
מילין מתיקין מתוך שיחות 
של כ"ק מרן אדמו"ר 

מזידיטשוב ווערצקי שליט"א

פרשת בחקתי 
שנה ו' גליון רמ"ח



נועם                              החיים

בעידן רעוא דרעוין שב"ק פרשת בחקתי תשע"ה לפ"ק

 ע"י תומ"צ נעשים בריה חדשה שתורה מביאה לטהרת המדות 
וע"י המצוות זוכים לדעת דקדושה

 

בעידן רעוא דרעוין שב"ק פרשת בחקתי תשע"ו לפ"ק

 "אם בחקתי תלכו" – כאשר תעבדו את ה' באש להבה 
אף בניכם יעבדו את ה' באש להבה

נועם שיח סוד

סעודת מלוה מלכה מוצש"ק פרשת אחו"ק תשפ"א לפ"ק

"נעם החיים"
יו"ל ע"י מוסדות זידיטשוב - ווערצקי 
בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א 

ערש"ק פרשת בחקתי תשפ"ב

כתובת: השלושה 30 בני ברק
 טל: 052-767-1328 

4156839@gmail.com :דוא''ל 

עמ' ג'

תוכן הענינים

עמ' ט'

עמ' ט"ו



נועם                              החייםפרשת בחקתי ג

נועם יראתך
בעידן רעוא דרעוין שב"ק פרשת בחקתי תשע"ה לפ"ק

 ע"י תומ"צ נעשים בריה חדשה 
 שתורה מביאה לטהרת המדות 

וע"י המצוות זוכים לדעת דקדושה
כתוב בתוה"ק בפרשת השבוע )בחקתי כו, 
ג( "ִאם ְּבֻחֹּקַתי ֵּתֵלכּו ְוֶאת ִמְצֹוַתי ִּתְׁשְמרּו 
ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם". ואיתא במדרש )ויק"ר לה, 
א( "'ִאם ְּבֻחֹּקַתי ֵּתֵלכּו', ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב 
ָוָאִׁשיָבה  ְדָרָכי  'ִחַּׁשְבִּתי  נט(  קיט,  )תהלים 

מהו  להבין  וצריך  ֵעֹדֶתיָך'".  ֶאל  ַרְגַלי 
שייכות הפסוק "חשבתי דרכי ואשיבה 

רגלי אל עדותיך".

בהמשך הפרשה )שם יא-יב( כתוב "ְוָנַתִּתי 
ַנְפִׁשי ֶאְתֶכם,  ִתְגַעל  ִמְׁשָּכִני ְּבתֹוְכֶכם ְוֹלא 
הקשה  וכבר  ְּבתֹוְכֶכם".  ְוִהְתַהַּלְכִּתי 
הרמב"ן, שמאחר שהכתוב מדבר באופן 
תשמרו",  מצותי  ואת  תלכו  ש"בחקתי 
בדרך  הולכים  ישראל  שבני  והיינו 
צריכים  מדוע  המצוות",  ודרך  התורה 

אנו לברכה "ולא תגעל נפשי אתכם".

במדרש  שאמרו  מה  להבין  צריך  עוד 
ַוֲעִׂשיֶתם  ִּתְׁשְמרּו  ִמְצֹוַתי  "'ְוֶאת  ז(  )שם 

ַרִּבי  ָאַמר  ֹאָתם',  'ַוֲעִׂשיֶתם  וכו',  ֹאָתם' 
ְׁשַמְרֶּתם  ִאם  ָלֶהם  ָאַמר  ַּפָּפא  ַּבר  ֲחִניָנא 

ְּכִאּלּו  ֲעֵליֶכם  ַמֲעֶלה  ֲהֵריִני  ַהּתֹוָרה  ֶאת 
מהו  להבין  וצריך  ַעְצְמֶכם".  ֲעִׂשיֶתם 
שייכות ענין זה לכאן, שעל ידי שמירת 
תשמרו"  מצותי  ואת  תלכו  "בחקתי 

נעשים בריות חדשות.

"נר ה' נשמת אדם" – אור הנמשך 
משורש נשמתו

בספה"ק  מבואר  בזה  הענין  אלא 
חסידות,  ספרי  הק'  בעש"ט  מתלמידי 
שישנם שני מקורות של אור המזריחים 
המקור  השי"ת.  בעבודת  אור  לאדם 
כז(  כ,  )משלי  שכתוב  כמו  הוא  הראשון 
שמבאר  וכמו  ָאָדם",  ִנְׁשַמת  ה'  "ֵנר 
האור החיים הק' בפרשתינו על הפסוק 
איש  שכל  בתוככם",  "והתהלכתי 
החצובה  אלקית  נפש  בו  יש  מישראל 
מחצב  ממקום  הכבוד,  כסא  מתחת 
שמשם  הר  שיש  שכשם  הנשמות, 
כסא  תחת  יש  כן  כמו  אבנים,  חוצבים 
כבודו של הקב"ה מקום הנקרא מקום 
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השי"ת  חוצב  שמשם  הנשמות  מחצב 
די  קרובו,  עם  קדושו  עם  נשמות  את 

הייליגע יודישע נשמות.

ומשמיענו האור החיים הק' בפרשתינו 
נורא, שאילו היה לאיש מישראל  דבר 
חבל  לראות  זוכה  היה  עינים טהורות, 
מתחת  מרומים  מגבהי  הנמשך  כסף 
הנשמות,  מחצב  מקום  הכבוד,  כסא 
ואפילו  הזה.  בעולם  כאן  לנפשו  עד 
שיש מרחק רב בין העולמות, וכדאיתא 
לעלות  שכדי  חגיגה  מסכת  בגמרא 
חמש  של  מהלך  הוא  הראשון  לרקיע 
ישראל,  איש  מקום  מכל  שנים,  מאות 
לא  מעולם,  חטא  שלא  כגדול,  קטן 
הריהו  וממילא  הכסף,  חבל  את  ניתק 
נשמתו  אלקי משורש  אור  לקבל  זוכה 
כדוגמת  הנשמות,  מחצב  שבמקום 

חשמל הנמשך בחוט חשמל.

"תורה אור" – אף מי שחטא יכול 
לזכות לאור התורה

אולם אדם שחטא, ובפרט אם פגם ח"ו 
הכסף  חבל  ניתק  הרי  הברית,  בפגם 
נשמתו.  לשורש  עד  מלמעלה  הנמשך 
המחבר  אחר  אור  מקור  ישנו  אמנם 
את נשמתו למלעלה, והוא אור התורה 
הקדושה, כמו שכתוב )משלי ו, כג( "ִּכי ֵנר 
בגמרא  וכדאיתא  אֹור".  ְותֹוָרה  ִמְצָוה 
מכבה  "עבירה  כ"א  דף  סוטה  מסכת 
עבירה  שעבר  שאדם  פירוש,  מצוה", 

"אין  אולם  מצוה,  מכבה  זה  הרי  ח"ו 
עבירה מכבה תורה". וכל כך למה, כי 
פירוש, שהמצוה  נר מצוה",  "כי  כתוב 
היא כדוגמת נר העלולה ליכבות, אולם 
אש  היא  הק'  שהתורה  אור",  "ותורה 
"ֲהלֹוא  כט(  כג,  )ירמי'  שכתוב  כמו  נורא, 
ְדָבִרי ָּכֵאׁש", ואור לא ניתן לכבות,  ֹכה 
ועל כן עבירה מכבה מצוה ואין עבירה 
נוסף  אור  שישנו  והיינו,  תורה.  מכבה 
לקבל  ישראל  איש  יכול  שבאמצעותו 
ממקום  לו  הנשפע  אלקי  האור  את 
הייליגער  דער  וזהו  הנשמות,  מחצב 

אור התורה הקדושה.

אור התורה אינו שב מן האדם 
אפילו אם נראה ערות דבר

שהתוה"ק  שאפילו  זה  לפי  ונמצא 
ְבָך  ִיְרֶאה  "ְוֹלא  טו(  כג,  תצא  )כי  אמרה 
ח"ו  שאם  ֵמַאֲחֶריָך",  ְוָׁשב  ָּדָבר  ֶעְרַות 
בקדושה,  מתנהג  שאינו  אדם  יש 
ובפרט בדור כזה שישנם נסיונות מרים 
כאלו, אזי מתנתק אור ה' בבחינת "נר 
אור  ישנו  מקום  מכל  אדם",  נשמת  ה' 
באופן  אפילו  מתנתק  שאינו  נוסף 
"כי יראה בך ערות דבר"  כזה, ואפילו 
התורה  אור  וזהו  מאחריך",  "שב  אינו 
הקדושה. ורק באור ה"נר מצוה" נאמר 
דבר זה ש"לא יראה בך ערות דבר ושב 
ה"תורה  באור  כן  שאין  מה  מאחריך", 

אור".
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הלומד תורה הריהו מחבק את 
ממ"ה הקב"ה

קודש"  ב"זרע  מובא  דהנה  והטעם, 
נפשי  "אנא  תיבות  ראשי  ש"אנכי" 
כל  שהבורא  והיינו  יהבית",  כתיבת 
אין  עצמו  הכניס  כביכול  עולמים 
הקדושה,  התורה  אור  הייליגער  דער 
באותיות התורה, כמו שכתוב )ישעי' נד, 
"וכל  ה'", פירוש,  ִלּמּוֵדי  ָּבַנִיְך  "ְוָכל  יג( 
הוא  אזי  ה',  תורת  הלומד  אדם  בניך" 
את  לומד  שהוא  פירוש  ה'",  "למודי 
תניא  בספה"ק  שמבאר  וכפי  השי"ת. 
פרק ה', שאיש ישראל המתייגע בתורה 
והוא מקבל עליו עול תורה מתוך יראת 
מלך  את  מחבק  כאילו  הריהו  שמים, 
מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא 

וחכמתו אחד.

ע"י קיום המצוות זוכה האדם 
לדעת דקדושה

זהו הענין שהכתוב אומר לנו  וממילא 
"שתהיו  שפירושו  תלכו",  בחקתי  "אם 
תשמרו  מצותי  "ואת  בתורה",  עמלים 
הנר  על  מוסב  שהוא  אותם"  ועשיתם 
שהשכר  הכתוב  אומר  זה  ועל  מצוה. 
הוא "ונתתי משכני בתוככם ולא תגעל 
נפשי אתכם", והם שני דברים נפרדים, 
שהכתוב "ונתתי משכני בתוככם" מוסב 
על הכתוב "ואת מצותי תשמרו", שאיש 
ישראל הנזהר מן עבירה ומן ערות דבר 

והוא שומר את מצוות ה', הריהו זוכה 
אז ל"ונתתי משכני בתוככם", להשראת 
הנמשך  הכסף  ולחבל  השכינה, 
מלמעלה עד לנשמתו, בבחינת "נר ה' 

נשמת אדם".

מצוה  כל  ידי  שעל  בזוה"ק  וכדאיתא 
ה'  רּוַח  ָעָליו  "ְוָנָחה  אזי  מקיים  שאדם 
ּוְגבּוָרה  ֵעָצה  רּוַח  ּוִביָנה  ָחְכָמה  רּוַח 
רּוַח ַּדַעת ְוִיְרַאת ה'" )ישעי' יא, ב(, וביארו 
שהאדם  מצוה  כל  ידי  שעל  בזוה"ק, 
מקיים, ועל ידי שהוא מתנהג בקדושה 
ומקיים  ולומד  מתפלל  והוא  וטהרה, 
מצוות ומעשים טובים ושומר על עיניו 
המזון  ברכת  מברך  והוא  הקדושות 
כראוי והוא מקיים כל התרי"ג מצוות, 
כפל  כן  ועל  גדול.  אדם  נעשה  הריהו 
הכתוב ושילש "ונחה עליו רוח ה' רוח 
זוכה  וגו', שתחילה הוא  ובינה"  חכמה 
הוא  כך  ואחר  ה'"  רוח  עליו  ש"נחה 
כך  ואחר  ובינה"  חכמה  ל"רוח  זוכה 
"רוח  כל  ואחר  וגבורה"  עצה  ל"רוח 
דעת ויראת ה'", והיינו שהוא זוכה צו א 
מורא'דיגע דעת דקדושה ונעשה אדם 

גדול מאד.

 "ולא תגעל נפשי אתכם" 
– ע"י עמל התורה

אמנם ישנו דבר נוסף, שהוא "ולא תגעל 
נפשי אתכם והתהלכתי בתוככם", שהוא 
בחקתי  "אם  הכתוב  ראשית  על  מוסב 
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והיינו  תלכו" "שתהיו עמלים בתורה", 
ובפרט  ח"ו,  חטא  אדם  אם  שאפילו 
אם ח"ו פגם בעניני קדושה, במחשבה 
העצה  אזי  רח"ל,  מעשה  או  דיבור  או 
היעוצה לו היא להשתמש בכח עמלות 

התורה.

ומהו עמלות בתורה, הנה ודאי המדרגה 
הנעלית של עמל התורה היא ללמוד דף 
גמרא בעמל ויגיעה ויראת שמים, אולם 
אפילו מי שכשרונותיו אינם ברוכים כל 
ממש  חלש  ראש  לו  יש  אפילו  או  כך 
ואינו זוכה להבין את התורה, הנה כבר 
פסק הרמב"ם ש"כל המקבל עליו עול 
תורה" היינו התמדת הקריאה, שעל ידי 
לומד  והוא  ברציפות,  בקיאות  לימוד 
ותוספות,  גמרא  דפי  שעות  ג'  או  ב' 
ואפילו אם אינו מבין כל כך מכל מקום 
משהו הרי נקלט במוחו הק', והתמדת 
עמלות,  געוואלדיגע  גם  היא  הקריאה 
שבחור או אברך הפורש מהבלי העולם 
הזה ומכל הפאליטיק, והוא יושב ועוסק 
בתורה ביגיעה וברציפות ב' או ג' שעות 
והוא לומד עשרות דפי גמרא או שולחן 
ערוך, אזי הוא זוכה ש"לא תגעל נפשי 
אתכם", פירוש, אפילו שבאמת ח"ו הוא 
נמצא במצב של "ערות דבר" ח"ו והיה 
על  מקום  מכל  "תגעל",  של  מצב  ח"ו 
תגעל  ש"לא  יזכה  התורה  יגיעת  ידי 

נפשי אתכם והתהלכתי בתוככם".

ע"י עמל התורה זוכים לטהרת 
המדות

והנה שני ענינים אלו, לא הרי זה כהרי 
זה. שכדי לזכות  זה כהרי  ולא הרי  זה 
להחזיק  מוכרחים  שלם  דבר  להיות 
"בחקתי  של  בכח  הללו,  כוחות  בשתי 
ובכח  בתורה",  עמלים  "שתהיו  תלכו" 
כך  וכל  תשמרו".  מצוותי  "ואת  של 
למה, כי איתא במדרש שהזכרנו לעיל 
לנו  נחשב  המצוות  קיום  ידי  שעל 
ועומדים  מחדש,  עצמנו  עשינו  כאילו 
ושבוע  הק' שבועות,  החג  אנו לקראת 
זה מביא אותנו אל החג. ואיש ישראל 
וליהפך  ולהטהר  להתקדש  החפץ 
טז(  כג,  )אמור  שכתוב  כענין  חדש  לאדם 
"ְוִהְקַרְבֶּתם ִמְנָחה ֲחָדָׁשה ַלה'", א נייער 
לעכטיגער מענטש', הנה על זה אומר 
וכפי שדרשו  אותם",  "ועשיתם  הכתוב 
במדרש "ִאם ְׁשַמְרֶּתם ֶאת ַהּתֹוָרה ֲהֵריִני 
ַעְצְמֶכם",  ֲעִׂשיֶתם  ְּכִאּלּו  ֲעֵליֶכם  ַמֲעֶלה 

שתעשו עצמכם אנשים חדשים.

ומהו הדרך לזכות לזה, הנה זהו בשתי 
"בחקתי  של  בכח  האמורים,  כוחות 
שעל  בתורה",  עמלים  "שתהיו  תלכו" 
ידו זוכים לטהרת המדות, כי אפילו ח"ו 
אדם משוקע בתאוות ומדות רעות, מכל 
ומקדשת  מטהרת  הק'  התורה  מקום 
שהיא  בתוככם",  "והתהלכתי  בבחינת 
ועל דרך שאמרו  מחלחלת בכל הגוף, 
בגמרא, שהחש בכל ראשו והחש בכל 
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שאפילו  והיינו,  בתורה,  יעסוק  גופו 
רעות  במדות  מלא  ח"ו  הגוף  כל  אם 
ותאוות  רעות  ותאוות  ומושחתות 
בתורה.  יעסוק  מקום  מכל  מושחתות, 
שכשם  הלב,  כדוגמת  היא  שהתורה 
שהלב שולח דם לכל אברי הגוף, כמו 
כן איש ישראל העוסק בתורה ביגיעה, 
הרי אין מקום בגוף שאין מגיע שם אור 
בכח  ואילו  בתורה.  העמלות  קדושת 
של "ואת מצוותי תשמרו" זוכים לדעת 

ויראת ה', דעת דקדושה.

בכח התפלה זוכים לאור התורה

כוחות  ששתי  השי"ת  יעזור  וממילא 
התורה  לימוד  בכח  אותנו,  ילוו  הללו 
ֲאַבֵּקׁש"  ה'  ָּפֶניָך  "ֶאת  בבחינת  הק' 
דואג  של  כתורתו  ולא  ח(,  כז,  )תהלים 

השפה  מן  שלמדו  ואחיתופל  האדומי 
ולחוץ כדאיתא בגמרא סנהדרין, אלא 
ללמוד את התורה מיט א דבקות מיו א 
לעכטיגקייט מיט "את פניך ה' אבקש", 
ולזה ניתן לזכות רק על ידי שמתפללים 
א  להתפלל  אנו  עומדים  ועתה  כראוי. 
הייליגער מעריב, וצריך להתפלל מיט 
כמו  במילה,  מילה  לעכטיגקייט  א 
שפירש זקה"ק העטרת צבי מזידיטשוב 
ראש השושלת מאמר חז"ל "דרך ארץ 
קדמה לתורה", "דרך ארץ" בגימטריא 
'תפלה', פירוש, שכח ואור התפלה מביא 
התורה,  אור  הייליגער  דער  בקרבנו 

אם  שאפילו  עד  גופנו,  בכל  שיחלחל 
ח"ו היינו בבחינת "ונפשי תגעל אתכם", 
הנה על ידי התורה הק' נזכה ל"ונתתי 
משכני בתוככם ולא תגעל נפשי אתכם" 

אלא אדרבה "והתהלכתי בתוככם".

לעכטיגע  א  צו  שנזכה  השי"ת  יעזור 
וואך א פריילעכע וואך א הצלחה'דיגע 
להאי  טהור  "לימטי  ונזכה  וואך, 
לעשות  עצמנו  על  ונקבל  יומא", 
"והקרבתם  בבחינת  חדשים  אנשים 
מנחה חדשה לה'". ועתה עומדים אנו 
עשה  מצות  שהיא  המזון  ברכת  לברך 
עתה  עומדים  אכן  ואנו  דאורייתא, 
לעיל  שאמרנו  דרך  על  מצוות  לקיים 
מביאה  המזון  ברכת  וכל  מצוה  שכל 
לפעמים  דהנה  ה'.  ויראת  דעת  באדם 
אולם  המדות  טהרת  לו  שיש  אדם  יש 
דעת  מעט  רק  לו  ויש  קטן  אדם  הוא 
לו  שיש  אדם  יש  שני  ומצד  דקדושה, 
הרבה דעת דקדושה אולם יש לו מדות 
דשמיא'דיגע  סייעתא  ומרות,  רעות 
וואך, ונעבוד את השי"ת מתוך שמחה, 
שכח  הכוחות,  לשתי  זקוקים  כן  ועל 
והמדות,  הלב  טהרת  מביאה  התורה 
ואילו כח המצוות מביאה דעת ויראת 
זה  ולפי  מאד.  גדול  האדם  שיהיה  ה', 
שכר  על  הספה"ק  שהקשו  מה  יתורץ 
הקדושה  בתורה  הנאמר  המצוות 
בהאי  מצוה  שכר  הרי  זו,  בפרשה 
עלמא ליכא. דבאמת שכר מצוה בהאי 
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עלמא ליכא, אולם איש ישראל שהוא 
ועובד את השי"ת בעמלות  גדול  אדם 
אינו  הריהו  המצוות,  ושמירת  התורה 
בהאי עלמא בכלל, וממילא יש ביכלתו 
ומעשים  ומצוות  התורה  שכר  לקבל 
טובים, כי יש חדש למעלה מן השמש, 
בתורה  העולם  מעל  המתעלה  ואדם 
ושמירת המצוות הריהו בעלמא דחרות 

עלמא דחדוה עלמא דשמחה.

טהור  "לימטי  שנזכה  השי"ת  יעזור 
להאי יומא", להגיע אל החג הק' מיט א 
גוף מיט א הייליגע  הייליגע לעכטיגע 
התורה  את  ולקבל  נשמה,  לעכטיגע 
בקדושה ובטהרה ובשמחה בשתי ידים, 
ָיִמים  "ֹאֶרְך  טז(  ג,  )משלי  שכתוב  כמו 
ְוָכבֹוד", ונזכה  ִּביִמיָנּה ִּבְׂשֹמאוָלּה ֹעֶׁשר 
לקבל פני משיח צדקינו באנפין נהורין 

ברעוא ובחדוותא דכולא בב"א.
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בעידן רעוא דרעוין שב"ק פרשת בחקתי תשע"ו לפ"ק

"אם בחקתי תלכו" – כאשר תעבדו את ה' באש 
להבה אף בניכם יעבדו את ה' באש להבה

כתוב בתוה"ק )ויקרא כו, ג-ד( "ִאם ְּבֻחֹּקַתי 
ֵּתֵלכּו ְוֶאת ִמְצֹוַתי ִּתְׁשְמרּו ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם. 
ָהָאֶרץ  ְוָנְתָנה  ְּבִעָּתם  ִגְׁשֵמיֶכם  ְוָנַתִּתי 
ודקדקו  ִּפְריֹו".  ִיֵּתן  ַהָּׂשֶדה  ְוֵעץ  ְיבּוָלּה 
הלשון  הכתוב  אמר  מדוע  המפרשים, 
"אם בחקתי תלכו", שלא מצאנו בשום 
זה, ולכאורה היה  מקום שאמר בלשון 
"והיה  עקב  בפרשת  שאמר  כמו  לומר 
אם" וגו', או לא לומר כלל "אם" אלא 
"בחקתי תלכו". עוד צריך להבין הלשון 
התורה  את  הכתוב  שכינה  "בחקתי", 
הק' בלשון 'חק', מדוע לא נקט בלשון 

'עדות' או 'משפטים'.

יכול  תלכו',  בחקתי  "'אם  וברש"י 
'ואת  אומר  כשהוא  המצות,  קיום  זה 
מצותי תשמרו' הרי קיום המצות אמור, 
הא מה אני מקיים 'אם בחקותי תלכו', 
להבין  וצריך  בתורה".  עמלים  שתהיו 
תלכו"  בחקתי  "אם  בכתוב  נרמז  איך 

"שתהיו עמלים בתורה".

שבת זו המשך מל"ג בעומר

עתה  אנו  עומדים  הנה  הענין,  ולבאר 
שבת  לעכטיגער  הייליגער  דער  אין 

וכפי  בעומר,  ל"ג  נאך  שבת  קודש, 
שהיא  זו  שבת  על  צדיקים  שאמרו 
שהוא  והיינו  בעומר',  ל"ג  נָאך  'שבת 
הקדושה  אור  כי  בעומר,  ל"ג  עדיין 
של התנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי 
אצלינו שאבוה"ק  ובפרט  אתנו,  נמשך 
התנא  אל  מקושרים  היו  מזידיטשוב 
צבי  העטרת  וזקה"ק  רשב"י,  הקדוש 
בשלש-סעודות  שבת  בכל  מזמין  היה 
את רשב"י וכל בני החבריא, ממילא יש 
רשב"י,  אל  קשר  געוואלדיגער  א  לנו 
ועלינו לשית עצה איך לשמור בקרבנו 
שיישאר  באופן  רשב"י  של  אורו  את 

אצלינו לכל ימי חיינו.

צו  בפרשת  הנה  בס"ד,  ברעיוני  ועלה 
כתוב בתוה"ק )ויקרא ו, ב( "ַצו ֶאת ַאֲהֹרן 
ָהֹעָלה",  ּתֹוַרת  ֹזאת  ֵלאֹמר  ָּבָניו  ְוֶאת 
ופירש רש"י "אין צו אלא לשון זרוז מיד 
ולדורות. אמר רבי שמעון, ביותר צריך 
חסרון  בו  שיש  במקום  לזרז  הכתוב 
להוציא  שצריך  שמחמת  והיינו,  כיס", 
כן  על  עולה,  קרבן  לקנות  כדי  ממון 
זירז הכתוב את מי שביטל מצות עשה 
לבל יימנע מלהקריב קרבן עולה לכפר 
וצריך  כיס.  חסרון  מחמת  חטאו,  על 
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עולה  קרבן  גבי  דוקא  מדוע  להבין 
כיס,  חסרון  מחמת  לזרז  הכתוב  צריך 
וכי שאר המצוות, תפילין, מזוזה, לולב 

ואתרוג, אין בהם חסרון כיס.

 העובד ה' באש להבה 
היא נמשכת לבניו

ויש לבאר את הענין על פי מעשה ידוע 
שהיה מספר הגה"ק בעל חפץ חיים כדי 
להפיק ממנו מוסר השכל, שפעם אחת 
בעת שהיה החפץ חיים במקוה טהרה 
דהו  שמאן  איך  שמע  ראדין,  שבעירו 
שואל את הבלן אם מי המקוה רותחים, 
די  קאכט  'אודאי  הבלן  לו  והשיב 
שאלו  המים'.  רותחים  'ודאי  וואסער', 
רותחים  שהמים  לך  מנין  יהודי,  אותו 
וכי  הבלן,  לו  השיב  למים,  נכנסת  וכי 
מאי שאלה זו מנין לי שרותחים המים, 
שבו  הגדול  הדוד  מן  נטלתים  והרי 
רותחים המים, ואם כן ודאי שמי המקוה 
רותחים. השיב לו היהודי, טועה אתה, 
כי גם אם המים שבדוד רותחים, מכל 
מקום כשמערים אותם לכלי אחר הרי 
הם מתקררים קמעה, ולכן יתכן אמנם 
אינם  הם  אולם  חמים  המקוה  שמי 

רותחים.

בבכי,  פרץ  חיים  החפץ  זאת  כששמע 
ואמר שדיבורים אלו טומנים בתוכם א 
חינוך  לגבי  השכל  מוסר  מורא'דיגער 
]והדברים אמורים לא רק כלפי אברכים  הבנים 

אלא גם כלפי בחורים, כי גם הם יהיו הורים ברבות 

רק  ה'  את  עובד  האב  אם  כי  הימים[, 

כדוגמת מים רותחים, 'ער קאכט נאר', 
יראת  מקרבו  להשפיע  כשיבוא  אזי 
יהיו  לא  הם  הרי  בניו,  ללבות  שמים 
רותחים אלא חמים, 'זיי וועלן זייין נאר 
ה'  את  עובד  האב  אם  ואילו  ווארעם', 
בניו  אזי  ווארעם',  'נאר  בחמימות,  רק 
'קאלט',  בקרירות  ה'  את  יעבדו  כבר 
והולכים.  הדורות  מתמעטים  וכך 
ומהי העצה שאף הבנים יהיו 'א שטיק 
פייער', כשהאב עובד את השי"ת באש 
להבה, א פייער, ולא רק כמים רותחים.

אפרים ומנשה היו בני יעקב כי 
"יוסף להבה"

בהיותו  הצדיק  שיוסף  שמצינו  וכמו 
זכה להקים א הייליגער  בארץ מצרים 
דור, עד שכשירד יעקב אבינו למצרים 
אמר לו )בראשית מח, ה( "ְוַעָּתה ְׁשֵני ָבֶניָך 
ַהּנֹוָלִדים ְלָך ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעד ֹּבִאי ֵאֶליָך 
ִּכְראּוֵבן  ּוְמַנֶּׁשה  ֶאְפַרִים  ֵהם  ִלי  ִמְצַרְיָמה 
אותם  והיינו שהשוה  ִלי",  ִיְהיּו  ְוִׁשְמעֹון 
אל הדור הראשון, והנה איך זכה יוסף 
הצדיק לכך שיהיו בניו במדרגת הדור 
)א,  עובדיה  בספר  כתוב  הנה  הראשון, 
יֹוֵסף  ּוֵבית  ֵאׁש  ַיֲעֹקב  ֵבית  "ְוָהָיה  יח( 

היה  לא  יוסף  שבית  והיינו  ֶלָהָבה", 
א  פייער  א  "להבה",  אלא  "אש"  רק 
קיין  אהן  שלאפעריי  קיין  אהן  ברען, 
עצלות.  ובלי  תרדמה  בלי  פאהלעריי, 
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בבא  מסכת  בגמרא  דאיתא  דרך  ועל 
ואילו  במקומה,  שורפת  שאש  קמא, 
מי  כן  וכמו  למרחוק,  הולכת  להבה 
שעובד את ה' באש להבה הרי זה הולך 
ונמשך אף אל הבנים והדורות הבאים. 
באש  ה'  את  העובד  בחור  וממילא 
הדורות  ירידת  אצלו  אין  אזי  להבה, 
פייער,  שטיק  א  כן  גם  יהיו  בניו  אלא 
כשהבחור  רק  חלה  הדורות  ירידת  כי 
או  רותחים  מים  בבחינת  ה'  את  עובד 
לכלי  אותם  שכשמערים  חמים,  מים 
אחר הם מתקררים, מה שאין כן כשהוא 
קודש,  אש  פייער  שטיק  א  להבה  אש 
וכמו שכתוב )ויקרא ו, ו( "ֵאׁש ָּתִמיד ּתּוַקד 
ַעל ַהִּמְזֵּבַח ֹלא ִתְכֶבה", וכמסופר שבעת 
שבא זקה"ק מצאנז אל זקה"ק העטרת 
יסוד  מהו  מצאנז  הרה"ק  שאלו  צבי, 
יסוד  לו,  והשיב  זידיטשוב,  חסידות 
חסידות זידיטשוב הוא "ֵאׁש" – א פייער 

"ָּתִמיד ּתּוַקד ַעל ַהִּמְזֵּבַח ֹלא ִתְכֶבה".

עבודת ה' באמת ובתמים

זידיטשוב,  חסידות  מהות  היתה  זאת 
א  מיט  דאווענען  א  ברען,  א  פייער  א 
א  מיט  גמרא  בלאט  א  לערנען  ברען, 
א  מיט  שלש-סעודות  ביי  זיצן  ברען, 
ברען, ולא להגרר אחר היצר הרע ואחר 
עמלק המקרר את האדם בלא שירגיש 

בזה כלל.

להבה,  אש  היה  הצדיק  שיוסף  וכיון 
אזי בבוא יעקב אבינו אל מצרים, אמר 
בקדושתך  עמדת  איך  בני,  יוסף  לו, 
הארץ  ערות  מצרים  לארץ  בירידתך 
המקום השפל והמזוהם ביותר, בהיותך 
ועובדיה  שנה.  עשרה  שבע  בן  בחור 
זו  לשאלה  התשובה  את  משיב  הנביא 
"ְוָהָיה ֵבית ַיֲעֹקב ֵאׁש ּוֵבית יֹוֵסף ֶלָהָבה", 
שמחמת שיוסף הצדיק היה אש להבה 
אש תמיד א שטיק פייער, ותמיד היתה 
וכמו  אבינו,  יעקב  צורת  עיניו  לנגד 
שכתוב )ישעיה ל, כ( "ְוָהיּו ֵעיֶניָך ֹראֹות ֶאת 
מֹוֶריָך", כי אין שייך להיות א ערליכער 
יוד אם אין דבקים בצדיקים הקדושים 
גדולה  שאש  פייער,  א  ווי  קאכן  וואס 
של  אש  ומשפיעה  למרחוק  הולכת  זו 
קדושה, אש של טהרה, אש של תפלה, 
טובות,  מדות  של  אש  תורה,  של  אש 
רוח,  ושפלות  וענוה  הכנעה  של  אש 
היה  שזה   - שוין,  ולבו  פיו  של  אש 
ולבו  פיו  להיות  בזידיטשוב,  הדרך 
על  בלב,  ואחד  בפה  אחד  ולא  שוין 
לעבדך  לבנו  "וטהר  שמתפללים  דרך 
השי"ת  את  לעבוד  שצריך  באמת", 
באמת, בלא הבט אם נמצאים בבית או 
בחוץ ואף במקום הגרוע ביותר, תמיד 
צריך לזכור שיש מנהיג לבירה ותמיד 
לעבוד את השי"ת באש להבה ולהיות 
להשי"ת.  ואמונה  באמת  נאמן  עבד 
שאם  אבינו,  יעקב  לנו  גילה  זה  וסוד 
לזכות  ניתן  האמור  בדרך  מתנהגים 
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לבנים קדושים כאלו אף במצרים, ועל 
ִּכְראּוֵבן  ּוְמַנֶּׁשה  "ֶאְפַרִים  לו  אמר  כן 
נחשבים  אינם  שהם  ִלי",  ִיְהיּו  ְוִׁשְמעֹון 
כבני בנים אלא כבנים ממש, וזהו דוקא 
שיוסף  במצרים",  היה  "ויוסף  ידי  על 

הצדיק היה אש להבה.

אהרן הכהן עבד באש להבה 
ונמשכה לבניו

קיבל  מדה  הייליגע  מורא'דיגע  די 
שמבין  רואים  שאנו  כמו  הכהן,  אהרן 
לכח  הכהן  אהרן  זכה  השבטים  כל 
שמברכים  כמו  הדורות,  המשכיות 
של  בקדושתו  קדשנו  "אשר  הכהנים 
זה  כח  לו  היה  הכהן  שאהרן  אהרן", 
להמשיך לבניו את קדושתו, וכדאיתא 
היום  שעד  הן",  זריזין  "כהנים  בגמרא 
זה יש לכהנים מדת הזריזות, די פייער 
מאהרן  ירשו  זו  מדה  ואת  ברען.  דער 
הכהן, כמו שפירשו צדיקים דברי רש"י 
"להגיד  ג(  ח,  )במדבר  בהעלותך  בפרשת 
רק  שלא  שנה",  שלא  אהרן  של  שבחו 
הכהן  אהרן  שקיים  הראשונה  בפעם 
רק  ולא  בהתלהבות,  קיימה  מצוה 
בפעם הראשונה שקיים מצות של"ס או 
יום הכיפורים קיימם בהתלהבות, אלא 
כל תפלת ערבית, כל ברכת המזון, כל 
הכל  מלכה,  מלוה  וכל  שחרית  תפלת 
היה בהתחדשות ובהתלהבות, ואין הכי 
נמי שאין כל חדש תחת השמש, אולם 

וזה  יש חדש,  ודאי  מן השמש  למעלה 
שלא  אהרן  של  שבחו  "להגיד  הכוונה 
שינוי  שום  היה  לא  שלעולם  שנה", 
תמיד  ה'  את  עבד  אלא  בעבודתו, 
באותה בחינה ובאותו אש והתלהבות. 
האש  את  להמשיך  אהרן  זכה  ולכן 
להבה לבניו אחריו, שכל בניו עד היום 
קדושים  יהיו  המשיח  ביאת  ועד  הזה 

בקדושתו של אהרן.

צו,  בפרשת  רש"י  דברי  כוונת  וזהו 
זרוז  לשון  "'צו את אהרן', אין צו אלא 
ולקנות  ללמוד  ולדורות", שצריך  מיד 
ענין זה מאהרן ובניו, שה"זרוז" דהיינו 
ולדורות,  מיד  הוא  והתלהבות  האש 
שההתלהבות נמשכת מאהרן הכהן אל 

בניו אחריו.

 שורש הקרירות בפגם 
במדת 'צדיק'

בלבות  הקרירות  שורש  מהו  ואמנם 
בני אדם, הנה על זה אמר רבי שמעון 
לזרז  הכתוב  צריך  "ביותר  יוחאי,  בר 
"כיס"  כיס",  חסרון  בו  שיש  במקום 
צדיק  מדת  על  המורה  צ',  בגימטריא 
כי  בזוה"ק,  כדאיתא  עולם,  יסוד 
עינו  על  שומר  ואינו  בברי"ק  הפוגם 
לו  אין  בקדושה,  מתנהג  ואינו  ולבו 
ולבו  עינו  ואילו השומר  יישוב הדעת, 
נפתחים לו עיני השכל והוא רואה כל 
בהיותי  ולאחרונה  אחר.  באופן  דבר 
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בארה"ב שאלני אברך אחד, מהי העצה 
היעוצה לבלבולי לבו ומוחו ל"ע ול"ע, 
ביערות  יתבודד  או  במקוה  יטבול  אם 
או יסתגף בתעניות, והשבתי לו שאינו 
צריך לעשות שום דבר, אלא דבר אחד 
הבית  לנו  שמגלה  כפי  לעשות,  עליו 
כ(  ג,  )צפניה  הפסוק  את  בפרשו  אברהם 
"ְּבׁשּוִבי ֶאת ְׁשבּוֵתיֶכם ְלֵעיֵניֶכם ָאַמר ה'", 
אדם  כשרוצה  שבותיכם",  את  "בשובי 
להתחיל לשוב בתשובה, הנה ההתחלה 
את  לשמור  ה'",  אמר  "לעיניכם  היא 
לפניו  נפתחים  עיניו  והשומר  העינים. 
עיני השכל ואז הוא זוכה ליישוב הדעת 
ואז  יעשה,  אשר  המעשה  את  לדעת 
השבתות וימים טובים הנם באופן אחר 
באופן  השי"ת  אל  ומתקשרים  לגמרי 
סופר  מהחתם  וכדאיתא  לגמרי,  אחר 
וקדושים  עיני הבשר שמורים  שכאשר 

נפתחים עיני השכל.

"אם  השבוע,  בפרשת  הכוונה  וזהו 
"אם  תיבות  שראשי  תלכו",  בחקתי 
וזה  בן,  אב  תיבות  ראשי  הם  בחקתי" 
אם  תלכו",  בחקתי  "אם  הכתוב,  אומר 
הדורות  ירידת  תהיה  שלא  רצונכם 
והאש  אחד,  דור  והבן  האב  יהיו  אלא 
להבה תמשך אל הבנים גם כן, זהו על 
ידי "ואת מצותי תשמרו", וכמו שפירש 
מלשון  ש"תשמרו"  מראפשיץ,  הרה"ק 
"ואביו שמר את הדבר", שכאשר יראה 
להבה  באש  ה'  את  עובד  שהאב  הבן 

יזכה  אזי  השי"ת,  אל  משתוקק  והוא 
לבחינת "אם בחקתי תלכו ואת מצותי 
הדורות  כל  אותם"  ועשיתם  תשמרו 
בשוה, שלא תהיה שום ירידת הדורות. 
ומבטיח הכתוב, שאם יעבדו את השי"ת 
ְּבִעָּתם  ִגְׁשֵמיֶכם  "ְוָנַתִּתי  להבה,  באש 
ִיֵּתן  ַהָּׂשֶדה  ְוֵעץ  ְיבּוָלּה  ָהָאֶרץ  ְוָנְתָנה 
צדיק  במדת  פוגמים  כאשר  כי  ִּפְריֹו", 
אזי יש חסרון כיס, ואילו אם יש קדושה 
כמו  גדולות,  טובות  להשפעות  זוכים 
לכל  ומשביע  ידיך  את  "פותח  שכתוב 
שהמתנהג  בזוה"ק  דאיתא  רצון",  חי 
בקדושה הריהו "חי" לעבעדיג, וממילא 
"ומשביע לכל חי רצון" שנשפעים שפע 
פרנסה ושפע הצלחה ושפע ברכה, ואז 
וועלט בגשמיות  זוכים צו א לעכטיגע 
בבחינת  עדן  גן  ונוחלים  ורוחניות 
שכתוב  וכמו  בחייך",  תראה  "עולמך 
ְוֹלא  ְּבתֹוְכֶכם  ִמְׁשָּכִני  "ְוָנַתִּתי  יא(  )שם 

ִתְגַעל ַנְפִׁשי ֶאְתֶכם".

יוצאים  בעת שאנו  השי"ת עתה  יעזור 
אנו פון דער הייליגער שבת ל"ג בעומר, 
את  ונזכור  רשב"י,  דברי  את  שנזכור 
השי"ת  את  ונעבוד  חיים,  החפץ  דברי 
רותחים  מים  ולא בבחינת  באש להבה 
הייליגע  תהיו  אלא  חמים,  ומים 
פייערדיגע בחורים הייליגע פייערדיגע 
וטהרה,  בקדושה  ותתנהגו  יונגעלייט, 
הבלים  הבלי  אם  הרחוב  הבלי  ואילו 
ישנם  תענוגים  ואילו  וטינופת,  זוהמא 
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רק בקדושה, כי כל התענוגים הגשמיים 
חולפים אחרי כמה דקות, ואילו א של"ס 
א דאווענען א שמחה בבית צדיקים א 
לעכטיגע  הייליגע  א  חבורה  הייליגע 
שמועס, הרי ההנאה געוואלדיג, ולדורי 
דורות. וכמו שאמר הרה"ק ר' שלמה'קע 
מזוויעהל, שבשבוע הבעל"ט חל יומא 
"מזונותיו  ז"ל  מאמרם  על  דהילוליה, 
ר"ה",  ועד  מר"ה  לו  קצובים  אדם  של 
כן  ועל  לאדם,  קצובים  ההנאות  שגם 
הבלים  עבור  ההנאות  את  תבזבזו  אל 
אותם  תנצלו  אלא  וזוהמא,  וטינופת 
להנאות פון א דאווענען פון א בענטשן 
ווארעמע  א  פון  מלכה  מלוה  א  פון 
בלאט גמרא פון א ווארעמע קצות פון 
ווארעמע  א  פון  נתיבות  ווארעמע  א 
חוות דעת, נעמטס די ווארעמקייט פון 

א תפארת שלמה פון א באר מים חיים 
התענוגים  ומכל  ושמש,  מאור  א  פון 

הרוחניים.

יעזור הש"ת שיהיה לנו א געבענטשטע 
וואך א לעכטיגע וואך א הצלחה'דיגע 
ונזכה  וואך,  אפרייעלעכע  וואך 
להיות אש להבה, ועתה בבואנו לברך 
ולספור  ערבית  ולהתפלל  ברכהמ"ז 
הבה  מלו"מ  ולערוך  העומר  ספירת 
נעשה זאת באש להבה מיט א ברען א 
עליכם  יעידו  רואיכם  שכל  עד  פייער, 
יעזור  השי"ת.  אל  מתלהבים  שהנכם 
א  וואך  פריילעכער  א  לנו  שיהיה  ה' 
פריילעכן תמיד ונזכה עוד בגופים אלו 
לקבל פני משיח צדקינו באנפין נהורין 

ברעוא ובחדותא דכולא בב"א.
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נועם שיח סוד
סעודת מלוה מלכה מוצש"ק פרשת אחו"ק תשפ"א לפ"ק

ל"ג בעומר יום קבלת התפילות

הייליגער  דער  פון  יו"ד  חל  השבוע 
התנא  ישראל  כלל  פון  רבי  גרויסער 
לנו  אין  יוחאי.  בר  שמעון  רבי  האלקי 
זה.  יום  וקדושת  גדולת  בשגב  השגה 
מראזוודאב,  משה  רבי  שהרה"ק  ידוע 
היה  השנה  כל  שבמשך  פי  על  אף 
מקום  מכל  גדולה,  בפשטות  מתנהג 
בל"ג בעומר שינה את הנהגתו, היה זה 
זקני  לו  גילה  לאחר שבהזדמנות אחת 
בעומר,  ל"ג  היום  סוד  את  הק' מצאנז 
ובמשך ארבע שעות ישב וגילה לו סוד 
זה. ידוע שבראזוודאב כינו את יום זה 
יום קבלת התפילות, ואת כל השווערע 
ואמר  זה.  ביום  קורא  היה  קוויטלעך 
בכוחי  היה  אילו  משה,  רבי  הרה"ק 
הייתי אוחז יום זה בשיניי שלא יחלוף.

תחיית המתים בכוחו של רשב"י

זוטא  )אדרא  אמר  רשב"י  האלקי  התנא 
ִּבְרׁשּוִתי  ָּדא  יֹוָמא  ָּכל  "ְּדָהא  ב(  רצא, 

בו  להיוושע  מסוגל  זה  ויום  ַקְּייָמא", 
הדבר  סגולת  ומשום  הישועות,  בכל 
הידוע  הסיפור  את  שוב  לספר  כדאי 
והמפורסם שמביא הגה"צ המקובל רבי 
שראה  בספרו,  מרגליות  זעליג  אשר 

בעיניו ראה את המעשה הזה, כי בשנת 
זו,  בשנה  כמו  בעומר  ל"ג  חל  תרפ"ג 
והקהל  שבת,  בערב  חל  בעומר  של"ג 
שעלה למירון נשאר לשבות שם בשבת 
גם אשה אחת  בין הקהל היתה  קודש. 
שהיתה חשוכת ילדים שנים רבות ל"ע 
שאם  הבטיחה  השנים  ובאחד  ול"ע 
ותגלח  "שמעון"  לו  תקרא  בן  תחבוק 
וכן  הקדוש.  ציונו  על  שערותיו  את 
עם  האשה  הגיעה  שנה  ובאותה  הוה, 
עת  באותה  שערותיו.  את  לגלח  בנה 
עד  התייבש  והילד  גדול  חמסין  שרר 
ששבק חיים לכל חי רח"ל. וכותב רא"ז 
ירוק  והיה  הילד  את  'ראיתי  מרגליות 
ששלטו  הטורקיים  זאת  כשראו  כמת'. 
אז, סגרו את המקום, ומי שהיה בפנים 
נשאר  בחוץ  שהיה  ומי  בפנים,  נשאר 
והניחה  בנה  את  האשה  נשאה  בחוץ. 
שמעון  'רבי  ואמרה,  הציון  על  אותו 
את  אליך  שאביא  הבטחתי  יוחאי,  בר 
את  קיימתי  שערותיו,  את  לגלח  בני 
הבטחתי והבאתי לכאן ילד חי, מבקשת 
שאשוב  שמים  שם  שתקדש  ממך  אני 
מכאן לביתי עם ילד חי. האשה השאירה 
את הילד על הציון ויצאה משם כשהוא 
מעיניה,  דמעות  ונחלי  בבכי  ממררת 
וכל הקהל בכו עמה ועלו הבכיות עד 
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שמעו  שעה  רבע  כעבור  השמים.  לב 
אני  'אמא,  לאמו  צועק  שהילד  איך 
לתחיה,  קם  הילד  מים'.  לשתות  רוצה 
המערה,  דלתות  כל  את  ופתחו  וחזרו 
מחיה המתים  ברכת  בירכו  הקהל  וכל 

בשם ומלכות.

תחיית המתים כמדרשו בכוחו של 
רשב"י

רשב"י  של  בכוחו  שיש  מאחר  הנה 
רבים  ברחמים  מתים  להחיות  הקדוש 
להחיות  גם  בכוחו  יש  ודאי  כפשוטו, 
והרי אמרו חז"ל שיש  מתים כמדרשו, 
כאלו שאף בחייהם קרוים מתים, ולאו 
דוקא רשעים, אלא גם אנשים יראי ה' 
כגון אדם  הם לפעמים בבחינת מתים, 
או  בזש"ק,  להיפקד  זכה  לא  שעדיין 
או  בנים,  גידול  בצער  מצטער  שהוא 
מי שאינו בקו הבריאות ל"ע ול"ע, או 
ול"ע.  ל"ע  פרנסה  מחוסר  שהוא  מי 
מבקשים אנו איפוא פון דער הייליגער 
מתים  מחיה  היה  שהוא  רשב"י  תנא 
יהיה  שהוא  כפשוטו,  רבים  ברחמים 

מחיה מתים כמדרשו גם כן.

רשב"י גוזר והקב"ה מקיים

ב(,  )קה,  וירא  בפרשת  בזוה"ק  איתא 
וראה  שמעון  רבי  יצא  אחת  שפעם 
אורו.  ונסתם  ואפל  חשוך  שהעולם 
אמר לו רבי אלעזר, בא ראה מה רוצה 

ומצאו  הלכו  בעולם.  לעשות  הקב"ה 
מלאך אחד שדומה להר גבוה ומוציא 
רבי  לו  אמר  מפיו.  שלהבות  שלשים 
אמר  לעשות,  רוצה  אתה  מה  שמעון, 

לו, רצוני להחריב את העולם.

אמר לו רבי שמעון, בבקשה ממך, לך 
לפני הקב"ה ואמור לו, בר יוחאי מצוי 
הקב"ה  לפני  מלאך  אותו  הלך  בארץ. 
וידוע  גלוי  העולם,  רבון  לו,  ואמר 
אמר  יוחאי.  בר  לי  שאמר  מה  לפניך 
לו הקב"ה, לך תחריב את העולם ואל 

תשגיח בבר יוחאי.

המלאך.  את  שמעון  רבי  ראה  כשבא, 
עליך  גוזרני  תלך,  לא  אם  לו:  אמר 
במקום  ותהיה  לשמים,  תכנס  שלא 
של עזא ועזאל, באותה שעה יצא קול 
משמים ואמר, אשרי חלקך רבי שמעון, 
מבטל  ואתה  למעלה  גוזר  שהקב"ה 
לו  שאמר  מה  אריכות  ביתר  שם  )עיין  למטה 

המלאך ומה שהשיב לו רשב"י(.

ל"ג בעומר יום מחילת עוונות כיום 
כיפור

יכול  ואמר  גזירות,  כמה  ביטל  רשב"י 
אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין, 
הערצער  יודישע  צובראכענע  וויפיהל 
תנא  הייליגער  דער  אצל  כבר  נושעו 
את  לתאר  יכול  הפה  אין  רשב"י, 
שם,  השוררת  הגדולה  ההתעוררות 
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מרוזין,  הרה"ק  בשם  ומיתאמרא 
שבתוך המערה שוררת התעוררות כמו 
השמחה  שורה  ובחוץ  הקדוש,  ביום 
כמו בשמחת תורה. ומסופר כי הרה"ק 
מהר"ש מבעלזא אמר לבנו הרה"ק רבי 
זונדל שיום ל"ג בעומר הוא יום מחילת 
ועיצומו  הקדוש  יום  כדוגמת  עוונות 
של יום מכפר. עוד ידוע שהרה"ק רבי 
של"ג  שכיון  אמר,  מראזוודוב  משה 
מוחל  הקדוש  יום  כמו  הוא  בעומר 
נעשה  והאדם  העוונות  כל  על  הקב"ה 

כבריה חדשה.

את  והכרית  עריצים,  זימר  "קולו 
הקוצים, והציל את הלחוצים", פירוש, 
כי מבואר בספרי קבלה שיפה כוחו של 
הנעשים  הקוצים  את  להכרית  רשב"י 
וכיון  אדם,  בני  ופגמי  חטאי  מכח 
הלחוצים,  ניצולים  הקוצים  שנכרתים 
והמרה  והעצבות  הלחצים  כל  כי 
שחורה נגרמים על ידי הקוצים, ומאחר 
שהם הם נכרתים מתבטלים כל הענינים 

הללו.

עשירות ובנים במערת רשב"י

נסיעות  סוכן  לי  סיפר  מכבר  לא  זה 
מעשה נאה, כי קבוצת יהודים מארה"ב 
באה לבקר באתרא קדישא מירון, אחד 
ראה  מאד,  פשוט  יהודי  שהיה  מהם 
תמרורים  בבכי  וממרר  עומד  יהודי 
היהודי  רשב"י.  האלקי  התנא  במערת 

מארה"ב לא הבין את פשר בכיו והביע 
לו  סיפר  כך.  על  תמיהתו  את  בפניו 
הגיעו  כבר  מצאצאיו  שחמשה  היהודי 
זיווגם,  את  מוצאים  ואינם  לפרקם 
ובנוסף לזה הוא מחוסר פרנסה, על כן 
לבו  ושברון  שיחו  מרי  את  שופך  הוא 

לפני השי"ת.

כיון ששמע זאת אותו יהודי השיב לו, 
בעיה,  כל  אין  בכייתך  סיבת  זהו  אם 
הריני עשיר מופלג ויכולני להעניק לך 
היהודי  לו  רשם  אתר  על  עתק,  סכום 
דולר  מליון  עשר  סך  על  המחאה 

.)$ 10.000.000(

שוב פנה אליו היהודי מארה"ב ושאלו, 
אפשרות  יש  לי  גם  האם  לי,  נא  אמור 
זאת לשפוך כאן את מרי שיחי, כי הנני 
כבר עשרים שנה לאחר נישואי ועדיין 
יכול  אני  גם  האם  לזש"ק,  זכיתי  לא 
פורקן  ולמצוא  לבי  את  כאן  לשפוך 
לנפשי. השיב לו היהודי, ודאי, גם אתה 
יכול לפרוק כאן את צערך. פרץ אותו 
יהודי בבכי על צערו הגדול ותינה את 

צרתו לפני השי"ת על הציון הקדוש.

מאותו  נתבשרו  כבר  קצר  זמן  כעבור 
יהודי מארה"ב בבשורה טובה, ולאחר 
מארה"ב  יהודי  אותו  בא  שנים  ג' 
לאתרא קדישא מירון לגלח את שערות 
טובה  בשעה  טוב  למזל  לו  הנולד  בנו 

ומוצלחת.
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מבקשים אנו איפוא מהתנא הקדוש רבי 
שמעון בר יוחאי, שאנו מקושרים אליו 
שהיו  בזידיטשוב  אצלינו  בפרט  מאד, 
]ולמדו  הזוהר  בלימוד  מאד  מקושרים 
את חלק המוסר שבזוה"ק גם עם ילדים רכים בני 

ט' שנים, כי לימוד הזוה"ק מקדש מאד, וידוע מה 

של  תלמידו  מפאריטש,  הלל  רבי  הרה"ק  שאמר 

בעל התניא, כי הנה אמרו חז"ל "אחד המרבה ואחד 

הממעיט ובלבד שיכוון לבו לשמים", אולם ישנם ג' 

דברים שבהם יש לומר להיפך, 'אחד המכוון ואחד 

הזוהר,  לימוד  והם,  שירבה',  ובלבד  מכוון  שאינו 

נתינת צדקה וטבילה במקוה[, שיעזור השי"ת 

יגן  רשב"י  האלקי  התנא  של  שזכותו 
עלינו שנזכה לישועות, ואני עצמי מכיר 
יהודים רבים, אברכים שסיפרו לי שהיו 
נתונים במצבים קשים ברוחניות, ועלו 
בעומר,  בל"ג  מירון  קדישא  לאתרא 
ואווירת המקום הגביהה אותם ורוממה 
אותם עד מאד ונעשו ליהודים יראי ה'.

עשירות בכוחו של הרה"ק 
מרימנוב

בשבוע זה יחול גם יו"ד פונ'ם הייליגן 
ידוע  רימנובער.  מענדלי  רבי  רבי 
רבי  הרה"ק  היה  שנים  כ"ב  שבמשך 
המן  פרשת  על  תורה  אומר  מענדלי 
פעם  ישראל.  לבני  פרנסה  והמשיך 
שהיו  כפריים  קבוצת  אליו  באו  אחת 
הפריצים,  מן  פונדקאות  בתי  חוכרים 
ותינו לפניו צרתם הגדולה כי אדוניהם 
הפריצים גמרו אומר וגזרו גזירה לגרש 

הפונדקאות.  מבתי  היהודים  כל  את 
השבת  את  לשבות  נשארו  הכפריים 
מענדלי,  רבי  הרה"ק  של  קדשו  בצל 
ובמוצאי שבת קודש נענה הרבי ואמר, 
מה סבורים אתם, וכי הפריצים נותנים 
הוא  השי"ת  הלא  פרנסתכם,  את  לכם 
הנותן לכם פרנסה, סעואיפוא לביתכם 

ותהיה לכם פרנסה בהרחבה גדולה.

לא עברו ימים מועטים לאחר שגירשום 
ובאחד  הפונדקאות,  מבתי  הפריצים 
מאות  היהודים  הכפריים  ראו  הימים 
והיו  מימיהם,  ראו  קטנים שלא  דובים 
בתיהם  בחצרות  מסתובבים  הדובים 
הכפריים  אל  עצמם  את  והמציאו 
את  הכפריים  צדו  אותם.  שיצודו 
המהודרות  מעורותיהם  ועשו  הדובים 
הזה  היום  עד  פרווה מהודרים.  מעילי 
שיש  יהודי  בווילאמסבורג  מתגורר 
בידי  שנותרה  מהודרת  פרוה  ברשותו 

זקינו מאותם הדובים.

כך היה במשך חצי שנה, היהודים היו 
צדים את הדובים ומוכרים את עורותיהם 
זאת  שראו  כיון  רב.  בעושר  והתעשרו 
עלתה  שלא  לדעת  ונוכחו  הפריצים, 
וליטול  היהודים  את  לנשל  בידיהם 
את  הפריצים  השפילו  פרנסתם,  מהם 
שישובו  לפניהם  להתחנן  ובאו  עצמם 
זול  לנהל את בתי הפונדקאות במחיר 

מאד, חצי חינם.
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הלכו הכפריים אל הרבי ושאלו את פיו 
האם לשוב אל בתי הפונדקאות, השיב 
להם הרבי, אכן דובים אלו היו בבחינת 
הוראת שעה, ועתה הגיעה העת לשוב 
ותתפרנסו  הפונדקאות  בתי  את  לנהל 
למחרת  הוה  וכך  גדול.  בריוח  מהם 
מן  נשאר  לא  לבתיהם  כששבו  היום 
מן  להתפרנס  ושבו  אחד,  עד  הדובים 

בתי הפונדקאות.

מענדלי  רבי  הרבי  בירך  אחת  פעם 
זכה  והוא  בעשירות,  אחד  יהודי 
לעשירות מופלגת כמו עשרה עשירים. 
תמה תלמידו הרה"ק מראפשיץ באזני 
הוצרך  מדוע  מענדלי,  רבי  הרבי 
כך,  כל  מופלגת  עשירות  לו  להשפיע 
עשירותו  את  לחלק  יכולים  היו  הלא 
רבי  הרבי  סיבר  רבים.  יהודים  בין 
בירכתיו  אני  ואמר,  אזנו  את  מענדלי 
בעשירות כזאת כמו כל העשירים, אלא 
שיהודי זה התנהג בדעה והשכל וחילק 
מממונו לצדקה, והרי ידוע שכשנותנים 
זכה  ידי  ועל  ומקבלים,  חוזרים  צדקה 

לעשירות מופלגת.

זש"ק בכוחו של הרה"ק מצאנז

סיפר לי הרב גניחובסקי שליט"א מרבני 
אברהם  רבי  זקינו  כי  מרחובות,  חב"ד 
ל"ע  ילדים  חשוך  היה  פרנס  יהושע 
רבו  לפני  צרתו  את  לתנות  ובא  ול"ע, 
מדאמברווא.  דוד  מרדכי  רבי  הרה"ק 

שאין  מדאמברווא  הרה"ק  לו  אמר 
בפניו כל ברירה אחרת אלא עלו לפנות 
אברהם  ר'  הלכו  מצאנז.  הרה"ק  אל 
מצאנז  הרה"ק  אל  וזוגתו  יהושע 
וביקשו את ברכתו לזש"ק, ואכן הרה"ק 
אולם  בזש"ק.  להיוושע  בירכו  מצאנז 
מן  יצא  שלא  בעיניה  לו  רמזה  זוגתו 
הרה"ק  להם  יעניק  לא  עוד  כל  החדר 
בזש"ק.  לזכות  הבטחתו  את  מצאנז 
אמר ר' אברהם יהושע להרה"ק מצאנז, 
רבי, איני יוצא מן החדר כל עוד שלא 
נענה  לזש"ק.  שאזכה  הרבי  לי  יבטיח 
הרבי ואמר, הן בירכתי אותך לכך. לא 
זוגתי  אולם  יהושע,  אברהם  ר'  הרפה 
עד  החדר  את  לעזוב  לי  מניחה  אינה 
הרבי  אכן  הבטחתו.  את  הרבי  שיתן 
עמד בשלו, הלא הבטחתי לך. כבר היה 
דקות  וכמה  כמה  במשך  ודברים  דין 
מצאנז  הרה"ק  שכעס  עד  ארוכות, 
ותפסו בזקנו בחזקה, ואף נשארו בידו 
עליו  והרעים  מזקנו,  שערות  מעט 
בקולו, צא החוצה, הלא בירכתי אותך, 

ואל תבלבל את מוחי.

ביציאתו החוצה אמר לו המשמש דער 
בזקנך,  משך  הרבי  אם  רפאל,  הויכער 
ישועתך מובטחת ואין לך מה לחשוש. 
נולד  חדשים  תשעה  כעבור  הוה,  וכך 
לו בן למזל טוב, ונקרא שמו בישראל 
יוסף יצחק, ואחר כך נולד לו בן נוסף.
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ישועת רי"י פרנס בעשירות תוך 
מסי"נ לשמירת שבת

מרדכי  רבי  הרה"ק  הסתלקות  לאחר 
דוד מדאמברווא מילא את מקומו בנו 
בהיותו  אחת,  פעם  משה.  רבי  הרה"ק 
יוסף  ר'  חלם  שנה,  עשרים  כבן  אברך 
במדבר  צועד  הוא  כי  בלילה  יצחק 
פנה  לבנים.  בבגדים  לבוש  שממה 
משה  רבי  הרה"ק  אל  יצחק  יוסף  רבי 
מדאמברווא ושאלו לפשר הדבר, השיב 
לו הרבי ואמר, עליך לנסוע אל ארה"ב, 
שממה,  מדבר  היתה  הימים  שבאותם 
ושם תתחיל ללבוש בגדים לבנים בשבת 
רבי  עשה  באדמו"רות.  ותתנהג  קודש 
לארה"ב  נסע  רבו,  כמצות  יצחק  יוסף 
ונהג  ולבש בגדים לבנים בשבת קודש 

באדמו"רות.

בידו  היה  לא  פארק  לבארא  בהגיעו 
דירה.  לשכירות  לא  אפילו  כלל  מעות 
אולם  מפעל,  באיזה  לעבוד  פנה  הוא 
יתייצב  לא  שאם  הזהירו  המפעל  בעל 
לעבודה גם בשבת יפטרו לאלתר, וכך 
הוה, רבי יוסף יצחק נמנע מלבוא בשבת 
היו  ההם  בימים  פיטרו.  המפעל  ובעל 
מעליות הבנינים עולות ויורדות כשהם 
הבנין,  ובתחתית  לחבלים,  קשורות 
היתה  למטה  המעלית  ירידת  מקום 
היה  לו  בסמוך  לגמרי.  ומפוחם  שחור 
כולו,  כל  מפוחם  היה  הוא  שאף  חדר 

וכיון שלא היה לרבי יוסף יצחק קורת 
גג השתכן עם משפחתו במקום זה.

ימים,  חודש  במשך  שם  התגוררו  כך 
לאותו  בסמיכות  חלף  אחד  שיום  עד 
בנין יהודי מפלטבוש שהיה גביר אדיר, 
כגויים  בילדים קטנים הנראים  והבחין 
אלו  היו  אידיש.  משוחחים  כושיים, 
ילדיו של רבי יוסף יצחק, שכל בשרם 
מחמת  לגמרי  ומפוחם  שחור  היה 
קרא  מפוחם.  חדר  באותו  שהתגוררו 
הגביר את אחד מהם ושאלו, האם הנך 
הגביר  חזר  לחיוב.  הילד  השיב  יהודי. 
ושאלו, אם כן מדוע שחור אתה כל כך, 
בחדר  אנו  מתגוררים  הילד,  לו  השיב 
אנו  כן  ועל  פחם  מלא  שהוא  המעלית 

כולנו שחורים ומפוחמים.

אזניו  למשמע  היהודי  האמין  לא 
בעיניו,  זאת  לראות  שברצונו  ואמר 
ולעיניו  המעלית  לחדר  היהודי  ירד 
בניו  ושני  וזוגתו  יצחק  יוסף  רבי  נגלו 
ובראותו  המפוחם,  בחדר  שם  יושבים 
את המצב הנורא נכמרו רחמיו ולא היה 
מסוגל לשאת את המראה הנורא הזה, 
סך  על  המחאה  לו  העניק  אתר  ועל 
חמשת אלפים דולר, שהיה בימים ההם 
סכום עתק, כמו חמש מליון דולר היום, 
ומחיר בית מגורים היה אז כמה מאות 
דולר. שאלו רבי יוסף יצחק, אמרו נא 
שבבעלותכם  המסחר  בית  האם  לי, 
לחיוב,  היהודי  השיב  בשבת,  פתוח 
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כיון  בשבת.  גם  פועל  מסחרו  בית  כי 
ששמע זאת אמר, אם כן קחו חזרה את 

ההמחאה, איני חפץ בה.

הכניסה  ההמחאה,  את  היהודי  נטל 
לכיסו, ויצא מן החדר אל רחוב העיר. 
בהיותם בחוץ פרצה אשת הגביר בבכי 
שכאשר  אתה,  זוכר  האם  לו,  ואמרה 
שכאשר  לי,  אמרת  ודלים  עניים  היינו 
הנה  שבת.  לשמור  תתחיל  נתעשר 
נא  וראה  מופלגים,  עשירים  אנו  עתה 
כל  נמצא במצב קשה  זה שהוא  יהודי 
רק  זה  עתק  סכום  לך  השיב  והוא  כך 
מחמת חפצו בשמירת שבת, האם בכל 
זאת אינך מתרצה לקבל עליך לשמור 
דבריה  את  האיש  קיבל  השבת.  את 
עלי  מקבל  הריני  עמך,  הצדק  ואמר, 
לשמור את השבת. אמרה האשה, אם כן 
איפוא הבה נשוב אל החדר למטה, שבו 
וירדו אל חדר המעלית,  וזוגתו  הגביר 

ופנה הגביר את רבי יוסף יצחק ושאל 
אותו, אם מקבל אני על עצמי לשמור 
שבת מהיום והלאה, האם תקבל ממני 
את ההמחאה של חמשת אלפים דולר, 
השיב לו רבי יוסף יצחק כי אם יחתום 
הוא  שבת,  לשמור  התחייבותו  על  לו 
ההמחאה.  את  ממנו  לקבל  מתרצה 
התחייבותו  על  היהודי  חתם  אתר  על 
ההמחאה  את  והעניק  שבת,  לשמור 
רבי  רכש  זה  בממון  יצחק.  יוסף  לרבי 
בית  וייסד  מגורים  בית  יצחק  יוסף 

מדרש העומד עד היום הזה.   

בשלחן ערוך איתא כי באותו יום  הנה 
שחל פורים חל גם ל"ג בעומר, וסימנך 
נאמר  הפורים  יום  על  והרי  "פלג", 
בקשתך  ומה  לך  וינתך  שאלתך  "מה 
כל  איפוא  השי"ת  ימלא  ותעש",  עוד 
תיכף  ולברכה  לטובה  לבינו  משאלות 

ומיד ממש.


