)שבת  מצרים בלא נחלה לו נותנין השבת את המענג שכל וכיון. וגבול
' וכו שבת השומר" ולכן. ומיצר גבול לה שאין למחבת דומה וזה קיח(
 לנחלה יזכה הוא אף, גבול לה שאין דיקא "מחבת על כמנחה ירצו לאל
 .ח"ודפח מצרים בלא

 
*** 

מה שסיבב ה' יתברך שיתלו את המן על עץ גבוה חמישים אמה דיקא 
לך צריך ביאור. כי "והמן בא לחצר בית המלך החיצונה לאמר למ

לתלות את מרדכי על העץ אשר הכין לו" ודרשו על זה )מגילה טז( : 
"לו הכין" ופרש"י 'לצורך עצמו'. הינו שה' יתברך סיבב שאת העץ הכין 
המן לעצמו. וצריך להבין מפני מה היה צריך המן להיתלות על עץ 

 בגובה כזה.
 

מרחיקין את ( במשנה : 'בבא בתרא כהויש לומר על פי מאמרם ז"ל )
'. על כן סיבב הנבלות ואת הקברות ואת הבורסקי מן העיר חמשים אמה

ה' יתברך שיתלו את המן בגובה חמישים אמה לקיים 'מרחיקין את 
 הנבלות וכו' מן העיר חמישים אמה', והבן.
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*** 

המגילה חייב אדם לקרות שולחן ערוך )או"ח סי' תרפ"ז סעי' א'( : 
 .בלילה ולחזור ולשנותה ביום

 
זכר לנס שהיו צועקים בימי צרתם יום וכתב המשנה ברורה )ס"ק ב'( : 

 .ולילה
 

 הינו שעיקר הנס היה מה שהיו צועקים בימי צרתם יום ולילה. 
 

אין מאריכין  –כי בדרך כלל בני אדם אינם עוסקים בתפלה, ואם עוסקים 
בזה הרבה. כי תפלה היא מהדברים שעומדים ברומו של עולם ובני אדם 

 מזלזלים בהם )ברכות ו:(.
 

ובזה נשתבח משה רבנו כמובא )שוח"ט מזמור צ'( שדרשו על הפסוק 
זה שאמר הכתוב )דברים ט, יח( ואתנפל לפני ה'  -" תפלה למשה"

ל בר נחמני אמרו, לא כבראשונה. רבי ברכיה ורבי חלבו בשם רבי שמוא
הניח משה זוית ברקיע שלא נתנפל עליו, שנאמר, ואתנפל לפני ה'. את 
מוצא, שהרבה נביאים והרבה צדיקים נתפללו לפני הקב"ה, ולא בא 
הכתוב לייחס אלא למשה בלבד. ולמה כן, לפי שהיו מעשיו משונים 
מכל הבריות. כיצד, אדם עומד ומתפלל שעה אחת או שתי שעות, 

ארבעים " – הוא מתפלל הרבה מתפלל יום אחד. אבל משה רבינווכש
? עד ראיתם גבורתו – . אמר הקב"ה למלאכי השרת"יום וארבעים לילה

 כאן.
 

)אשר בנחל נג, מכתב י' רכו( : משה רבנו אדמו"ר מוהרא"ש נ"י וכתב 
שביקש את הקב"ה  –מתחנן לפניו יתברך : "ואתחנן בעת ההיא לאמר" 

חמש מאות וחמש עשרה תפלות. והנה  –ין 'ואתחנ"ן' כל כך הרבה כמנ
אנו מבקשים פעם אחת, פעמיים, שלוש פעמים, וכבר מתאוננים שאיננו 



44 

 

נענים. לי היתה פעם צרה גדולה מאד מאד, ביקשתי על זה תשע וחצי 
שנים יום יום, ולבסוף ראיתי נס. והייתי נוהג אחר כך לעשות סעודה 

 "ש.בציון רבי מאיר בעל הנס, עיי
 

זכר לנס שהיו צועקים בימי צרתם וזה שכתב המשנה ברורה )ס"ק ב'( : 
 הינו שהנס היה מה שהיו צועקים יום ולילה ולא התעייפו.. יום ולילה

 
כי בדרך הטבע אדם מתפלל שעה אחת או שתי שעות וכו' כנ"ל, אך כאן 
צעקו יומם ולילה וזהו תוקפו של הנס, וזכר לזה תיקנו לקרוא את 

 המגילה יום ולילה.
 

ראינו ושמענו מה זה עקשנות והתמדה ואצל אדמו"ר מוהרא"ש נ"י 
בתפלה וקצת מזה נכתב בכמה מקומות. ולחיבת הקודש נציג כאן ממה 
שסיפר בעצמו )עיין אשר בנחל דרשה לאנשי שלומנו יום ג' לסדר 

ל ּכָּ  ֲאִנימשפטים ה'תשס"ט( :  ֹמַע ּכָּ ְ ַרב ִלש  ִריְך ְלַצֲעִרי הָּ רֹות, צָּ ה צָּ ְך ַהְרּבֵׁ
ה י ְלַהְרּבֵׁ ז ִהְבַטְחּתִ ֲאִני  אָּ ֶ ים ש  ִ ש  סאֲאנָּ ַעל ַהּנֵׁ ִאיר ּבַ י מֵׁ ֶצל ַרּבִ   .ְהֶיה אֵׁ

 
ֶכם  ר לָּ ַעל  -ֲאִני אֹומֵׁ ִאיר ּבַ י מֵׁ ֶצל ַרּבִ אֹות אֵׁ ים ְוִנְפלָּ ִאיִתי ִנּסִ ית רָּ ִ ֲאִני ִאיש 

ס נּו ַז"ל .ַהּנֵׁ ר  ַרּבֵׁ פֶר המ)אוֹמֵׁ דֹוש  ִמי  (דּותֹ יסֵׁ יִקים ַהּקָּ י ַצּדִ ִקְברֵׁ ִגיל ּבְ רָּ ֶ ש 
ה רּוְך הּוא עֹוׂשֶ ֶוה ְלֶחֶסד ּבָּ ָּ הּוא לֹא ש  ֶ   .ִאּתֹו ֶחֶסד ֲאִפּלּו ש 

 
ִעית ֶאְמצָּ ת הָּ ה שלי ַהּבַ ּתָּ ּכִ ה ּבַ ה ַאֲחרֹונָּ ְיתָּ ה ,הָּ יָּ ה ְולֹא הָּ רֵׁ ע ֶעׂשְ ַ ש  ת ּתְ ּה  ּבַ לָּ

ּדּוךְ  ִ א ַאַחת, .ש  ְגמָּ ֶכם ּדֻ ר לָּ ס ֲאִני אֹומֵׁ ַעל ַהּנֵׁ ִאיר ּבַ י מֵׁ ֶצל ַרּבִ ִייִתי אֵׁ ֲאִני , הָּ
דֹול ן ּגָּ ָּ ה ֲאִני ַעְקש  ּמָּ ָּ ז ִמש ּ נוּ  .לֹא זָּ ֶצל ִצּיּון ַרּבֵׁ ְבֶנה אֵׁ ה ַהּמִ יָּ ּלא הָּ ֶ ש  ַז"ל  ּכְ

ַחת ַהֶאֶפס ר ַמֲעלֹות ּתַ ה ֶעׂשֶ יָּ ה ְוהָּ ִרְצּפָּ י ַעל הָּ ַכְבּתִ ָּ חּוץ ש  ִיינּו ּבַ ק ִלי  הָּ ִנְדּבַ
ַצח לָּ  הַהּמֵׁ ִפּלָּ י ֶאת ַהּתְ ַמְרּתִ ה ְוגָּ י .ִרְצּפָּ א ֲחִתיַכת , לֹא ֲחִתיַכת ֶקַרח ,ַקְמּתִ ֶאּלָּ

ֶזה ֶאְצִלי ר ּכָּ בָּ ין ּדָּ א ִלי, אֵׁ צָּ ן ,עֹור יָּ ָּ דֹוש   .ֲאִני ַעְקש  ֶצל ַהּקָּ רּוְך הּוא  אֵׁ ּבָּ
ן ָּ רּוְך הּוא ,ְצִריִכים ִלְהיֹות ַעְקש  דֹוש  ּבָּ  .לֹא ַלֲעזֹב ֶאת ַהּקָּ
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ש   ם ַרק ִאם יֵׁ עֹולָּ ֶזה הָּ ין ְלךָּ ּבְ אֵׁ ֶ ַדע ְלךָּ ש  ה ּתֵׁ ם ֱאמּונָּ דָּ אָּ רּוְך  לָּ דֹוש  ּבָּ ֶאת ַהּקָּ
ס, ֲאִני .הּוא ַעל ַהּנֵׁ ִאיר ּבַ י מֵׁ י ֶאת ַרּבִ ַזְבּתִ י  ֲאִני לֹא עָּ ּלִ ֶ ת ש  י ַלּבַ ֲאִני  -ִהְבַטְחּתִ

ן אֹות ִליל ך,ְמַחּתֵׁ ם ִהיא ּכְ ֵׁ רּוְך ַהש ּ ְדֲאִגי, ּובָּ ל ִאם ִנְגַזר ַהּמַ ת ַאל ּתִ ֲעלֹות, ֲאבָּ
ה ה ְוֻהְצְרכָּ רֵׁ ע ֶעׂשְ ַ ש  ת ּתְ ר ּבַ בָּ ַמִים, ִהיא ּכְ ָּ ַהש ּ ּדּוךְ  מֵׁ ִ ִאיר  ,ש  י מֵׁ ַרּבִ ז מֵׁ ֲאִני לֹא זָּ

ּדּוךְ  ִ ס ְוִיְהֶיה ְלךָּ ש  ַעל ַהּנֵׁ  .ּבַ
 

ֶכם ר לָּ ה ֲאִני ְמַסּפֵׁ ּמָּ ַחּקּו ֶאת ֶזה ?ְולָּ ּתְ ֶ ה ְצִריִכים !ש  ְתִפּלָּ ן ִלְהיֹות עַ  ּבִ ָּ ְקש 
ִאיר מֵׁ א ּדְ הָּ י ֱאלָּ ּתִ ְ ש  ִאיר ּוִבּקַ י מֵׁ ֶצל ַרּבִ י אֵׁ , לֹא ַזְזּתִ ש  א  ְלִהְתַעּקֵׁ הָּ ִני ֱאלָּ ֲענֵׁ

ִני ִאיר ֲענֵׁ מֵׁ ס ,ּדְ ִריְך נֵׁ ם ֲאִני צָּ ל עֹולָּ ֶ ֲאִני ַרק !ִרּבֹונֹו ש  ֶ יְך ש  ךְ  אֵׁ א ַאְברֵׁ א ּבָּ  ,יֹוצֵׁ
י א ְרּתִ ִאיִתי אֹותֹו ְולֹא ִהּכַ ַעם לֹא רָּ ש  ִלי - ֹותוֹ ַאף ּפַ ת יֵׁ ּדּוְך ַלּבַ ִ ל  !ש  ִייִתי ּכָּ הָּ

י ַזְבּתִ ה ּפֹה ֲאִני לֹא עָּ מּום, ִהּנֵׁ ְך הָּ י, ּכָּ ְלּתִ ּלַ ר  ,ִהְתּפַ חּוץ ּוְכבָּ א ּבַ ּוֹפה ֲאִני יֹוצֵׁ
זוֹ  ה ּכָּ ּועָּ  ...ְיש 

 
י ד ֶהֱאַמְנּתִ ד ֶאחָּ ה ִמּצַ ּועָּ ה ַהְיש  ִמים ,ִהּנֵׁ ל ִלְפעָּ ם יֹוְדִעים ,ֲאבָּ ִאים רוֹ  ,ַאּתֶ
ה ִפּלָּ ה ַאַחר ַהּתְ ּועָּ י ְיש  ְלּתִ י ִקּבַ ְלּתִ ּלַ ִהְתּפַ ֶ ה ַאַחר ש  ר .ְוִהּנֵׁ ה ִלי מּוזָּ יָּ י .הָּ ַמְרּתִ  אָּ

ְרֶאה" לו : ְצַפת עֹוד יֹוַמִים ,ּתִ ה ּבִ ש  ִלי ֲחֻתּנָּ ם ,יֵׁ ָּ בֹוא ְלש  ִציִתי ִלְבּדֹק  ".ּתָּ רָּ
ם ֹתֶבת ּוְלַעְצ . וההוא אּוַלי ֶזה ְסתָּ ַקח ֶאת ַהּכְ ן ֲאִני רֹוֶצה לָּ יִתי ִסימָּ ׂשִ ִמי עָּ

ַדַעת ִאם ם לָּ ַמִים אֹו ֶזה ְסתָּ ָּ ַהש ּ ֱאֶמת מֵׁ ֶליךָּ  .ֶזה ּבֶ ִמים עֹוְבִדים עָּ אּוַלי  ,ִלְפעָּ
ְמיֹון ן ֶזה ּדִ ם ּכֵׁ ִבים .ּגַ ְ ם חֹוש  ה ַאּתֶ א  ?מָּ ְך הּוא ּבָּ ה לְצַפת ליֹוַמִים ַאַחר ּכָּ ֲחֻתּנָּ

ל ֶ ה  ש  כָּ ם ּכָּ ֵׁ רּוְך ַהש ּ ּדּוך... ּובָּ ִ  עד כאן., ִנְגַמר ַהש ּ
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 סיפורי מוהרא"ש

ר עו  ִ ֵרֵכי )ש  ַאבְּ ֵלל לְּ ו  ר 'ד ַהכ   (ח"התשס 'ב ֲאדָּׁ

 
ַלח ֶ ה ְמתּוש  יָּ ם, ֲהִכי ַחי הָּ ּלָּ ר ִמּכֻ ע הרבה יֹותֵׁ ַ ש  אֹות ּתְ ים מֵׁ ִ ש ּ ִ  ש 

ע ַ ש  ֹון .ְותֵׁ ִראש  ם הָּ דָּ ע ַרק ַחי אָּ ַ ש  אֹות ּתְ ה מֵׁ כָּ ים. זָּ ִֹ לש  ְ  ִלְראֹות ּוש 

ִדים, ים ִניִנים, ְנכָּ ּתֵׁ ְ ר ּוש  ה ֶעׂשֶ רֵׁ ר ּדֹורֹות ֶעׂשְ ּבּול. ּפֹה ּדֹור ַעד ְויֹותֵׁ  ַהּמַ

ש   ה, יֵׁ ש   ּפֹה ֲחֻתּנָּ ִרית, ּפֹה יֵׁ נוּ  ּבְ ַרב ְלַצֲערֵׁ ש   הָּ ה, יֵׁ יָּ ש   ּפֹה ְלוָּ  ִנחּום יֵׁ

ִלים, ּפֹה יש   ֲאבֵׁ ְטַרְיְמל, ְלַהְלּבִ ְ יש   ּפֹה ֶאת ַהש ּ  ּפֹה ּכֹוַבע, ְלַהְלּבִ

יש   ֶגד ְלַהְלּבִ ה ּבֶ ִלים... מָּ ה ֲאבֵׁ ׂשָּ ה?  עָּ ׂשָּ ֶזה ּכֹוַבע ְלַעְצמוֹ  עָּ  ַצד:  ּכָּ

ד ְטַרְיְמל, ֶזה ֶאחָּ ְ ד ַצד ש  ה  ֶזה ֶאחָּ ְמחָּ א  לׂשִ ךְ  -ּכֹוַבע. ּבָּ  ֶזה ֶאת ְמַהּפֵׁ

ְטַרְיְמל, ַעל ְ ךְ  ש  ִלים ֶאל הֹולֵׁ ךְ  - ֲאבֵׁ מּוט, לּכֹוַבע ֶאת ֶזה ֶזה ְמַהּפֵׁ  קָּ

ו ךְ הֹולֵׁ  ָּ ִדים ַעְכש  ךְ  לְמֻכּבָּ ה... הֹולֵׁ כָּ ז ּכָּ ה אָּ ּמָּ ְהֶיה לָּ ּיִ ֶ ִרים ש  בָּ נּו ּדְ  לָּ

ל ֶ ַלח?... ש  ֶ ם ְמתּוש  ה, חֹוְזִרים ַאּתֶ ּובָּ ְתש  ַמר ִמי ּבִ ֶכם אָּ ם  לָּ ַאּתֶ ֶ ש 
אֹות רָּ ה ְצִריִכים ְלהֵׁ ּנֶ ֻ אֹות ?ֶקֶרן ְמש  רֹות, ַהּפֵׁ ן ְמֻפּזָּ ַתּקֵׁ ן ֶאת ּתְ קָּ  ַהּזָּ

 , ךָּ ּלְ ֶ םש  ִמיד ַאּתֶ אוּ  יֹוְדִעים ּתָּ י רָּ ֵׁ נש  נוּ  ַאְ לֹומֵׁ ְ נוּ  ַעל ש  י ל"זַ  ַרּבֵׁ נוּ  ּכִ  ַרּבֵׁ

ַלךְ  ל"זַ  רֹות ִעם הָּ לֹות, ְמֻסּדָּ אֹות ְמֻסְלסָּ  .ּפֵׁ
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 ידי על גם. בראשית מעשה יום בכל יקרא, בנים דוליג צער לו שיש ימ
 .גזלה של מעלילות צולינ הקריאה

 )ספר המידות, בנים ח"ב, סעי' א(
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ית( א) ִ ֵראש  א ב ְּ רָּׁ ַמִים ֵאת ֱאל ִהים ב ָּׁ ָּׁ ֵאת ַהש   ץ וְּ רֶׁ אָּׁ  :הָּׁ

ֶרץ( ב) אָּ ה ְוהָּ ְיתָּ ֹבהוּ  ֹתהוּ  הָּ ךְ  וָּ י ַעל ְוֹחשֶׁ נֵׁ  ְורּוַח  ְתהֹום ּפְ
י ַעל ְמַרֶחֶפת ֱאלִֹהים נֵׁ ִים ּפְ  :ַהּמָּ

 :אֹור ַוְיִהי אֹור ְיִהי ֱאֹלִהים ַוּיֹאֶמר( ג)

ְרא( ד) אֹור ֶאת ֱאלִֹהים ַוּיַ י הָּ ל טֹוב ּכִ ְבּדֵׁ ין ֱאלִֹהים ַוּיַ אֹור ּבֵׁ  הָּ
ין ךְ  ּובֵׁ  :ַהֹחשֶׁ

א( ה) ְקרָּ אֹור ֱאלִֹהים ַוּיִ ךְ  יֹום לָּ א ְוַלֹחשֶׁ רָּ ה קָּ ְילָּ  ֶעֶרב ַוְיִהי לָּ
ד יֹום ֹבֶקר ַוְיִהי  פ: ֶאחָּ

*** 

ר( ו) ִהי ֱאל ִהים ַוי  אמֶׁ ִקיעַ  יְּ ךְּ  רָּׁ תו  ִים ב ְּ ָּׁ יל ִויִהי ַהמ  ד ִ ין ַמבְּ  ַמִים ב ֵ
ִים מָּׁ  :לָּׁ

ַעשׂ ( ז) ִקיַע  ֶאת ֱאלִֹהים ַוּיַ רָּ ל הָּ ְבּדֵׁ ין ַוּיַ ִים ּבֵׁ ר ַהּמַ ֶ ַחת ֲאש   ִמּתַ
ִקיעַ  רָּ ין לָּ ִים ּובֵׁ ר ַהּמַ ֶ ַעל ֲאש  ִקיעַ  מֵׁ רָּ ן  ַוְיִהי לָּ  :כֵׁ

א( ח) ְקרָּ ִקיעַ  ֱאלִֹהים ַוּיִ רָּ ִים לָּ מָּ ָּ  יֹום ֹבֶקר ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ש 
ִני ֵׁ  : ש 

*** 

ר( ט) וו   ֱאל ִהים ַוי  אמֶׁ ִים ִיק ָּׁ ַ ַחת ַהמ  ַמִים ִמת ַ ָּׁ ל ַהש   ם אֶׁ קו  ד מָּׁ חָּׁ  אֶׁ
ה אֶׁ ֵתרָּׁ ה וְּ ָּׁ ש  ב ָּׁ ִהי ַהי ַ  :ֵכן ַויְּ
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א( י) ְקרָּ ה ֱאלִֹהים ַוּיִ ָּ ש  ּבָּ ה ֶאֶרץ ַלּיַ ִים ּוְלִמְקוֵׁ א ַהּמַ רָּ ים קָּ  ַיּמִ
ְרא י ֱאלִֹהים ַוּיַ  :טֹוב ּכִ

א ֱאלִֹהים ַוּיֹאֶמר( יא) ֵׁ ְדש  ֶרץ ּתַ אָּ א הָּ ֶ ש  ב ּדֶ ׂשֶ ץ ֶזַרע ַמְזִריעַ  עֵׁ  עֵׁ
ִרי ה ּפְ ִרי ֹעׂשֶ ר ְלִמינוֹ  ּפְ ֶ ֶרץ  ַעל בוֹ  ַזְרעוֹ  ֲאש  אָּ ן ַוְיִהי הָּ  :כֵׁ

א( יב) ֶרץ ַוּתֹוצֵׁ אָּ א הָּ ֶ ש  ב ּדֶ ׂשֶ הוּ  ֶזַרע ַמְזִריעַ  עֵׁ ץ ְלִמינֵׁ ה ְועֵׁ  ֹעׂשֶ
ִרי ר ּפְ ֶ הוּ  בוֹ  ַזְרעוֹ  ֲאש  ְרא ְלִמינֵׁ י ֱאֹלִהים ַוּיַ  :טֹוב ּכִ

י יֹום ֹבֶקר ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי( יג) ִ ִליש  ְ  : ש 

*** 

ר( יד) ִהי ֱאל ִהים ַוי  אמֶׁ א ר ת יְּ ִקיעַ  מְּ רְּ ַמִים ב ִ ָּׁ יל ַהש   ד ִ ַהבְּ ין לְּ  ב ֵ
ם ו  ֵבין ַהי  ה ו  לָּׁ יְּ יו   ַהל ָּׁ הָּׁ א ת ת וְּ ֲעִדים לְּ מו  לְּ ִמים ו  יָּׁ לְּ ִנים ו  ָּׁ ש   :וְּ

יוּ ( טו) ְרִקיעַ  ִלְמאֹורֹת ְוהָּ ַמִים ּבִ ָּ ִאיר ַהש ּ ֶרץ ַעל ְלהָּ אָּ ן ַוְיִהי הָּ  :כֵׁ

ַעשׂ ( טז) י ֶאת ֱאלִֹהים ַוּיַ נֵׁ ְ ֹארֹת ש  ֹדִלים ַהּמְ אֹור ֶאת ַהּגְ  ַהּמָּ
ֹדל ֶלת ַהּגָּ ֶ אֹור ְוֶאת ַהּיֹום ְלֶמְמש  ֹטן ַהּמָּ ֶלת ַהּקָּ ֶ ה ְלֶמְמש  ְילָּ  ַהּלַ
ת ִבים ְואֵׁ  :ַהּכֹוכָּ

ן( יז) ּתֵׁ ם ַוּיִ ְרִקיַע  ֱאלִֹהים ֹאתָּ ִים ּבִ מָּ ָּ ִאיר ַהש ּ ֶרץ ַעל ְלהָּ אָּ  :הָּ

ֹל( יח) ּיֹום ְוִלְמש  ה ּבַ ְילָּ יל ּוַבּלַ ין ּוֲלַהְבּדִ אֹור ּבֵׁ ין הָּ ךְ  ּובֵׁ  ַהֹחשֶׁ
ְרא י ֱאלִֹהים ַוּיַ  :טֹוב ּכִ

 : ְרִביִעי יֹום ֹבֶקר ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי( יט)
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*** 

ר( כ) צו   ֱאל ִהים ַוי  אמֶׁ רְּ ְּ ִים ִיש  ַ ץ ַהמ  רֶׁ ֶׁ ש   ש  פֶׁ ה נֶׁ ף ַחי ָּׁ עו  ֵפף וְּ עו   יְּ
ץ ַעל רֶׁ אָּׁ ֵני ַעל הָּׁ ְּ ִקיעַ  פ  ִים רְּ מָּׁ ָּׁ  :ַהש  

א( כא) ְברָּ יִנם ֶאת ֱאלִֹהים ַוּיִ ּנִ ֹדִלים ַהּתַ ת ַהּגְ ל ְואֵׁ ה ֶנֶפש   ּכָּ  ַהַחּיָּ
ת רֶֹמׂשֶ ר הָּ ֶ ְרצוּ  ֲאש  ָּ ִים ש  ֶהם ַהּמַ ת ְלִמינֵׁ ל ְואֵׁ ף עֹוף ּכָּ נָּ הוּ  ּכָּ  ְלִמינֵׁ

ְרא י ֱאלִֹהים ַוּיַ  :טֹוב ּכִ

ֶרךְ ( כב) ם ַוְיבָּ אֹמר ֱאלִֹהים ֹאתָּ רוּ  לֵׁ ִים ֶאת ּוִמְלאוּ  ּוְרבוּ  ּפְ  ַהּמַ
ים ּמִ ּיַ עֹוף ּבַ ֶרץ ִיֶרב ְוהָּ אָּ  :ּבָּ

י יֹום ֹבֶקר ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי( כג) ִ  : ֲחִמיש 

*** 

ר( כד) ֵצא ֱאל ִהים ַוי  אמֶׁ ו  ץ ת  רֶׁ אָּׁ ש   הָּׁ פֶׁ ה נֶׁ ה   ַחי ָּׁ ִמינָּׁ ה לְּ ֵהמָּׁ  ב ְּ
ש   מֶׁ רֶׁ תו   וָּׁ ַחיְּ ץ וְּ רֶׁ ה   אֶׁ ִמינָּׁ ִהי לְּ  :ֵכן ַויְּ

ַעשׂ ( כה) ת ֶאת ֱאלִֹהים ַוּיַ ֶרץ ַחּיַ אָּ ּה  הָּ ה ְוֶאת ְלִמינָּ מָּ הֵׁ  ַהּבְ
ּה  ת ְלִמינָּ ל ְואֵׁ ה ֶרֶמשׂ  ּכָּ מָּ ֲאדָּ הוּ  הָּ ְרא ְלִמינֵׁ י ֱאלִֹהים ַוּיַ  :טֹוב ּכִ

ה ֱאלִֹהים ַוּיֹאֶמר( כו) ם ַנֲעׂשֶ דָּ נוּ  אָּ ַצְלמֵׁ נוּ  ּבְ ְדמּותֵׁ  ְוִיְרּדוּ  ּכִ
ם ִבְדַגת ַמִים ּוְבעֹוף ַהּיָּ ָּ ה ַהש ּ מָּ הֵׁ ל ּוַבּבְ ֶרץ  ּוְבכָּ אָּ ל הָּ  ּוְבכָּ
ֶרֶמשׂ  שׂ  הָּ רֹמֵׁ ֶרץ ַעל הָּ אָּ  :הָּ
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א( כז) ְברָּ ם ֶאת ֱאלִֹהים ַוּיִ דָּ אָּ ַצְלמוֹ  הָּ ֶצֶלם ּבְ א ֱאלִֹהים ּבְ רָּ  ּבָּ
ר ֹאתוֹ  כָּ ה זָּ בָּ א ּוְנקֵׁ רָּ ם ּבָּ  :ֹאתָּ

ֶרךְ ( כח) ם ַוְיבָּ ֶהם ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ֹאתָּ רוּ  ֱאלִֹהים לָּ  ּוְרבוּ  ּפְ
ֶרץ ֶאת ּוִמְלאוּ  אָּ הָּ  הָּ ֻ ְדַגת ּוְרדוּ  ְוִכְבש  ם ּבִ ַמִים ּוְבעֹוף ַהּיָּ ָּ  ַהש ּ
ל ה ּוְבכָּ ת ַחּיָּ רֶֹמׂשֶ ֶרץ ַעל הָּ אָּ  :הָּ

ה ֱאלִֹהים ַוּיֹאֶמר( כט) י ִהּנֵׁ ַתּתִ ֶכם נָּ ל ֶאת לָּ ב ּכָּ ׂשֶ עַ  עֵׁ  ֶזַרע ֹזרֵׁ
ר ֶ י ַעל ֲאש  נֵׁ ל ּפְ ֶרץ כָּ אָּ ל ְוֶאת הָּ ץ ּכָּ עֵׁ ר הָּ ֶ ץ ְפִרי ּבוֹ   ֲאש  עַ  עֵׁ  ֹזרֵׁ
ַרע ֶכם זָּ ה ִיְהֶיה לָּ ְכלָּ  :ְלאָּ

ל( ל) ת ּוְלכָּ ֶרץ ַחּיַ אָּ ל הָּ ַמִים עֹוף ּוְלכָּ ָּ שׂ  ּוְלֹכל ַהש ּ  ַעל רֹומֵׁ
ֶרץ אָּ ר הָּ ֶ ה ֶנֶפש   ּבוֹ  ֲאש  ל ֶאת ַחּיָּ ב ֶיֶרק ּכָּ ׂשֶ ה עֵׁ ְכלָּ ן ַוְיִהי ְלאָּ  :כֵׁ

ְרא( לא) ל ֶאת ֱאֹלִהים ַוּיַ ר ּכָּ ֶ ה ֲאש  ׂשָּ ה עָּ  ַוְיִהי ְמֹאד טֹוב ְוִהּנֵׁ
י יֹום ֹבֶקר ַוְיִהי ֶעֶרב ִ ש ּ ִ  : ַהש ּ

*** 

ו  ( א) ֻכל  ַמִים ַויְּ ָּׁ ץ ַהש   רֶׁ אָּׁ הָּׁ ל וְּ כָּׁ ם וְּ אָּׁ בָּׁ  :צְּ

ּיֹום ֱאֹלִהים ַוְיַכל( ב) ִביִעי ּבַ ְ ר ְמַלאְכּתוֹ  ַהש ּ ֶ ה ֲאש  ׂשָּ ּבֹת עָּ ְ ש   ַוּיִ
ּיֹום ִביִעי ּבַ ְ ל ַהש ּ ר ְמַלאְכּתוֹ  ִמּכָּ ֶ ה ֲאש  ׂשָּ  :עָּ

ֶרךְ ( ג) ִביִעי יֹום ֶאת ֱאֹלִהים ַוְיבָּ ְ ש   ַהש ּ י ֹאתוֹ  ַוְיַקּדֵׁ ַבת בוֹ  ּכִ ָּ  ש 
ל ר ְמַלאְכּתוֹ  ִמּכָּ ֶ א ֲאש  רָּ  :ַלֲעׂשֹות ֱאֹלִהים ּבָּ
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