
  

 

    

 

 

 

  

 

  

  
 למען לדורותיכם למשמרת ממנו העומר מלא
). לב טז שמות( 'וגו האכלתי אשר את הלחם יראו

 המן אוכלי הדורות כל שיהיו בזה הכונה
 מקום בכל שם הנשפע השפע ידי על, באתכסיא

, שמה לשישרא מקום לכל ומתפשט, נגנז שהוא
, הלחם את ישראל של הדורות כל יראו למען
:ד"בס הוא נכון כי והבן, כמוהם יאכלו הם שגם

  (ישמח משה)                                       

 הכתוב שאמר זהו, 'וגו ישראל ובני משה ישיר אז
 אלי לבי שהטה ל"ר, אלי ויט' ה קויתי קוה

, שועתי וישמע כן על, רצונו ולעשות לכובשו
 ויעלני', וגו נאקתם את אלקים שמעוי שנאמר

 על ויקם. לבנים מטיט, היון מטיט שאון מבור
 ל"ר, הים וביזת מצרים ביזת לי שנתן רגלי סלע

 שפירש דרך על, רגלי על העמידני הביזה שבזה
, ברגליהם אשר היקום כל את) ו, יא דברים( י"רש

                   :והבן, רגליו על המעמידו אדם של ממונו זה
  (ייטב לב)                                                                                               

 סוף ים לגוזר) יג, קלו תהלים( דכתיב והיינו
 חסדו ידי על שהיה, חסדו ולםלע כי לגזרים
, שם( כן וכמו, למעשה טובה מחשבה שצירף

 מה כי. חסדו לעולם כי בשר לכל לחם נותן) כה
 אדם של מזונותיו קשה.) קיח פסחים( שאמרו

 ל"ז שאמרו מחמת הוא, סוף ים כקריעת
 וקפחתי מעשי את הרעותי) ב"ע פב קידושין(

 ברצון עליו כשמקבל ואמנם, פרנסתי את
 ה"הקב שוב, והלאה מהיום יתברך חקיו ורלשמ
, ולפרנסו לזונו למעשה לצרפו בחסדו נוהג

 ומשביע ידך את פותח) טז, קמה שם( וכדכתיב
 הרצון היינו, רצון) ידי על, (רצון" חי" לכל

, לעתיד מעתה שמים מלכות עול עליו שמקבל
 ממטיר הנני) ד, טז( להלן דכתיב והיינו. וכאמור

 הילך אנסנו למען' וגו השמים מן לחם לכם
 העבר על אשגיח שלא, הכוונה, לא אם בתורתי

, בתורתי הילך אנסנו אם כי, בתורתי הלך כבר אם
 אז בתורתי והלאה מהיום לילך בדעתו אם

  )(ייטב לב               ':וגו ולקטו] העם[ ויצא אפרנסנו

 ואתם לכם ילחם' ה הפסוק על 'הק בזוהר
, תפלה מלומר שתחרישו ל"ור, תחרישון
 מלא בפה להתפלל לאדם צריך הלא ולכאורה

 משה צוה והאיך, מבוקשו שיעשה ת"להשי
 אסמכיה זה ועל, לגמרי שיחרישו לישראל

 דהיינו', וגו רגליך משבת תשיב אם קראל
 האמונה ויראה קודש השבת יום את שתשמור

 ואז, לתפלה עוד תצטרך לא וממילא, שלך
 דהיינו, דבר' ד פי כי אביך יעקב נחלת והאכלתיך

 תפלה מלומר לגמרי תחריש אתה אם אף שאז
 להמלאכים ידבר שהוא, דבר' ה פי כי ורק, בפה

 מפני, להושע וכלת כן גם הישועה לך למסור
 יום שמירת ידי על האמונה המלאכים שיראו
                         :והבן, שבפה התפלה בלא אף השבת

  (קדושת יו"ט)                                                                                      

ונל"פ עוד מאמר הכתוב  ה' איש מלחמה ה' שמו,
בסוף הפרשה ויאמר כי יד על כס יה מלחמה לה' 
בעמלק מדור דור, פירש"י ידו של הקב"ה הורמה 

להיות לו מלחמה ואיבה  לישבע בכסאו
במלחמה עולמית, ומהו כס ולא נאמר כסא ואף 

השם נחלק לחציו, נשבע הקב"ה שאין שמו 
שלם ואין כסאו שלם עד שימחה שמו של 
עמלק כולו, וכשימחה שמו יהיה השם שלם 
והכסא שלם וכו', והאלשיך הק' האריך לבאר 
שעיקר מלחמת עמלק היינו מלחמת היצה"ר, כי 

מוסיפים כח בשרו של עמלק הוא ס"מ  עוונותינו
הוא השטן וכל אחד מישראל צריך ללחום 
מלחמה זו, עכת"ד, והנה אמרו חכז"ל שאלמלא 
הקב"ה עוזרו אינו יכול לו, וז"פ הכתוב ה' איש 
מלחמה שהקב"ה הוא בעל מלחמה כמ"ש 
מלחמה לה' בעמלק מדור דור, ותכלית מלחמה 

  (דברי יואל)                  זו ה' שמו, שיהיה השם שלם.  

ראוי להתבונן מפני מה  סוס ורוכבו רמה בים וגו'.
נענשו המצריים במידה זו, שהיו סוס ורוכבו 
שניהם קשורים זה בזה וכך נאבדו ביחד, ונראה כי 
הרי מרכבות פרעה וחילו היה מן הירא דבר ה', 

שר הן המה נתנו הסוסים וכמבואר ברש"י א
לפרעה ולמצרים לרדוף אחרי ישראל, וכל 
תחבולות רשעים מרמה, שבזה בקשו להראות 
לישראל כי יראי ה' המה, שהרי הסוסים הללו 
ניצולו ממכת הדבר והברד מחמת יראת ה' אשר 
בקרבם ובזה ביקשו להמשיכם אליהם להתחבר 
עמהם להיות לעם אחד, ולכן נענשו יחד עם 

ם, כי בסוסים הללו חשבו מזימות הסוסי
להתחבר לישראל להשקיעם בטומאת מצרים, 

 (ברך משה)            בהם חטאו ובהם נידונו.                      

ובמכילתא, לא הביאן הקב"ה  ויהי בשלח וגו'.
לא"י אלא דרך המדבר, אמר הקב"ה אם אני מביא 
עכשיו את ישראל לארץ, מיד מחזיקים אדם 

והם בטלים מן התורה, אלא  בשדהו ואדם בכרמו
אקיפם במדבר מ' שנה שיהיו אוכלין מן ושותין 
מי הבאר והתורה נבללת בגופן, וצ"ב, ונראה 
לפרש שכשהיו ישראל במצרים היו משועבדים 
בב' סוגי גלויות, הא' גלות הגשמית, שהיו נתונים 
תחת יד מצרים אשר מררו את חייהם בקושי 

וא גלות השעבוד בחומר ובלבנים, והב' ה
הרוחנית שהיו משוקעים במ"ט שערי טומאה 
וכידוע, ואם הביאם הקב"ה לא"י מיד היו טועים 
לומר כי העיקר הוא החירות מגלות הגשמית 
ולכן בראותם מלחמה יאמרו כי לא השיגו 
התועלת בצאתם משם, אחר שגם עתה אין להם 
חירות גשמית ולכן הקיפם הקב"ה במדבר מ' 

בגופן ויבינו שעיקר  שנה עד שיבלל התורה
החירות הוא חירות רוחנית שיתקרבו אל בוראם 
ואז שוב לא יחזרו למצרים מחמת מלחמה 

  )שפתי צדק(                                                                 גשמית.
בשעה שהאדם רואה שמדת הדין מתוחה לפניו העצה 

  היא להתעצם מאוד באמונה ובבטחון ובזה ינצל

' לה לא אם יצעק מי ולמול הקש אלי תצעק מה
 קראתי) ג ב יונה( דכתיב, צרה בעת ובפרט, אלהיו
), ה קיח תהלים( יה קראתי המצר מן, לי מצרה

 שלא עוד כל הלא להתפלל שהרבה לצד ואם
 רואני עוד, מתפלה ירף לא לו בצר מהעונה נענה

', וגו מטך את הרם' ה לו ואמר, תפלתו נתקבלה כי
, למה אלי תצעק מה שאמר זה קבלנות כן אם

 להיכן, ויסעו ישראל בני אל דבר אומרו קשה עוד
 הכוונה ואם, לפניהם והים מאחור רודף אם, יסעו

 את הרם לומר לו היה כן אם, הים שיבקע אחר
  ':וגו ישראל בני אל דבר יאמר כן ואחרי', וגו מטך

 ב"ח ק"זוה( ל"ז מאמרם פי על הענין יתבאר אכן
 אלו אף' כו אלו מה בדין יןנתונ היו שישראל:) קע

 מעשים הוא הרחמים כח כי הוא ידוע ודבר', כו
 כח יוסיפו, למטה האדם יעשה אשר טובים
 והוא, הכח ימעיטו מ"ב ולהיפך, הרחמים במדת
 לצד והנה, תשי ילדך צור) יח לב דברים( אומרו
 מדת עליהם קטרגה ישראל כי עליון אל שראה

 אין אבל, ישראל לצדק' ה חפץ כי אמת והן, הדין
 כן על אשר, כנזכר מעשיהם לצד ברחמים כח

, אלי תצעק מה, נצחת תשובה למשה אמר
 חפץ שאני הגם, בידי תלוי הדבר אין כי פירוש
 הדין מדת ראוים אינם שהם כיון, נס עשות

 הדין מדת כנגד ברחמים כח ואין, מונעת
 פירוש ישראל בני אל דבר אליו ואמר, המונעת

, והרחמים החסד צד להגביר וצההיע העצה זאת
, לבם בכל באמונה ויתעצמו ישראל בני אל דבר

 כי הבטחון סמך על, שיחלק קודם הים אל ויסעו
 תתגבר זה ובאמצעות, נס להם אעשה אני

 באמצעות פירוש, מטך את הרם ואתה, הרחמים
 כי, הים ובקע הנס להם נעשה הטוב מעשה

, טובהל להכריעם הלז" והאמונה הבטחון גדול"
 בן נחשון הוא הראשון וצדיק, היה שכן ותמצא
 שאמר עד הים נבקע ולא גרונו עד ונכנס עמינדב

 ובזה) לז סוטה( ל"ז כמאמרם נפש עד מים באו כי
 כי לומר לי ונראה, נכון על הכתובים נתיישבו

, עליהם הדין תגבורת טעם להם לומר' ה רשם
 הלא ואמרו, האמונה בלבם המעיטו שהם לצד
 כנגד לעשות' ה צוה לזה, מצרים עבוד לנו טוב
 רמזם בזה גם, תוקף בכל האמונה הצדקת זה עון

  (אוה"ח הק')   :מחדש הדין תגבורת הסובב לדעת

  ע"י אמונה זוכה בפרנסה מבלי יגיעה
 מן לחם לכם ממטיר הנני' כו משה אל' ה ויאמר

 תמיד ההוה בדבר שופירו הנני פירוש השמים
 אומרים שאתם מה אומר יתברך שהשם כלומר

 מוכן עת בכל תמיד אני לפרנסה שצריכים
 ביומו יום מידי איש לכל ולתת לפרנס ומזומן

 פירוש' כו ולקטו העם ויצא. מהשמים פרנסתו
 מהגדר ויוצא הבטחון מחוסר הוא כשאדם אך

 ביומו יום דבר ולקטו'. בה לבטוח והראוי הנכון
 כי מחדש הלקיטה אליו להתחדש צריך רושפי

 מזומנת פרנסתו היתה נאמן בלב בוטח היה אם
 הזה כמטר אם כי כלל ועבדות בצער שלא לו

'. כו ולקטו העם ויצא וזהו ביגיעה שלא ההולך
 להיות יביאו אשר את והכינו הששי ביום והיה
 כל לטוב וכוונתו לשמים עבודתו שעובד מי שכל

 בהיר אז לומד או שעוסק מה בכל השבוע ימי
 בקרבו נתלהב הששי יום בא ביום בשחקים הוא

 עשה שלא אף הבא השבת יום של הבהירות אז
 ברכו החול ימי של המעשה רק יום הכנת עדיין

 את להרגיש גידיו ה"ושס אבריו ח"ברמ וקדשו
 הששי ביום בהתקרבו מיד קודש השבת יום

 להחו ימי על טוב סימן הדבר זה ונמצא בבוקר
 נוח עשייתו היתה ואם בקדושה היו אם ההוא

 הששי יום בוקר כשבא לבריות ונוח לשמים
 ביום והיה וזהו בואו טרם שבת קדושת מרגיש
 הששי ביום לכם כשיהיה פירוש והכינו הששי

  

  טתרע"גליון 
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 יביאו אשר את. בפנימיות אצליכם דרבה הכנה
 לכם יהיה השבת צורכי שתכינו קודם פירוש

 אשר על משנה והיה. מןסי הוא זה עצמיות הכנה
 החול ימי שכל נכון שתדע פירוש יום יום ילקטו

 עסקיכם פירוש תורה פירוש משנה לכם היה
 במדרגה שאתם כיון עצמה כתורה היה מסתמא

  (נועם אלימלך)                                        :ל"וק הקדושה זו

 עומד היה משה ן"רמב כתב אלי תצעק מה
 ל"א שכבר י"ואעפ, זה נכתב שלא י"אעפ בתפלה

 לא כי מתפלל' הי מ"מ בפרעה דהואכב ה"הקב
' הי לא ה"מרע ד"ולפע, ש"ע יעשה מה יודע' הי

' ה לישועת ממתין והיה מעלה כלפי מטריח
 ישראל דברי אך, הובטח שכבר ממצרים

 עוד לסבול יכול לא אותו' מנערי' הי ותרעומתם
 שיניח כדי ישועתו ימהר ה"שהקב התפלל כ"ע

' יה וזאת, ותרעומתן ישראל מסבלות הוא
 תחרישון שאתם כדי לכם ילחם' ה' לה תפלתו
. ד"לפע נכון והוא עלי תלונותיכם מדברי

  חתם סופר)(                                                               . ]ט"תקפ[

 הנראה. המדבר עליהם סגר בארץ הם נבוכים י"א
 ז"העוה בתאוות משוקע האדם אם כי בזה לרמז

 הם נבוכים פ"וז. אצלו בגלות הוא הדבור גם אזי
 שאינם הדבור כח. המדבר הםעלי סגר בארץ

 בדחילו כראוי מפיו הדבור להוציא יכולים
  (תפארת שלמה)      :לנכון הראויה בכוונה ורחימו

 שלא' פי. השמים מן לחם לכם ממטיר הנני י"א
 שם( אמר למעלה כי. וזהב לכסף עוד תצטרכו

 סוף מים ישראל את משה ויסע) י"וברש, כב, טו
 הים ביזת לשון וזהו. כ"בע הסיען ל"רז ודרשו
. באברהם ש"כמ כזה בכסף בזיון לשון שהוא

 לאברהם אשר הפלגשים ולבני) ו, כה בראשית(
 מפרעה לו שהיה וזהב כסף כל מתנות נתן

 כלל ליהנות רצה שלא להם נתן הכל ומאבימלך
  תפארת שלמה)(                                                   :ל"כנ ממנו

אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה' 
אמנם יש להבין  ויאמרו לאמר אשירה לה' וגו'.

האיך ירהיב בנפשו אדם קרוץ מחומר שפל ובזוי 
לזמר ולשורר לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה, 

לזה אמר כי גאה גאה, ובתרגום ארי אתגאי על 
הקב"ה רם על כל גותניא, והיינו, כי מאחר ש

רמים, וגם המלאכים הגבוהים ורמים כאפס 
וכאין הם נגדו, ובהיות הם משוררים לפניו גם בן 
אדם שוכן עפר מותר לזמר לפניו, כי נגד גדולתו 
ית' אין חילוק בין גולם בדמות תולע להמלאך 

  (עטרת יהושע)           היותר גדול וקדוש.                        

פ"א בא  בני ישראל ויסעו.מה תצעק אלי דבר אל 
הגה"ק מ' יעקב דוד זצ"ל האבד"ק קאזיניץ, 
לקאצק עוד בהיותו מו"צ בק"ק מעזריטש, והוא 
הי' מתלמידי הה"ק הרש"ל מלענטשנא 
זצללה"ה, שאל אותו הה"ק מקאצק זי"ע מה 
שלום רבך אני אוהבו מאוד אבל מה צועק 
להקב"ה לשלוח את המשיח למה אינו צועק 

בו, וזהו מה תצעק אלי, דבר אל לישראל שישו
  בני ישראל:

  יצוצות

ֵאיְנָך דֹוֵרׁש ֵמַ	ְצֶמךָ  ֶ ְדרֹש� ֵמֲאֵחִרים ַמה ׁשּ   .ַאל ּתִ
  

מספרי דבי רב ים ביאור הדבר

  ספה"ק דברי יואל
איך זה שאחרי כל התלאה שעבר על המצרים 

  רדפו אחרי בני ישראל? מה עבר אז בלבם?
ויאמרו מה ם עיו אל הדבעויהפך לבב פרעה ו

נו, ראוי דבעשינו כי שלחנו את ישראל מעזאת 
 םוחרטה בלב תנין התהפכועלהבין איך יצדק 

שלא עשו ברצונם מעיקרא, כ׳׳א מחמת 
ההכרח ובכפי׳ כמשה׳׳כ ותחזק מצרים על העם 

ם וגו׳ כי אמרו כולנו מתים, גם חלמהר לשל
צריך להבין השתנות דעתם וסברתם, כי 

לם, ואיך כימותו  מעיקרא יראו לנפשם פן
יותם מנגד לרדוף אחרי חעכשיו הפקירו 

 ישראל.

ואפ״ל דלכאורה קשה מה שהגזימו המצריים 
פחדתם לומר כולנו מתים, ובמכילתא איתא 
שאמרו לא כגזירת משה, שהרי אמר ומת כל 
בכור, וכאן אף הפשוטים מתים ה׳ או י׳ בבית 

ד, ולכאורה הלא ראו שנתקיימו כל דברי חא
מהם לא נעדר ולא נשתנה אף כמלא משה א׳ 

בזה יתקיים כדבריו ורק  םנימא, ובודאי ג
הבכורים ימותו, ורש״י פי׳ שהמצריות מזנות 

 ה,בת בעליהן וכו׳ והיו להם בכורות הרחת
כור בת, כ׳׳א חמשה לאשה אחפעמים הם 

לאביו, אמנם גם לטעם זה לא יצדק לומר כולנו 
ידיעת דר מהם עי׳ נהים, גם כי בודאי לא תמ

ת יראתם הי׳ דכיון באפשרות זה, ואפשר כי סי
תי המצרים בליכנס ל חיתשניתן רשות למש

חין, כי ידמו בולהרוג כל הבכורים שוב לא י
תם, עשכולם חייבים מיתה לצד הפלגת רש

אמת הי׳ ראוי להם ככה, אלא שניצולו מן בו
קרי״ס, בל ידם עהמשחית כדי שיתקדש ש״ש 

בור ערד ואולם בהתראת הבבוכמ׳׳ש הכתוב 
ן עי ולמחכ תבור הראותך אעמדתיך בעזאת ה

ספר שמי בכל הארץ, אמנם המצריים כאשר 
שה להם נס וניצולו ממיתה ודאית, לא עראו שנ

תם, אבל תלו סיבת עם שזהו אך לרבשמו אל ל
״ש תויב״ז שלהם, והי׳ זה סיבה מהבעהצלתם 

ר ישראל, ולזה וייהפך חלחזק את לבם לרדוף א
ה ועבדיו וגו׳ ויאמרו מה זאת עשינו כי לבב פרע

שלחנו את ישראל כי עכשיו פג פחד המיתה 
מהם, שראו שאף שניתן רשות למשחית לא 

וי״ת בקרב אליהם, אין זה כ׳׳א יראתם קשה, וה
כדי שיאגדו  םבבדעתם וחיזק את ל תסיכל א

  (דברי יואל שצח) קרי״ס.בויתקדש ש״ש 
  

שיהיה הצדיקים הקודמים זכו לישועה כדי 

  לדורות העתידים מעין הישועה

במד״ר (פ׳  ו'ויאמר ה׳ אל משה מה תצעק אלי וג
כ׳׳א סימן ג׳) הה״ד (ישעי׳ ס׳׳ה) והיה טרם 

נה עוד הם מדברים ואני אשמע עיקראו ואני א
ה הקב׳׳ה מתאווה בכ״ד המדרש, וצ׳׳ב דאדרע

לתפלתן של ישראל ולתפלתן של צדיקים, 
 ׳׳ה שיתפלל.ערומ׳׳ט לא הניחו הקב׳׳ה למש

ויתבאר בהקדם דברי כ״ק אבא מארי זלה׳׳ה 
בקדושת יו״ט (ר׳׳פ נשא) עפימ׳׳ש בספר בני 
יששכר במאמרי חנוכה לפרש עזרת אבותינו 

ולם מגן ומושיע להם ולבניהם עאתה הוא מ
זרה עאחריהם בכל דור ודור, דמה החילוק שבין 

ל העזרה מבלי עזר יצדק עה, שלשון עלישו
ה הוא תשוענעזר, והמבקשה מקודם 

, יעושמהמושיע אחר בקשת ה עכשמושי
קה הנערה המאורשה ואין מושיע עכמד׳׳א צ

לה, והנה אבותינו שהיו צדיקים גדולים הנה 
זרתם גם בטרם התפללו אליך, אבל עהיית 

ר התפלה יש לנו חכ״פ אעריהם חבניהם א
זר׳׳ת אבותינו אתה הוא מעולם עישועה, וזהו 

להם ולבניהם,  עמושיטרם יקראו, מגן ו
וד הם ע עחי׳ מושיבבשלבניהם לא הייתי אלא 

כ״ד הבני יששכר, והנה עמדברים ואני אשמע 
לש שכלינו חינו וחאנן יתמי דיתמי תש כ

השי״ת, עד שאין בנו התגברות אפי׳  תודעבב
כדי להתפלל ולהתחנן ולשפוך שיח לבקש 
ממנו הישועה, ומכ״ש שאין אנו יכולים לעלות 

מדריגת אבותינו הקדושים שהשי׳׳ת להגיע ל
שו עי׳ עזרה בלא בקשה, וא״כ מה יחזר לנו בבעי

ובי קיר, באיזה אופן נוכל להושע מאתו ית׳, זא
כי באמת לא תמנו ולא כלו רחמיו וחסדיו 

לינו, ומההכרח היא שהשי״ת יפן עהמרובים גם 
מיו עלינו ויושיענו בבחינת אבותינו טרם חרב

קשה ישלח ישועה ב לאבשנקראו יעננו, אף 
מקודש ומציון יסעדנו אף גם שאין אנו ראוים 

י שאנו במדרגה התחתונה כ״כ ע"לכך, ולפי׳׳ז 
ד שאין אנו יכולין אפילו להתפלל ולשפוך ע

זר עבבחי׳  ע׳׳כ היא הנותנת שנושעתחנונים, 
ותינו הקדושים, וזה נ״ל פי׳ הפסוק כי בכמו א

לל, כי פר נפשינו ואין בנו יכולת להתפעשמה ל
בטננו היינו לארציות וגשמיות,  רץקה לאבד
״כ מההכרח קומה עי״ז שאנו נשפלים כ״כ עו

זר עי׳ בחנו בעהיינו שע״כ תושי 'עזרתה לנו וגו
 ים עכל״ק.נונקשות ותחבאף בלא 

ן של צדיקים תומבואר מספה׳׳ק שמישוע
ל דורות ישראל, כה לעיין ישועמור נונמשך צ

צטרכו אלי׳ ו מעין ישועה זו כשיעשוושי
ית״ש  נועיי׳׳ש, ואפשר דמזה הטעם הי׳ רצו

שעת קריעת ים סוף, בשלא יתפלל משרע׳׳ה 
״ה מתאווה לתפלתן של צדיקים, באף שהק

אבל בשביל תקנת דורות הבאים שיחסר להם 
לי בקשה, בי׳ עזרה מבחכח התפלה, ויצטרפו ל

׳׳ה מלהתפלל, כדי ע׳׳ה למשרבהק מנעוע״כ 
רות שיזכו לטרם יקראו ׳ זו לדובבחילהמשיך 

נה, וז״פ דברי המדרש ויאמר ה׳ אל עואני א
ק אלי, ולכאורה קשה הרי עמשה מה תצ

׳׳ה מתאוה לתפלתן של צדיקים, לזה בהק
 ודענה עהמדרש הה״ד טרם יקראו ואני א מתרץ

מים טרם יקראו עלפדרים ואני אשמע, בהם מד
וגו׳ ולפעמים עוד הם מדברים, ותליא 

אל כנ׳׳ל, וכדי להמשיך מדריגתן של ישרב
ישועה לדורות ישראל שיצטרכו אלי׳, ע״כ מנע 

 ין זה ולא הניחו להתפלל.ענהקב׳׳ה רצון צדיק ב
  תיד) -(דברי יואל תיג 

  

  מצב דורינו במשנתו של רבינו הק'

  בספרי דבי רב "דברי יואל"

זהירות מגודל התחברות לרשעים ובפרט לאלו 

  שמראים פנים כאילו הם כשרים

ה נבין סברת הכתות המובא במכילתא מעת
 זורנחכת א׳ שבישראל האומרת דהנ״ל, ואפשר 

למצרים, המה טעו ונתנו האמנה ליראי ד׳ 
שבו שכיון שהמה הרודפים חשבמצרים, ו

אחריהם, ופרעה וכל מצרים הולכים בעצתם, 
מעתה טוב להם לחזור למצרים ויוכלו לקיים שם 

ליהם עוד מצות ד׳ באין מפריע, גם לא יגזרו ע
גזירות קשות ואכזריות, באשר שנשתנה תהלוכי 

, וע״ז 'המלוכה לאחוז בשיטתם של היראי ד
השיב להם משרע׳׳ה שאל תטעו להתדמות 

כהמצרים  םשהיראי ד׳ רוצים בטובתכם, אבל ה
וכמאמרם  והמצריים כמותם וכולם שווים לרעה,

ומא פ׳ וארא) כשר שבמצרים הרוג, חז״ל (תנ
ראיתם את מצרים היום לא וז״ש להם כאשר 

, 'תוסיפו לראותם עוד עד עולם, כלל כולם כא
ואין נפק״מ בין אלו לאלו, וכולם מצרים 

 ןואותן הכת שאומרת נפול לים הורשעים הם. 
לנפש ע״י  םיראים מאוד מגודל ההיזק הנגר

ההתחברות עם רשעים, וצריך זהירות הרבה 
להתרחק מן הצבועים המה היראי ד׳ יותר 

עים שביניהם, וגדול המחטיאו יותר מהרש
ע׳׳כ אמרו יותר טוב שנפיל עצמינו  מההורגו,

לתוך הים מלהיות נתפס לתועבותם. ולכת זו 
השיב משה רבינו ע׳׳ה אל תיראו התיצבו וראו 

כי לא יצליחו במועצתם  'את ישועת ד׳ וגו
וכולם יטבעו בים, ולא יחטיאו אתכם עוד. 

הי׳ טענתם ן, צווח כנגדנואותן הכת האומרת 
מה בשאנו נחזירם למוטב ע״י ההתחברות, 

שנצווח קדמיהון ונאמר להם דברי מוסר, ואין 
ר הם רוצים להכנע מפנינו בשש קלקול דכח

וישמעו לנו, והשיב להם משרע׳׳ה ד׳ ילחם לכם 
ואתם תחרישון, כי לא תוכלו להתגבר עליהם 

 םאלא בעזר השי״ת, כי קשה להנצל מהצבועי
(דברי יואל .המראים רשעתם בגלוייותר מאלו 

  שמו)



  
  

  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  

 

ואפ״ל עפ״י דרכם דס״ד דהסיבת עני לא 
 'א דרך חירות ולא מטעמם, וע״ד שפבחשי

׳׳ה את בספה׳׳ק מעשה ד׳ ואילו לא הוציא הקב
 ו'נינו וכבאבותינו ממצרים, הרי אנו ו

דים היינו לפרעה במצרים, ר״ל דאלמלי במשוע
קה, אלא יד חזבותינו בה את א"לא הוציא הקב

נינו עד בפרעה ברצונו הי׳ משלחם, הרי אנו ו
וד באליו שע םדיבסוף כל הדורות היינו משוע

ות הכרת תודה, וזה גרוע ומזיק בנפשי והתחיי
י׳ הנפש יותר משעבוד הגוף עיי״ש לדרכו, בחל

ל ומצטרך כווהנה כמו׳׳כ העני שאין לו מה לא
ע שהוא נעשה בדרך הטבליהנות מאחרים, 

ו, וקשה לו בד אל המחזיקים חשוומ בדמשוע
התנגדות בלגלות ולפרסם האמת אשר הוא 

״ר ככה הוא גם העובולרצון תומכיו ועוזריו, 
החזקת התורה, ישנם מנהיגים כשרים אשר ב
, ועל הפרת הדת 'על חילול שמו ית בם כואבל

לים תמיכה בל מפני שמקבוהאמונה ר״ל, א
צת התורה מאינשי דלא מעלי המחזיקים בלהר

ע״כ בדעת המינות וברעיון המדינה הציונית, ב
ים לדעת תומכיהן. וא׳׳א להם בדנעשים משוע

ת התוה״ק, עלבם בדבלגלות האמת כפי מה ש
ל זהו בואף שכוונתם לש״ש להרבצת התורה, א

קודש  עספה׳ק זרב, כמ׳׳ש ולות היצה״רבמתח
לא תקח שוחד כי היצה״ר אם  בלפרש הכתו

יקרית, עה וד ממצוה גדולחרוצה למנוע א
מצוה אחרת, כדי למנעו ממצוה במשחד עיניו 
 (דברי יואל שנו) היותר גדולה.

  

החזקת הישיבה ובתי ת״ת בוכמו״כ לענינינו 
כאן ובא״י, מוכרחים אנו לקבל תמיכה להחזקת 
התורה כי המצב קשה מאוד כידוע, אבל ח״ו 

ור מדעת התוה״ק אפי׳ זיז כ׳׳ש, ואף חלסוג א
בעולם, ויותר אני מוותר על בעד כל כסף וזהב ש

הכל, וכמו שפירשתי בנסיון של אאע׳׳ה 
ן האש על שלא רצה ששהשליכו נמרוד לכב

ולכאורה מה נסיון הוא זה להשתחוות לע׳׳ז, 
בערך רום קדושתו ומסנ׳׳פ של אאע״ה אמנם 

 ת'ודו יחאחד הי׳ אברהם שפירסם אלקותו וי
בעולם, והודיע לכל באי עולם שיש אלקי 

כל המציאות והוא יחיד ואין זולתו, הממציא 
ועכשיו שרצה נמרוד להשליכו לכבשן האש, בא 

ה, הלא אין בעולם תע״ד בטענת הסבאליו ה
המפרסם אמונת הבוית״ש, ואם תושלך  זולתך

לאש ותשרף הלא ישארו כל העולם תועים 
״ז מוטב לך לוותר עכשיו הפעם עה ריחמתעים א

יך בדרכך ולהשתחוות לע״ז, ואח׳׳כ תוכל להמש
להשריש האמונה בלבות בנ׳׳א, רק זאת הפעם 

וה לע״ז בשביל תיקון העולם, אמנם חתשת
אאע״ה השיב לו אין אני רוצה להשתחוות לצלם 

לם, ואף שהשתוקק מאוד ון העוקיאף בשביל ת
להאיר דרך לתועים ולהמשיכם לאמונת 

לא אסכים  הבוית״ש, אבל להשתחוות בשביל זה
יותר אני מוותר על הכל עולם, ובופן שאשום ב

כל מה  ישה את שלו ואני עשיתיעוהשי״ת 
י׳ הנסיון היותר גדול האפשרותי, וזה בש

שהשליך מנגד כל רצון נפשו אף בעבודת השם 
לפרסם  מה שהי׳ משתוקק בכל לבו ונפשו

שה משוחד עאמונתו ית׳ לכל באי עולם, ולא נ
 .ת'י רצונו ינאל הרצון הזה, אבל ביטל רצונו מפ

 ברי יואל שנז)(ד

  שובבי"ם
דפרשיות אלו  עין נקדים דהנה ידוענולבאר ה

א טמה ימי השובבי׳׳ם מסוגלים לתקן חה
״י בתיקון מדה נו בעתייגנ, כי באלו הימים עהידו

א דיוטרות הארץ בעזאת, שהיו במצרים 
 עבודהות גדולות וננסיו התחתונה, והי׳ להם

יק דל יוסף הצשותו וזכועזרם  ע׳׳כובקשה, וה
ריות, בעים רודסיון והיו גבנו דהגין עליהם ועמ

הרהור לא  יי עבירה יצאו מידדאולם אם מי
יצאו, ומיציאת מצרים על קבלת התורה הי׳ 

ן בזמנים אלו לכגמר התיקון שביררו הניציה׳׳ק, 
ר הקריאה מעורדיש התעוררות ע״ז התיקון 

נינים הכתובים בפרשיות אלו על הכו הזמן
 "כ, וזהו געודל תקון חטא הימרמזים ומורים ע

ר, והכוונה על דר דהענין מלחמה לה׳ בעמלק מ
שכתוב והנה מצרים נוסע  דשרו של עמלק, וע״

ים, רק נוסע עמצרים נוס בריהם ולא כתיחא
קאי על השר שראו השר של ד, דלשון יחיב

תיב ויבואו כמצרים, וכמו״כ כאן ויבא עמלק לא 
עם חיל  העמלקים לשון רבים, אף שבא ללחום

ברי רז׳׳ל, כי עיקר המלחמה בד איתאדול כדג
לכאורה דוש דעם השר, וכמ׳׳ש האלשיך הק

שנוא בעיני  כ"כולה אם עמלק דקשה קושיא ג
ור, והלא דור דשמלחמה לה׳ בעמלק מ דה׳ ע

שמו  דולאב דע אחברגהקב׳׳ה יכול לבטלו 
׳ להפיל אומה, תנו יווע כי כשרצדכרו, אמנם יוז

רשו ז״ל דמו שכתחלה, מפיל השר שלהם 
׳׳כ על מלכי חה׳ על צבא מרום במרום וא דיפקו

מה, והשר של עמלק הוא הס״ם דמה באדהא
ונותיהן מוסיפין לו כח, בעוהיצה׳׳ר, וישראל 

ן אחר עצת היצה׳׳ר מאשרים כיובמה שהול
ן א״א שיושלם מחיית עמלק כומחזקים כוחו, ל

שיעשו ישראל תשובה מעולה  דמן העולם ע
האלשיך הק׳ למה  רץן הראוי, ובזה מתבתיקו

לא הי׳ רק ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו 

ור לא דו לכלותו לגמרי, לפי שהדולא עלה בי
יהם דונות ורפו יעיין היו בהם דהיו ראויין כי ע

א יכלו להפיל שרו לגמרי למן התורה, לזה 
 באריכות. דיעייש״

ה אמחה את זכר חובזה יתבאר הכתוב כי מ
הנה מ״ש תמחה את זכר עמלק הכוונה דעמלק, 

נ״י בוכ״ע הזהיר לבאלשיך, שהבעל השר כמ׳׳ש 
רו על יצרם הרע, וממילא יתקיים אח״כ בשיתג

ה אמחה שיהי׳ מחיית עמלק בפועל ע״י חכי מ
נ״י הוא ללחום ב״ע, ועיקר הפעולה של כובה

״כ ה׳ חזהו מלחמה עמלק, ואדמלחמת היצר 
שיהי׳ התיקון א כבל דם, וע״כ לעתידיגמור בע

שלימות, ממילא יהי׳ גם מחיית עמלק ב
 -(דברי יואל תכא  י הא בהא תליא.כבשלימות 

 תכב)

  מחיית עמלק

שעה בה׳ איש מלחמה ה׳ שמו, פירש״י ז׳׳ל אף 
שהוא נלחם ונוקם מאויביו אוחז הוא במדתו 

ל״פ עוד מאמר וניי״ש, ע כו'ל ברואיו ולרחם ע
הכתוב בסוף הפרשה ויאמר כי יד על כס י׳׳ה 
מלחמה לה׳ בעמלק מדור דור, פירש״י ידו של 

לו מלחמה  תלישבע בכסאו להיו מההורהקב׳׳ה 
ואיבה בעמלק עולמית, ומהו כס ולא נאמר 

לק לחציו, נשבע הקב׳׳ה נחכסא ואף השם 
שימחה  דעשאין שמו שלם ואין כסאו שלם 

שמו של עמלק כולו, וכשימחה שמו יהי׳ השם 
, ובספה״ק פי׳ הפסוק 'שלם והכסא שלם וכו

הלים כ׳) ימלא ה׳ כל משאלותיך, שזה יהי׳ כל ת(
משאלותיך שיתמלא השם ויהי׳ שמו שלם, 
והאלשיך הק׳ האריך לבאר שעיקר מלחמת 

מת היצה׳׳ר, כי עונותינו חעמלק היינו מל
עמלק הוא ס״מ הוא  בשרו של חמוסיפים כ

ן וכ׳׳א מישראל צריך ללחום מלחמה זו טהש
עכת״ד, והנה זה א״א רק בעזר השי״ת, ואלמלא 
הקב׳׳ה עוזרו אינו יכול לו כמו שאמרו חכז״ל, 
נמצא הקב׳׳ה הוא הלוחם מלחמת עמלק בכל 

ר ודור, והתכלית מזה שיהי׳ שמו שלם ד
וז״פ הכתוב ה׳  כשימחה שמו של עמלק כולו.

לחמה שהקב׳׳ה הוא בעל מלחמה כמ׳׳ש איש מ
מלחמה לה׳ בעמלק מדור דור, ותכלית מלחמה 
זו ה׳ שמו, שיהי׳ השם שלם, שאין השם שלם 
עד שימחה שמו של עמלק כולו, ולזה הקב׳׳ה 
מסייע לכל איש מישראל ללחום עם שרו של 

י׳ בחעמלק הוא הס״מ הוא היצה׳׳ר כדי שנזכה ל
ו נזכה לזה להיות ה׳ שמו, והשי״ת יעזור שבימינ

  תלח) -(דברי יואל תלז  שמו וכסאו ית׳ שלם.

  

  הילולא דצדיקיא

   זיע"א יחזקאל מקאזמירהגה"ק רבי 

  י"ז שבט תק"ע

בימי הרה"ק ר' יחזקאל מקאזמיר הי' איש אחד שלא היה מתנהג כשורה 
"עיני ד' אלוקיך הרה"ק כתיב ורצה ליסע לא"י, ובא להיפרד ממנו, אמר לו 

  בה", קריך אים נישט אין די אויגן".

כשהיה פעם בן תורה בא לבקש על פרנסה אמר לו הדבק עצמך בתורה 
ואז כולם יתפללו עליך, כמו שאנו אומרים בקדיש דרבנן על ישראל ועל 

  רבנן ועל כל מאן דעסקין באורייתא, יהא לכון חיי אריכי ומזוני רויחי.

במחלה אנושה על רגליו ל"ע, וכאשר הרופא הצדיק רבי חיים  פעם נחלה
וגם היה ממקורביו של  דוד מפיעטרקוב (יו"ד כ' שבט) שמעו הולך לפניו,

הרה"ק מקאזמיר, שלחו להזמינו לבקר את רבו הק' וכאשר בדק ובחן את 
רגלו נתן לו את הרעצעפ"ט וצוה לו שלא יהין לטבול במקוה כי הליחות 
והרטיבות של המקוה סכנה עצומה לרגלו, וביקש ממנו שישב עוד קצת 

ב לשלם על ביקור לפניו ואמר לו כי זמן הביקור הסתיים, ואם ירצה יתחיי
נוסף, ואח"כ נפרד ממנו ונסע לביתו, ויהי ממחרת והרופא הגיע לביהמ"ד 
והיה בין "היושבים" וככה ישב בביהמ"ד שבועות על גבי שבועות, כדרכו 
בקודש, ושאלו לו חביריו ע"ז כשהרבי ביקש ממך לשבת עוד אצלו בקשת 

לחוד וזמן יושב  כסף ע"ז וכאן אתה יושב בביהמ"ד, ענה בצחות זמן רופא
בביהמ"ד לחוד. ולאחר שביקר אצל הרה"ק מקאזמיר זי"ע והזהירו לבל 
יטבול במקוה והרה"ק לא היה יכול להתאפק מבלי לילך למקוה ומכיון 
שהרופא ישב בביהמ"ד לא רצה לעבור על דבריו בפרהסיא, הלך לטבול 

יק, אך בהחבא ובאין רואים בשעה ג' לפנה"ב, כדי שלא יוודע להרופא הצד
בבואו אל המקוה נסתמרו שערות ראשו, כי מצא את הרופא הצדיק איך 
שמטהר ומקדש גופו באותה שעה, וכשהבחין בו הרופא עלה בת צחוק 
על פניו אולם לא דיברו מאומה, אחרי זה שלח הרה"ק מקאזמיר לשאול 
את הרופא למה צחק בעת שמצא אותו במקוה, והלא היה מסתבר 

על בריאותו והולך לטבול, ענהו הרופא כי כאשר  שיכעס על שלא שומר
מבקר אצל חולה בתור רופא, נותן לו את הסממנים כמו שרופא צריך 
לתת ולפי הוראותיו וחקותיו של דרכי הרפואה, ואכן על פי חכמת 
הרפואה הרטיבות והליחות לרגלו היא מסוכנת מאוד, אך על פי דרך 

ר למחלה זו מטבילת המקוה, האמת והסוד אין רפואה מועילה טובה יות
ומכיון שמצא את הרה"ק טובל עצמו במקוה עלתה שמחה בלבו כי הבין 

  שאכן עתה בודאי תבוא הרפואה השלימה שהיא קיווה לה.

סיפר ר' אפרים בנו של הרה"ק מקאזמיר זי"ע שפעם אחת שלח אותו 
אביו בשליחות ואמר לו: קח חלה ומים ולך אל הנהר ששוכנת ליד העיר 

זמיר וכשתגיע לשפת הנהר ותראה ספינה שיורד ממנה אברך גבה קא
קומה, תיגש אליו ותגיד לו שיטול ידיו ויאכל מיד, וכן היה, כשהגיע אברך 
כזה שתיארו אביו ניגש אליו ר' אפרים ואמר לו מה שאמר לו אביו, 
והאברך אכן מיד נטל ידיו ואכל וכשהלה סעד לבו אמר שזה היה כבר 

ם כי הים היה סוער מאוד וכל מה שלקח עמו כבר אזל וכבר רגעיו האחרוני
כמה ימים שלא לקח שום דבר בפיו, והאברך הלזה היה הרה"ק מאלכסנדר 

  זי"ע יו"ד ביום ו' ההעל"ט י"ד שבט.

כשהרה"ק מקאזמיר זי"ע גמר מלאכול קעסט אצל חותנו נתן לו חותנו 
יהיה לו לפרנסה רובל ע"מ שילך לקנות סחורה וימכור בהיריד ומזה  20



  
  

  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  

 

ואכן באותו עת יצא לאור הספר הק' באר מים חיים וקנה את הספר וישב 
ללמוד בביהמ"ד ועם שאר הכסף קנה קצת וכשהי' בסוף היריד יצא 
בשוק, עבר גוי אחד וראה אותו מציע סחורתו, אמר לו עכשיו באת וזרק 

יטן לו את הסחורה על הארץ, ענה ואמר בזה"ל אוי איך בין געבליבן מ
  טיש, רמז בזה שכנראה רוצים מן השמים שיהי' אדמו"ר ויערוך שלחנות. 

  זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל
  

  סיפורי צדיקים
 ותנו הרב הצדיקחסיפר בשם מ זי"עאהרן מקרלין רבי  הק'הרב הצדיק 

 המעשה הבא, להורות עד כמה גדול כוח האמונה בצדיקים. זי"ע'ין וזמר
מאמין  ה לזה. אחד מהם היהזשני אנשים היו דרים בשני כפרים הסמוכים 

האמין, אבל  להפך: הוא לא -והשני  בצדיקים, ואשתו לא היתה מאמינה,
קשה, ועסק  אשתו היתה מאמינה. פעם אחת נפל הכפרי המאמין בחולי

בעבורו לאחד מצדיקי  וללא הועיל. התחיל לבקש שיסעו הברופאים ורפוא
מאמינה, אך כדי לעשות רצון  הדור, שיתפלל עליו. ואשתו, אף שלא היתה

נסיעתה היתה דרך הכפר השני, . ןי'רוזמ בעלה שכרה עגלה ונסעה להצדיק
בבואה לאותו כפר, מצאה שגם הכפרי ההוא  מאמין.- יתשישב שם הבל

גה זיהמ- הגיע זמן פרעון דמי החכירה של בית נתון עכשיו בצרה, כי
מאוד, והוא אין לו אפילו פרוטה. כאשר ראתה אשת  להאדון, והאדון דוחק

'ין, החליטה וזלר שהיתה מאמינה בצדיקים, שחברתה נוסעת אותו הכפרי,
עמה. בבואן לרוז'ין, כתב הממונה על כתיבת ה"פתקאות"  לנסוע יחד

בלע"ז), לכל אחת מהן "פתקא" מיוחדת עם המבוקש שלה.  (קוויטליך
 המקרה, שהנשים החליפו את פתקאותיהן, וכל אחת הגישה לצדיק וקרה

תשלומי  את הפתקא של חברתה: אשת החולה מסרה לצדיק הפתקא על
שבקשתה  ירה, והצדיק השיב לה: "ד' יושיעך"; והאשה השניה,כהחדמי 

והצדיק השיב לה,  היתה בענין החכירה, הגישה הפתקא על הבעל החולה,
יה, נהאשה הש ז) ועלוקות,"דאומגא (באנקיס בלע- שיעמידו לו קרני

באמונה חזקה שבודאי  , האמינה לתומהיםשהיתה מאמינה מאוד בצדיק
ישלח לה עזרתו מקודש  ל בקשתה, והשם יתברךתשובת הצדיק היא ע

שאל אותה בעלה: "מה ענה  דאומנא ועלוקות. בבואה לביתה,- ידי קרני- על
אומן ועלוקות. -להעמיד קרני לך הרבי השיבה, שהרבי נתן לה סגולה

כזאת, ואף שלא היה מאמין, בכל  התפלא האיש מאוד על סגולה מוזרה
קרב היום האחרון לפרעון החוב ויהי כאשר  זאת אמר: הלא דבר הוא.

מאומה, אמר: אנסה נא את עצת הרבי. עלה על מיטתו,  להאדון, ובידו אין
אומן, שפצעוהו עד - הרבה עלוקות מוצצות דם, והרבה קרני ונתן על גופו

 והנה בא אחד משומרי "החצר" של האדון בהתראה חמורה, שיביא ב דם.זו
 רחזכף מן הכפר. והשוטר היום את התשלומין, ואם לאו יגרשוהו תי

לא  להאדון, וסיפר שמצא את היהודי מוטל במטה ומתבוסס בדמו. האדון
ושלם,  רצה להאמין, שהרי ביום אתמול ראוהו כמה אנשים שהוא בריא

הלכו עבדיו  טל על מיטתו. תיכףמוויתן צו להביא אליו את היהודי כשהוא 
האדון, שהוא  שתלהיהודי, ונשאוהו על המיטה אל "החצר". כשראתה א

לספוק בכפיה לאות  מתגולל בדם ובפצעים, נכמרו רחמיה עליו, והתחילה
התנוצץ רעיון במוחו  ה קרה לך?זהגד נא מה לך, מה  -  צער, ושאלה אותו:

אתמול נסעתי העירה לחפש איזו עצה ותחבולה  - של היהודי, ויען ויאמר:
ויגיעה עלה בידי  החכירה, ואחרי רוב עמל- לתשלומי דמי להשיג את הכסף

ידי הלוואות ממכירי, וחפצתי לנסוע הביתה, אבל - הסכום על לקבץ את
 שכבר פנה היום לא מצאתי שום עגלה הנוסעת לכפר שלנו, והוכרחתי כיון

ושדדו את  ללכת ברגל, באישון לילה ואפלה. בדרך פגשוני גזלנים ושודדים,
עלי נשארתי  ת ד'כל כספי שהיה אצלי, ואותי הכו מכות נמרצות, ובחמל

אם כן הרי  -נענתה אשת האדון ואמרה לבעלה:  בחיים, כל עוד נשמתי בי.
 לרפאותו ולהבריאו, אנחנו היינו הגורמים למכותיו, ועלינו מוטל איפוא

החכירה שאתה חייב לנו בודאי נמחול לך, - דמי -  ותפן אל היהודי ותאמר:
ף ממכיריך לצורך ל כשלוית כסדוחוב ג- נעשית גם בעל אבל מסתמא הרי

המזיגה לשלוש שנים - יתן לך את ביתנאף זאת נעשה לך, ש התשלום, ולכן
יגה לשלוש זהמ- הסכים גם האדון לכך, ונתנו לו בחינם את בית בחינם.
כשמחותני, הצדיק מרוז'ין, סיים לספר  - ואמר הרב הצדיק מקרלין: שנים.

מדה לפני האשה "יאמין לי מחותני, כי בשעה שע לי את המעשה, אמר לי:
לא היתה לי שום עצה להמשיך לה ישועה על זה, רק  לבקש בענין החכירה,

  המשיכה היא ישועה מן השמים". מגודל אמונתה
  

  שירת הים
  גודל מעלת אמירת שירה שהאומרה זוכה לאומרה לעת"ל

אז ישיר. שר לא נאמר. רמז לתחיית המתים מן ובבעלי התוספות עה"פ 
התורה שעתיד לשיר שיר לעולם הבא. וא"ר מאיר א"ר אלעזר כל האומר 

ב שיאמר שירה לעולם הבא. וא"ר אני ערשירה בעולם הזה. מובטח הוא 
  בדבר.

כל מי שאומר שירה בעולם הזה ומכוין בה הרבה יזכה לאומרה בעוה"ב כי 
יש בה עוה"ז ויש בה עוה"ב ויש בה קשרי האמונה ויש בה ימי מלך המשיח. 

  (זוה"ק)

ויאמרו לאמר, לאמר לדרות כדי שלא ישכח מהם לעולם דכל מי שזוכה 
"ז יזכה בה לעוה"ב וזוכה לשבח בימיו של מלך המשיח לאומרה בעה

בשמחתו של הקב"ה שנאמר לאמר, באותו הזמן לאמר בארץ הקודש בזמן 
שישבו ישראל בארץ לאמר בגלות לאמר בגאולתם של ישראל לאמר 

  לעוה"ב (זוה"ק)

  כל האומר שירת הים בשמחה מכפרין לו על כל עונותיו
יש כמה דברים המועילים לכלא פשע ולהתם בפלא יועץ ערך סגולה איתא 

חטאת בדרך סגולה והחי יתן אל לבו להזדרז בהם כי בלא סיגופים ותעניות 
ברים כהלכתם וכמשפטן ומתן דמים יתכפרו עונותיו ובלבד שיעשה הד

ביראה ואהבה ואם לא ישמור לעשות מה יענה ליום פקודה וענוש יענש 
כפלי כפלים ממה נפשך כי הכל הוא דברי רז"ל הקדושים בש"ס ומדרשיהם 
אמת ודבריהם אמת ואם אינו מאמין ומלעיג ע"ד חכמים נידון בצואה 

ו חושש רותחת ואם מאמין ואינו מקיים הרי זה מתחייב בנפשו שאינ
להחיש מפלט לו בקלים שבדמא"י ואין לו מקום פטור וגדול עונש האחרון 
מן הראשון לא חס על כבוד קונו ועל נפשו לכן לו בכח יגבר איש לקיים כל 
דבר מדרכי התשובה ובפרט הדברים הקלים המסוגלים לכפרה ונזכיר 

היו הדברים בקצירת האומ"ר כמו שהביאם מוהרי"א ז"ל בס' צפורן שמיר ו
לזכרון תמיד לשמור ולעשות ולקיים ואלו הן כל העונה אמן יהא ש"ר בכל 
כחו (פי' בכל כוונתו ובתנועת אבריו הפנימיות) אפי' היה בו שמץ מינות 
מוחלין לו. כל השומר שבת כהלכתו אילו עבד ע"ז כדור אנוש מוחלין לו כל 

ונותיו. כל פשעיו. כל השומע אגדה מפי הדורש ועונה איש"ר מכפרין לו ע
האומר שירת הים בשמחה ובעצמו שיער כאלו הוא נצול ופרעה וחילו 
נטבעו אומר שירה מכפרין לו עונותיו. כל מי שבוכה ומתאבל על אדם כשר 
מוחלין לו על כל עונותיו. כל המתפלל בע"ש ואומר ויכלו שני מלאכי 

של  השרת אומרים לו וסר עונך וחטאתך תכופר. יסורין ממרקין עונותיו
אדם ואם קבלם מאהבה יראה זרע יאריך ימים וחפץ ה' בידו יצליח. כל 
העוסק בסדר קרבנות כאלו הקריבם ומוחלין לו על כל עונותיו. כל העוסק 
בתורה לשמה עונותיו מתכפרין ורבו מעלותיו כמו שאמרו בפרק קנין 
תורה. כל המתעטף בציצת ומניח תפלין וקורא ק"ש ומתפלל מוחלין לו 

עונותיו. כל המצטער ובוכה ביוהכ"פ כשקורין פ' אחרי על אבודיהון ע"כ 
דצדיקייא קב"ה אכריז עליו וסר עונך. כל מי שנעשה לו נס ואומר שירה 

  בידוע שנמחלו לו עונותיו:

  על ידי קריעת ים סוף זוכה האדם להאמונה ויראה
ם סוף ויראו העם את ה' ויאמינו בה' וגו'. החי' הרי"מ זצ"ל אמר שקריעת י

מביא יראה ואמונה שכן כתיב ויראו העם את ה' ויאמינו, יתרו שמע קריעת 
ים סוף ובא, רחב שמעה את אשר הוביש, ושמעה כי ה' הוא אלהים, בשמים 
ובארץ, ומכש"כ ישראל עם קדושים יש להם לשמוע קריעת ים סוף, 

וא וקרי"ס מחויב כאו"א לזכור כל ימי חייו שקרי"ס הוא בכל יום שקי"ס ה
שעברו במקום שאין דרך לעבור, וזהו קרי"ס שמעביר כל המסכים 
המבדילים והמבטלים, שלא יהי' שום מסך מבדיל להעבודה ועז"נ ישעיה 
מג) הנותן בים דרך, ונאמר (ישעיה נ"א) השמה מעמקי ים דרך לעבור 
גאולים והעיקר הוא יראה מקטן ועד גדול, ולא יכול להיות שום ידיעה בלא 

מ"ש (משלי א') יראת ה' ראשית דעת, היינו שהוא הראשונה לכל יראה, כ
הידיעות והי' מסיים, ולמה לא נבוש מד' שהוא יודע מחשבות ומשגיח 
ומלא כל הארץ כבודו, הא זה הוא דינו דשו"ע (או"ח סי' א') שצריכים ללמוד 

  אותו תמיד:

  בעת אמירת השירה מקבלים השפע שנשפע בזמן שאמרו בנ"י את השירה
יכוין בעת אמירת השירה כאילו בו בזמן יצא ממצרים ועובר את הים, והנה 

תורה לאמר בכל יום השירה כדכתיב ויאמרו לאמר וכדאיתא אחר שציונו ה
בזוה"ק שיש לומר בכל יום השירה בשמחה כאותה שעה שעברו ישראל 
את הים, א"כ בודאי יש להזמן של אמירת השירה כח גדול שיושפע שפע 

  רב כבימי זמן שאמרו ישראל את השירה. (של"ה הק')

ואפשר לפרש מה דאיתא בזוה"ק שבשבעת אמירת שירה צריך לצייר את 
הים, כי כמו ששם לא היה עדיין המן מקודם  עצמו כאילו עובר עכשיו את

שהיתה קרי"ס שע"י האמונה וראו האותות זכו להזדככות הנפש גם כן 
בזמן הזה צריך מתחילה שיהיה בחינת קרי"ס על ידי שצייר בעצמו כך 
בשעת אמירת השירה אף שא"א שיהיה כך ממש כמו אז מפני החומריות 

בחינת קרי"ס על ידי זה יוכל  שבקרבנו אך אם עושה זאת בפנימיות הנפש
  לקבל השפע המלובש בדבר ההוא שממנו בא לו פרנסתו. (מאור עינים)

  גודל מעלת אמירת שירה בשמחה
ה ובנעימה ויצייר בזוה"ק הפליגו מאוד בשבח אמירת השירה בשמח

בדעתו כאילו עומד ביבשה בתוך הים והמצרים נטבעים בתוך הים והוא 
ניצל וכמו שאם היה באותה מעמד היה אומרה בשמחה עצומה כך יש 

  לאומרה בכל יום. (עבודת הקודש להחיד"א)

  ע"י אמונה זוכים לפרנסה
 לשון ה"הקב אצל שייך איך להבין צריך. תחרישון ואתם לכם ילחם' ה

 מן תמו ספו השגחתו כשמסיר כרגע הלא צריך הוא ללחום וכי, מלחמה
 לנס צריכין היו לא שלכאורה, סוף ים קריעת ענין לבאר ונקדים :בלהות

 הים על ובספינות באניות יבואו שישראל להיות יכול שהיה, כזה גדול
 וצי בספינות כ"ג אחריהם רדפוי והמצריים, בשלום חפצם למחוז ויגיעו

 הוצרך ולמה, ימים בלב לשברם סערה רוח עליהם ויעמד ויאמר, אדיר
 אך הוא זה אל זה קרב ולא פסוק וגם, עדיף בניסא וממעט, המערכה לשדד

 יכלו האיך ביניהם הפסיקו הענן ועמוד אלהים שמלאך כיון, למותר



  
  

  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  

 

 שורש אבל :מלחמה שעשו המקרא בכל מצינו לא וגם, זה אל זה להתקרב
 מעכשיו דמיון פועל היה סוף ים וקריעת מצרים יציאת ענין שכל הדבר

, יתנהגו איך לדעת, הימים באחרית אתהם יקרה אשר להראותם, ולדורות
, הרודפים מן ולא הנרדפים מן אדם יהיה לעולם.] צג ק"ב' [בגמ דאמרינן
 הישראל יוה כן ועל, הנרדף את יבקש אלהים לרשע רודף צדיק שאפילו

, נרדפים יהיו בגוים יתערבו כי הגליות שבכל להם להורות נרדפים כאן
 שדומה הגלות שהוא הלילה כל להם להתקרב יוכלו לא העולם ואומות

, אור יהיה ערב לעת והיה, ליליא קבל דיעדי בתר עד הדבר ויתמשך, ללילה
, להים שבמצרים האחרון ירד ליבשה עלה שבישראל כשהראשון כאן כמו

 ובעת, אותם ידם תמצא שעתה סברו היבשה על הישראל את וכשראו
 דור בכל עלינו הקמים ונחלת שוסינו חלק זה, מצרים את' ה וינער ההיא

 היתה לא ת"בהשי ישראל אמונת והנה :מגדלים בנפול רב הרג ביום ודור
 משה ואמונת, הניסים י"ע ת"בהשי האמינו שהישראל, ה"משרע כאמונת

 ומופת אות הוראות שום בלי ובתמים באמת רק אחר בדבר יהתלו היתה לא
 לו פירש ולא, ויסעו ישראל בני אל דבר למשה ה"הקב אמר כן ועל), צו

 את שיסיעו לישראל לומר לו שצוה הדבר פירוש אבל, יסעו להיכן
, משה לדעת דעתם ויכוונו יקשרו רק, הזאת האמונה מבחינת מחשבתם
 מדעתם שיעתיקו), צז] א"ע ח"מ בשלח' פ ק"זוה[ מלתא תליא ובעתיקא
 ומופת אות טענת בלי שלימה באמונה להאמין רק, האלה מחשבות
 הניסים כל כן ועל, כל לעין יוושעו ז"ועי, ש"וב ה"ב הבורא וקדושת באחדות

 מחנה בין' ה הפלה איך עיניהם למראה נעשו, הנה עד רואין ישראל שהיו
 ראו לא כאן אבל, הניסים י"ע מונתםא היתה כן ועל, מצרים למחנה ישראל

, אחריהם שרדפו המצריים עם סוף בים היו שהם, מעשה בשעת נס שום
, משה אמונת כמו היתה' בה שאמונתם, ובמשה' בה ויאמינו נאמר כן ועל

 התיצבו משה להם שאמר וזהו בדעתו: מחשבתם ודבקו שקשרו י"ע והיינו
 ובטובו' בה שתבטחו רק, םהניסי בעבור תצעקו שאל', ה ישועת את וראו

, מלתא תליא ובעתיקא, שלימה אמונתכם שתהיה רק, לכם שיושיע הגדול
 פירוש, לכם ילחם' ה משה אמר כן ועל, צרכיכם כל לכם יהיה כך ידי ועל

, צרכיכם לכל לכם] ב"ע כח ביצה[ ש"כמ, דזיין מילי כל ובמשמע, לחם לשון
 שעושין כמו תחילהב לחרוש צריכין שאתם רק, עליו מחסורכם כל

 הזריעה קודם המאכל לתכלית הצריך ראשונה העובדא שהיא החרישה
  )ציון מנחם( :שלימה האמונה י"ע לכם יבוא שהכל, מלאכות ושאר

סיפר הרה"ק רבי הירשלע מליסקא זי"ע שהרה"ק רבי שמעלקא 
מניקלשבורג זי"ע לא שכב מעולם במטה אלא על כסא, וכשהיה פעם הרבי 

ות עלה רבי אלימלך מליזענסק זי"ע סידר לו את המטה ותחבולות גדול
שרבי שמעלקא ישכב במטה ויש עליה בלילה ההוא, ולמחרת היה בדעה 
צלולה מאוד עד שבשעת אמירת השירה הרים את בגדיו כי היה נדמה לו 
שעובר את הים, ועכ"ז לא שכב על המטה מאז והלאה ובזה פי' ובני ישראל 
הלכו ביבשה בתוך הים דהיינו שהיו בהתלהבות כ"כ עד שאפילו כשהיו 

  שה חשבו שהם בתוך הים. (דרכי הישר והטוב)ביב
  

  עניני פרשת המן

ידוע גודל מעלת אמירת פרשת המן אשר חז"ל אמרו אשר האומרה בכל 
יום מובטח לו שלא יחסר מזונותיו אמרנו להביא כאן דבריו הק' של 

בכוונת האומרה שלא יחסר פרשת בהעלותך  -אור המאיר ה הרה"ק בעל
  לו המזג. וזל"ק

וק שטו העם ולקטו וטחנו ברחים, או דכו במדוכה ובשלו בפרור ועשו בפס
אותו עוגות, והיה טעמו כטעם לשד השמן (במדבר יא, ח), ופירש"י לא 
ירד ברחים, ולא בקדרה ולא במדוכה, אלא משתנה היה טעמו לנטחנין 
ולנדוכין ולמבושלים, ולהבין כי הנה מה כתיב למעלה (שם יא, ו), ועתה 

 בשה אין כל, בלתי אל המן עינינו, ופרש"י מן בשחר מן בערב:נפשינו י
והכוונה כי הנה כלל זה מונח בידינו, שכללות תורתינו הקדושה ישנה 
תמיד בכל אדם ובכל זמן, ונוקב והולך מאז ראשית הבריאה עד עתיד, 
ועדיין לא פסק ענין הורדת בחינת המן לכל אחד ואחד מישראל, ועיין 

ח (לעיל ח"א קלג, ב) ביאור הכתוב (שמות טז, לג) למעלה בפרשת בשל
ויאמר משה אל אהרן קח צנצנת אחת ותן שמה מלא העומר מן, והנח 
אותו לפני ה' למשמרת לדורותיכם, ע"ש ותשכיל נפלאות, ותוכן הדברים 
להעיר לבות בני אדם לבטוח לבם בהאלהים, כי זה כל האדם שישליך את 

בת טרפו ודי מחסורו, כי לא יגמר להשיגו, נפשו ומאודו וכל אשר לו, וסי
אלא מה שקדם ברצון הקדוש ברוך הוא שהוא הנכון לפניו, ואל יחשוב כי 
פרנסתו מעותד לו על סיבה ידועה, ובהעדרה יחסור כל בו, כי אם תבטח 
נפשו באלהים, ובהיות כן יתכן לו להתמיד בעבודת הבורא בתדירי, בלי 

ות השגת מזונותיו, ואל ישגיח מהיכן הפסק מסיבת פגעי הזמן בהשתדל
יזדמן לו פרנסתו וטרפו, כאשר עינינו רואות רבים הם עם הארץ, אם 
אומרים לאחד מהם למה סרה לבך מהתמדת עבודת הבורא, אזי אמר 
יאמר עד שיהיה לי די פרנסתי וספוקי, ולכל אשר אתי מאשה ובנים, 

חרי מזונותי, ועיקר שתמצא מענה בפיו איך אניח מלאכתי מדלוק א
והלא אין לחם יורד מן השמים, ואני עמל לעמל פי, ובאמת מי שלבו 
חסור מבטחון אומר כן, כי כבר היה לעולמים, כאשר הכינו בני ישראל את 
לבם בבטחון, לכתם אחריו יתברך במדבר בארץ לא זרועה, ירד להם לחם 

חם מן מן השמים, ומצדו יתברך לא יבצר כמו אז כן עתה להוריד לנו ל

השמים, והכל מפאת המקבלים מונעים הטוב מהם, ומי שחלק לו אלהים 
בבינה, ויש בו מדעת קונו, טועם באמת גם עתה בפרטי מזונותיו והבאות 
טרפו טעם מן, וכאשר בארתי אשר חכמים הגידו (קידושין לח, א), 
העוגות אשר הוציאו ישראל ממצרים טעמו בהם טעם מן, והכוונה עוגות 

ל כללות טרפם ומזונם, שהוציאו בני ישראל ממיצר ים החכמה, מורה ע
לבלתי יתלו בחכמתם ועוצם ידם ומעוז השתדלותם, כי אם הכל מעותד 
להם מהקדוש ברוך הוא, הזן ומפרנס, זהו נקרא הוציאו העוגות ממצרים, 
ותועלתם נשגבה שטועמים גם עתה טעם מן, ולזה צוה משה אל אהרן 

לפני ה' למשמרת לדורות, להורות להם לישראל  לקחת צנצנת אחת והנח
שבחינת המן נוקב והולך מדור לדור עד ביאת הגואל במהרה בימינו, והכל 
תולה לערך הבטחון שבטח נפשם באלהים, והאמונה תקוע בקרבם, 
שאפילו בסיבה גופא שעיקר מזונותיו תולה באמצעותה, גם שם מלובש 

לא ידבק מאומה ולאפס ותוהו הבורא ברוך הוא, ובהעדרו מזאת הסבה 
  נחשב:

ועל דרך ששמעתי בשם הבעש"ט זלל"הה, שביאור פירוש הפסוק (ירמי' 
יז, ז) ברוך הגבר אשר יבטח בה', והיה ה' מבטחו, בטי"ת קמוצה, ואיתא 
מבטחו קרי בפת"ח, וביאר, כי הנה יש שלשה בחינות, מבטיח, בוטח, 

ו, בוטח, מורה על אותו מבטח, מלת מבטיח, מורה אותו המבטיח לזולת
שיש לו בטחון מהמבטיח, מבטח מורה על בחינה בעצמה שיש לו 
להבוטח מהמבטיח, והט למשל אזנך אם האדם רוצה להשיג פרנסה 
מאתו יתברך, אזי הקדוש ברוך הוא נקרא מבטיח, כי עיני כל אליו ישברו 
ליתן להם אכלם בעתם, ובעשותם באחת מהנה הסבות המעותד להבאת 

ם ומזונם, מבטיח שלא יחסר כל בם, והאדם נקרא בוטח, אשר לבו טרפ
בטח באלהים שיגיע מחוז חפצו, באמצעות סבתו, ומהות הסבה נקרא 
מבטח, מול זה בא הרמז, ברוך הגבר אשר יבטח בה', ולשום בטחונו 
באלהים כל כך בחזקה, עד והיה ה' מבטחו, כלומר, אפילו בחינת הסבה 

י בהעדרו יתברך מהסבה לא ידבק מאומה, וזהו בעצמה אצלו, הוי"ה, כ
והיה ה' מבטחו קרי, להורות האמור, וגדולה מעלתו מזולת עם התולים 
עיקר מזונתם בסבת עובדתיהם והשתדלותם, ומעלתו המדובר אפילו 
הסבה בעצמה תולה כל עצמה על הקדוש ברוך הוא, והשיג שגם שם 

  מלובש הוי"ה ב"ה, ומאת ה' היתה זאת:

שלזה רמז נעים זמירות ישראל (תהילים לא, כ) מה רב טובך אשר  ונראה
צפנת ליראיך, פעלת לחוסים בך נגד בני אדם, והכוונה כי הנה באמת מי 
יעלה בהר ה' להגיע לרב טוב הצפון לצדיקים, לא כל אדם זוכה לזה, כי אם 
השם בטחונו באלהים גדולה מאוד, בהמסר נפשו ורוחו ומאודו להליכות 

אשר גזר לו הבורא מהם, ואל יחשוב כי פרנסתו מעותד לו על סבה  הגוזר
הסבה ההוא ממנו אין ישועתו לו באלהים, כי אם ידע  ידוע, ואם תמנע

נאמנה שאין מעצור לה' להושיע ברב או במעט, והכלל בזה שיחזק 
בטחונו בה', עד מסירת הנפש חוץ מטבעה יותר מכל אדם, לעומת דברינו 

שו, מה רב טובך אשר צפנת ליראיך, אמנם לא כל אדם רמז דוד ברוח קד
זוכה להנות מרב טוב הגנוז וצפון, כי אם אותן החוסים בך, ולבם בטוח בה' 
כל כך בחזקה, נגד בני אדם, ומלת נגד משמעותו לשון נגדיות, כלומר 
חסיותם ובטחונם גדולה עד מאוד, נגד שארית בני אדם שבטחונם רפוי 

ים נגד בני אדם תועלתם נשגבה, להנות מרב טוב בידם, והן המה החוס
הצפון אשר עין לא ראתה, להיות הכרתם חזקה כל כך להכניס הדעת 
בפרטי סבותם מהבאת טרפם ומזונם, לדעת שגם הסבה בעצמה גם שם 
מלובש אלהותו יתברך וכמדובר והיה ה' מבטחו, ומי ששם בטחונו כל כך 

דעת מאד היות בחינת מזונותיו בחזקה, ויש לו התפשטות הדעת, נפשו יו
ולזה כיוונו חז"ל  יורדים לו מן השמים, כאשר מאז הורדת מן לדור המדבר:

במאמרם (ר' פרישה או"ח סי' א' בשם הירושלמי) כל האומר פרשת המן 
בכל יום, מובטח לו שלא יחסרו מזונותיו לעולם, ולכאורה יש לתמוה, 

הם לבלי חק לומר פרשת המן עינינו רואות רבים וכן שלמים, פוערים פי
בכל יום, ועל הרוב ביתם ריקם וחסרים ואפילו מזון סעודה אחת, ומוכרח 
לומר שלא באמירה לגבוה לבד תליא מילתא, כי אם לכוון האמור לחזק 
בעצמו בחינת בטחונו, לבלתי יאמר שאין לחם יורד מן השמים, ועל כן 

בביתו לא ישכינו רגליו, רודף הוא כקורא בהרים יומם ולילה לא ישבות, ו
פעם בחוץ פעם ברחוב, ומאת ה' שכוח לוח לבו, להשיב אמריו אל לבו 
מתי אעשה גם אנכי לביתי מתורה ועבודה, כי זה כל אדם רק לעבוד 
עבודת בוראו בתורה ותפלה ומעשה המצות, ולמה לא יתן החי אל לבו, 

וחננו בינה  וכי בשביל זה טרח ופעל בורא עולם ונפח באפו נשמת חיים,
ודעת, רק לפרנסת אשתו ובניו וכדומה מצרכי גופניות עולם הזה, הלא 
בודאי מי הוא פתי וחסר לב לומר ככה, וכבהמה נחשב באומר כדברים 
האלה, ועיננו רואות עם כל זה רבות בני עמנו, טח מראות עיניהם 
מהשכיל לבותם, ומטרדים את נפשם יומם ולילה רק עבור צרכיותם 

ומאת ה' שכוח לוח לבם, ואוי לאותה בושה וכלימה, מה תהיה  הגשמי,
ביום אחריתם, אנה יוליכו חרפתם ובהאיך אנפין יקומו קדם מלכם, ולזה 
תיקנו לנו לומר פרשת המן בכל יום, בכדי לחזק הבטחון, בשם על הלב 
שכבר היה לעולמים שירד להם לחם משמים, וגם עתה אל יטריח נפשו 

מעצור לה' להושיע, כי אם יתמיד בהשתדלות רק רק ללחם, כי אין 
בלימוד תורה ותפלה ומעשה המצות, וכבר זכרתי כמה פעמים, האנשים 



  
  

  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  

 

אשר עיני שכל להם ודעתם רחבה עליהם, לדעת בפרטי עובדותם אפילו 
הגשמיים, באכילה ושתיה ושינה ומשא ומתן שמוכרח בהם להחיות את 

את הדעת, להבין מקום  לשםנפשו, בכולם לבם נכון עמם להכניס גם 
מוצאם ושורשם בעולמות עליונים, שבאמת במקומם מרום שורשם, 
המה אורות בהירים ומצוחצחים נוראים ונפלאים, ויהי בנסעם מקדם 
מרום שבתם באמצעות השתלשלותם, נתגשמו ונתגלמו, באמצעות 
התלבשות פרטי תענוגי בני אדם, והכל בכדי שבאמצעותם ישיגו רעיוני 

  אדם הגשמיים, אורותיו הבהירים: בני

ומעתה תשכיל לדעת פירוש הכתוב ועתה נפשינו יבישה אין כל, בלתי 
כל אדם מישראל עודו בעולם אל המן עינינו, והכוונה ועתה מוסב על 

הזה, בלבוש חומר גוף העכור העב והגשם, בלתי אפשרי לתפוס עוצם 
יכולתו ובהירותו יתברך, כי אם באמצעות התלבשות אורותיו במדריגות 
התחתונים ופרטי תענוגות בני אדם, ועל ידי זה מעורר לבו בקרבו להוציא 

יות הדברים, ולא על דיבור לפני אלהים בתורה ותפלה בהסתכלו על פנימ
בחינת הלבוש, וכל אחד ואחד מישראל לערך הכרתו החזקה והשגתו 
העצומה, כמו כן קורא אותו יתברך בתואר כינויו ושמותיו הקדושים, כפי 
אשר השיג רוממות אלהותו יתברך בהתחלקות מדריגותיו, וזהו בחינת 

לערך המן שהיה משתנה בטעמו וריחו, לנטחנין ולנדכין ולמבושלים, 
חלקי דעות בני אדם וחלקי תענוגיהם אשר נפשם חפצה בהם, כמו כן 
משתנה בטעמו וריחו, לקבל תענוג הגשמי ותענוג הרוחני המלובש 
בטעם הגשמי, אשר בלתי טועם טעם הגשמי נעדר ממנו להשיג ברוחני, 
ובאמת זה כל האדם רק להשיג שורש השרשים באמצעות תענוגיו 

ו בעולם הזה, נפשנו יבישה אין כל, להשיג בעוצם כנזכר, וזהו ועתה עודנ
ולזה העמיק רש"י  יכולתו, כי החומר גורם, בלתי אל המן עינינו, וכמבואר:

ברוח קדשו מן בשחר מן בערב, יובן על דרך הכתוב (תהלים סה, ט) מוצאי 
בוקר וערב תרנין, כמבואר לנו במקום אחר (להלן קמח, א) להדורש 

שטועמים טעם מן בבוקר, כמו כן מחזירים לו שבח מקומו, והכוונה כמו 
והודאה בתפלת שחרית, וכן מן בערב הכוונה גם כן כנזכר, וזהו בלתי אל 
המן עינינו, עיקר עיונו להשיגו יתברך, בלתי אפשרי כי אם באמצעות 
התלבשות בחינת המן, לכל אחד ואחד מישראל משתנה בטעמו לערך 

ויחודו יתברך באמצעות התלבשות השגתו והכנת לבו לדרוש אחדותו 
  מדריגותיו, וחלקי התענוגים שנתפשטו ונתגלמו בעולם הזה:

ובזה תשכיל לדעת ולהבין דברי הזוהר (ח"ב סב, ב), וכד הוה נחית היה 
מתפרש גלידין ואקרש לתתא, והכוונה כי באמת בחינת המן במקום 

יונים, שורשו, הוא אור מצוחצח, וכד הוה נחית ממדריגות אורות על
בהתלבשות מדיגות התחתונים במאכל ומשתה וכדומה, הוה מתפרש 
גלידין ואקרש לתתא, עד שנדמה בדעת האדם כאלו הם דברים גשמיים, 

ככפור על הארץ, להורות בא  ולזה אפשר לרמוז בכתוב (שמות טז, יד), דק
דק ככפור מורה קצת עביות, ומורה הכתוב באצבע אימתי נראה ככה דק 

ל הארץ, כשנשתלשלו ונתלבשו בארציות, אזי בהעדר השכל ככפור, ע
נראה דק ככפור, ובאמת מי שהוא חכם הכולל, נפשו יודעת מאוד איה 
מקום מוצאם ושורש אחדותם באורות עליונים, ושם הם אורות רוחנים 

וזהו והמן כזרע גד הוא ועינו כעין הבדולח (במדבר יא, ז),  עין לא ראתה:
לא אמר זו, ישראל אומרים בלתי אל המן עינינו,  ופירש"י מי שאמר זו

והקדוש ברוך הוא הכתיב בתורה, והמן כזרע גד, כלומר, ראו באי עולם על 
מה מתלוננים בני, והמן כך וכך הוא חשוב, ואם עיני שכל לך תבין ודאי, 
איך הוא חשוב בעבר ועתיד, והוא נוקב והולך ולא פסק בחינת המן לכל 

ר, אמנם מה הגורם ככה שמתלוננים באי עולם אחד מישראל כמדוב
ותועים מדרך השכל, רומז הכתוב, שטו העם ולקטו וטחנו ברחים, או דכו 
במדוכה, ובשלו בפרור, וכדברי רש"י לא ירד ברחים ולא בקדרה, אלא 
משתנה היה טעמו, לנטחנין, ולנדוכים, ולמבושלים, והכוונה במלת שטו, 

מאי שטו שטותי הוו נסבי לגרמייהו בגין  כמו דאיתא בזוהר (ח"ב סב, ב)
דלא הוו בני מהימנותא, מה כתיב בהו וטחנו ברחים וגו', והכוונה להיות 
ששטו העם, הן המה פחותי הערך, שטותי הוו נסבי לגרמייהו ודאי, בגין 
דלאו הוי בני מהימנותא, לדעת ולהאמין באמונה שלימה היות פרטי 

נת מן, כי לא על הלחם לבדו יחיה טרפם ומזונם כמו אז גם עתה בחי
האדם, כי אם על כל מוצא פי ה' יחיה האדם (דברים ח, ג), המעותד 

  ומעומד להחיות נפשו בהם:

ואנו מצינו במאמרם ז"ל (יומא עה, א), אותן האנשים שנאמנה את אל 
רוחם ולבם שלם בבטחון בהורדת המן, זכו ונפל המן והגיע אליהם בלי 

בתוך המחנה, לערך בטחונם באלהים בהדבקות  שום טרחא, ובינונים
מזונם, גרמו לעצמם קצת טרחה להטריח נפשם בהבאות טרפם ולחם 
חוקם לביתם, וחסורי מהימנותא, הרחק מהמחנה, להטרידם בטרחא 
יתרה, והכל כפי ערך בטחונם וככה הגיע אליהם לחם חוקם, וכן ראוי לכל 

וא, לברור לו חלק יפה בר דעת הרוצה לגשת אל עבודת הבורא ברוך ה
להחזיק בעצמו בטחונו באלהים, עד שידמה בנפשו בכל יום בלתי אפשרי 
לטעום אפילו טעימה קטנה בלי עזר אלוה, ואפילו במוכן ומזומן לפניו 
בתוך ביתו בנטחנין ונדוכין ומבושלים, לא נחשב עדיין בעיניו למאומה 

ר פרשת המן בכל עד שינתן מבי מלכא, וכאשר רמזתי במאמרם, כל האומ
יום מובטח לו שלא יחסרו מזונותיו, והכוונה בהאמירה, לעורר לבו בקרבו 

בבטחון לדעת ולהבין שגם עתה לא נפסק המן כמבואר, וממילא צריך 
להיות לבו בטוח באלהים מראש עד עקב, כאשר בטחו בני מהימנותא אז 

ותיו כל לא יחסרו לו מזונ בדור המדבר, ובהיות כן, מובטח לו שבודאי
הימים, כי מדרך הטוב להטיב לנבראיו, ויותר ממה שהעגל רוצה לינק, 
הפרה רוצה להניק (פסחים קיב, א), והחסרון מפאת המקבלים דור לא 
הכין לבם בבטחון אליו יתברך, ואינם כלי מוכן לקבל רוב טוב, ולכן 
משתנה גם כן בחינת המן, היינו סיבתם העומד להם להבאות טרפם 

בטעמים שונים זה מזה, וגם בטרחות רבים, והכל בעבור שהמה  ומזונם,
ומה כתיב בהו וטחנו ברחים, או דכו במדוכה, ואמרתי  חסורי מהימנותא:

בדרך צחות, שזה נאמר על אותן האנשים בני הכפרים, או בני עיירים, 
שסבת טרפם ומזונם תולה ברחים ששוכרין מהמבצרים לשנה ויותר, 

ימים, בלתי אל הרחים והנדוכין עיניהם להדביק ולבם ונפשם שם כל ה
פרנסתם, ופנו אל מדעתם, לתלות עיקר בטחונם בבורא עולם, והנה אותן 
הרחים השוחקים בחינת מן שלהם עתה היורד לו משמים בסיבה כזו, כפי 
ערך בטחונם באלהים, ולפעמים נפסק בשטף מים רבים אליו יגיע, 

לעצמו בחינה אחרת, היה טועם  השוטפים את הרחים, לאפוקי אם לקח
טעם מן בסיבה אחרת, שלא נפסק לעולם, מול זה רומז הכתוב, שטו העם 
מוסב אל פחותי הערך, ולקטו בחינת מזונותיהם בשטותם בגין דלא הוו 
בני מהימנותא, ולכן מה כתיב בהו להיותם חסורי מהימנותא, מורה 

היינו לשכור  הכתוב דרך שטותם שתלו עיקר בטחונם וטחנו ברחים,
הרחים מהמבצר כמדובר, ודכו במדוכה גם כן, לתלות עיקר בטחונם בסבת 
הדכות הדוחן כנהוג עלמא, סבת כאלה הבאים לידי הפסק ברבוי המים 
השוטפים, ועל זאת יתפלל כל חסיד רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו 

רנס (תהלים לב, ו), כי אם לשום עיקר בטחונם באלהים חיים, הזן ומפ
  לכל:

ולזה אפשר לרמוז בדברי רש"י לא ירד המן ברחים ולא בקדרה, אלא 
משתנה היה בטעמו, מוסב על עבר ועתיד, כמו אז היו שלשה גווני בני 
אדם בבחינת בטחונם, וככה אירע להם בנפילת המן, בתוך ביתם או 
במחנה או ברחוק מן המחנה, כמו כן עתה, על כל מוצא פי ה' אשר יחיה 

זהו בחינת מן היורד לו משמים, ותולה לערך בטחונו, וגם משתנה  האדם,
בטעמו וריחו לנטחנין ולנדוכין ולמבושלים כמבואר, וכמו שמכין לבו 
לבטוח באלהים, כמו כן טועם טעם מן בפרטי מזונותיו, ועשו אותו עוגות, 
וכבר רמזתי מאמרם ז"ל, העוגות שהוציאו בני ישראל ממצרים טעמו 

, והכל לכוונה אחת הולך כנזכר, ולזה פירש"י משתנה היה בהם טעם מן
טעמו לכמה טעמים, לערך בחינת חלקי דעות בני אדם, באשר נפשם 
חפצה ולאנה שמו בטחונם, והעיקר לבלתי ישימו עיקר מגמתם ותאותם 
למזון הגשמי, כמאכל בהמה אשר לא זרו מתאותם, כי אם כמו שאמר 

לשובע נפשו, לקיום הגוף, בכדי שילך  הכתוב (משלי יג, כה) צדיק אוכל
בכח האכילה ההיא לבית הכנסת להוציא דבור לפני אלהים בתורה 
 ותפלה, ולעבוד עבודת בוראו במעשה המצות, לזה ישים עיקר מגמתו
והתאמצו בהטריד נפשו להבאות מזונותיו, והפעולה בודאי לא ידלוג 

סתפק במיעוט, רק כקורא בהרים יומם ולילה רק בעבור האוכל, כי אם י
בנפשו יביא לחמו, והיינו במעט אשר חננו אלהים יטעום טעם מן, היינו 
פנימיות המלובש במאכליו ומשתיו, אשר גם שם מלובשים אותיות 
התורה המוטל עליו להעלותם לשורשם ולמקורם, כנזכר בדרוש מגילת 

ים קב, רות, לעת האוכל גשי הלום (רות ב, יד), ואין הלום אלא מלכות (זבח
א), להעלות איברי השכינה, אפילו באוכל לחמו ולשתות מימיו צריך 
לחבר חכמה תתאה עם חכמה עילאה, וכנזכר לעיל דברי הזוהר וכד הוה 
נחית לתתא היה מתפרש גלידין, ואקרש לתתא, והיינו כד נחית 
ממדריגות אורות עליונים, בהתלבשות מדרגות התחתונים במאכל 

א משתנה היה בטעמו ובריחו, היה מתפרש גלידין ומשתה וכדומה, ממיל
ואקרש לתתא, עד שנדמה ברעיון לבות בני אדם כאלו הם דברים גשמיים, 
וזהו הרמז בכתוב דק ככפור על הארץ, מורה היות בחינת עביות, ואימתי 
נראה ונדמה כזה, גמר אומר על הארץ, כשאורות עליונים נתלבשו 

בני אדם, נראה דק ככפור, ובאמת מי  ונתגלמו בארציות, פרטי תענוגות
שחלק לו אלהים בבינה, מעלה אותם למרום שבתם אשר היה שם אהלם 

ולזה גמר אומר הכתוב (במדבר  מתחלה, ושם הם אורות רוחנים ובהירים:
יא, ח) והיה טעמו כטעם לשד השמן, ונודע (ב"ר מב, ג) כל מקום שנאמר 

ניו יתברך, בהיות לנו עם קרובו לשון והיה, יגיד שמחה, כי שמחה ודאי לפ
ישראל בהירות השכל לטעום טעם החכמה הכינוי במלת שמן (מנחות 
פה, ב), והיינו להשיג אפילו באכילה ושתיה ושאר תענוגים הגשמיים, 
רמיזא דחכמתא הרומזת לעבודת הבורא והשגת אלהות, לעשות בתחתון 

ככה בעולמו  ולרמוז בעליון, בשם על הלב למה ברא הקדוש ברוך הוא
בטעמים שונים זה מזה, הלא כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, הכל 
בשביל קילוסו ושבחו שיגיע צד הנאה לבורא עולם, ולא רק להנאת עצמו 
ותענוג גופו להתאוה תאוה, וזהו והיה יגיד לשון שמחה, טעמו של בחינת 

תד להחיות המן, הן בעבר ועתיד נאמר על בחינת מזונותיו של אדם המעו
נפשו, אל ישים רוחו ונפשו למלאות תאותיו הגשמיים, כי אם והיה טעמו 
כטעם לשד השמן הכינוי לחכמה, כמו שנמשך ונתפשט מחכמה עליונה, 
כלל המבואר בדברינו וזה כל האדם, אל ימוט מנגד עיניו, ויאמין באמונה 

רץ עד שלימה, איך שלא נפסק עדיין ענין הורדת המן מיום היותו על הא



  
  

  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  

 

ביאת הגואל במהרה בימינו, ובכל פרטי מאכליו טועם בהם טעם מן, ועל 
כן צריך האדם להכין מלא קומתו מראש עד עקב, לבו בטח באלהים 
כאשר בטחו דור המדבר, ולערך בטחונם המציא להם מזונם כנזכר 
בגמרא, הכל כפי אמונתם התקוע בקרב לבם ובטחונם שלם עמו יתברך, 

  ן.ובבא. אמ ואז טוב לו בזה

  עניני חמשה עשר בשבט
בשבט התחיל משה לבאר את התורה, וביום חמשה ביום חמשה עשר 

עשר סגולה היא נפלאה להתחדש ולהתחזק בלימוד התורה הק', כי אז 
נפתחו עמקי סודותיה וכן מובא בס' שיח שרפי קודש בשם החידושי 

ֶבט דהיינו  בהחודש הזה הרי"ם וזל"ק: חודש שבט נקרא על שם לשון ׁשֵ
מה שאדם יחדש כל השנה,  דערלאנגט מען פון הימעל החידושי תורה

באחד בשבט ראש השנה לאילנות כי  אומריםוזהו (ר"ה דף ב) בית שמאי 
האדם נקרא אילן כי האדם עץ השדה (דברים כ) ומחמת שבית שמאי הם 
חריפי טפי משום זה ראש השנה שלהם קודם לבית הלל באחד בשבט, 

תחזק , וע"כ יש בימים הנשגבים האלו להולבית הלל בט"ו בו. והבן
  ולתעמק יותר בתורה הק'. 

ועוד טעם על מה שיש להתחזק בימים אלו בתורה הק' כי האדם עץ 
השדה ובחמשה עשר בשבט ירדו כבר רוב הגשמים ואז מתחיל חנטת 
הפרי באילן, וכמו בגשמיות כן הוא ברוחניות כדאיתא מהאריז"ל פי' על 

י ה' יחיה הפסוק כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פ
היינו מוצא פי ה' שיש בלחם, וגוף הפרי הוא נושא לרוחניות שבו, האדם 

כן המצוות הן רמ"ח אברים דמלכא וגוף המצוה היא נושא לרוחניות 
שבמצוה, ואדם העושה את המצוה באשר יש בו כח המחבר עליונים 
ותחתונים, ע"כ נמצא כח במעשה המצוות שהוא עושה חיבור וצירוף 

ותחתונים, מעשה המצוה מהתחתונים והרוחניות שבו עליונים 
מהעליונים, דומה לאילן שיש בו כח המחבר ומוציא פרי שיש בו חיבור 
כנ"ל, ואף שנמצא פרי הארץ שיש בהם רוחניות ומוצא פי ה', ומ"מ אינו 
נעשה ע"י אמצעי, וכמו שנמצא גם במקומות הארץ מקום המקדש שהי' 

ים כבמדרש אף בלי אמצעות האדם אלא מעולם המחבר עליונים ותחתונ
, ומסביר השם משמואל כי שהקדושה שבמצוות היא באמצעות האדם

הארה אלוקות שניתנת בלב האדם היא המעוררת את האדם לעשות 
פירותיו התורה ובמצות, ומסביר כי בר"ה נדון העולם והצדיקים נכתבין 

רף יורד עליה ונחתמין לחיים טובים וזה בר"ה וכמו באילן שמתחלת החו
גשמים ועד חמשה עשר בשבט מתחיל החניטה כן הוא באדם כי בר"ה 
יורד עליה ההשפעות דקדושה ויום אחר יום נכנסת באדם הארה אלוקית 
עד יום ר"ח שבט לפי ב"ש שאז הוא ר"ה לאילן, ולפי ב"ה שהיא בחמשה 
עשר בו נמצא היטיב מה שאומרים בא' דסוכות שהוא ראשון לחשבון 

ת, ולפי מה שהאדם מוסיף מר"ה ועד ר"ה לאילן כן הוא הארה עוונו
אלוקות על כל השנה והמוסיף יוסיפון לו, וזה הוא בחינת דפרנסתו של 
האדם קצובין לו מר"ה ועד ר"ה דהיינו פרנסה הרוחניות מקציבין לו 

  לאדם דהיינו מן האדם כפי אשר יוסיף מוסיפין לו.

' בחמשה עשר בשבט שחמשה עוד טעם על ענין התחזקות בתורה הק
עשר בשבט הוא הכנה למתן תורה ועיין בקדושת לוי שיום חמשה עשר 
בשבט הוא הכנה למתן תורה כי ארבעים יום קודם יצירת הולד היא 
חמשה עשר בשבט עיין בתוס' ר"ה דאיתא שהאדם נברא בכ"ה באלול, זה 

י מ"ד לפי מ"ד שהעולם נברא בתשרי, נמצא שהאדם נברא בכ"ה באדר לפ
שבניסן נברא העולם, ואז היא הכנה לפסח ופסח הוא הכנה למתן תורה, 
נמצא שחמשה עשר בשבט הוא הכנה למתן תורה, וכן באוהב ישראל 
שבחצי שבט מתחיל ימי רחמים ורצון כי צירוף החודש היא "ה'מר 
י'מירנו ו'היה ה'וא, נמצא שחצי שבט מתחיל להאיר ו"ה שהוא כפי סדר 

ותמורתו יהיה קודש ע"כ יש להשאיר כל ענפי הקדושה  שם הוי"ה ב"ה
בהתוה"ק. וכן מובא מהרמ"ע מפאנו שימים האלו נבלעים בקדושה כי 

"מ יש בהם קרבן ומוסף משא"כ חנוכה פורים ט"ו בשבט וחוהשבת ויו"ט 
וט"ו באב שהם ימי חול ואין בהם קרבן ומוסף אלא שהם ימים מובלעים 

  ם בקדושה בהתוה"ק.בקדושה ע"כ יש להוסיף עליה

בשבט עד ראש חודש ניסן כאשר היו מקדשים על פי מחמשה עשר 
הראיה מ"ה ימים, וכן מחמשה עשר באב עד ראש השנה מ"ה ימים. הכלל, 
כי ר' אליעזר ור' יהושע, חד סבר בניסן נברא עולם, וחד סבר בתשרי נברא 
עולם. והנה התוספות בראש השנה (כז. ד"ה כמאן) מפרש האדם נברא 

אב עד כ"ה אלול ארבעים יום נגד יצירת בכ"ה באלול. ונמצא מט"ו ב
הוולד. וכן למאן דאמר בניסן נברא עולם, האדם נברא בכ"ה באדר. נמצא 
מט"ו בשבט עד כ"ה אדר ארבעים יום נגד יצירת הוולד. ובאמת אנן 
פסקינן כשני המאן דאמרים. וזה שאנו עושין יומא דפגרא בט"ו באב וט"ו 

סח ופסח הוא הכנה למתן תורה, בשבט, ונמצא ט"ו בשבט הוא הכנה לפ
נמצא ט"ו בשבט הוא הכנה למתן תורה, והא ראיה גם כן שהתורה ניתנה 
בסיון, ומשה רבינו ע"ה אמר משנה תורה בשבט ככתוב בעשתי עשר 

  (קדושת לוי) חודש, הרי ראיה שחודש שבט הוא הכנה למתן תורה:

"ל אימתי יש וזשאה"כ ויהי בשלח פרעה וגו' פירוש ויה"י לשון צער, ר
צער בעולם. בש"לח, הוא התפלות שנקראים שלוחים כמ"ש מו"ח ז"ל, 

והתפלה הוא בבחינת פר"עה, בחינת עו"רף. א"ת הע"ם, גימטריא תפ"לה 
א' (א"ת ג"כ מרמז על בחינת תפלה, כי ת' תפלה היא), שרוצה לחבר את 

"ל עצמו לאות א' אלופו של עולם. ולא נחם אלהים דרך ארץ פלש"תים, ר
שאינו מחשב הקב"ה ח"ו תפלת יחיד נגד פלשתים שהם אומות העולם, 

אבל כשלומדים התורה בבחינת פנים אל פנים, אזי גם  (אז ח"ו ויהי צער):
תפלתו נשמעת, ונעשה יחוד ומתוק הדין, כי מה שהיה בתחלה התפלה 
בבחינת דל"ת בחינת עני (זח"ג רעג ע"ב), תפלה לעני (תהלים קב א), 

ולזה הענין מרמז  ליו התורה שהיא בחינת יו"ד ונעשה ה' כזה ה:נתחבר א
חמשה עשר בשבט, שהוא חודש החמישי, וגם ט"ו באב גם כן בחודש 
החמישי, שהיא בחינת ה', ותורה היא בחינת יו"ד, ותפלה היא בחינת ה', 

וזהו  עולה ט"ו, ותיקון זה הוא בט"ו בשבט שנכנס בשנה מנין קל"ה ימים:
בארץ כו' ר"ל נבו"כים, גימטריא שני פעמים דין. ואמר פרעה נבוכים הם 

אליהם שהם בבחינת ב' פעמים דין, סגר עליהם וכו', ר"ל שנסגר בעדם 
וזהו שהמעשר נתחלק  בחינת היראה שהיה במדבר, בחינת יראת הלחם:

בט"ו בשבט, מעשר שני ומעשר עני (שו"ע יו"ד סי' שלא סעי' קכג וע' 
על תורה ותפלה, ר"ל מעשר ש"ני מלשון שנ"ה,  סעי' קכז), שמרמזים

  (בת עין) ומעשר עני מרמז לתפלה לעני:

חמשה עשר בשבט יש להבין בפלוגתת ב"ש וב"ה (ר"ה פ"א מ"א) דלב"ש 
באחד בשבט ר"ה לאילנות ולב"ה בט"ו בו. דהנה (סנהדרין צ"ז.) ששת 

אלפים אלפים שנה הוי עלמא, שני אלפים תוהו, שני אלפים תורה, שני 
ימות המשיח. הרי דשליש הזמן עבר עד שנעשה העולם על מלואו שיהי' 
ראוי לתורה. וכן בנפש האדם זמן הגידול עד שיעמוד על מלואו הוא עד 
עשרים שנה, וב"ד של מעלה אין מענישין את האדם עד עשרים שנה 
מהאי טעמא, והוא שליש חיי האדם עפ"י מה דכתיב (איוב ה') תבוא 

בר, בכל"ח בגימטריא ששים. ואף דכתיב (תהלים צ') ימי בכלח עלי ק
שנותינו בהם שבעים שנה. יש לומר דכל שביעי הוא הנקודה הפנימית 
ומקבלת מכל ששה צדדים, כן עשר השנים מששים עד שבעים מקבל מן 
ששים הקודמות ואין בהן עפ"י רוב חידוש מעשים מצד עצמן אלא עפ"י 

באותו ענין והנהגה שהתנהג כל  מה שהתנהג כל ששים השנה, ורק
הששים באותו ענין מוסיף תלמיד חכם והולך למעלה למעלה, ועפ"י מה 
שאמר כ"ק אבי אדמו"ר זצללה"ה בשם זקיני זצללה"ה מקאצק אהא 
דאמרו ז"ל הזקין נעשה כקוף, היינו דענין הקוף שהוא מתדמה במעשיו 

קין עושה כעין וכמו שהאדם עושה כן עושה גם הוא, כן הוא באדם כשהז
מה שעשה בהיותו קודם שהזקין, ולפי דרכנו יובנו הדברים בעשר השנים 
מששים ועד שבעים, וכמו שהמדה השביעית מקבלת מן השש שעלי'. 
ויובן עפ"י מה שפירש הזוה"ק (ח"א רי"ז ע"ב) בפסוק ואם בגבורות 
שמונים שנה ורהבם עמל ואון, עיי"ש. כלל הדברים ששליש שנותיו 

ת עד שעומד על מלואו. וכן הוא בשנה, שי"ב חדשים הם ומתשרי עוברו
עד שבט הוא שליש השנה, ובהם יוצאין רוב גשמי השנה ועולה השרף 
באילנות ונמצאו הפירות חונטין מעתה. ובודאי כמו בגשמיות כן הוא 
ברוחניות שהחיים החדשים שאדם משיג בתשרי מתאחדים באדם לאט 

לואו, ואז הגיעה העת להתחזק ביתר כח לאט עד שבט שאז עומד על מ
ועוצם בעבודת השי"ת בחיות חדשה לשאת פרי לטובה ומאי פירות 
מצוות (סוטה מ"ו סוע"א), ועולם שנה נפש הם בבחי' אחת. ולפי"ז יובן 
טעם מחלוקתם דב"ש סבירא להו בפשיטות דמאחד בתשרי עד אחד 

ה מתחילה בשבט הם ד' חדשים שליש השנה. וב"ה סבירא להו שהשנ
להתחשב מיום ט"ו בתשרי שאמרו ז"ל (ר"ה ט"ז.) נסכו לפני מים בחג כדי 
שיתברכו לכם גשמי שנה, ובחג נידונין על המים. וכן הוא ברוחניות עפ"י 
דברי המד"ר (פ' אמור) תכתב זאת לדור אחרון ועם נברא וגו' שהקב"ה 

רוג ונקלס בורא אותם ברי' חדשה וכו' ומה עלינו לעשות ליקח לולב ואת
להקב"ה, שנראה ג"כ שמה שביוהכ"פ נתקבלו בתשובה ונעשו עם נברא 
יוצא לפועל בסוכות, וע"כ אז דוקא ניקח לולב ואתרוג ולא תיכף במוצאי 

  (שם משמואל) יוהכ"פ. ע"כ מסתיים שליש השנה בט"ו בשבט:

רש ליב קאצקער בצל קורת פעם אחת בט"ו בשבט בהיות הגביר הי
הגה"ק מורנו הרב מנחם מנדל מקאצק, צוה להושיט לו דג מלוח בתורת 
כיבוד, והוציא את הרויגין מתוכו ונתן לו באמרו בזה הלשון הירש ליב 

רויגין (את רוגין) והשומעים זאת לא ידעו פתרון דבריו אלה, עד לפני -עס
היה באפשרי  חג הסוכות בשנה ההוא בעת המלחמה הנוראה שלא

להשיג אתרוגים למדינתנו שהי' מצוינה בגייסות הי' הירש ליב בחוץ 
לארץ ועלה בידו להשיג אתרוג יפה מאד והביאו בשלום להה"ק הנ"ל ואז 
אמרו כי אל זאת רמזו דברי קדשו, ובדרך אגב נלמד מדבריו הק' להתפלל 
 על אתרוג הדר וכשר עוד מט"ו בשבט וכמו שכתב בספר בני יששכר

  ש.כו' עיי"ולחודש שבט מ"ב ר"ה לאילן 

[יא] על פרי המתחדש, שקורין נומ"י (לימון מתוק), ופרי שקורין 
פרטקא"ל (תפו"ז), בדין הוא שצריך לברך שהחיינו, שהם מתחדשים 

שנה, וגם ניכרים בגופם, בין חדשים לישנים, אך נהגו פה עירנו, משנה ל
דאין מברכין עליהם שהחיינו, ושמעתי שגם בארץ ישראל תוב"ב, לא 
נהגו לברך, וברכת שהחיינו תלויה במנהג. מיהו על אתרוג, העיד הרב פרי 
האדמה, שנוהגים לברך עליו שהחיינו בעה"ק ירושלים, תבנה ותכונן 

, שאוכלים אותו בליל שני של ראש השנה במקום פרי במהרה בימינו



  
  

  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  

 

חדש, ופה עירנו יכוננה עליון אמן, האתרוג הוא מתוק, אך אינו מצוי 
הרבה כי אם מעט. ומנהגינו בביתנו שנאכל אתרוג קודם יום טוב של חג 
הסכות, ונברך עליו שהחיינו, אבל קהל עדתינו אינו מצוי אצלם לאכלו 

ם אותו בט"ו בשבט שמביאים למכור, וגם אותם קודם סוכות, ורק אוכלי
הקונים אתרוג לנענוע, מצניעין אותו עד ט"ו בשבט ואוכלים אותו, ואלו 
אין צריכים לברך שהחיינו, מפני שכבר ברכו שהחיינו ביום טוב ראשון 
של סוכות בנטילת הלולב. ובזה נפטר האתרוג גם מברכת שהחיינו של 

(בן  ז"ל, וכן העליתי בסה"ק מקבציאל:אכילה, וכמו שכתבו האחרונים 
  איש חי)

השתא מיהת נבא לחלוקה מוכרחת בחלוף הזמנים בדרך קצרה, כי אמנם 
שבת וי"ט ותוספת שלפניהם בכלל הם קדש קדשים ופירושו קדש גמור 

י' החול שבקדש דהיינו קדש שבקדש, ואחריו ימשוך חולו של קדש פ
שגם הוא קדש קל כגון ר"ח וחש"מ שיש בהם קרבן מוסף, ודומה להם 
קצת גם כן תוספת של מוצאי שבת קראוהו בזהר חולו של שבת, 
ואחריהם קדש שבחול כגון חנוכה ופורים ט"ו בשבט וט"ו באב שכלן חול 
ואין בהם קרבן מוסף ולא אסור מלאכה כלל אלא מנהג במקצתן וריח 

בהם מובלעת בחול, ובכללן שנות השמטה והיובל שאין בהם קדושה ש
אסור אלא בעבודה שבקרקע אין עוד רק ימות החול גרים כמו שיבא באר 

  (הרמ"ע מפאנו) היטב,

בחמשה עשר בשבט יש להתפלל על אתרוג כשר ונאה כן הוא בס' בני 
להתפלל בט"ו בשבט על אתרוג הדר ונאה  מאבותינויששכר וזל"ק קבלנו 

הנה מה טוב ומה נעים שיתפלל האדם ביום ההוא ראשית יסוד הצמיחה, 
שה שיזמין לו השי"ת לעת המצטרך את הפרי עץ הדר. והנה תפילתו תע

רות' פעם אחת בט"ו בשבט בהיות הגביר , ובשיח שרפי קודש מובא שּפֵ
, צוה להושיט לו דג מלוח זי"ע ה"ק מקאצקרהירש ליב קאצקער בצל ה

בתורת כיבוד, והוציא את הרויגין מתוכו ונתן לו באמרו בזה הלשון הירש 
ויגין (את רוגין) והשומעים זאת לא ידעו פתרון דבריו אלה, עד ר-ליב עס

לפני חג הסוכות בשנה ההוא בעת המלחמה הנוראה שלא היה באפשרי 
להשיג אתרוגים למדינתנו שהי' מצוינה בגייסות הי' הירש ליב בחוץ 
לארץ ועלה בידו להשיג אתרוג יפה מאד והביאו בשלום להה"ק הנ"ל ואז 
אמרו כי אל זאת רמזו דברי קדשו, ובדרך אגב נלמד מדבריו הק' להתפלל 

. ובס' קבציאל להבן איש חי מובא דר וכשר עוד מט"ו בשבטעל אתרוג ה
שיש להצניע את האתרוג שנענוע בה בחג הסוכות עד ט"ו בשבט ואז 
אוכלין אותה, ואין צריך לברך שהחיינו מכיון שברכו ע"ז בסוכות ואז יש 

  להתפלל על אתרוג נאה כ"ה בבן איש חי.
  

  תפלה על אתרוג נאה
ָפֶניָך  ל ִאיָלנ ָבֵרךְ ּתְ ה' ֱאלֵֹקינּו ֶוֱאלֵֹקי ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ ֹות ּכָ

ם ְויֹוִציאּו ֶאְתרוֹ  ִעּתָ רֹוֵתיֶהם ּבְ ים ָיִפים טֹובִ  ִגיםָהֶאְתרֹוג ְלהֹוִציא ּפֵ
ֶהם ֲחזָ  ל מּום ְולֹא ַיֲ	ֶלה ּבָ ים ִמּכָ ִרים ּוְנִקּיִ ּדָ ֵלִמ , ְויִ ִזיתּוְמה( ים ְולֹא ְהיּו ׁשְ

ֶהם ָכל ים ָלנּו ּוְל צּויִ ּו ְמ ׁשּום ֶחְסרֹון ַוֲאִפּלּו ֲ	ִקיַצת קֹוץ, ְוִיְהי ִיְהֶיה ּבָ
ּה ִמְצוַ  ם ּבָ ֵהם, ְלַקּיֵ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ָרֵאל ַאֵחינּו ּבְ ב ִעם ַהּלּוָל  ִטיָלהת נְ ִיׂשְ

בֹא ָ	ֵלינּו ְלַח  ּיָ ּכֹות ׁשֶ לוֹ יִ ֶבָחג ַהּס( יָתנוּ ֲאׁשֶ ם ּכַ ים טֹוִבים ּוְלׁשָ  ר ִצּוִ
תוֹ  ּיֹום ּבְ ם ָלֶכם ּבַ ָך 'ּוְלַקְחּתֶ ה ַ	ְבּדְ ָדר ִרי ֵ	ץ ָה ּפְ ׁשֹון ִראָה ָרְתָך ע"י ֹמש�ֶ

ָפנֶ  ָמִרים ַוֲ	ַנף ֵ	ץ ֲ	בֹות'. ִויִהי ָרצֹון ִמּלְ ּפֹות ּתְ ֵקי ֵקינּו ֶוֱאלֹ ' ֱאלֹ היָך ּכַ
ם ִמְצָוה זוֹ  ֵ	נּו ְלַקּיֵ ַ	ְזֵרנּו ּוְתַסּיְ ּתַ ֲהַדס וַ ּוָלב יַלת לל ְנִט ׁשֶ  ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶ

ּכוֹ  ַחג ַהּס( ּה ּבַ ְזַמּנָ ִתּקּוָנּה ּבִ בֹ ת ׁשֶ ַוֲ	ָרָבה ְוֶאְתרֹוג ּכְ ים יָ ְל א ָ	ֵלינּו ּיָ ּמִ
ְמָחה ּוְבטּוב ֵלב, ְוַתְזִמין ָלנוּ  ִ ׂשּ לֹום ּבַ ּדָ יָ רֹוג ֶאְת  טֹוִבים ּוְלׁשָ ר ֶפה ּוְמה(

ְפֵני  ִהְלָכתֹו. ִויִהי ָרצֹון ִמּלִ ר ּכְ ֵלם ְוָכׁשֵ ֵתינּו לֵֹקי ֲאבוֹ ּו ֶוֱא ֵקינה' ֱאלֹ ְוׁשָ
רֹוֵתיֶהם ּבְ  ל ִמיֵני ָהִאיָלנֹות ְויֹוִציאּו ּפֵ ָבֵרְך ּכָ ּתְ ֹוִבים, ֵמִנים ְוטׁשְ ּבּוי ִר ׁשֶ

ָמ  ה ׁשְ ּיֹוִציא ֲ	ָנִבים ַהְרּבֵ ָפִנים ׁשֶ ל ַהּגְ ֵדי ְוטוֹ  ִניםּוְתָבֵרְך ּכָ ְהֶיה ׁשֶ ִבים ּכְ ּיִ
ִין ַהּיֹוֵצא ֵמֶהם ָמצוּ  ָרֵאל  י ְלרֹב ְלָכלַהּיַ ָך ִיׂשְ ּדּוׁש  ִמְצַות ִק ם ּבוֹ ַקיֵּ ְל ַ	ּמְ

ִמים טֹוִבים, ְוִיְתַק  תֹות ּוַבּיָ ּבָ ׁשַ ָלה ּבְ ניֵּ ּוִמְצַות ַהְבּדָ ָרֵאל ּו ּוְבָכל יִ ם ּבָ ׂשְ
ְמָחה ַלְח ֵח ַא  ִ ׂשּ תּוב "ֵלְך ֱאֹכל ּבַ ּכָ יְנָך ֵלב טֹוב יֵ ֵתה ּבְ ׁשְ ְמָך וּ ינּו ִמְקָרא ׁשֶ

י  י ֲאחּכִ אִתי ְלַגּנִ יָך" ּבָ ָבר ָרָצה ֱאלִֹקים ֶאת ַמֲ	ׂשֶ ּלָ  ֹוִתיּכְ ֹוִרי מה ָאִריִתי ּכַ
ִמ  ׁשָ ִתיִתי ֵייִניִעם ּבְ י ׁשָ ְבׁשִ י ַיֲ	ִרי ִעם ּדִ ִעים ֵר י, ִאְכלּו ֲחָלִב  ִעם י ָאַכְלּתִ

ְכרּו ּדֹוִדים. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵר  תּו ְוׂשִ ' צּוִרי הָפֶניָך י ְל ִלבִּ  יֹוןי ִפי ְוֶהגְ ׁשְ
ת ירוֹ ל ּפֵ ּכָ  כוּ ְר ּבָ ְת יִ ם, ׁשֶ יִ ַמ ׁשָ י ֱאלֵֹקי ַה נֵ ְפ ִל ְוגֹוֲאִלי. ְיִהי ָרצֹון ִמ 

"ן יָל ִא ר ָה וֹ קְמ ה ִמ ָח ָל ְצ ַה ה וְ ָכ ָר ע ּבְ ַפ ע ׁשֶ ּפַ ׁשְ יוּ ה, וְ ָט ַמ ת ְל נוֹ יָל ִא ָה 
  ר.ַת ַא ר וַ ַת ל ַא ָכ ל ּבְ ֵא ָר ׂשְ יִ  מוֹ ל ַ	 ל ּכָ ַ	 וְ  ינוּ ֵל ה, ָ	 ָל ְע ָמ ְל 

  

  מסירות נפש פאר כלל ישראל

פעפערקארן א משומד אין אמתער שונא ישראל זוכט צו  אין קורצן פון פריער:
נץ דייטשלאנד, כלל פיינוגן און ארויס געבן א גזירת גירוש פארן אידנטוהם אין גא

ישראל ווערט דערציטערט ווייל זיי ווייסן אז דער קעניג איז זייער וואקלנדיג מיט 
יך אן א ריטער אין דער ריטער בעט מען זאל ר' יוסלמאן טרעפט זזיינע מיינונגן, 

די אויפנאמע ביים , שטרפיראויפן וועג צום קואיהם אויסבארגן געלט, 
, פעפערקארן האט געמוזט אפטראגן פון קורפירשט בבושת שטרקורפי

דער  ר' יוסלמאן איז אריין צום קעניגליכער מייעסטעט אויף א אוידענץ, פנים,
 קורפירשט האט אים געגעבן זיין ווארט צו העלפן די אידן,

אך נ —אט ר׳ יוסלמאן געזאגט ה —יגער האר! דאנקען, מיין גנעדפיל 
על איך זיך ארויסלאזן אין וועג צו געפינען דעם לאגער פון והיינט ו

דאס  יף, ווען איך וואלט נאר וויסן אוואו ער געפינט זיך יעצט!וה סקייסער׳
אן ימאקסימיל —זאגט פירשט גערהאט דער קו —זאגן  ען איך דירק

דער קורפירשט האט א וואונק געטהון  ט לעצטנס אין קויפבויערן.רלאגע
יגט. ר׳ יוסלמאן דצייכן, אז דער אוידיענץ האט זיך געענ סמיטן האנט אל

ט ארויסצוגיין מיט וואקלדיגע רעויגט און האט זיך געקרנך טיף פאזיהאט 
האט  אויף דיין האךץ, יוסלין? סריקט דיר נאך עפעד סע ן.ריט, נישט גערט

האט ר׳ יוסלמאן יגער האר דמיין גנע פירשט געפרעגט.רדער קו
 ישן בית הקברות,דאיך האב היינט באזוכט דעם אלטן איט רגעענטפע

פילשט רהאט דער קוהאן אזא בית הקברות? רקליך דא פאראיז ווי
האט ט רגעענטפע האט ר׳ יוסלמאןיק רהונדערט יאהר צופאר  געפרעגט
לויף רישע קהלה. אין פאדימטע אירט אין מיינץ א גרויסע בארעקזיסטי

ער שטאלץ און פראכט פון דן איז מיינץ געווען רטער יאהרעדפון הונ
קט די גדולים און רא האבן געלעבט און געווידנטום. דישן אידגאנצן אי

טירער רא האכן טויזנטער מאדפון אונזער פאלק און  גאונים
אהר יגעגעבן זייער לעבן אויף קדוש השם. מיט זעקס און ניינציג ראיבע

ן פון מיינץ דורך דעם רואויבן גערן ארויסגעטדי אידיק זיינען רצו
י דן און רויז איז חרוב געוואה- פלהתאלף פון נאסוי. אונזער דשט ארקורפי

ן. רט און פארשוועכט געווארגדולים זיינען צושטע ים פון אונזערערקב
 ךמעגליכן זיריר פאדיגער האר, אויב א באפעל פון קייסער וועט דמיין גנע

 ךיין א באשיצער אויף אונז, בעט איצו באציהען צו אונז מיט חסד און ז
י דיקצוקעךן קיין מיינץ, רז צונוויי פון אוער צדאן צו איינעם אדערלויב 

י דלאנד, שייטדאנגיקע שטאט אין רשט רי עדמיינץ!  פראכטפולע
ביטע עפן אויף פונדאסניי איהרע טויערן  —רעזידענץ פון אזא פירשט 

י דזאל זיין ווער עס זאל היטן אויף  סי עדידער, כרישע בדפאר מיינע אי
א א דגעפינען  ךזאל זי סי עדעם אלטן בית עולם און כדשול און אויף 

א צוליב דקומען  וואסבייגייער, רישע פאדפאר אי אניע אכסרישע כשדאי
אס נעמען אין מיין דוועל  ךאי לס געשעפטן.דזייערע האנ

ר אבע —ט געזאגט רשפירער קודהאט  —קזאמקייט יוסלין ראויפמע
כל זאלסטו זארגן דערויף אז א דויטליכער באפעל פון קייסער זאל  םדקו

ן, הויך געשעצטער שט בענט- זאל דיר ג אג.מיר באפרייען פון מיין צוז
 ךאגן נאזיב מיר צו ולערעצט יאון  —האט ר׳ יוסלמאן געזאגט  —האר! 

דער  ,זאג ואס איז נוגע צו דיר, מיין גרויס גנעדיגער האר.ועפעס, 
בענעם קורפירשט, ליפמאן בייפוס, איז רשטארלייב־דאקטער פון פא

ים אין דייטשלאנד. ראון פלייסיגסטע דאקטויבעגאבסטע  דיאיינער פון 
פן רועל דאואויב איך  היטן אויפן געזונט פון דיין עקסעלענץ, ט- זאל ג

וועל איך  —שט געזאגט רפירער קודהאט אנקומען צו א דאקטער 
ט. דיראמאנקערגעדיינקען דעם דאזיגן בייפוס אויף וועלכן דו האסט מיר 

 ךנויגט און האט זירט זיך טיף פאסלמאן האיו 'ר פאר לשלום, יוסלין.
יך איז איהם נאכגעלאפן, האט רער ריטער אולדט ארויסצוגיין. רעקגע
פאהר לשלום,  צליך.ריקט הערגעכאפט זיין האנט און האט עס געדאנ

זאל דיר  —צן רפון טיפן הא ער איהם געוואונטשן האט —איידעלער מאן 
  ועג און דיין שליחות.ויקן דיין ף, און זאל באגלט זיין צו היל- ג

 עניגקגעפועלט ביים 

ט רפראנקפו יןט קירר׳ יוסלמאן צוריקגעקע ךן טאג האט זיבעם זעלאין ד
 ךייזע צום קייסער. בליץ שנעל האט זירצוגעגרייט צו דער  ךאון האט זי

ה וואס ער האט דיעע ידענקימוטרעד יט ךרקפונפארשפרייט אין פרא
פילט אלע הערצער מיט רן דעבפון מיינץ, און זיי הא ךגעבראכט מיט זי

, אז דער ךהאט נישט געצווייפלט אין דער זא שמחה און בטחון. קיינער
און ער וועט אפשאפן די  לאנגרפילן ר׳ יוסלמאנס פארקייסער וועט ע

וען געו רשווע ךאבער ר׳ יוסלמאנען זעלבסט איז נארה. זישלעכטע ג
ענט דעם וואקלדיגן נאטור פון קייסער און קהאט גוט גע אויפן הארצן. ער

ן זיין טראן ריכערזער האט געוואוסט פון זיין שטארקע שטרעבונג צו פא
ן דהאלטן פון אנצוווענקפאר זיין אייניקל, א זאף וואס וועט איהם צורי

אין זייער  זייער ךער נויטיגט זי סיינגע מיטלען קעגן די פירשטן ווארשט
ועג ודעם  ךאזא רייזע, אינמיטן ווינטער, דורסימפאטיע. אויסער דעם איז 

געוויינליכע רן מיט אויסגעדבונרפא פון שוואבישן אלפן־לאנד, געווען
אויסגעטראטענע און זיי  יןוועגן זיינען נישט געווען קי דייגקייטן. רשווע

אין בער און ווילדע חיות. אבער ך געפונען אונטערן געפאר פון רויזיהאבן 
פאלק, האט  שטן און זיין ליבשאפט צו זייןרזיין גרויסן בטחון אין אויבע

קט אויף אלע צווייפלונגען און איז ארויס אין ראזיך ר׳ יוסלמאן געשט
פארזעצונג קומט אי"ה                                                                                וועג.
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