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 )יג, יט( פקד יפקד א_לקים אתכם  

 הקב"ה אינו מנתק עצמו _לעו_לם מאיש ישרא_ל
י  בזה גודל חסדי הבורא ב"ה שאינו מתרחק מעמו בנ   לרמז 

הוא שוכן   ף על פי כן אף שהם בדיוטא התחתונה א   ישראל 
ף על פי  וא   , לשון חסרון   ' פקוד '   וזה פירוש בפנימיות לבבם.  

אל   כן  פי ק יפקוד  אתכם  גנוז    רוש ים  הוא  כי  פקדון  לשון 
אחיכם אחד    )בראשית מב, יט(   פ " . וז י " בפנימיות כל איש מבנ 

יאסר בבית משמרכם ואתם לכו קחו שבר רעבון בתיכם.  
הרמז בזה כי גם בשעה שהאדם הולך בשוק לעשות צרכיו  

ביתו הנה אז ג  הקב"ה אצל האדם    כ " לקנות שבר רעבון 
והסתרתי פני מכם ר"ל    )דברים לא, יח(   כמ"ש הסתרה  נת  בבחי 

כו'   יאסר  אחד  אחיכם  וז"ש  בכם.  נסתר  אני  בפנימיות 
אח   נקרא  הוא  כמ"ש    י " לבנ הקב"ה 

למען אחי ורעי כו' והוא    )תהלים קכב, יח( 
בבחי  וכביכול  ומיוחד  יחיד    נת אחד 

מיות לבבכם בשעה שאתם  נ נאסר בפ 
ע   ם הולכי  שבר    ה"ז ו בצרכי  לקנות 

 )תפארת שלמה( .           כנ"ל   ם רעבון בתיכ 
 

_ל ה_ל ה'  ו  ענן  ך  בעמוד  יומם  פניהם 
האיר  ה בעמוד אש _ל י_ל נחתם הדרך ו_ל _ל 
 )יג, כא( ה  י_ל ו_ל כת יומם  _ל הם _ל _ל 

 מצוה, וכן _להיפךכשקיים יקטין עצמו  
לרמוז בזה כי הנה המצות מכונים    יש 

בשם יום ועבירות מכונים בשם לילה  
ומלמד אותנו הכתוב שאם אדם עושה  
מצוה לא יחזיק טובה לעצמו שעשה  
שעשה   אע"פ  וכנכון  כראוי  אותה 

אותה בחשק גדול ובלבת אש היראה והאהבה אעפ"כ יחזיק  
כ"כ   מאירה  ואינה  בשלימות  עשאה  לא  שעדיין  בעצמו 

בעיניו כחמורה וכאילו    ה שה עבירה קלה תהי ולהיפך כשע 
עשאה בחימום אש היצר ובחשק גדול ועי"ז יוסיף אומץ  

בעשיית המצות לעשות אותם בחשקות    ת עצמו להתחזק א 
ויברח מן העבירה ויבער    ה ובלי שום פני   ם שמים יותר לש 

הקנאה   אש  בו 
ע"י   בעצמו  לנקום 
שיעשה תשובה על  
כי   באמת  חטאיו 
בעיניו   יגדל  החטא 
ואיש אשר אלה לו  
בדרכי   ההולך  הוא 
מעשיו   ומתקן  ה' 
יש   וזהו  כראוי 
וה'   בפסוק  לסמוך 
לפניהם   הולך 

העובדי    רוש פי 
השם אשר שמים ה' לנגד עיניהם תמיד יומם בעמוד ענן  

בחי שהמ רוש  פי  שהם  שעושין  מחזיקין    נת צות  הם  יום 
שמוצאין   מחמת  כענן  חשכות  בהם  יש  שעדיין  בעיניהם 

פי  אש  בעמוד  ולילה  בעבודתם  חסרון  שעל  רוש  תמיד 
לילה הוא מלא אש נקם עצור    נת העבירות שעשה להם בחי 

בעצמותיו ומתחזק לעשות תשובה כאילו עשאה בחימום  
מו לגדולה וזהו  אש היצר הגם שהיא עבירה קטנה מחזיק עצ 

שמתחזק   מעשיו  מתקן  הוא  שעי"ז  ולילה  יומם  ללכת 
 מאור ושמש( )           . בעשיית המצות ועושה תשובה על העבירות 

 

 ( ד , י ד )י ה' י_לחם _לכם ואתם תחרישון  

 ת נוקם בעבורינו גורמים שהשי"השתיקה ע"י  
דום לה' והתחולל לו כו' וכן כאן    )גיטין ז, א( שאמרו רז"ל    כמו 

בזה אם אנו    כ " משא ,  גם שאנו מעוררים למעלה כמעשינו ה 
מעוררים   אנו  אין  משיבים  ואינם  חרפה  ושומעים  דומים 

נו וזה ה' ילחם לכם  אדרבה הוא נוקם עבורי   ברך, לשתוק ית 
 )דברי אמת(                                                   .  ואתם תחרישון 

 

 )יד, כט(   כו ביבשה בתוך הים ה_ל   ובני ישרא_ל 

 הו_לכים ביבשה תוך הים באמונה ש_לימה כ שרא_ל ה_לכו ב בני י 
)ד"ה א"י  בליקוטי שושנה    אלימלך נועם  בספר הקדוש    איתא 

ליבשה(  ים  כך    הפך  כל  הלכו  שישראל  דבריו,  תורף  וזהו 
ברוממות אל ביבשה וראו והביטו ניסי השי"ת ונפלאותיו  
שם   ראו  שבוודאי  בים  שהלכו  כמו 
באתגליא   ונפלאותיו  השי"ת  ניסי 
יש   היום  גם  כן  וכמו  ובפרהסיא, 
השי"ת   ניסי  שרואין  כאלו  צדיקים 

והתורה  ונפלאותיו   בואם  מקום  בכל 
ל לאידך גיסא  " י   ועד"ז   נצחית עי"ש. 

עד  " שכ  הבטחון  בגדר  ישראל  היו  כ 
שהלכו בים באמונה גדולה כמו אדם  
ישראל   ובני  וזהו  ביבשה,  שהולך 

באמונה    ' הלכו ביבשה בתוך הים פי 
שהלכו ביבשה באמונה זו הלכו בתוך  

והיתה  גדולה    הים  אמונה  להם 
כמ  שביארנו  ע"ד  שיש  " ופשוטה  פ 

 בטחון שהוא בעיניו כמזומן לפניו. 
 אהבת שלום( ) 

 

מ_ל ק  שמה  ותן  אחת  צנצנת  _ל ח  אתו  והנח  מן  העמר  ה א    ' פני 
  )טז, לג( ם  דרתיכ משמרת _ל _ל 

 שורש הפרנסה הוא מכח התורה 
, המן הוא  )יו"ד י"ז שבט( זצוק"ל  [  רבי יחזקאל מקאזמיר ] אמר אא"ז  

שורש הפרנסה לכל הדורות, והצווי היה להניח אותו לפני  
הוא   הפרנסה  שורש  להורות שעיקר  התורה,  אצל  העדות 

וע  התורה,  כ  " מכח 
יותר   הדבוק  כל 
יותר   בו  יש  בתורה 
הפרנסה   שורש 

היה    עכ"ל.  וכן 
הק  בפיו    ' מרגלא 

תורה   בן  כשהיה 
ממנו   מבקש 
בעדו   שיתפלל 
שיהיה לו פרנסה,  
הדבק   לו,  השיב 
בתורה   עצמך 
על   אומרים  שאנו  כמו  עליך,  מתפללין  ישראל  כל  ויהיו 
ישראל ועל רבנן ועל כל מאן דעסקין באורייתא וכו' יהא  

 )דברי ישראל(                                 . לכון חיין אריכין ומזוני רויחי וכו' 

 אמרות קודש
 שליט"א   ערדאהלי ס מ אדמו"ר  מכ"ק  

  ז " ל כל האומר שירה בעוה " אמר ריב   ( , ב צא סנהדרין  )  בגמרא 
לעוה ואומ זוכה   עוד  " רו  ביתך  יושבי  אשרי  שנאמר  ב, 

הרי אף שהוא דבר נאה לומר שירה  "ב,  יהללוך סלה. וצ 
ב, אבל מה שכר הוא זאת. ויבואר שהוא הרבה עמוק  " בעוה 

עושה   כשהשי"ת  שירה  אומרים  אנו  כהיום  שהנה  מזה, 
טובה לאדם. כגון שהיה בסכנת נפשות, ויגיעו עד שערי  

מברכים ומשבחים את השי"ת  ,  מות, ישלח דברו וירפאם 
הס  ו ת " לפני  מי  ,  יאה. מכל מקום לא מצינו  וכן  נאה  כן 

שמבין שאם לא היה נחלה כלל,    שיודה את ד' על שנחלה, 
שאף שבא עליו חולי  '  היה יותר טוב, אלא שמודה את ד 

הסירו השי"ת  ,  בשביל עונש או מחמת איזה סיבה אחרת 
ונרפא, ומברך ברכת הגומל לחייבים טובות שגמלני כל  
טוב. אמנם אמתיות השבח להשי"ת הוא, כשמבין שצריך  

וכל  עליו,  ה  שעבר  הצרה  על  גם  לד'  על    להודות  שכן 
הישועה. אלא שבימינו אין לבני אדם ההשגה לזה. ולעתיד  
כשיתכנסו הגליות הרי עוד לפני שנכנסים לארץ ישראל,  
ולפני כל הגילויים הגדולים שיהיו בארץ ישראל, יאמרו  
שירה על כל הצרות שעברו עליהם בחוץ לארץ, שיכירו  

 זה. בהטובה הגדולה שהיה להם מ 
  ז, היינו אם האדם אומר שירה " כל האומר שירה בעוה   וזהו 
עוה " עכ  בדרגת  להדיא  " פ  שנראה  הדברים  על  היינו  ז, 

ב,  " אזי זוכה לאמרה לעוה   , שהם טובות מהשי"ת   ז " בעוה 
שיזכה להשיג הטובה שעשה השי"ת עמו על ידי הצרה  
שבאה עליו, ויאמר שירה לא רק על הישועה שעשה עמו  

בין על הצרה ובין על    , עליו   השי"ת, אלא על כל מה שעבר 
ב, שאז יאמרו  " הישועה. היינו שיזכה למדריגת שירת עוה 

אודך  ם,  שירה גם על הדברים שהיו נראים כאילו אינם טובי 
 . ד' כי אנפת בי ישוב אפך ותנחמני 

א  חוץ ממה שאמירת השירה צריכה להיות כהוגן, ול   הנה 
וכדי  בחטיפה  שאומרים ו לאמרה  שבשביל  ישנה.    גטמא 

אנ בכל    ה אות  בה.  להתבונן  מעמיקים  אין  צריכין    ו יום 
ים סוף,   להכיר טובת השי"ת שעשה עמנו בעת קריעת 

  "ת ע לומר השירה לפני השי ומגי שזה עומד לנו לעולם.  
מלה במלה. שאין מבקשים מאתנו כוונת האר"י, רק כוונת  
מישראל,   אחד  כל  על  חיוב  שהוא  המילות.  פירוש 

להשי  שירה  בדרך  " דכשאומר  יאמרנה  והודאה ת    . שירה 
מחמת המהירות  מר,  ולא באופן שאינו יודע כלל מה שאו 

הגדולה לחטוף תיבה אחר תיבה, שכבר רוצה לגמרה. ואם  
מאריך רבע מינוט אחר שהוא כבר גמר השירה, יש    "ץ הש 

התמסרות   מראה  אינו  וזה  הזמן.  מבלה  למה  טענות  לו 
להשי  טובה  והכרת  כשיר  " רבתי  לומר השירה  צריכין  ת 

וכן כל הברכות שמברכים, הם כעין שירה  "ת  השי ושבח ל 
שמברכים שהכל נהיה בדברו, הרי הוא אומר  , כ ת " להשי 

העץ  פרי  בורא  כשמברך  וכן  והודאה.  פרי  ,  שבח  ובורא 
הרי   השי"ת.  שבחי  כולם  מזונות,  מיני  ובורא  האדמה, 
השי"ת נתן לך כל דברים הטובים האלו, האם אינו מגיע  

 « המשך בעמוד ב'    .  של שבח   שתאמר לו על זה כמה תיבות 

א  די   כולל  איז  סדרא  היינטיגער 
שירה,   די  סוף,  ים  קריעת  געוואלד! 
גאנצע   עמלק,  מלחמת  המן,  פרשת 
 . יסודות אין אידישקייט ליגט אין דעם 

  ]הרה"ק מסקווירא[ כ"ק מו"ח  אצל  זכורני  
, פעם בשבת שירה נענה אחד  זצוק"ל 

השפעת   יש  זו  בפרשה  כי  ואמר 
הים   ביזת  בה  יש  שהרי  פרנסה, 
מו"ח   כ"ק  עליו  הביט  המן,  ופרשת 
השיב   ואח"כ  רגעים,  לאיזה  זצוק"ל 
ואמר, דער שבת איז דאך קריעת ים  
און   בה'...  ויאמינו  אמונה...  סוף, 

 מלחמת עמלק... 
 ב( ארה"   – )כ"ק אדמו"ר מאחמיסטריווקא שליט"א  

 )אמרות טהורות, פרשת בשלח( 

  יפוצו מעיינותיך חוצה 
הרב הקדוש א"י ע"פ מה שאמר  )יד, ח( ובני ישראל יצאים ביד רמה

אא"ז וע"ד דאיתא באגרת הקודש של  המפורסם מוהר"ר ליפא מחמעלניק
הנדפס בספר הקדוש של הרב מפולנאי  הק'[ זללה"ה ל שם טוב]מרן הבע

ע"ה ששאל למשיח אימתי אתי מר והשיב כשיתגלה תורתיך ויפוצו 
ישראל יוצאים מן מעינותיך חוצה ע"ש: וזה י"ל שמרומז בפסוק ובני 

הגלות בריש גלי: בריש ר"ת ר'בי י'שראל ב'על ש'ם גלי היינו כשיתגלה 
 )דגל מחנה אפרים(               תורתו ויפוצו מעינותיו אז יפקון מן גלותא והבן.

 א להפצת מעיינות מרן הבעש"ט הק' זיע"   נדבת לבך הרם את  
 ים פלוס' ר נד '   במערכת | ו   8שלוחה    –   077.525.3173  כת אור מופלא' 'מער אצל  לתרום  ניתן  
 



   

 

 _לרפואה ש_לימה במהרה שיחי'  חיים _לייב בן שרה _לאה  _לזכות הרה"ח ר'  

 mnehora12@gmail.com  : קב_לת הג_ליון באימיי_ל _ל   •  9ש_לוחה    077.5253.173  'מערכת אור מופ_לא' ניתן _להשאיר הודעה אצ_ל    הג_ליון באזור מגוריך _להפצת  

 זיע"א יחיא_ל מא_לכסנדר    רבי   ק הרה" 
 רנ"ד שבט ת י"ד  

  רבי שרגא פייבל מגריצא זיע"א הפציע בשנת תקפ"ח לאביו הגה"ק    רבי יחיאל מאלכסנדר הרה"ק    רבינו   של   אורו 
 ע"ה.   מלכה זיע"א, ולאמו מרת    הרבי ר' בונים זיע"א והרה"ק    הרבי מלובלין זיע"א, מגדולי תלמידי הרה"ק  

 . ז"ל מפרשיסחא רבי דוד יעזיפאווסקי  ע"ה בת  רויזא מינדל  לפרקו נישא רבינו לרבנית מרת  בהגיעו  
בן י"ז שנה הוכתר רבינו לרב בטורשין, ובשנת תרכ"ד נתקבל לרבנות גריצא על מקום אביו, לאחמ"כ שימש    בהיותו 

 . והחל להנהיג בפילץ, ומשם עבר לאלכסנדר   את הנהגת ברבנות פילץ, לאחר הסתלקות רבו הק' מביאלע קיבל  
רבי דוב בעריש  והרה"ק  זיע"א,    רבי ישראל יצחק אדמוה"ז מווארקי הרה"ק    קנה את תורת החסידות מרבותיו רבינו  

 א. זיע"   רבי מרדכי מנחם מענדל מווארקי זיע"א, הרה"ק    מביאלע 
. אל עמיו ביום י"ד לחודש שבט שנת תרנ"ד, ומנו"כ באלכסנדר   ויאסף 

רבינו אמר טעם למה שקורין ליום פטירתו של הצדיק  
'יומא דהילולא', ופירש כי כמו בחתונה קורין את הכתובה  
להודיע לחתן ולהזכירו את התחייבויותיו כלפי הכלה, כן  

מזכירים    ביום ההילולא של הצדיק 
לו את התחייבותו כלפי החסידים  

 שחסו בצילו. 
 

רבינו אמר כי מיתת צמא, מיתה  
יש   תאווה  לכל  כי  היא,  מגונה 

ואם האדם נחלה  מתאוות    תכלה, 
תאווה   יותר  בו  אין  מאד,  עליו  מתגבר  וחוליו  האכילה 

'כל אוכל תתעב נפשם' לא כן אדם צמא,    ש " לאכול, וכמו 
אפילו ברגע האחרון לצמאונו, אם תיתן לו לשתות, תציל  
את נפשו והוא מת עם תאוותו, לכן מיתה זו מגונה, כי מת  

 מתוך תאווה. 
 

'אלמלא נגדוהו    )כתובות לב, ב( אחז"ל  רבינו דיבר על הא ד 
לצלמא'  פלחי  הוי  ועזריה,  מישאל  אפשר  ד   , לחנניה  איך 

חלילה, שכביכול היו קרובים    ם להבין שחז"ל ידברו בגנות 
ע  בזאת  "ז לעבוד  שבאו  ואמר   ?

ו דעת, שאין נותנים לאדם  נ ללמד 
שי  ממה  יותר  לסבול,  ו צרות  כל 

ם שלא  וכיון שידעו למעלה בשמי 
שלא    יוכלו  סיבבו  יותר,  לסבול 

 ינגדו להו עוד. 
 

פעם נסע רבינו יחד עם תלמידו  
רבי אלימלך מנחם מענדל  הרה"ק  

שבט( זיע"א    מסטריקוב  י"ט    )יו"ד 
לו:   כתיב ואמר  רשע    הנה  'יעזוב 

דרכו' וכי לרשע יש דרך? אלא מה  
שהאדם משער בנפשו, כי מעשיו  
אינם טובים והוא עדיים רשע, ובזה  
זו   ה', דרך  לעבוד את  הוא  חושב 
תעזור לאדם, כי ימצא בנפשו את  
 הטוב, ועל ידי זה יעשה את הטוב. 

 

כשהיה רבינו ילד קט חזר פעם  
לבית אביו ודמעותיו על לחייו, ולא  

לאכול מאומה, ושאל לו אביו  רצה 
מה זאת, ומה היה לך? ולא השיב  
המלמד   אחר  אביו  ושלח  מאומה, 
ושאל מה זאת שאינו רוצה לאכול  
המלמד   ויאמר  מאד,  עצב  והוא 
איך   הנערים  עם  למדתי 
שהפלשתים לקחו את ארון הקודש  

התחיל הוא לבכות באין  ו בשביה,  
הפוגות ומפני זה אינו רוצה לאכול  

לו  נוגע  עד    כי  שהיה  ה'  החילול 
שילמד   אביו  ציווה  ואז  עמו  לבו, 

כ  " הפרק שלאחריו איך שבע   תיכף 
בכבוד   הארון  את  להשיב  הוכרחו 

 ותיכף נתמלא בשמחה.   , גדול 
 

רבינו   בצל  מהמסתופפים  אחד 
מאד  בנו  גבר   נחלה  ,  ה והמחלה 

מרה כי   , וצעקה נו אמו של הנ"ל בראותה זאת נסעה לרבי ו 
לא השיב לה    נו מכאן עד שיתרפא, רבי לא תזוז  ו   בנה נחלה 
עמו  ו מאומה,   שיסע  עגלה  בעל  שישכור  להמשרת  אמר 

בשמעה זאת חשבה    - האשה  ו   , למקום אחד, רחוק מהעיר 

שרב  ממנה    ינו בדעתה  להתפטר  בורח  ו רוצה  הוא  לכך 
מהנסיעה    רבינו מהעיר, לכן צעקתה הגדילה שתפריע את  

לא השגיח על    ינו עד שבנה יתרפא, ולא תתן לו לנסוע, רב 
ויהי   העיר,  מן  נסע  ובע"כ  דבריה 
בנסעו לא רחוק מן העיר בא לכפר  
כך ראהו כפרי אחד,   ובתוך  אחד, 
וכאשר הכיר בו שהוא רב ביקשו  

לביתו וישתה אצלו    הכפרי שיבוא 
רב  תה,  לבקשתו    ינו כוס  הסכים 

  , ג " להבע   נו כ אמר רבי " תה, אח   והלך עמו לביתו ושתה כוס 
ומאז נעשה החולה    , לא ניסע עוד הלאה, ניסע חזרה הביתה 

מה זה שנסע  וכששאלו לרבינו  הנ"ל בריא כאחד האדם,  
רב   מרחק  לנסוע  חשב  שבתחילה  אלא  עוד  ולא  מהעיר, 

בראותי את  :  ואח"כ חזר בו ונסע מהכפר תיכף חזרה, השיב 
תי בשבילו שום  כ רציני רח"ל, לא מצא " באופן כ   ה מחל ה 

שאהיה נעשה חפץ של מצוה, דהיינו באם יקיים    עצה אלא 
בי איש אחד הכנסת אורחים אזי אהיה אני חפץ של מצוה,  
ועי"ז אוכל לעשות טובה שיתרפא, וכאשר ידעתי שבמקום  
זה שרחוק מעירי יש לי שם אוהב  
לביתו   אותי  יכניס  ובודאי  וידיד 
ויקיים בי הכנסת אורחים, וממילא  

אי"ה    היה חפץ של מצוה, ואז אז א 
רפואה קרובה לבוא, אבל כשבאתי  
אותי   הזמין  והכפרי  הכפר  אל 
אורחים,  הכנסת  בי  וקיים    לביתו 
השגתי מה שרציתי ונסעתי חזרה  

 לביתי. 
 

  ז"ל רבינו הקשה מפני מה ציוו ח 
לענג את השבת במאכל ובמשתה  

', וגם שינה בשבת תענוג, הלא  וכו 
לאכול   כן  עושים  היו  זאת  בלעדי 
שאסור   מחמת  כי  וכו',  ולשתות 

מלאכה   שום  ולעסוק  לעשות 
כל יום  במשא ומתן ומקח וממכר  

ממילא   מנוחה,  להם  ויש  השבת, 
בכל   השבת  בכל  מתענגים  היו 
התענוגים, ולמה היו צריכים לצוות  
זה. גם הקשה על המצוה של   על 

ערב   ה יו אכילת  הלא    יפורים כ ם 
בלעדי המצוה היו אוכלים ושותים  

יו  הכיפורים בערב  שיהיו    ם  כדי 
.  ם הכיפורים להם כח להתענות ביו 

ותירץ כי השי"ת אוהב עמו ישראל  
היו   זה  על  מצוה  יהיה  לא  שאם 

מן ריבוי    ל ידי זה מתגשמים מאד ע 
תענוגי הרשות. ומשום זה צריכים  
הוא   וממילא  מצוה,  זה  שיהיה 

מש שנתקדשו מאד בכל  בהיפך מ 
, ואח"כ  רב יום הכיפורים אכילות ע 

י  לקדושת  זו  קדושה  ע"י  ום  באו 
, וכן בשבת בלא המצוה  הכיפורים 

וע  מאד,  מתגשמים  היו  יד ח"ו  י  ל 
ממש   בהיפך  הוא  אדרבא  המצוה 

 לקדושת שבת.   ה ז ל ידי  , ובאים ע ה ז ל ידי  מתקדשים ע 
 

 •  סבגת ן סךץ ץטפןץאץ סרכ ט •
ישראל :  רות מקו )  של  מאורן  ישראל,  ישמח  החן,  ,  אוצרות 

 ( עשר זכיות נפלאות הצדיקים,  

 • הוא היה אומת •
שמח  אך  טו(   והיית  טז,  שו"א,    )דברים  ר"ת 

כלומר: עס איז בעסער איין פאלשע שמחה  
 ]טוב יותר שמחת  פון איין ערליכע מרה שחורה  

 . שוא ממרה שחורה אמיתית[                    
 

  

  ה הרי לא חייבו חז"ל לברך רק עשר ' א עמוד מ המשך   »      
תאמרם   לא  למה  שבח  עכ" תיבות,  שאומרים  באופן  פ 

לאדם שקיבל ממנו טובה. ולמה תברך במהירות גדולה  
ונשמע כמו שאומר בע בע בע, ותיכף חוטף המאכל. הרי  
כשמשבח אדם שעשה לו טובה, אומר השבח בניחותא  

כן  ובכ  לעשות  שצריכין  וחומר  קל  של  בנו  בן  ונה, 
ת. וכן הוא גם לגבי ברכת המזון, שאף שהוא ברכה  " להשי 

שהוא קצת יותר ארוך, הרי לומר אותו במתינות לוקח סך  
כוונות   ואם רוצה לכוון  הכל שלושה או ארבעה מינוט, 
שעה   לאכול  זמן  לו  היה  מינוט.  חמשה  לוקח  גדולות 

וט לברך ברכת המזון אין לו  שלימה, וליתן שלושה מינ 
זמן, וצריך למהר ולחטפו. האם זאת יקרא ברכה והודאה  

ז,  " אף אינו בגדר כל האומר שירה בעוה "ת, הרי זה  להשי 
אין אומרים שירה בדרך זה, כשרוצים    ז " שהרי אף בעוה 

כל   ויש לפרש על דרך רמז מוסר,  להכיר טובה לאדם. 
בעוה  שירה  לעוה " האומר  ואומרה  זוכה  שהאומר    ב. " ז 

שירה בנחת ובכונה על כל פנים בדרך שאומרים שירה  
ז למי שהטיב לך, יזכה לומר שירה בדרגא גבוהה  " בעוה 

 )רעווא דרעווין שבת שירה תשפ"א לפ"ק(             . יותר, מעין עולם הבא 
 )נערך ע"י מערכת 'נחלי בינה' סערדאהלי, ב"פ יצ"ו( 

 שבת שירה    
שירה.  שב   שבת  שבכל  יכול  " האמת  ק 

  תא ית"ש, כדאי   ישראל לשורר ולזמר לפניו 
סנהדרין  בתוס  ב( לז ) '  לאחד,   ,  כנפים    שש 

שבכל יום חול משוררים החיות בכנף אחד  
לנו  אין  אומרים  קודש  כנף,    ובשבת  עוד 

אחד   כנף  עוד  לי  יש  להם  משיב  והקב"ה 
שירה כו', אמנם כשמגיע    בארץ שאומר לפני 

ים סוף  ניצוץ משירת    שבת שירה נתעורר 
ומתחבר עם שירת השבת קודש, שנזדככו  

 ( שפתי צדיק )          שירה רמה כזו. לשורר    הכלל 

   חמשה עשר בשבט   
על    הנה  קדושים  רמזים  בספה"ק  איתא 

בשבט עד ר"ח ניסן מ"ה יום. וי"ל    שמט"ו 
יום   מ"ה  יש  שלאילן  שכמו  בפשטות  ג"כ 
לקליטה, כמו"כ בעסק יציאת מצרים מתחיל  
בהתגלות   ויוצא  בשבט.  בט"ו  ההתעוררות 
בחודש ניסן, והנה כמו עץ השדה צומח בכל  
שנה ושנה מאליו כח הנטיעה הראשונה ואף  
שבחורף נחרב ויבש, מ"מ כח הלחלוחית לא  

מתחדש וצומח מאליו, כמו"כ ממש  נפסק ו 
מ כאשר יבוא הזמן הזה בכל שנה,  " ענין יצי 

מתעורר כח היציאת מצרים לכל אחד ואחד  
תסיע,   ממצרים  גפן  שכתוב  וזה  מישראל, 
וכתוב כימי העץ ימי עמי, וכתיב כי האדם  
לדעת   הש"י  לנו  מראה  ובזאת  השדה,  עץ 
שלא יתייאש האדם לעולם. אף אם קרה לו  

נפיל  עץ  איזה  שגם  כמו  ח"ו  מה  בדבר  ה 
השדה אף שנחרב בנתיים, מ"מ את פריו יתן  
בעתו וזאת ישים האדם תמיד אל לבו לדעת  
יציאת   התעוררות  זמן  מתחיל  שמהיום 
האדם   מחשבות  מתעורר  וכמו"כ  מצרים, 
ישועה   המשכת  יוצמח  וממילא  להש"י. 

 )אמרי אמת, לובלין(         . י, אמן " ורחמים עלינו ועכ 

 - ( ר ) - 

 אני ו_לא אחר  -אני ה'  
טשאפלער  יואל  רבי  היום  הרה"ק  באמצע  אחת  פעם   ,

נכספה וגם כלתה נפשו לשמוע מפי רבו הקדוש איזה  
ובבואו   רבו.  לבית  וירכב  לעבדותו,  השייך  דבור 
ללעכוויטש קשר הסוס אל יתד בחצר, וניגש להיכנס אל  

הרה"ק   היה  הזאת  ובעת  פנימה,  אשר  הקודש  רבי 
סוד    מסטאלין  וימתיקו  מלעכוויטש,  הס"ק  אצל  זיע"א 

וכאש  מבית  ביניהם.  יצאו  למאד,  חם  היה  היום  ר 
וידברו   ואנה  אנה  וילכו  סגרו,  מחוץ  והדלת  לפרוזדור, 
מעניניהם, ובבוא רבי יואל לכנוס, והדלת היתה מסוגרת,  
וכאשר בערה בו התשוקה לשמוע דבור מרבו הקדוש,  

הרה"ק רבי    ונבהל  וידפוק בדלת בחזקה, 'פתחו לי' זעק. 
אשר מהדפיקה החזקה, וישאל 'מי הוא זה' ויען רבי יואל  
'איך', ויזעק הרה"ק מלעכוויטש: איה איפה נמצא בריה  
ולא   אני  ה',  'אני  'איך',  עצמו  בעולם שיוכל לאמר על 

'איך' ולא אחר, אבער א    – ה יוכל לומר אני  " אחר', הקב 
הדלת   אחורי  ובשמעו  'איך',  זאגין  ניט  קאן  אנדערער 

, הרגיש שכבר קיבל מה שצריך לו, לא  ' הדבר מרבו הק 
 )אור לישרים(                      נכנס עוד, ושב תיכף חזרה לביתו. 

 התגברות יצר הרע בפניות
, התלהב פעם אחת  מגדולי תלמידיו, בעל מדריגות אחד 

)תיקו"ז  ברוב דביקות עד שקרא בקול מאמר הזוהר הק'  

'בעי בר נש לאמלוכי קודשא בריך הוא על כל    תיקון קל:( 
אבר ואבר דיליה', וגער בו, לאט לך, עוד מעט ותדמה  

 )מעשי אבות( לעצמך שבאמת כבר הגעת למדרגה כזאת.       

 הכנעה מביא _לידי שמחה 
עצמו בא לשמחה. שכן כתוב  כשהאדם מכניע את   אמר 

)דברי  אשכון את דכא, ועוז וחדוה במקומו    אני   )ישעיה נז, טו( 

 )באר אברהם( , והבן.                                       הימים א טז, כז( 

 מע_לה את האדם יותר _למע_לה 
האנט נידריקער, קען מען   ר וואס מען שטעלט דע אמר,  

ווארפען  צריך  העכעיר  למעלה,  חפץ  לזוק  שהרוצה   .
וככל   בכח,  זורק  הוא  זה  ידי  ועל  ידו  להשפיל  תחילה 
שמשפיל ידו יותר מגיע החפץ הנזרק למקום גבוה יותר.  

דאיתא  " וכמו  כמו  ה',  עבודת  בעניני  ה( כ  מה,     )שמו"ר 
 ת אבות( ר )תו                               השפלתי היא הגבהתי.    

 )הליכות חיים( 

 


