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תורה חומשי חמשה על  עובר
בילקוט(במדרש כתיב)הובא פעמים "תורה"חמשה

מצורע תזריע'ד:פירוש(,בפרשת בסדר ואחת הזה ,)בסדר
חומשי בחמשה מעל כאילו הרע לשון המספר שכל לך לומר

כאן(תורה  ).עד
היא"אפ הכוונה חומשי,ל מחמשה וספר ספר דבכל

הרע לשון על אזהרה בו מצינן נלמד,תורה בראשית דבספר
בוראו על הרע לשון שסיפר הנחש אכל"מפרשת מהעץ

עולמו מפרש,"וברא שמות "בספר הדבר: נודע ,"אכן
הרע:י"כדפירש ולשון דלטורין בעלי שם.שהיו "וכתיב כי:

כו האנשים כל כתיב".'מתו "ועוד היא: והנה מחיקו ויוציאה
כ"מצורעת ישראל על הרע לשון שדיבר בספר,י"דפירשעל

כתיב "ויקרא רכיל: תלך מרים,"לא ענין כתיב במדבר בספר
משה על הרע לשון "וכתיב,שדיברה באלקים: העם וידבר

תורה,"ובמשה משנה לבן",בספר ובין תופל שתפלו–"בין
המן על הרע שם,לשון "וכתיב כו: צרעת בנגע זכור',השמר
ד עשה אשר למרים'את  ".אלקיך
דכ עלנמצא האדם את מזהיר תורה מחומשי ספר ל

הרע תורה,לשון חומשי חמשה על עובר  .ונמצא
ברך  זרע

הכנסת בית  קדושת
כו מטומאתם ישראל בני את את'והזרתם בטמאם

כו בס"ע.'משכני שכתבתי פסוק"ד על עט(ד )א,תהלים
בתמיה בנחלתך גוים באו זאת,אלקים אפשר בא.איך לזה

ואמר כמתרץ מחזיקיםהכתוב ישראל בני היו אם באמת
ה והיכל הכנסת בביהכנ'הבית ידברו שלא אז,ס"בקדושה

בביהכנ נגיעה איזו להם שיהיה לגוים יכולת היה אבל,ס"לא
באו לכן קדשך היכל את טמאו בעצמם ישראל שבני בשביל

כו  .'גוים
כו"וז והזרתם של,מטומאתם'ש בטומאתם ימותו ולא
מה"וע,גוים משכנל,י את דייקא בטמאם אמר היינו,י"זה

כנ הכנסת יכפר"השי,ל"הבית  .ת
אברם  ברית

ביום אדם יהרהר  אל
תהי המצורע'זאת ז.תורת חכמינו טז"ויק(ל"והנה )ר

אנו וגם שם יעיין רע שם מוציא רע המוציא המצורע דרשו
כנ המצורע תיבת בביאור באורחותם כוונה"נלכה על אבל ל

ונקדים זאחרת אמרם שז"עוד המוציא שנאמר"ל רע נקרא ל
לח( כו)ז,בראשית ער הכתוב.'ויהי לפרש נבא ומעתה

המצורע תורת תהיה זאת ויאמר זה,לדרכינו לומר רוצה
מאתו ולהפריש להוציא הרוצה האדם ותורת התקנה היא
טהרתו ביום ומהו עליו יעבור ולא יפקד שבל הרע את

ולא ביום מחשבותיו ויובדלשיטהרו יופרש בזה אזי יהרהר
הרע את מעליו  .ויוציא

מגדים  נועם

עפ שלא הטבע"פרנסה  י
ה וגו'וידבר משה אני'אל אשר כנען ארץ אל תבאו כי

אחזתכם ארץ בבית צרעת נגע ונתתי לכם ל"והנ.ב"וצ.נותן
הפ לפרש אני)בהר'בפ('בהקדם אשר הארץ אל תבאו כי

לה שבת הארץ ושבתה לכם הכוונה'וגו'נותן להבין דיש
השמיטה ציווי קודם לכם נותן אני אשר ויתבאר,באמרו

עפ בסה"לדעתי המבואר ליומו"י המן בירידת דמצינו דכמו ק
שיהי ה'כדי אל נשואת כך'עיניהם בתדירה בו ויבטחו תמיד

אין השביעית שנת כל האדמה יעבדו שלא שמיטה של ענין

שיהי כדי קציר ואין העינ'זרע אל נשואות בו'יהם ויבטחו
עד כשבוטח.עדי אם כי שמיטה מצות לקיים אפשר דאי הרי

יתב'בה שהוא שלימה באמונה לכל'ומאמין ויעשה העושה
לה שבת הארץ ושבתה להיות יוכל ואז זולתו ואין 'המעשים
בכח הטבע והנהגת אנושי שכל שאין מה יכול כל שהוא

משא ח"להשיג אם מ"כ יסיר לבו והבטחוןו האמונה מדת
עפ והכל הזה החיל כל את עשה ידו ועוצם כחו כי י"ויחשוב

שמיטה מצות לקיים אפשר אי כמובן אז הטבעי הנהגת
לאכול"דעפ אין וקציר חריש אין אם הטבע שהזהירה.י וזהו

אני"התוה אשר לדעת אתם צריכים הארץ אל תבאו כי ק
א כי הבעלים אתם ולא דייקא אני לכם ועוצםנותן כח זאת ין

להיות יוכל ואז חיל לעשות כח הנותן הוא אם כי ידכם
לה שבת הארץ יתב'ושבתה הבורא שאין'כי מה יכול כל

עפ להשיג האנושי משא"לשכל הטבע ח"י אם לא"כ ו
א הנותן הוא שאני בי מצות"תאמינו לקיים תוכלו לא כ

שעפ כנ"שמיטה לאכול אין וקציר חריש אין אם הטבע .ל"י
הכ"וז ר'ש אחזתכם ארץ בבית צרעת נגע לא"ונתתי אם ל

אחזתכ היא כי בנפשכם ותדמו הארץ לי כי בי ם"תאמינו
יהי אז הבעלים ואתם ידכם ועוצם צרעת'מכח נגע  .בו

טוב יום  קדושת

אליו חוזרין המצוות  כל
המצורע תורת תהיה ז,זאת תהי"ודרשו בהווייתה'ל

עפי"נל,תהא בפשטות שא"פ ט(ל"רזמ ע"ערכין כל)ב"ו
וכו עליו באין נגעים הרע לשון והצרעת'המספר שהנגעים

הרע לשון בעון מספה,באין שע"וידוע לשה"ק סיפור ר"י
האיש אותו לחשבון המספר לזה שיש המצות כל ניתנו

לה עליו שלו"שסיפר העבירות כל מקבל והוא פירשו,ר ובזה
ע המלך דוד שאמר הפסוק ישיחו"את שערה יושבי בי

שמספרים הרע בלשון כלום מרויח שאינו מה על שהתאונן
הם שכולם מהם לקבל שיוכל כלל מצות להם שאין עליו

מצות של לחלוחית בלי שער תשובה,יושבי עושין אם אמנם
למקומה המצות כל תהי,מחזירין זאת בפסוק שמרומז 'וזה

דאע תהא בהוייתה המצורע המצות"תורת כל שאיבד י"עפ
לשה מ"שסיפר והצרעת הנגעים עליו באו שבשבילו מ"ר

בהוייתה הכל נעשה בתשובה חוזר שהוא טהרתו ביום
ע ואיבד שעשה המצות כל אליו העון"וחוזרין  .י

יואל  דברי

הרע לשון  חומר
תהי המצורע'זאת בחובת"ונ.תורת שכתב מה פי על ל

פ(הלבבות הכניעה החסידים)ז"שער מן אחד רבהה,אמר
מעשיהם להם וכמשמראים החשבון ליום יבואו אדם בני

אותם עשו שלא זכיות זכיותם בספר לא,ימצאו ויאמרו
אותם וסיפר,עשינו בכם דיבר אשר אותם עשה להם ויאמר

בגנותם,בגנותכם המספרים מאת זכיות מספר כשיחסרו ,וכן
ההיא בעת אותו בעת,יבקשו מכם אבדו להם ויאמר

בפלו ופלונישדברתם בספר,ני שימצאו כן גם מהם יש וכן
עשינום לא וכשאומרים עשו שלא חובות יאמר,חובותם

בם שדברתם ופלוני פלוני בעבור עליכם נוספו  .ל"עכ,להם
תור תהיה זאת הכתוב במאמר נרמז זה ת"ודבר

טהרתו"המצור ביום עצמו,ע שמטהר טהרתו ביום רק כי
תשובה תורת,ועושה לו נחשבת ולזכותואז לעצמו שלומד ,ו

שלו והמצוות התורה נזקף תשובה עשה שלא זמן כל אבל
הרע לשון עליו שדיבר חבירו של זכיותיו  .לחשבון

משה  ברך
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נ "ה  תק"נולד  בערק  רבי  מנחם  מענדיל  "הרה

" התניא"ק  בעל  "לאביו  רבי  שלום  שכנא  חתן  הרה

י "בילדותו  נתייתם  מאמו  הרבנית  ונתגדל  ע,  מליאדי

ק  רבי "נשא  את  הרבנית  בת  דודו  הרה',  זקינו  הק

לאחר ,  ר  האמצעי  מליובאוויטש"דובער  אדמו

עלה  על  כסאו  והנהיג  את  עדת '  הסתלקות  חותנו  הק

נסתלק  בשלשה  עשר .  קרוב  לארבעים  שנהד  "חב

 .ו ומנוחתו כבוד בעיר ליובאוויטש"לחודש ניסן תרכ
שהיה  סוחר  החליט  לעת אחד  מאנשי  שלומו  

ד  על  התורה "זקנתו  לחסל  את  עסקיו  ולהתיישב  בביהמ

ובא  להימלך  ברבו  ולא  הסכים  עמו  ואמר ,  ועל  העבודה

אך  הלה  לא  שעה  לדבריו ,  שימשיך  לעסוק  במסחרו

לא  עברו  ימים ,    את  מסחריו  והתיישב  ללמודוסגר

מרובים  והתחיל  להחלש  עד  שנאלם  ולא  יכול  להזיז 

ק "ונכנסו  בניו  אל  הרה,  ע"שום  אבר  מאבריו  ל

ואמר  להם  שיאמרו  לו  שיחזור ,  להזכירו  לטובה

ונשתוממו  מאוד  שהריהו  שוכב ,  לעסקיו  כמקודם

ונכנסו  אל  בנו  הגדול  רבי ,  מסוכן  ומה  לו  ולעסקים

  שלום  וספרו  לו  על  תשובת  הרבי  ותמיהתם ברוך

ענה  כן  הרי  זה  צריך '  ואמר  להם  אם  אבי  הק,  הרבה

אם  תרצו  אכנס  אליו  עוד  הפעם  לשאלו  על ,  להיות

ק "ואמר  לו  הרה,  ושאלו'  ונכנס  אל  אביו  הק,  זאת

נאר  א  איד  וואס ,  רוח  הקודש  איז  היינט  נישט  דא"

ח היט  זיין  מחשבה  איז  זיין  מושכל  ראשון  ווי  רו

אך  יהודי ,  רוח  הקודש  לא  נמצא  כהיום[,  "הקודש

השומר  על  טהרת  מחשבותיו  הרי  המושכל  ראשון  הוא 

ויצא  רבי  ברוך ,  אימרו  לו  שיחזור  לעסקיו]  ק"רוה

 .'שלום ואמר להבנים את תשובת אביו הק
והלכו  הבנים  אל  אביהם  החולה  וצעקו  לאזניו 

ו ומיד  עבר  רעד  בעצמותי,  שהרבי  ציוה  שיחזור  לעסקיו

ובזמן  מועט  הבריא  וחזר  לעסקיו ,  ונרתת  כל  גופו

 .הקודמים והאריך ימים
" צמח  צדק"ק  רבי  מנחם  מענדל  בעל  "סיפר  הרה

  מעשה  ביהודי  ששירת  בצבא  הצאר –מליובאוויטש  

פעם  מצאו  חברו  שעומד  על  שפת  הנהר  דואג ,  ברוסיא

וסיפר  כי  עד ,  ושאלו  על  מה  זאת,  מאוד  ונבוך  ברעיונו

ו  ממאכלות  אסורות  ועכשיו  נתמנה עכשיו  שמר  עצמ

ממונה  חדש  עליו  והוא  איש  רע  ולא  יניחו  להזהר  עוד 

ושאלו  חבירו  וכי  מה  אתה  חושב ,  בכשרות  המאכלים

ואמר  שהוא  רוצה  להשליך  את  עצמו ?  לעשות  כאן

  הרי  אין  מחוייבים  למסור  נפש –ואמר  לו  חבירו  ,  בנהר

 והשיב  לו  החייל,  ותיחשב  כמאבד  עצמו  לדעת,  על  זה

  מה  אתה  אומר  לי  מאבד  עצמו –בהתרגשות  הלב  

  ותיכף –!  איך  וועל  חלילה  מטמא  זיין  דעם  נפש",  לדעת

 .השליך עצמו אל המים
ק  מליובאוויטש  היה  מתלהב  מאד  בספרו "הרה

 .זאת

 סיפור נפלא מענין רוח הקודש
, שימה  עיניך  ולבך  לסיפור  הנפלא  הזהקורא  נעים  

ן  אחד  אצל  שר ק  איש  אשר  הוא  מחזיק  מלו"כי  בא  לכ

אחר  והשר  רוצה  לגרש  אותו  מהמלון  כי  לא  השלים 

לשלם  אותו  דמי  השכירות  משנה  זו  ואם  יגרש  אותו 

אין  לו  שום  סיבה  להחיות  נפשו  כי  אם  שיחזור  על 

ר  מה  דעתך "ואמר  לו  אדמו,  ק"הפתחים  ושאל  עזר  מכ

איזה  עזר  יכול  להיות  בזה  הענין  אמר  האיש  יש  אחד 

  מהשר  והוא  המוציא  והמביא שהוא  מחזיק  גם  כן  מלון

ק  לכתוב "לכן  דעתי  אם  יטריח  כ,  אצל  השר  בכל  דבר

להאיש  מכתב  בקשה  שיעזרני  אצל  השר  קרוב  הוא 

שאהיה  על  מקומי  כמקדם  כי  בכל  ענין  סר  השר 

ק  מה  שמו  של  האיש  אמר  משה "אמר  לו  כ,  למשמעתו

ומצד ,  שמו  וכתב  תיכף  מכתב  בקשה  להאיש  ונתן  לו

כתב  עד  למחר  פתח  אותו שמחתו  לא  קרא  את  המ

וקרא  והנה  לא  נכתב  כלל  המכתב  להאיש  משה  זה  כי  אם 

למשה  אחר  אשר  הוא  רחוק  מהמלון  עשר  פרסאות  והוא 

אינו  מכיר  לא  את  המלון  ולא  את  השר  והיה  בדעתו  לילך 

עוד  הפעם  במחיצת  קדשו  כי  טעה  ויכתוב  לו  מכתב  אחר 

וכאשר  רצה  לכנוס  עוד  הפעם  במחיצת  קדשו  אמר  לו  בן 

ר  הלא  אתמול  היית  אצל  אבי  אמר  לו  כי  טעה "אדמו

' ר  אבי  שיחי"אמר  בן  אדמו,  במכתבו  וכתב  למשה  אחר

לא  טעה  מעולם  עצתי  שיסע  להמשה  הכתוב  במכתב 

 .ובודאי יהיה הדבר על צד היותר טוב
ונסע  האיש  למשה  הנכתב  בהמכתב  וכאשר  נתן  לו 

המכתב  וקרא  אותו  תמה  מאוד  אמר  אפשר  שזה  אינו 

  כי  כתב  אלי  שיעזור  מעלתו  אצל  השר  אשר ק"כתב  כ

אינו  ידוע  לי  שמו  ומקומו  ונשבע  לו  האיש  שזהו  כתב 

ותמה  האיש  מאוד  ואמר  רחוק  הוא  שאוכל ,  ר"אדמו

לעזור  אתכם  מה  בזה  הענין  אמר  האיש  גם  בעיני  דבר 

רחוק  הוא  ואחר  כך  אכלו  סעודת  ערבית  והלכו  לישן 

ער וסגרו  את  השער  והנה  שר  נוסע  ודופק  על  הש

שיפתחו  לו  והאיש  משקיף  בעד  החלון  אמר  להבעל 

הבית  הנה  זה  השר  הוא  השר  מהמלון  שלי  אמר  לו 

הבעל  הבית  אם  כן  ילך  מעלתו  לישון  בחדרי  ואני  אראה 

כי  לפי  הנראה  אין  זה  דבר  פשוט  והלך ',  מה  יעשה  ה

האיש  בחדרו  והבעל  הבית  לקח  הסוסים  ונתן  להם 

שר  נתן  אכילה מספא  ולעבדיו  נתן  לאכול  ולשתות  ולה

ומשקה  טוב  כמו  לשר  גדול  והבעל  הבית  בעצמו  שרת 

, אותו  כאחד  מעבדיו  והוטב  כל  זה  בעיני  השר  מאד

ולמחר  כאשר  רצה  השר  לנסוע  אמר  להבעל  הבית 

יעשה  חשבון  המגיע  ממני  ואשלם  במיטב  אמר  הבעל 

הבית  אדוני  אין  לי  שום  חשבון  עם  כבודו  כי  אינו  מגיע 

  תמה  השר  מאד  מאד  על  זה לי  מכבודו  אף  פרוטה  אחת

כ  וגם  קירבת  אותי  מאד "ואמר  הוצאת  עלי  כמה  רו

ועבדת  לי  עבודת  עבד  ואיך  תאמר  שאין  מגיע  לך  ממני 

אמר  לו  הבעל  הבית  אגלה  לכבודו ,  אף  פרוטה  אחת

דעתי  מה  שיהיה  משכורתי  כי  אחי  מתגורר  במלון  אצל 

כבודו  לכן  בקשתי  שזה  יהיה  משכורתי  שיקרבו  וידרוש 

הוא  אחיך  אמר  לו  כן  אדוני ,  מר  השר  כן  הואטובתו  א

אמר  השר  אבל  דעתי  היה  לגרשו  כי  לא  שלם  לי 

השכירות  משנה  זו  אמר  לו  הבעל  הבית  הנה  אחי  דר 

אצל  כבודו  זה  כמה  שנים  ושילם  בעד  כל  שנה  ושנה 

לבד  שנה  זו  היה  פרנסתו  בצמצום  גדול  לא  היה  ביכלתו 

' ר  הלשלם  וכאשר  אדוני  מכירו  שהוא  כשר  וישר  כאש

ירחם  עליו  ויהיה  לו  פרנסה  בודאי  ישלם  במיטב  אמר 

חדשים  לא  בא  בחצרי '  השר  אבל  אני  לא  ראיתיו  זה  ג

אמר  הבעל  הבית  הנה  הוא  כעת  אצלי  כאן  אמר  יבוא 

והלך  הבעל  הבית  בשמחה  רבה  וקרא  אותו  וכתב  לו 

השר  קאנטראקט  על  חמש  שנים  ואמר  לו  השר  הנה  אני 

  הנה  גם  אתה  אינך רואה  טוב  וכשרון  לבו  של  אחיך

רחוק  בודאי  מטבעו  לכן  אדרוש  טובתך  ואתן  לך  יין 

שרף  ושכר  ומספא  הנצרך  למלון  שלך  ובודאי  תשלם  לי 

ואמר  השר  מה  שהיה  בדעתי  לגרשו  זה  היה ,  במיטב

מהסתת  היהודי  משה  הדר  אצלי  גם  כן  במלון  והיה 

דעתו  להשיג  המלון  בעד  קרובו  וזהו  האיש  משה  אשר 

  שיכתוב  לו  בקשה  שיעזרנו  והנה ר"האיש  ביקש  מאדמו

. ר  הקדוש"המבין  יבין  הפלא  איך  שטעה  אדמו

 ).סיפורים נפלאים(

 סיפור בענין היתר עגונה
ק  עגונה  מכמה  שנים  ואמר  לה "לכפעם  באה  

שתסע  דרך  עיר  פאלאצק  וכשתהיה  צמאה  לא  תשתה 

מים  בדרך  זה  כי  אם  שכר  דוקא  ונסעה  סביבות 

יגה  במלון  שכר פאלאצק  והיתה  צמאה  מאוד  ולא  הש

ולא  רצתה  לשתות  מים  לעבור  על  פקודת  כבוד  קדשו 

ואמרו  לה  שרחוק  פרסה  ממלון  זה  יש  חצר  אשר  שם 

ל "תשיג  שכר  ומצד  צמאונה  הרב  נסעה  להחצר  הנ

והשיגה  שם  שכר  וגם  מצאה  שם  בעלה  שהיה  מומר 

 ).סיפורים נוראים. (מכמה שנים ונתן לה גט בפאלאצק

 עוד בענין היתר עגונה
מענין  עגונה  שבאה  אצל  רב  אחד ,  פלא  נפלאעוד  

אברהם  טראקטירער '  להתירה  הרב  הנקרא  ר

מפאלאצק  והיה  בדעתו  להתירה  אך  לא  רצה  להעמיד 

ק  שיחוה  דעת  קדשו  בזה "על  דעתו  ושלח  השאלה  לכ

ק  תשובה  ובסוף  התשובה  כתב  פסוק  זה  כי "ושלח  לו  כ

יצפנני  בסוכה  ביום  רעה  יסתירני  בסתר  אהלו  בצור 

ל  וקרא  איך "וכשבא  התשובה  ליד  הרב  הנ,  ניירוממ

שסתר  סברתו  שהיה  להתיר  ואחר  זה  ראה  את  הפסוק 

, בסוף  ונבהל  מזה  כי  אינו  שייך  כלל  להענין  שלמעלה

והראה  הרב  את  התשובה  ללומדים  גדולים  ולא  מצאו 

ואחר  זה  נפל  בדעתם  שאפשר  שכוונת ,  שום  פתרון  לזה

ים ק  הוא  שיחפשו  את  המעגן  במקומות  המכוס"כ

וטמונים  כי  נזכרו  שהאיש  לא  נסע  מביתו  כלל  כמו 

שארי  המעגנין  נשותיהם  כי  אם  שהיה  בביתו  ונאבד 

והתחילו ,  פתאום  לכן  אפשר  ששוכב  הרוג  במקום  טמון

, לחפש  אותו  במקומות  המכוסים  ולא  מצאו  אותו

ואחר  כך  נזכרו  שיש  בחדר  זה  חורבה  ישנה  מרתף  ישן 

  והוא  עמוק נושן  אשר  לא  עבר  שם  אדם  מכמה  שנים

בארץ  ועלה  בדעתם  שיחפשוהו  שם  אף  שהוא  דבר 

והלכו  בהמרתף  לאור  הנר  חדר ,  רחוק  שאדם  ילך  לשם

לפנים  מחדר  עד  שמצאו  אותו  מושכב  הרוג  ואבן  גדולה 

על  ראשו  והבינו  כולם  רמז  הפסוק  מרוחניות  קדושת 

היינו  כי  יצפנני  בסוכה  כי  הוא  כמו ,  ע"ר  נ"אדמו

ב  הרב  להתירה  על  פי  דין נתינות  טעם  היינו  מה  שכת

אין  מהצורך  כלל  דין  לזה  כי  ימצאוהו  טמון  בסוכה 

וביום  רע  הוא  רמז  שהלך  לשם ,  היינו  במטמונות

לעשות  מעשה  רע  כי  אם  לא  כן  למה  הלך  במקום  אשר 

ובצור  ירוממני ,  לא  עבר  שם  אדם  מכמה  וכמה  שנים

, ק  שיצרכו  לרוממו  מתחת  האבן  אשר  על  ראשו"רמז  כ

פורסם  הוא  בפי  כל  לכן  קורא  נעים והסיפור  הזה  מ

יהגו  יומם '  שים  לבך  ותבין  שהצדיקים  אשר  בתורת  ה

ולילה  בדחילו  ורחימו  כל  רז  לא  אניס  מהם  וכל  היוצא 

מפי  קדושים  אף  בדרך  אומד  הדעת  כיונו  לאמיתת 

הענין  כי  מצד  הזדככות  גופם  אי  אפשר  שיצא  מפיהם 

 )סיפורים נפוראים. (דבר אשר לא כן הוא
ר  שלום "מנחם  מענדל  ב'  לא  דרבינו  ריום  הלו

 .ו"ג ניסן שנת תרכ"שכנא בעל צמח צדק י
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íéùãç  ùàø  íëì  äæä  ùãåçä  ,  ד"ו  ס"פט(איתא  במדרש  רבה( 

אמר ,    מדלג  על  ההרים  קול  דודי  הנה  זה  בא)שיר  השירים  ב  ח(ד  "הה

ה  אם  אני  מסתכל "אמר  הקב,    יהודה  מהו  מדלג  על  ההריםביר

ל אלא  למי  אני  מסתכ,  במעשיהם  של  ישראל  אינן  נגאלים  לעולם

ואין  הרים  אלא ,  לכך  כתיב  מדלג  על  ההרים,  לאבותיהם  הקדושים

ויש  להבין  האיך .  '  שמעו  הרים  את  ריב  ה)מיכה  ו  ב(אבות  שנאמר  

 .ן עליהם זכות אבותיהם הקדושים שזכו בזה לגאולהיהג
äàøðåוידבר  אלהים  אל ,  פ  וארא"  בהקדם  לפרש  הכתוב  ר

א  בגימטריא "  ואר)וארא'  פ(ט  "וכתב  בבעה',  משה  ויאמר  אליו  אני  ה
 .ש"עי, כי יצחק גרם להם לישראל שיצאו ממצרים, ק"יצח

øàáúéå  בסורא  הוות :)תענית  כא(  על  פי  מה  דאיתא  בגמרא  

סברו  מיניה  משום  זכותא  דרב ,  בשיבבותיה  דרב  לא  הוות  דברתא,  דברתא

איתחזי  להו  בחלמא  רב  דנפישא  זכותיה  טובא  הא  מילתא  זוטרא ,  דנפיש

א  דאדרבא  משום "ודקדק  המהרש',  ום  ההוא  גברא  וכואלא  מש,  ליה  לרב

 .דנפיש זכותיה כל שכן דראוי להגן דיש בכלל מאתיים מנה
øàéáåוכעין  זה  כתב  בנזר )בלק'  פ(ה  בישמח  משה  "ז  זללה"  א  

ד  סימן "י  יו"מובא  בב(א  "על  פי  מה  שכתב  הרשב,  )ד"ט  סי"ר  פמ"ב(הקודש  

אם אין בכל ,  לתוך אחד מהןשנפל איסור,   גבי  שתי קדירות של היתר)א"קי

אבל אם יש באחד , שתיהן מצטרפות לבטלו, אחד מהן כדי לבטל האיסור

כי אין מצטרף לבטל האיסור אלא , מהם כדי לבטל לא אמרינן דמצטרפות

ומכיון  שיש  באחד  כדי  לבטל  האיסור  ואינו  נכנס ,  מה  שנכנס  בגדר  הספק

  גמור  כרב  דנפישא ומעתה  צדיק.  ד"עכ,  בגדר  הספק  אינה  מצטרפת  לבטל

אינו  נכנס  בכלל  הגזירה  ולכן  אינו  יכול  להגין  לבני  דורו  רק ,  זכותיה  טובא

אבל  צדיק  שאינו  גמור  שגם  הוא  כלול  בתוך ,  אם  לא  נתמלא  סאתם

, כיון שנכנס בגדר הספק ראוי הוא להגין אפילו אם נתמלא סאתם, הגזירה

ת  למשחית אינו דכיון  שניתן  רשו,  ה  מצילו  כדי  שלא  יספה  עמהם"כי  הקב

 .ד"עכ, מבחין בין טוב לרע
äðäå בני  ישראל  במצרים  היו  בשפל  המדריגה  ולא  היו  ראויים  

  ואת  ערום  ועריה )ה"לסא  "ר  פ"שמו(איתא  במדרש  אך  ,  לצאת  ממצרים

  שנאמר ,  ובאיזה  זכות  נגאלו  בזכות  משה  ואהרן,  בלא  מצוה)יחזקאל  טז  ז(

והעיר ',  שדיך  כשני  עפרים  וגו  שני  )שיר  השירים  ד  ה(  וכתיב  ,שדים  נכונו

  הא  שבט  לוי  לא  נשתעבדו )וארא'  פ(ה  בייטב  לב  "ז  זללה"על  זה  א

וגם  צדיקים  גמורים  היו  בלי ,  לכו  לסבלותיכם  )שמות  ה  ד(י  על  "כפירש

אבל  הענין .    ואיך  היה  זכותן  מצטרף  לישראל  לצאת  בזכותן,שום  חטא

את  משה  ואת   תכבד  העבודה  אז  ויפגעו  )שמות  ה  ט(אחר  שאמר  פרעה  

עד  שהרע  בעיני  משה ,  עליכם  וישפוט'    ויאמרו  אליהם  ירא  ה',אהרן  וגו

  כי ,  אם  כן  שוב  באותו  שעה  נכנסו  בכלל  שעבוד,ואמר  למה  הרעותה

דתן  ואבירם  התריזו  כנגדם  והעיזו  את  פניהם  נגדם  לומר  ירא  ה  עליכם 

  באותו  שעה  בקשה  מדת  הדין ,  וגם  אז  שאמר  משה  למה  הרעותה',וגו

 ,  כלומר  שגם  הוא  יהיה  בכלל  השעבוד,)ב"ה  סכ"ר  פ"שמו(  ע  במשהלפגו

  על  כל  פנים  שוב  היה ,אלא  מחמת  שבשביל  ישראל  דיבר  לא  פגעה  בו

  וזה ,לו  קצת  חטא  והיה  נכנס  בגדר  הספק  אם  להשתעבד  במצרים  או  לא

  אבל  מקודם  לכן ',ת  עתה  תראה  אשר  אעשה  לפרעה  וגו"שאמר  לו  השי

  וזכותך  לא  היה  מצטרף  עמהם ,  זכות  מעצמןלא  היית  רואה  כי  אין  להם

 .ד"עכ,  תראה מה שאין כן עתה,כיון שאינך בכלל הספק
äðäåלפרש)לסוכות  עמוד  קכג(ה  בדברי  יואל  "  זללהז"  כתב  מרן  דו   

וכל ,    רוזנים  נוסדו  יחד  מרוב  אנחה)דסוכות'  במערבית  לליל  ב(ח  הפיוט  סנו

ל "  שתקנו  חזכי  לכאורה  יפלא  מה.  ישראל  ישישו  בהלל  ובשמחה

התחלת  שמחת  בית  השואבה  בליל  שני  דסוכות  באושפיזא  דיצחק 

ה "  אלמלי  בא  הקב).ערכין  יז(ל  "אכן  אמרו  חז,  אבינו  מדת  הפחד  והיראה

הרי  לן  כי ,  עם  אברהם  יצחק  ויעקב  בדין  אין  יכולין  לעמוד  מפני  תוכחה

ואז ,  בזמן  תוקפא  דדינא  נכנסין  אפילו  צדיקים  גמורים  בגדר  הספק

ולכן  התחיל  גודל  השמחה  בחג  הסוכות ,  ים  להגן  על  כל  ישראליכול

כי  על  ידי  מדתו  שהוא  מדת  הדין  נכללין ,  דוקא  באושפיזא  דיצחק

וזהו  ביאור  הפייט .  ומזה  נצמח  ישועה  לישראל,  הצדיקים  בגדר  הספק

רוזנים  היינו  שרים  וחשובים  ורומז  על ,  רוזנים  נוסדו  יחד  מרוב  אנחה

ועל  ידי  כן  וכל  ישראל ,  אנחה  ין  נוסדו  מרובומחמת  תוקף  הד,  הצדיקים

הדין  כולן   דכיון  שהצדיקים  נכללין  עמהן  בגדר,  ובשמחה  ישישו  בהלל

ולפי  זה  יתכן  לומר  דמה  שנפגם  זכותו  של  משה  רבינו .  ד"עכ,  ניצולין

היה  בשביל  יצחק  שהביא  מדת  הדין ,  באמרו  למה  הרעותה  לעם  הזה

צדיקים  נכנסו  בזה  לגדר ועל  ידי  נדנוד  החטא  שמצאו  על  ה,  בעולם

 .וממילא נצטרף זכותן להגן על בני ישראל, צדיקים אינם גמורים
äæåה  מדתו  של "שעורר  הקב,  ם  אל  משה"  שאמר  וידבר  אלהי

וכאשר  מדת  הדין  מתגברת  אפשר  למצוא ,  יצחק  אבינו  תוקפא  דדינא

וכמו  שאברהם  יצחק  ויעקב  לא  היו ,  פגם  כל  דהו  גם  על  צדיקים  גמורים

כמו  כן  משה  ואהרן  לא  היו  יכולים ,  לעמוד  מפני  תוקפא  דדינאיכולים  

ויאמר  אליו ,  ועל  ידי  שנתעורר  דין  בעולם,  לעמוד  מפני  תוקפא  דדינא

כי  על  ידי  שנכנסו  משה  ואהרן ,  ר"נגרם  על  ידי  זה  מדה,  ה"אני  הוי

ד  והיו  בגזירת  השעבוד  הגין  זכותם  לעורר  מדת  הרחמים "בעומק  מדה

א  בגימטריא "ואר',  מר  וארא  אל  אברהם  וגוולזה  א,  על  בני  ישראל

כי  על  ידי  שנתעורר  תוקפא ,  דבזכות  יצחק  נגאלו  ממצרים,  ק"יצח

נצטרף  זכותם  להגן  על  בני ,  דדינא  ונכנסו  משה  ואהרן  בגדר  הספק

 .ישראל שיגאלו ממצרים
ìéå"  ôמשפטינו  האירהפחד  יצחק  ,  ש  בחרוז  אל  מסתתר"בזה  מ ,

ועל ידי זה אפשר , דדינא יאיר משפטינוהכוונה דפחד יצחק שהוא תוקפא 

ויש  לצרף  כולם ,  לצרף  זכותן  של  כל  הצדיקים  דכולם  נכנסו  בגדר  הספק

 .ונשפע חסדים גדולים לבני ישראל, לטובה
åäæå ביאור  המדרש  אם  אני  מסתכל  במעשיהן  של  ישראל  אינן  

כי  בני  ישראל  היו  בשפל  המדריגה  ונמוכה  ואת  ערום ,  נגאלין  לעולם

וגם  זכותן  של  משה  ואהרן  לא  היה ,  א  היה  להם  זכות  להגאלועריה  ול

שצפה ,  ולזה  אמר  למי  אני  מסתכל  לאבותיהם  הקדושים,  יכול  להגין

ועל  ידי  זה  נכנסו  משה  ואהרן ,  ה  על  תוקפא  דדינא  של  מדת  יצחק"הקב

וממילא  זכו ,  בגדר  הספק  והיה  יכול  להגין  על  בני  ישראל  לצרף  זכותן

 .לצאת מן הגלות
 ב

ãåòה  אם  אני  מסתכל  במעשיהם  של "אמר  הקבבאר  המדרש    ית

, אלא  למי  אני  מסתכל  לאבותיהם  הקדושים,  ישראל  אינן  נגאלים  לעולם

 .ט דבזכות יצחק נגאלו ממצרים"גם לבאר דברי הבעה
øàáúéå  בשם )  אות  ידשנההאש  לר(  בקרן  לדוד  תבכשה  מ  פיל  ע  

אה  לפניך תפללין  ותר  על  מה  שאנו  מ,ה"ערוגת  הבושם  זללהבעל  אחיו  

ולכאורה ,  עקידה  שעקד  אברהם  אבינו  את  יצחק  בנו  על  גבי  המזבח

 ר"ב(מבואר  במדרש  אך  .  מדוע  אנו  מתפללין  לזכור  לנו  עקידתו  דוקא

אמר  לו  אבא  בחור ,    בשעה  שבקש  אברהם  לעקוד  את  יצחק  בנו)ח"  סו"פנ

ושמא  תפסל ,    שמא  יזדעזע  גופי  מפחדה  של  סכין  ואצערךוחוששניאני  

ד  את ומיד  ויעק,  אלא  כפתני  יפה  יפה,  לקרבןא  תעלה  לך  השחיטה  ול

ומה ,    לא  יעמוד  בנסיוןאולייצחק  אבינו  חשש  '    הרי  שגם  בחיר  ה.יצחק

  על להתגברביד  אנוש  כח  אין  שיעשו  איזובי  קיר  ומה  יפלא  עכשיו  כ

 ה"  העקידזכות  יזכור  לנו  ש"  והיינו  שאנו  מתפללין  שהוא  ית,יצרו

ומכל  שכן  אנחנו ,  ם  כן  נתיירא  מיצרוויסתכל  במה  שיצחק  ג,  דייקא

ועל  כן  גם  אם  אנו  הלכנו  שובב  בדרך  לבינו  אל ,  שיש  לנו  התנצלות  בזה

 .ד"עכ, יזכור לנו חטאתינו
ëå"  ÷הוסיף  על )רב  סליחות  אות  י(ה  בברך  משה  "ר  זללה"מרן  אאמו  

דמה ,  זה  ליתן  טעם  על  מה  שהקריב  אברהם  אבינו  את  האיל  תחת  בנו

ל  כי  אברהם "אך  י,  את  האיל  שלא  נצטוה  עליו  כללראה  על  ככה  לשחוט  

אבינו  לא  עלתה  על  דעתו  מעולם  לחשוש  שיתגבר  עליו  היצר  הרע  בשעה 

וכאשר  הושלך  לאור  כשדים  לא  הוצרך ,  שמסר  נפשו  על  קדושת  השם

ולכן  כאשר  ראה  את  יצחק  בנו  שביקש  ממנו  לעקדו  יפה  יפה ,  לעקדו  כלל

היה  נחשב  בעיניו  לפי  ערך ,  מצוהכדי  שלא  יתגבר  עליו  היצר  למנעו  מן  ה

ומהאי  טעמא  הקריב ,  רום  קדושתו  כפגם  כל  דהו  במדריגת  מסירות  נפש

 .ד"עכ, תמורו איל כעין כפרת החטא
äæáå יתבאר  מה  שכתב  הבעל  הטורים  דזכותו  של  יצחק  גרם  

, כי  בני  ישראל  במצרים  היו  בשפל  המדריגה,  לישראל  לצאת  ממצרים

הם  זכותו  של  יצחק  שגם  הוא  בבוא  עת אולם  עמד  ל,  ואת  ערום  ועריה

ובזה  איכא  מליצה ,  נסיון  לא  היה  יכול  להתגבר  וביקש  שיכפתו  אותו

 .ישרה על בני ישראל
ìéå"ô  נץ  פרח  מלולב  הן  הדסה  עמדה )אשר  הניא(  בזה  הפייט  

ל  דהנה "וי.  וצריך  ביאור  מה  שהזכיר  כאן  ענין  הלולב.  לעורר  ישנים

פרי  עץ  הדר  זה ,  חתם  לכם  ביום  הראשון  ולק)י"ל  ס"ר  פ"ויק(איתא  במדרש  

כפות  תמרים  זה ',  אברהם  שהדרו  הקדוש  ברוך  הוא  בשיבה  טובה  וכו

מינים  יש  רמז  על '  נמצא  דמד.  יצחק  שהיה  כפות  ועקוד  על  גבי  המזבח

וזהו .  כפיתת  יצחק  על  העקידה  שזהו  מליצה  ישרה  על  בני  ישראל

ר  המינים דמאגודת  הלולב  עם  שא,  כוונת  הפייטן  נץ  פרח  מלולב

הרי  יש  לנו  מליצה  ישרה ,  שרומז  על  כפיתת  יצחק  על  העקידה

, ועל  כן  הן  הדסה  עמדה  לעורר  ישנים,  לעורר  זכות  על  בני  ישראל

פ  שנהנו  מסעודתו  של  אותו  רשע "ללמד  זכות  על  בני  ישראל  דאע

עם  כל  זה  נקח  ראיה  מכפיתת  יצחק  על  העקידה ,  והשתחוו  לצלם

 .די תשובתם יצאו זכאי בדיןועל י, כמה קשה לעמוד בנסיון
ìòå פי  זה  אמרתי  הכוונה  מה  שאנו  מבקשים  בחרוז  אל  

הכוונה  דמפחד  יצחק  מה ,  פחד  יצחק  משפטינו  האירה,  מסתתר

משפטינו ,  שירא  בעת  העקידה  וביקש  שיכפתו  אותו  יפה  יפה

שזה  יהיה  לנו  למליצה  ישרה  שבודאי  פשוטי  עם  קשה ,  האירה

 .להם לעמוד בנסיון
åäæåהמדרש  אם  אני  מסתכל  במעשיהן  של  ישראל  אינן   ביאור  

כי  בני  ישראל  היו  בשפל  המדריגה  ונמוכה  ואת  ערום ,  נגאלין  לעולם

אלא  למי  אני  מסתכל  לאבותיהם ,  ועריה  ולא  היה  להם  זכות  להגאל

, דבזכותו  של  יצחק  אבינו  יש  עליהם  מליצה  ישרה  להגאל,  הקדושים

הפייטן  ביוצר  לשחרית וכן  יסד  ,  וביותר  יש  להם  זכות  עקידת  יצחק

ומפרשי  הפייטן ,    היא  נצבה  בפקד,קיחת  עלית  עקד,  פרשת  החודש

רואה  אני  את ,  וראיתי  את  הדם  )  יגיב שמות(פ  "  עהמדרש  לקח  טובהביאו    

וכיון  שראה .  ופסחתי  עליכםובזכות  זה  ,  דתו  של  יצחק  אביכםידם  עק

מובן ב  "ולפי  דברי  ערוה,  ה  עקידת  יצחק  זה  גרם  שיצאו  ממצרים"הקב

ה  הסתכל  במעשה  אבותיהם "הקב,  דבני  ישראל  היו  בשפל  המדריגה

עקידת  יצחק  וזה  היה  מליצה  ישרה  על  בני  ישראל  שיזכו  לצאת 

 .ממצרים
êøãáå זה  יש  לתת  טעם  על  מה  שפורסין  מצה  האמצעי  בליל  

'   שהג)ז  בשם  רב  שרירא  גאון"נ'  רוקח  סי(דהנה  כתבו  המפרשים  ,  התקדש  החג

נמצא  שהאמצעי  הוא  כנגד .  אבות  אברהם  יצחק  ויעקב'  מצות  הם  כנגד  הג

והטעם  כי  זכותו  של  יצחק  אבינו  שכפתו  אותו  על  העקידה  זה  גרם .  יצחק

והיינו  דאהני  להו ,  מליצה  ישרה  על  בני  ישראל  אף  שהיו  בשפל  המדריגה

ולזה  מעוררין  זכותו  של  יצחק  אבינו  על  ידי ,  לבני  ישראל  בשעבוד  מצרים

 .חק אבינופריסת המצה הרומז ליצ
éùäå"  úהחודש  אשר  ישועות ,  יעזור  נכנסין  אנחנו  בחודש  ניסן

בניסן נגאלו , החודש אשר בני ישראל כבר זכו בו להרבה ישועות, מקיפות

ובחודש הזה עינינו צופיות למרום להוושע בהרבה , ובניסן  עתידין להגאל

זה וכל  מצוה  מסוגל  לאי,  והרי  מקיימים  בזה  החודש  כל  כך  מצות,  ישועות

פסח  מצה  ומרור  כל  אחד  יש  לו  סגולתו  והשפעות  קדושות  שנשפע ,  ענין

כי  יורד ,  ולכן  חודש  ניסן  הוא  חודש  אשר  ישועות  בו  מקיפות,  על  ידי  זה

מצה הוא , ישועות רבות כל כך לבני ישראל בסגולת המצות שמקיימים בו

וכן  שאר  כל  המצות  של ,  מיכלא  דאסוותא  רפואת  הגוף  ורפואת  הנפש

 :)דף  יג(מגילה  '  ואיתא  במס,  לילה  מכניס  קדושה  רבה  בבני  ישראלאותו  ה

פסח   בשבת  היום  דהמן  רשע  קטרג  על  בני  ישראל  דמפקי  לכולא  שתא

ותמהו  המפרשים  איך  אמר  דמפקי  לכולא  שתא .  ש  בגמרא"עי,  היום

א  בשבוע  וחג  הפסח  הוא "ק  הוא  רק  פע"הלא  יום  השב,  י"י  ופה"בשה

אמנם  יתכן .  קאמר  דמפקי  כן  בכולא  שתאומאי  ,  א  בשנה"שבעת  ימים  פע

לומר  כי  המן  הרשע  בגודל  טומאתו  השכיל  לדעת  גודל  השפעת  המועדים 

כי משפיעים לנו קדושה וברכה , ת  ברוב אהבתו"וזמנים  אשר  נתן  לנו  השי

, ואיש  הישראלי  מושך  חיות  מחג  הפסח  על  כל  השנה,  לכל  ימות  השנה

, דש  אשר  ישועות  בו  מקיפותהחו,  ישועות  ורפואות  וכל  צרכי  בני  ישראל

ובכל  יום  של  השנה ,  כל  מיני  ישועות  יורד  בחודש  הזה  לבני  ישראל

ועל  דבר  זה  התרגז ,  נוושעים  בזכות  המצות  של  פסח  בזכות  מצה  ומרור

כי בכל השנה יש להם חיות , י"י פה"המן  הרשע  דמפקי לכולא שתא בשה

שמות (ל  הפסוק    ע)בא'  פ(ק  דברי  יחזקאל  "וכתב  בספה.  דקדושה  מחג  הפסח

תצוה (ק "בא לרמז מה דמבואר בזוה,  היום אתם יוצאים בחודש האביב)יג  ד

  דבזכות  מה  שבני  ישראל  אוכלים  מצה  בפסח  ניצולין  בדין  בראש :)קפג

ל  בראש  השנה "ר,  ולזה  מרמז  הכתוב  היום  אתם  יוצאים.  ש"עי,  השנה

אתם בזכות  מצה  ש,    אתם  יוצאים  בדימוס):ק  בא  לב"זוה(שנקרא  היום  

ובכן  אנו  מתכוננים  לחג  הקדוש .  ק"עכדה,  אוכלים  בפסח  בחדש  האביב

ת  יעזור  שיהיה  לנו  הזכיה  לקיים  בפועל  המעשה  כל  מצות "השי,  הזה

אבל  יש  עוד  זמן ,  ר  בזמנינו  אין  לנו  פסח"בעוה,  פסח  מצה  ומרור,  החג

ת  ירחם  עלינו  וישלח  לנו  הגואל  צדק  ונזכה  להקריב "מספיק  אשר  השי

ת  יעזור  שנזכה  לגאולה "השי,  לקיים  מצות  אכילת  הפסחקרבן  פסח  ו

שלימה  בהתרוממות  קרן  התורה  וישראל  ובהתגלות  כבוד  שמים  עלינו 

 .במהרה בימינו אמן
òì"ø ð 'ìãðòî íçðîá " øóñåéò " ä-é  'ïñéð 

òì"ø ð 'ìàåîùá " øìàðúðæ " ì-é  'ïñéð 



 
 

 

הכנה לחג בלימוד התורה
ב  חדשי "ח  ניסן  בפרט  וכל  חודש  ניסן  בכלל  תלוי  כל  י"והנה  כאשר  יתבונן  האדם  בדבר  זה  שבר
ובזה  יוכל  האדם  לקנות  קדושה  בקל   ïåöøä  éîéá  éë  òåãéå íéìâåñî  äîä  äùåã÷ä  úééìòå",  השנ

äðåéìò  äùåã÷å  äâéøãî  íäá  úåð÷ì  åàî  וחודש  ניסן  היא  עליית  הקדושה  עד  לאחת   ì÷á  äæìå
äùåã÷  íãàä  åá  ÷é  ")והיא  ראש  וחשוב  וכל  ",  )ג"נועם  מגדים  בא  כ ìéáùá  àìà  àøáð  àì  íìåòä

äæ  ùãåçמ"חתם  סופר  תו("    והוא  התחלת  מתן  תורה  שהיא  החודש  הזה  לכם(  ," úååöîä  éìåâéñ  ìëå
òîå"äæä  ùãåçá  àåä  íäì  äðëä  è  ")בוודאי  החי  יתן  אל  לבו  לנצל  כל  רגע  ורגע  מימים ,  )דעת  משה

âçä  éëøö  ïéëäì  äáøã  äðëäá  ãåøè  éðà  ïä  íãà  øîàé  ìàå  , ÷ø  éì  øàùð  àì  ïäå,  הנשגבות  האלו
íåéä  ìëî  úèòåî  ïîæאלא  תדע',    לזון  את  נשמתי  בלימוד  התורה  ועבודת  ה"   êøò  éø÷é  åìà  íéîé  éë

áùçé  íåéì  ù  ")האבני  נזר  אמר  לאחד  מצדיקי  דורו  שבחודש  ניסן  ותשרי  אינו  זז ",  )ו"ח  של"אבני  נזר  או
וכן  אמר  פעם  שבימי  חודש  ניסן  מחמת  גודל  בהירת  קדושת ,  áùçé  íåéì  ïîæ  åúåàá  òâø  éëמבי 

  כלום

ה  
ã
äð

ù

äò
תו

כל  ימי  החדש  הם  קדושים '  ה  הק"כתב  של  "  ובפרט  כי)ח"אביר  הרועים  מ("  הימ  אינו  צריך  לישון
י  חדשים  ø  åìåë  ïñéð  ùãåç  äðäå"ãçà  ùãåçî  ìåìë  íåé  ìë  øùà  ç,  íéùãç  íéùåìù  äåäå,  כרא

ìë  úøàôúå  úø÷é  ïðåáúäìå  áåùçì  íìåò  ìù  åðåáùç  äùò כ  "  וא)חתם  סופר(שנים  ומחצה  '  ב
åìà  íéîéá  òâø òâø  ,אחתויש  קונה  עולמו  של  ימים  שלימים  בשעה    ." åëìé  àìù  íãà  ìë  äàøéå

úçà  äòùá  åîìåò  äðå÷  ùé  éë  äìèáì  åìöà  úåòùä  ולאו  דווקא  שעות  זמנית  éôà  àìà  ' àø÷ð  òâø
ùבכח  זו  השעה  יוכל  להמשיך  עוד  כמה  זמנים '  כי  כל  מה  שאדם  עושה  הן  בלימוד  והן  בתפילה  וכו

ושנים  וכו   כי  השעה äòùä  åæ  øåáòéùëùäðå÷úì  äøéæçäì  ìåëé  åðéà  הרגע  יקר  בעיניו  '  ויהי',  וימ
 לה 

ים
ש
שהם  
å  

äò  
ים  

 .)ג"בית אהרן החודש ע(" äøáò äøáòù äòùåשלאחריה יש לה עבדות השייך
 ìëåé  àìù  úçù  øåáì  ìåôéì  ìëåé  äøåúäî  åúòã  íãà  øéñé  øùàë  åäã  ìë  òâøá  åìéôàå

ãåò  
"

íå÷ìוכו    'òå"éä  ïî  ùîî  ïëåñî  àåä  éøä  äøåúä  ïî  òâøá  åáéìå  åúáùçî  íãàä  áåæòá  ë øö
äו  ברגע  במחשבה  בדיבור  ובמעשה  להיות "ו  ויכול  להחטיאו  ח"שצופה  עליו  להפילו  לבאר  שחת  ח

  התורה 
òø  

אחור  מן ובפרט  שאין .  )ב"א  צ"שער  התפילה  כ("  íééç  úåçøåà  âéùé  àìù  ãò  íéðùå  íéîéáנסוג
עצה  אחרת  כנגד  היצר éàù ïéìåëé  ïאין  ביעור  חמץ  אלא  שריפה  דהנה  אש  רומז  לתורה  והכוונה  ",  שום

ò  åðééä  äôéøù  àìà  òøä  øöéä  àéä  õîçä  úà á

  
  

 øò ì"äøåúä  ãåîéì  éשאז  נשרף  היצר  הרע  לגמרי   "
אולם  כבר  ידוע  מפי  ספרים  וסופרים  כי  המעלה  יתירה  בלימוד  התורה  הוא  באשמורת  הבוקר  שאז .  חיד(

á  äøåúä  ÷ñò  éãé  ìò  àìà  úåìåãâä  íäéúåâéøãîì  åòéâä  àì  íé÷éãöä  ìëå úøåîùà,  צלול
כי ,  ר"ר  הנ"  אור  לארבעה  עשר  בודקין  את  החמץ  לאו.)פסחים  ב(ל  במתק  לשונם  "ולזה  רמזו  לנו  חז,  

  הרומז  על  ביעור  היצה

)א"

המח  
ø÷åáä

היינו  בבוקר ,  צריך  להיות  לאור  הנר,  ר  שהוא  באמצעות  עסק  התורה"בדיקת  חמץ
  íåéä  øåà  éðôì  ,øùëåîä  ïîæä  æà  éë ãåîéìì  øúåéá,  הש  כשצריכים  עוד  להשתמש  באור  הנר

òøä øöéä çöðìå äøåúä. )ברך משה( 
íéðîæå  íéãòåîä  ìëá  ãåîìì  ïéøéäæ  éåä  ,åùáù  úå÷åñô  úåëìä" ïîæ  åúåàì  úåëééùä  ò

ãòåîäפ  לגירסא  על  כל  זמן  מועד"והשתדלו  ללמוד  עכ....    לכל  הפחות  עם  הבאר  היטב  ,ñîä  'ùá"ñ 
 

åé  åúåàì  êééùù "ëò  ãòåî  åà  è"éô  íò  àøîâ  ô  'ùø"é..  .ìâøä  úçîù  úåöî  íéé÷ì  àìôð  äìåâñ  àåäåובפרט  בספרים  של...    וכן  מצות  התליות  בה  בלי  מכשול  ובלי  הרהור  חטא  ועון
  בעíéøää  ìò  âìãîë  àîìòá  äøáòäá  ÷ø  àìå  ,áìä  úåððåáúäá  íà  éë,  מצוותן  שתהיו  קורין  בהם  בזמנם  ובמועדים,  המדברים  מקדושת  המועדים,  ע"ט  זי"רבותינו  תלמידי  הבעש

כם

ומק
äåöî  úåùòì  äðîæäå  äðëääוהנה  ).  'הכנה  דרבה  אות  י(.  אז  תזכו  לקיים  מצוות  התלויות  בזמני  ששון  ובמועדים  הקדושים  ביראה  טהורה  ובאהבה  שלימה  בגילה  ורנה  ושמחה  רבה...  המחשבה

äá  ÷åñòì  äöåøù  äåöîä  éðéã  íãå÷î  ãåîìéù  àåä  äð úå÷é ë  ,אין  המצוה:)סוטה  יג(ל  "והיינו  דאמרו  חז,  כתיקונה  וינצל  מהפניות  ומחשבות  זרותכ  לקיים  המצוה  "ועל  ידי  זה  יהיה  בכחו  אח  
אתר  אלא  על  שם  ומקשים  מאי  שנא,    שואלין  ודורשין  בהלכות  הפסח  קודם  לפסח  שלשים  יום.)פסחים  ו(ל  "ולזה  תקנו  רז  ,äåöîä  úåëìä  äìçúá  øåîâéù,  ל  מלשון  גמרא  גמור"י,  äøîâùנק
,ליום  הכיפורים  עשרת  ימי  תשובה,  בראש  השנה  כל  חודש  אלול,  כגון  במתן  תורה  מצות  ספירת  העומר,  ט"ה  דבכל  יום  טוב  יש  לנו  מצות  המכינות  אותנו  לאותו  יוונרא,  משאר  יום  טוב פסח  

äðëä  íåù  åðì  ïéà  åðéúåøéç  ïîæ  çñô  ,äìåôë  äøäæà  ïéëéøö  çñô  éðéãã  ïåéëúìôåëîå    ,øåîù  úåéäì  éùåðà  çëá  ïéà  èòîëåמה  שאין  כן  ,  לסוכות  הרי  קדמו  ימי  הרחמים  והסליחות
éòáãë  æðå  ,úåëìä  ÷ñò  éãé  ìò  äæì  äðëä  úåùòì  åðé÷úä,צו'  ערוגת  הבושם  פ(  .יום  קודם  הפסח'    ומשום  הכי  שואלין  ודורשין  ל(.äëìää  úåéîéðôù  äàøé  íéðéðòä  úåéîéðôá  âéùîù  éîå  

éäé  åéãçéå  å÷ãö  íäéðùå  äá  íéìåìëä  úåãåñäå  úåãâàä  íäíéîú  å  ,äìâðä  ÷ìç  àåä  äëìääù  àìà  ,äëìää  ìù  øúñðä  ÷ìç  äîä  úåãâàäå  )ואם  האדם  שונה.  )דברי  יואל  ויקהל  שפז
יום  המצוה

øä

,îä  íåé÷ì  äøéúé  úåáéáçå  äáäà  åáì  áø÷á  ãìåðäåöאזי  ,  והוא  עמל  ויגע  לבאר  ולברר  דיני  המצוה  הדק  היטב  בכל  פרטיה  ודקדוקיה,  הלכ  כל  מצוה  ומצוה  טרם  בא  מועד  ק
äùåã÷ã  úåáäìúäå  áìä  úåøøåòúäá  äðîéé÷é  äùòîä  ìòåôá  äåöîä  íéé÷ì  åàåáá    ,åúâéøãîî  ìåôé  àìå  åãîòîî  øø÷úé  àì  àáåè  íéðîæ  ïîæ  øåáòë  óà  àìà  ãåò  àìå,

åãá  äåöîä  íåé÷á  êìåäå  óéñåî  àäé  äáøãàå"ø  ,à  éðåìô  ïéãå  úéðåìô  äëìäî  øëæð  àåä  äåöîä  íéé÷î  àåäù  íòô  ìëá  øùàìøù  åãåîéìá  äéìò  çøè,רב  לבו

ות
äéäå

  ומכח  זה  חוזר  וניעור  בק
  שכל  המצוות)א"א  סק"תקע'  ח  סי"ט  או"עיין  באה(כי  כתבו  חכמי  האמת  ,  çñô  úåëìä  ãåîéìá  ùé  äøéúé  äìòî  ãåòå.    )ברך  משה  תבא  עמוד  קצט(.  אה  וחביבות  המצוה  לעשותה  בשלהבת  אש  קודש
"והעצה  לזה  אמר  רביה.  ומוסיף  כח  בקליפות  עד  שחוזר  בתשובה  ומוציאן  מהקליפה,  טורפין  הסטרא  אחרא  מפניו,    רשע  ומלוכלך  בחטאומעשים  טובים  שאדם  עושה  ותורה  שלומד  בעודו

בת
ק

íéîù  íùì  àøîâ  óã  äìôúä  íãå÷  ãîåì  íãàä  íàù  ,äìôúä  úééìòì  êøã  åì  äùåòå  úåôéì÷ä  úà  øîæî  àåä  éøä  ,òáù  äøåúáù  øåàîä  éë  àåäå"øåòî  ôåáì  øה  "מלובלין  זללה
äáåùúì.ח  סי"או(ולזה  .  ו"מאחר  שעדיין  אין  נפשו  מטוהרה  והחיצונים  יחטפוהו  ח,    ובכן  בהתקרב  ובא  חג  הפסח  מורא  יעלה  בלב  האדם  מאן  יימר  שכל  מצות  החג  יעלו  לרצון  לפני  אדון  כל'

òáù  äøåúá  ÷ñòä  éë"  äáâùð  äúìåâñ  ôíéáåèä  åéùòî  ìò  åèìùé  àìù  úåôéì÷ä  øîæìå  íéðåöéçä  øòáì  ,äðëä  äéäé  äæå,  שואלין  ודורשין  בהלכות  פסח  קודם  לפסח  שלשים  יוםט"תכ
íåìùì åðéúàø÷ì àáä âçä úåöî íéé÷ì äáåè. )א"ק מרן רבינו שליט"כ(. 

éä  íëåúáå  'éãéñçä'ãåàîì  äìòî  éîø  äùòî  éùðà  íò  æéåì÷  òù  ,ä  ïéáãéñçä  èìá  íäáù  íéáåùçמפורסם  באנשים  חשובים  חסידים  ואנשי  מעשה  '  בעיר  קליינווארדיין  הי
ø  íñøåôîä  'óòæåé  ,øìå  'ðä  óòæåé"éä  ì  'ø  íùá  ïúç  åì  'àôéì  ,  ובשנה  הראשונה  לחתונתו  כשהגיע  ליל  הסדרìå÷á  úàæ  øîà  äöî  úìéëà  úåöî  íéé÷ì  ïîåæîå  ïëåî  éððä  øîàù  äòù

(  

á
úåáäìúäá òø  .חותנו  כשראה  את  כל  ונוכחת  שאל  את  חתנו  ,èä  úà  úãîì  éëä  ø÷éä  éðúçáå  øå"åùå  é"ìä  ò  'çñô  ,ø  áéùä  'àì  àôéì  ,äëì  íàä  áåù  åúåà  ìàù"åùä  úãîì  ô"ò

åð íò"ëò  åà  ë"éä  ô"øãñä  ìéìì  íéðîéñ  à  ,àì  åì  äðò  ,äëì  íàä  åì  ìåàùì  óéñåä"àøä  íò  íéçñô  úëñî  úãîì  ô"ù  ,â  åì  äðò"àì  ë  ,à  åì  øîàå  åéçì  ìò  åì  øèñ  æà"äîá  ë
ïîåæîå  ïëåî  ?.  ול,  כ"ע  עם  נו"י  שו"טור  וב,  ש"ט  סוכות  את  מסכת  פסחים  עם  הרא"  כבר  למדתי  תיכף  ממוצאי  יו-ליפא  '  יפר  ר  ס-  בשנה  שנית

å  ù
ä  
äúàאולם  לא  אמרתי  את  הנני  מוכן  ומזומן  בק

 .)ל"ג מבעסערמין זצ"מפי הרה(. גדול כמו בשנה הראשונה
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