
השרשת ענווה
מפ˘יסח‡  ˘מח‰-בונם  רבי  ‰˜„ו˘  ‰רב 
זˆו˜"ל חינך ‡˙ ˙למי„יו לע˘ו˙ מל‡כו˙ 
מי„˙   ˙‡ בליבם  ל‰˘רי˘  כ„י  בזויו˙, 

‰ענוו‰. 

חכמים  ˙למי„י  ‰יו  ˙למי„יו  ˘בין  כיון 
כבו„  ‰˘פל˙  בכך  ˘ר‡ו  ‰יו  ‚„ולים, 
‰‚מר‡  בונם:  רבי  ז‡˙  ‰סביר  ‰˙ור‰. 
‡ל‡  ˘כינ˙ו  מ˘ר‰  ‰˜ב"‰  ˘‡ין  ‡ומר˙ 
וכל ‰˙כונו˙  ועניו.  חכם  וע˘יר,  על ‚יבור 
מהפסוק   – (גבורה  רבינו  ממ˘‰  נלמ„ו˙  ‰ללו 
ונ˘‡ל˙  הלאה).  וכך  המשכן',  על  האוהל  את  'ויפרוש 
‰˘כינ‰  ‰˘ר‡˙  ˙לוי‰  מ„וע  ‰˘‡ל‰, 

ב‚בור‰ ובעו˘ר? 

˘מבי‡‰  ‰עי˜רי˙  ‰˙כונ‰  ˘‡מנם  ‡ל‡ 
‡בל  ‰ענוו‰,  ‰י‡  ‰˘כינ‰  ‰˘ר‡˙   ˙‡
˘‰ו‡  רבו˙‡  כל  ‡ין  ועני,  חל˘  ˘‰ו‡  מי 
‰ענוו‰  ניסיון  ולכן  י˙‚‡‰?  במ‰  וכי  עניו, 
וע˘יר.  ‚יבור  חכם,  ˘‰ו‡  במי  „וו˜‡  ‰ו‡ 
ובבעלי- חכמים  ב˙למי„י  ˘„וו˜‡  נמˆ‡ 

˘ל‡  ‰ענוו‰,   ˙‡ ל‰˘רי˘  י˘  מעלו˙ 
י˙‚‡ו במ‰ ˘י˘ ל‰ם – כי ‰כל מ‰˜ב"‰. 

משכן התורה
מ˜ר‡˜‡  ‡‰רן  רבי  ‰˜„ו˘  ‰רב  כ‡˘ר 
˘למ‰  רבי  ‰˜„ו˘  ‰רב  מ˙למי„י  ‰י‰ 
מר„ומס˜ זˆו˜"ל, ל‡ ‰י‰ נ„חף עם חבריו 
ב˘ע‰ ˘רבי ˘למ‰ ‰י‰ ‡ומר „ברי ˙ור‰, 
ל„ברי  מ˘ם  ומ˜˘יב  בˆ„  עומ„  ‰י‰  ‡ל‡ 

‰רבי. 

‡מר על כך ‰ˆ„י˜ רבי ˘למ‰: 'חז"ל ‡מרו 
ז‡˙  ובכל  מ˜ום,  ˙פס  ל‡  במ˘כן  ˘‰‡רון 
‰ו‡  כז‰  בו.  „וו˜‡  מונחים  ‰לוחו˙  ‰יו 
ופס  ˙למי„י ר' ‡‰רן – ‰ו‡ ל‡ נ„ח˜, ‡ינו̇ 
מ˜ום, ‡בל ‡˙ ˙ור˙י ‰ו‡ ˜ולט יו˙ר מכל 
‰‡חרים'. ו‰לימו„ מז‰ ‰ו‡ פ˘וט – ענוו‰ 

וביטול ‰ם ‰כלים ל˜לוט „ברי ˙ור‰. 

‡ חסי„י˘ער בלי˜ – לעילוי נ˘מ˙ ‰˙' ר' יחי‡ל מיכל בן ‰וו"ח ר' ‡‰רן ליב ע"‰ בן ר' י‰ו˘ע ‰י"„ ליין-ר‡ס˜ין, נלב"ע כ"ב טב˙ ‰'˙˘פ"ב

בס״ד

˘ב˙ מברכים ‡„ר ב׳ . פר˘˙ ˘˜לים . ‰'˙˘פ״ב

מחצית השקל בעבודת האדם

 מי אנחנו באמת
(הובא  ב‡מ˙.  ‡נחנו  מי  ל˘כוח  ‰ו‡  ‚„ול  ‰כי  ‰רע  ˘‰יˆר  ‡מר  זˆ"ל  ˜רלינר  ˘למ‰  רבי  ‰˜„ו˘  ‰רב 

בליקוטים בסוף ספר בית אהרן).

מי˘ר‡ל  ו‡ח„  ‡ח„  לכל  ˘י˘  ו‰כח  י‰ו„י,  ˘ל  במ‰ו˙ו  ‚„ול  יסו„  ‡ו˙נו  מלמ„˙  ‰˘˜ל  מחˆי˙  מˆוו˙ 
לעבו„ ‡˙ ‰' בחיי ‰יום יום ב˙נוע‰ נפ˘י˙ ˘ל מסיר˙ נפ˘, כ„ל˜מן. 

ל˙˙  ˘ˆריך  ‰מˆו‰  נע˘י˙  ˘בו  ‰חפˆ‡   (‡ מיוח„ים:  פרטים  ˘ני  מˆינו  ‰˘˜ל  מחˆי˙  במˆו˙  „‰נ‰, 
מחˆי˙ ‰˘˜ל „ו˜‡, ול‡ ˘˜ל ˘לם. וכמו ˘פס˜ ‰רמב״ם: ״מחˆי˙ ‰˘˜ל זו, מˆו˙‰ ˘י˙ן מחˆי˙ מטבע 
˘ב‡ו˙ו זמן". ב) מע˘‰ ‰נ˙ינ‰ ˆריך ל‰יו˙ בפעם ‡ח˙, כמו ˘פס˜ ‰רמב"ם: "‡ינו נו˙נו פעמים רבו˙, 

‰יום מעט ולמחר מעט, ‡ל‡ נו˙נו כולו כ‡ח˙ בפעם ‡ח˙״. 
˘ל ‰נו˙ן ‰י‡ 'חˆי',  ˘מˆי‡ו˙ו  מחˆי˙ ‰˘˜ל,  בענין  ואילך)  ד  מה,  תורה  (אור  ˙ור˙ ‰רב ‰מ‚י„  וי„וע‰ 
‡ל˜‰  'חל˜  ˘‰י‡  ˜„ו˘‰  נ˘מ‰  י˘  י˘ר‡ל  ‡י˘  ˘לכל  כיון  כביכול,  מ‰˜ב"‰,  חˆי  ‰ם  י˘ר‡ל  בני  כי 
ממעל ממ˘'. . כלומר, ‰˜˘ר בין י‰ו„י ל‰˜ב"‰ ‡ינו ר˜ מˆ„ מע˘יו ˘עו˘‰ רˆונו ˘ל ‰˜ב"‰, ‡ל‡ י‰ו„י 
מ˜ו˘ר ל‰˜ב"‰ מˆ„ עˆם מˆי‡ו˙ו, כי נ˘מ˙ו ‰י‡ חל˜ ‡לו˜‰ ממעל, וכפ˙‚ם רבנו ‰‚„ול בעל ‰˙ני‡ 
זיע"‡ – '‡ ‡י„ ניט ער וויל ‡ון ניט ער ˜עען זיין ‡פ‚עריסען פון ‚-טליכ˜ייט' – כיון ˘‰˜˘ר עם ‰˜ב"‰ 

‰ו‡ עˆם מˆי‡ו˙ו! 
מ‰˜ב"‰,   – 'מחˆי˙'   – חל˜  ˘‰נ˘מ‰ ‰י‡  ו‰‰ר‚˘‰  לעורר ‡˙ ‰‰כר‰  מחˆי˙ ‰˘˜ל,  ˘ל  ענינ‰  וז‰ו 

ו˘‡יפ‰ ל‰˙‡ח„ עם ‰'מחˆי˙' ‰˘ני', ‰יינו עם ‰˜ב"‰, ע"י ˙ור‰ מˆוו˙. 

 מסירת נפש אמיתית
לי„י  ב‡‰  ‰˘ני,  בחˆי'  ל‰˙„ב˜  ורוˆ‰  ‡לו˜‰  חל˜  ‰י‡  ˘‰נ˘מ‰  ‰כר‰  מ˙וך  כז‰,  ב‡ופן   '‰ ועבו„˙ 

ביטוי בעבו„‰ ˘ל מסיר˙ נפ˘:
‰עולם  ‡ומו˙  ‡ˆל  ‚ם  ˘‡מנם  י˘ר‡ל,  עם  ˘ל  נפ˘  במסיר˙  ‰מיוח„˙  ‰מעל‰  מבו‡ר˙  ‰˙ני‡  בספר 
‡מי˙י˙  נפ˘  מסיר˙  זו  ‡ין  ‡בל  ל‰ב„יל,  ‡מונו˙י‰ם,  למען  למי˙‰  עˆמם  ˘מסרו  כ‡ל‰  ˘‰יו  מˆינו 
˘מיוח„˙ לבני י˘ר‡ל. „‰נ‰, כלל ‰ו‡ „'כל חי רוˆ‰ ב˜יומו' – כל „בר רוˆ‰ ב‰מ˘ך ו˘לימו˙ מˆי‡ו˙ו, 
נפ˘  ˘‰מסיר˙  ˘כלי˙  ממס˜נ‰  כ˙וˆ‡‰  ז‰  ‰רי  למי˙‰  עˆמו   ˙‡ מוסר  ‚וי  ˘כ‡˘ר  מוכרח  וממיל‡ 

כ„‡י˙ ‰ו‡ לו, „‡ל"כ למ‰ מוסר ‡˙ נפ˘ו, ו‰רי ז‰ ‰יפך ‰טבע „כל חי רוˆ‰ ב˜יומו. 
‡ל‡ ˘בז‰ ‚ופ‡ י˘ כמ‰ „ר‚ו˙, י˘ מ‡ומו˙ ‰עולם ˘מוסרים עˆמם למי˙‰ מ˙וך ˙˜וו‰ ˘י˜בלו על ז‰ 
˘כר ב‡יז‰ ˘‰ו‡ עולם רוחני. י˘ ˘מוסרים עˆמם כ‡נ˘י ˆב‡ ˘מוכנים ל‰˘ליך חיי‰ם מנ‚„, מ˙וך ˘‰ם 
במלחמ‰,  ויפסי„ו  ינוˆחו  ועמם  ˘‡ם ‡רˆם  מח˘ב‰  מ˙וך  מ‡ו„,  וחז˜  עמו˜  ב˜˘ר  למ„ינ˙ם  מ˜ו˘רים 
ז‰  י„י  על  „ו˜‡  כי  ‰מלחמ‰,  ניˆחון  ב˘ביל  מנ‚„  חיי‰ם  ל‰˘ליך  מחייב  ˘כלם  ולכן  חיים,  ל‰ם  למ‰ 

י˙וסף ל‰ם ˘לימו˙ ˘‡רˆם ועמם יוכלו ל‰מ˘יך ל‰˙˜יים. 
˘‰„בר  מח˘בון  כ˙וˆ‡‰  למי˙‰ ‰י‡  עˆמם  ˘מוסרים  לכך  ˘‰סיב‰  ˘ב‰ם ‰ו‡  ובכל ‡ופן, ‰ˆ„ ‰˘ו‰ 

כ„‡י ל‰ם ויוסיף ל˘לימו˙ מˆי‡ו˙ם. 
ל‡ כן ‰י‡ ‰מסיר˙ נפ˘ ˘ל בני י˘ר‡ל ˘‰י‡ ב‡ופן ‡חר ל‚מרי ולכן י˘ ב‰ מעל‰ מיוח„˙:

‰פירו˘ ‰‡מי˙י ˘ל 'מסיר˙ נפ˘' ‰ו‡ 'מסיר˙ ‰רˆון'. ו‰סיב‰ ו‰יסו„ ˘ל מסיר˙ נפ˘ בבני י˘ר‡ל ‡ינם 
מ˙וך ‡יז‰ ח˘בון ˘‰„בר כ„‡י למי ˘מוסר נפ˘ו. ‡„רב‰, ‰מסיר˙ נפ˘ ‰י‡ מ˙וך ˘‡ינו חו˘ב ‡ו„ו˙ 

˘נ‰ ‡ – ‚ליון ‚

גליון ללימוד ודרכי החסידות . יו״ל ע״י היכל מנחם

פרפר‡ו˙
‡ חסי„י˘ער בלי˜ ל˙ורה

בענייני ˙ורה ויה„ו˙ ל‡ור החסי„ו˙

המשך בעמ׳ ג



לע״נ ‰ר‰״ח ר׳ מ˘‰ בן ‰ר‰״ח ר׳ ˘מח‰ י˘כר ע״‰ ב

 ארון העדות 
הרב יוסף מעסינג זצ"ל אב"ד גאסטין ושעמפין, פרייסין

'וע˘ו לי מ˜„˘ ו˘כנ˙י ב˙וכם' (שמות כה, ח)
לרמז  ע˙י„,  ל˘ון  ב˙וכם',  'ו‡˘כון  ‰כ˙וב  ‡מר  ל‡ 
˘כ‡˘ר ‡ך יסכימו י˘ר‡ל בלבם לע˘ו˙ מ˘כן ל‰', ˙יכף 
כי  לב„‰,  במח˘ב‰  ‰˘כינ‰  ‰˘ר‡˙  עˆמם  על  ימ˘יכו 
לי  'וע˘ו  וז‰ו  למע˘‰.  מˆרפ‰  ‰˜ב"‰  טוב‰  מח˘ב‰ 
'ו˘כנ˙י'  בפועל,  לע˘ו˙ו  י‚מרו  כ‡˘ר  פירו˘,  מ˜„˘', 

ל˘ון עבר, כי כבר ˘כן ב˙וכם ˜ו„ם לכן. 

 ישמח ישראל 
האדמו"ר רבי ירחמיאל ישראל יצחק דנציגר זצוק"ל מאלכסנדר

'ככל ‡˘ר ‡ני מר‡‰ ‡ו˙ך ‡˙ ˙בני˙ ‰מ˘כן 
ו‡˙ ˙בני˙ כל כליו וכן ˙ע˘ו' (שמות כה, ט)

מחובר  ‰ז‰  ‰מ˜ר‡  פר˘"י  ‡ו˙ך,  מר‡‰  ‡ני  ‡˘ר  ככל 
‡ני  כ‡˘ר   – מ˜„˘  לי  וע˘ו  ‰ימנו,  ˘למעל‰  למ˜ר‡ 

מר‡‰ ‡ו˙ך וכן ˙ע˘ו ל„ורו˙ וכו' ע"˘. 
‡למל‡  כי  לי„ע  ו‡ח„  ‡ח„  כל  ˘ˆריך  רמז,  ע"„  לפר˘  נוכל 
‰˜ב"‰ עוזרו ל‡ יכול לו, ˘‰כל ‰ו‡ ר˜ בעזר ‰', כענין ‰מנור‰ 
ל‡ור  לו ‰˜ב"‰ ‰˘לך ‡˙ ‰ככר  ב‰ ‡מר  מ˙˜˘‰  מ˘‰  "˘‰י‰ 
חיזו˜  וז‰ו  נע˘‰ ‰כל.  בכחי  ˘ר˜  מ‡לי‰", „‰יינו  נע˘י˙  ו‰י‡ 
לע˘ו˙  כל ‡ח„  ויˆטרך  כ˘יחרב ‰בי˙,  ח"ו  ל„ורו˙ ‰ב‡ים, ‡ף 
כי  י„עו  לע˘ו˙,  ומ‰  י„עו ‡יך  ול‡  י˙ברך,  לו  למ˘כן  עˆמו   ˙‡
‚ם במ˜„˘ ל‡ ‰י‰ בכח ‰‡נו˘י ובפעול˙ם לע˘ו˙ ‰כל, ר˜ בכח 
עˆמינו  נע˘‰  ובכח ‰'  בעזר  ‚ם ‡נחנו  כן  נע˘‰ ‰כל,  ובעזר ‰' 

למ˘כן לו י˙ברך.

 בית ישראל 
האדמו"ר רבי ישראל אלתר זצוק"ל מגור

'וע˘י˙ ˘נים כרבים ז‰ב' (שמות כה, יח)
˙ור‰.  ולכפור˙  ל‡רון  ˘סמוך  ˙ור‰,  ללומ„י  מרמז˙  ‰˙ור‰ 
˘‡ינו  כ˙ינו˜  ל‰ם"  ˙ינו˜  פרˆוף  „מו˙   - "כרבים  ופיר˘"י 
יו„ע, וז‡˙ ‰עי˜ר ללומ„י ˙ור‰ ˘י„ע ˘עו„ ‡ינו יו„ע, ובז‰ 
כנפים  פר˘י  ‰כרבים  "ו‰יו  ב˙ור‰.   ˙ˆ˜ ל‰בין  ל‰‚יע  יכול 
‰ו‡  ב˙ור‰,  ל‰בין  מ‰˘י"˙  לב˜˘  כ),  כה,  (שמות  למעל‰" 
ללמ„  על ‡חיו, ‡ולי ‰רמז  ופני‰ם ‡י˘  ב˙ור˙ו.  לבנו  יפ˙ח 
ל‡חרים ועי"ז י˘ לו ‚"כ מז‰ כ„‡י˙‡ ומ˙למי„י יו˙ר מכולם. 

 דברי בינה 
האדמו"ר רבי יצחק יעקב רבינוביץ זצוק"ל מביאלא

'ו‰נ˘‡ים ‰בי‡ו ‡˙ ‡בני ‰˘‰ם' (שמות לה, כז)
וˆריך ל‰בין, למ‰ ‰בי‡ו ‰נ˘י‡ים „ו˜‡ ‡˙ ‡בני ‰˘‰ם? 

˘חט‡  מי  ˘בט,  כל  ˘‡ˆל  חז"ל  ˘‡מרו  מ‰  ע"פ  ונר‡‰ 
ל‰  ול‡ ‰י˙‰  ˘נ˙כ‰˙‰ ‡בנו  כ‰‰,  ו˘לום ‰י˙‰ ‡בנו  חס 
י˘ר‡ל,  ב˘ביל  ר˜  ‚„ול‰  ל‰ם  י˘  ‰נ˘י‡ים,  כך  ב‰ירו˙, 
˘ר‡˘י י˘ר‡ל ‡ין ל‰ם ב‰ירו˙ ר˜ כפי ‚ו„ל מעל˙ י˘ר‡ל, 
נ˘י‡  כל  ונמˆ‡,  ב‰ירו˙.  ל‰ם  ‡ין  חוט‡ין  ו˘לום  חס  ו‡ם 
‡בני  כמו  ˘בטו,   ˙˜„ˆ לפי  ר˜  ב‰ירו˙  לו  ‰י˙‰  מי˘ר‡ל 

‰˘ו‰ם.

ניˆוˆי חסי„ו˙
השראת השכינה דווקא על ידי דברים גשמיים

 שרש החיצוניות גבוה מהפנימיות
כ˙וב במ‡מרי ‡„מו״ר ‰ז˜ן בעל ‰˙ני‡ נ״ע (תקס״ד עמוד קכו) וז‰ ל˘ונו ‰˜': 

וכו׳,  מהפנימיות  גבוהות  החיצוניות  ז״ל  ששרש  והמגיד  מהבעש״ט  ידוע  והנה 
דזהו הוראה על גובה מדריגות שרש החיצוניות, מאחר שירדה כל כך בלבושים 
כו׳,  עצמו  להשפיל  יוכל  יותר  הגבוה  שכל  כידוע  מטה  למטה  עד  והעלמות 
וזהו  וד״ל.  כו׳  כך  כל  ולהתצמצם  לירד  יכול  לא  הפנימיות  של  השרש  משא״כ 
ומשה נגש אל הערפל אשר שם האלקים כו׳, פירוש מאחר שירד כל כך למטה 
חשך  והוא  האלקי׳  דוקא  ששם  עד  יותר  הוא  גבוה  בשרשו  חיצוניות,  בבחינת 
עליון ישת חשך סתרו כו׳, ובערפל נגש משה ליכלל גם בבחינת חיצוניות כו׳ לפי 

ששם יוכל גם החיצוניות להכלל כו׳ וד״ל. ע„ כ‡ן ל˘ון ˜ו„˘ו.

 ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם
‰נ‰ ‡נו עומ„ים ב˜רי‡˙ ‰פר˘יו˙ ˘ל בניי˙ ‰מ˘כן וע˘יי˙ כליו. וי˘ לעיין בנ˜ו„‰ 
‡ח˙ ‡˘ר ב‰בט‰ ר‡˘ונ‰, ‰ו‡ מיל˙‡ „˙מי‰‡ ביו˙ר, ו‰ו‡ ˘כל ענין ו˙וכן ‰מ˘כן 
(ובית המקדש) ˙לוי ב„ברים ‚˘מיים, ז‰ב וכסף ונחו˘˙ ˙כל˙ ו‡ר‚מן וכו׳, ו„וו˜‡ מ‰ם 
נˆטווינו לע˘ו˙ מ˜„˘, ו‰˜ב״‰ מבטיח ”ו˘כנ˙י ב˙וכם״ ˘י˘כון „וו˜‡ ב˙וך ‰מ˜„˘ 
על  ‚˘מי˙  ב‰מ‰  מ˜ריבים  ˘‰יו  ‰˜רבנו˙  בעבו„˙  ‚ם  ‰ו‡  וכן  ‡לו,  מ„ברים  ˘יבנ‰ 
‰מזבח, וז‰י ‡ח˙ מ‰עבו„ו˙ ‰עי˜ריו˙ במ˘כן, ו‚ם עבו„‰ זו מ˜˘רים „וו˜‡ למ˜ום 
במ˘כן,  „וו˜‡  ˜רבנו˙  ל‰˜ריב  ומו˙ר  ‰במו˙,  נ‡סרו  ‰מ˘כן  מ˘‰ו˜ם  ˘‰רי  ‚˘מי, 
ו‡פילו ˜רבנו˙ ברוחניו˙, ‰יינו עבו„˙ ‰˙פיל‰, ˘מו˙ר˙ בכל מ˜ום, ‡עפ״כ נ˜ר‡ בי˙ 
ל‰˙פלל  ˘ˆריך  ב˘ו״ע  ונפס˜  ‰˙פילו˙,  עוברו˙  ˘˘ם  ‰˘מים״  ˘ער  ”וז‰  ‰מ˜„˘ 
עם ‰פנים ל‡רı י˘ר‡ל, וב‡רı י˘ר‡ל עˆמ‰ עם ‰פנים לירו˘לים, ובירו˘לים עˆמ‰ 

עם ‰פנים למ˜ום ‰מ˜„˘, ונמˆ‡ ˘‰כל ˙לוי במ˜ום מו‚בל ומ„ו„ ב‚˘מיו˙.
˘כינ˙ו  מ˘ר‰  ‰˜ב״‰  בז‰  ˘„וו˜‡  ב‚˘מיו˙  י˘  עילוי  ‡יז‰  מובן,  ‡ינו  ולכ‡ור‰ 
כמבו‡ר בפר˘יו˙ ‡לו, ו‰רי לכ‡ור‰ ‰˙נ‡ים ל‰˘ר‡˙ ‰˘כינ‰ ˆריכים ל‰יו˙ בעבו„‰ 

רוחני˙ ובענינים רוחניים ו„ברים נעלים?

 כל הגבוה ביותר יורד למטה ביותר
י„וע ‰כלל ˘נזכר כמ‰ פעמים ב˙ור˙ חסי„ו˙ (לקוטי תורה אמור לד, ג לט, ג ועוד, שערי 
אורה שער הפורים ד״ה יביאו לבוש מלכות פרק יב, שם פרק לב ואילך, ובכ״מ) – כל ‰‚בו‰ 
ביו˙ר, יור„ למט‰ ביו˙ר, ו‰יינו ˘כל „בר בעולם ‰ז‰ י˘ לו ˘ור˘ בעולמו˙ ‰עליונים, 
וככל  למעל‰.  רוחני  ˘ור˘  לו  ˘‡ין  כל˘‰ו,  וענין  רעיון  ‡ו  כל˘‰ו   ıחפ בעולם  ו‡ין 
˘‰„בר נמוך יו˙ר, כן ˘ר˘ו למעל‰ ‚בו‰ יו˙ר. ולפיכך, עˆם ‰„בר ˘״ו˘כנ˙י ב˙וכם״ 
מ„רי‚‰  כ‡ן  ˘מ˙‚לי˙  ‰‰וכח‰  ז‰י  ‚˘מיים,  וענינים  מו‚בל  ‚˘מי  מ˜ום  עם  ˜˘ור 

נעלי˙ מ‡„, ˘יכול‰ לבו‡ לי„י ‚ילוי ר˜ למט‰ ביו˙ר. 
‰חי„ו˘  (ואכמ״ל) ‡בל  ב‚˘מיו˙ „יי˜‡  ˘‰ן  ומˆוו˙  בכל ‰˙ור‰  ז‰ ‰ו‡  ובעˆם, „בר 
‰‚בו‰  ‰‡ור   ˙‡ ‰‚˘מי˙  בעין  ˘רו‡ים  ‰ו‡  ‰˙פיל‰  ועבו„˙  ו‰מ˜„˘  ‰מ˘כן  ˘ל 

ביו˙ר כפי ˘‰ו‡ למט‰ ביו˙ר. 

 נמנע הנמנעות 
ול˙וספ˙ בי‡ור י˘ ל‰˜„ים, „‰נ‰ ‰˜ב״‰ ‰ו‡ ‡מי˙י˙ ‰בלי ‚בול ˘‡ינו מו‚בל ח״ו 
על  ל‰‚„יר ‡˙ ‰˜ב״‰  ˘‡ין  וכ˘ם  מ‰מ˜ום.  בלמעל‰  ול‡  במ˜ום,  ל‡  ב˘ום ‰‚בלו˙, 
י„י ‰‚בלו˙ ˘ל מ˜ום, כך ‡י ‡פ˘ר ל‰‚„ירו על י„י ‰‚בלו˙ ˘ל למעל‰ מ‰מ˜ום, ˘כן, 
מו‚„ר  ˘‰ו‡  עˆמו  ז‰  ו‚ם  מסוימ˙  על ‰‚בל‰  ˙ו‡ר ‰מור‰  מ‰מ˜ום ‰ו‡  למעל‰  ‚ם 
כ‡ילו בבלי ‚בול ו‡ין לו ‚בול, ו‰רי ‰˜ב״‰ ‰ו‡ למעל‰ מכל ˙ו‡ר ‰מ‚ביל, ור˜ כ‡˘ר 
˘ני  ˘ל  יח„יו, ‰רי ‰‰˙חברו˙  ובלי ‚בול  מ‰מ˜ום, ‚בול  ולמעל‰  מ˜ום –  יח„יו  ב‡ים 
‰נמנע  מן  פירו˘  ‰נמנעו˙״,  ”נמנע  ˘‰ו‡  י˙׳  עˆמו˙ו  כח  על  מור‰  כ‡ח„  ‰‰פכים 
כי  נמנע,  „בר  ˘ל  מו˘‚  ˜יים  ל‡  י˙ברך  ‰בור‡  ˘‡ˆל  ו‰יינו  נמנעו˙,  ‡ˆלו  ˘י‰יו 
‰˜ב״‰ ‰ו‡ נו˘‡ ‰פכים ומחבר ˘ני „ברים מנו‚„ים (”נמנע״ הוא דבר שחוסר האפשרות 
המשך בעמ׳ ג

מטמוני הפר˘ה
רעיונו˙ מפר˘˙ ה˘בוע ב‡ור החסי„ו˙
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לעשותו אינו מפני חסרון כח, אלא הוא 
הסותר  דבר  וזהו  עˆמו,  מחמ˙  נמנע 
יכול  אינו  והשכל  ההיגיון,  את  לחלוטין 
עי׳   – אופן  בשום  כזו  מציאות  לצייר 

תשובות הרשב״א סתי״ח). 

  דווקא בעולם הזה 
הגשמי

ו‰מ˜„˘  ‰מ˘כן  ˘ל  ‰חי„ו˘  וז‰ו 
[ועבו„˙ ‰˙פיל‰]:

מו‚בל  במ˜ום  מ„ובר  ‡ח„  מˆ„ 
‰‚בלו˙  ‰יו  וכן  בעולם,  ומסוים 
בבנין  וכן  ו‡„נים,  ˜ר˘ים  ביריעו˙ 
‰מ˘כן  כלי  ו‚ם  ‰מ˜„˘,  בי˙ 
˜בוע,  ו‚ו„ל  במ„‰  ‰יו  ו‰מ˜„˘ 
מ„וי˜˙,  ל‰יו˙  ו‰מ„‰ ‰י˙‰ ˆריכ‰ 
במ˘כן  נר‡‰  ‰י‰  ז‡˙  עם  ויח„ 
כיˆ„  ב˘ר  בעיני  ב‚לוי  ובמ˜„˘ 

במ„ו˙ ‚ופ‡, ב‡ לי„י ביטוי ‰למעל‰ 
ובלי ‚בול  ˘ל ‚בול  ממ„י„‰, ‰חיבור 
‰ע˘ר‰  על  ‰מ˘נ‰  כ„ברי  ביח„, 
ובפרט  ‰מ˜„˘,  בבי˙  ˘‰יו  ניסים 
‰מ˜„˘,  בי˙  עי˜ר  ˜„˘ים  ב˜„˘י 
‰מ„‰   מן  ‡ינו  ‰‡רון  מ˜ום  ‰י‰  בו 
˘ל‡רון  ˘‡ף  ‰יינו  ע״ב),  י,  (מגילה 
ו‚ו׳  וחˆי  ‡מ˙יים  ˘ל  מ„‰  ‰י˙‰ 
‰י‰  ל‡  ‰כי  ‡פילו  מ˜ום״  ˘ל  ”‚„ר 
˙ופס ‰‡רון מ˜ום במ„י„˙ ‰ע˘רים 
”למעל‰  ˜„˘ים,  ˜„˘י  ˘ל  ‰‡מו˙ 
‡י  נבר‡  ˘ל  ˘ב˘כל  ממ˜ום״, 
‡פ˘ר ל‰˘י‚ו, ו„ו˜‡ במ˜ום ‰‚˘מי 
ביו˙ר  למט‰  ˘‰ו‡  ‚˘מיים  וענינים 
נמ˘ך  ‰‡„ם]  עבו„˙  עם  [וביח„ 
‰‡ור ‰‚בו‰ ˘מבט‡ ‡˙ כח עˆמו˙ו 
˘ני   ˙‡ לחבר  יכול  ‰ו‡  ˘„ו˜‡  י˙', 

‰‰פכים ˘ל מ˜ום ובלי מ˜ום.
‡ח„  וכל  כל,  לעין  ב‚לוי  ‰י׳  ז‰  וכל 
פנים  עם  יˆ‡  ‰מ˜„˘  לבי˙  ˘נכנס 
ב˙פיל‰,  ‰עבו„‰  ‰י‡  וכן  ח„˘ו˙, 
ב‚˘מיו˙  ‡חר  ל‡י˘  ל‰˙‰פך  יכול 
ממ˘ (כל זה הוא בנוגע למשכן ומקדש 
ג״כ  שהן  ומצוות  תורה  סתם  משא״כ 

עצמותו יתברך אבל הוא בהעלם).

(מיוסד על לקוטי שיחות חלק ג פרשת תרומה)

לורי‡  מ˙˙י‰ו  יˆח˜  ר'  ‰חסי„ 
בין  ˘בחבור‰  מ‰‡ריו˙  ז"ל, 
ב˙ור‰  ‚‡ון  ‰י'  סלונים,  חסי„י 
‚„ולי  ˘ל  כ„רכם  בעבו„‰.  ו‚‡ון 
‡ˆלו  ˙נוע‰  כל  סלונים,  חסי„י 
˘ום  ע˘‰  ול‡  מחו˘ב˙  ‰י˙‰ 
„בר ממיל‡ וב„רך ‡‚ב, ‡ף „בר ˜ל 
כ‰רמ˙ עיניו ל‡ ע˘‰ בלי ˘˜„מ‰ 

לו מח˘ב‰. 
ו‚ם  ז‡˙  ממחי˘  ‰ב‡  ‰סיפור 
מעי„ על ע„ינו˙ מ„ו˙יו. ו‰מע˘‰ 
˙ר"ע  ב˘נ˙  ח˙ונ˙ו  ל‡חר  ˘‰י',  
לרכו˘  מבני ‰מ˘פח‰  בי˜˘ ‡ח„ 
ורחב ‡˘ר  ב‚„ים ‚„ול  עבורו ‡רון 
מר‡‰  בו  ˜בוע‰  ‰י˙‰  בחזי˙ו 
ל‡  ‰מר‡‰  ˘ל  ˜יומ‰  (שפיגעל). 
ו‰ו‡  מ˙˙י‰ו  ר'  ˘ל  לרוחו  ‰י˙‰ 
ז‰.  ‡רון  לבנו˙  בע„ינו˙  סירב 
וע˘‰  ו˜ם  ‡חר˙  ‰בין  ‰רוכ˘ 
ובנ‰  ב‡  ˘‡כן  נ‚ר  ו‰זמין  מע˘‰ 
ולמ„  י˘ב  מ˙˙י‰ו  ר'  ‰‡רון.   ˙‡
ב‚„ים  ‡רון  ו‰י‰  ˜ם  עיניו  ולנ‚„ 
˙‚וב˙ו  ‚„ול‰.  מר‡‰  ועליו  ‚„ול 
ו˘ליט˙ו  מ‰ו˙ו   ˙‡ ביט‡‰ 
‰˙רעם  ול‡  ר‚ז  ל‡  ‰ו‡  ברוחו. 
נ‚„  „בר  בבי˙ו  בונ‰  ˘מי˘‰ו 
לברר  ‰נ‚ר  ‡ל  פנ‰  פ˘וט  רˆונו. 
מיום  ‰ענין.  על  ל˘לם  עליו  כמ‰ 
בבי˙ו  מ˙˙י‰ו  ר'  י˘ב  ו‡לך  ז‰ 
מר‡‰  מ˙נוסס˙  ‰‡רון  כ˘על 
רחב‰. ‡רבעים ˘נ‰ „ר ר' מ˙˙י‰ו 
ספריו,  ערך ‡˙  כ˘בבי˙ו ‰מר‡‰, 
ˆרכי   ˙‡ וע˘‰  מ‡מריו   ˙‡ ר˘ם 

‰כלל ו‰פרט ˘‰י‰ עסו˜ ב‰ם. 
נס˙ל˜‰  ˘נ‰,  ‡רבעים  ככלו˙ 
‰עביר  ‡ז  ור˜  עולמ‰  לבי˙  זו‚˙ו 
פנים  ‡ל  ‰מר‡‰   ˙‡ מ˙˙י‰ו  ר' 
לע˘ו˙   ıחפ ל‡  בחיי‰  ‰‡רון. 
ז‡˙, כיון ˘י„ע כי ‰י‡ מחבב˙ ‡˙ 
‰‡רון בˆור˙ו זו. ‰י˙‰ לו סבלנו˙ 
ור˜  ˘נים  ע˘רו˙  כמ‰  לחכו˙ 
ל‡חר ימי‰ ˘ינ‰ ‡˙ ‰‡רון לˆור‰ 

˘חפı ב‰ לפני ‡רבעים ˘נ‰. 
מ˙˙י‰ו  ר'  י˘ב  ˙˘כ"ח  ב˘נ˙ 
בח˙ונו˙ נכ„ו, לˆי„ו ˘ל ‰‡„מו"ר 
מי˘‰ו  מסלונים.  ‡בר‰ם  ‰ברכ˙ 
‰‰ו„  „מויו˙   ˙‡ במˆלמ‰  ‰נˆיח 
בˆוו˙‡  יו˘בים  כ˘‰ם  ‰ללו 
ל‡חר  נו‚‰.  ומפי˜ים  זיו  מל‡ים 
ר'  ר‡‰  ‰נכ„,  בבי˙  בבי˜ור  זמן, 
ניˆב‰  ‡˘ר  ‰˙מונ‰   ˙‡ מ˙˙י‰ו 

על כו˙ל ‰בי˙. "ז‰ ‰ו‡ רבי" ‡מר 
"‡ך  ‰˙מונ‰,  על  ב‰ˆביעו  לנכ„ו 
מי ‰ו‡ ז‰ ‰יו˘ב בסמוך ‡ליו ‡˘ר 
"זיי„ע",  ‡י„?"  נר‡‰  כערליכער 
ז‡˙  "‰רי  ב˙מי‰,  ‰נכ„  ‰˘יב 
מפי  ‰„ברים  יˆ‡ו  ‡ך  ˙מונ˙ך", 
‰ונח‰  מ˙˙י‰ו  ר'  ˘ל  וי„ו  ‰נכ„ 
מסמן  כ˘‰ו‡  בחיוורון  פיו  על 
˘עכ˘יו  ממ‰  י„ובר  לבל˙י  בי„ו 
‰˙לח˘  ‰יי˙י",  "סבור  כ‡ן.  ‰י‰ 
"˘ז‰ו  בביי˘נו˙,  עˆמו  לבין  בינו 
˘י˘ב  ‡ף  ‡י„".  ‰ערליכער 
מר‡‰  עם  בבי˙ו  ˘נ‰  ‡רבעים 
ול‡  י„ע  ל‡  כן,  פי  על  ‡ף  לנ‚„ו, 
˘‰חליט  כיון  כי  מר‡‰ו   ˙‡ ‰כיר 
ל‡  ‰מר‡‰  לעבר  עין  ל‰‚בי‰  ל‡ 
ר˘ו˙ו.  לל‡  מ‡לי‰ן  עיניו  ‰ו‚ב‰ו 
ו˙נועו˙יו  חו˘יו  כל  על  ˘לט  כך 

לבל˙י ˙ינ˙ן ל‰ם ‰ליכ‰ חפ˘י˙.
מ˙˙י‰ו,  ר'  ‰י‰  בלימו„ו  מ˙מי„ 
ב‚מר‡  ב˙ור‰,  עמל  ‰זמנים  בכל 
חי„ו˘יו  כ˙ב  ו‡חרונים,  ר‡˘ונים 
ב˘ם  נ˜ר‡ו  ‡˘ר  ספרים  ו‰וˆי‡ 
כיון  לימו„",  "˘ערי  לו  ‰מ˙‡ים 
לפני  ח„˘ים  ˘ערים  ˘פו˙חים 

‰לומ„. 
˘ל  ‰˘עו˙  בין  לו  ‰י‰  ˜בוע  ס„ר 
חמ˘  ל˘ע‰  ע„  ‰ליל‰  חˆו˙ 
ל‡  ‡˘ר  בזמנים  ‚ם  בו˜ר.  לפנו˙ 
ספר,  לפני  ל˘ב˙  לו  ‰˙‡פ˘ר 
˘˜וע‰  כול‰  מח˘ב˙ו  ‰י˙‰ 
בסו‚י‡ ‡˘ר ב‰ עס˜. פעם ‰˙בט‡ 
כ˘‰י˙‰  ‡בר‰ם  ‰ברכ˙  רבו  עליו 
 – ‰„ע˙  ˘י˜ול  ˘ל  ˘‡ל‰  ‡ˆלו 
מ˙˙י‰ו, ‰ו‡  ר'  ל˘‡ול ‡˙  "ˆריך 
עליו  ˘‡מרו  ל˘מ‰  ˙ור‰  לומ„ 

חז"ל נ‰נין ממנו עˆ‰ ו˙ו˘י‰".
‡ˆלו  ‰י˙‰  מיוח„˙  עבו„‰ 
˜ו„˘,  ˘ב˙  ˘ל  ‰‰˙נ‰‚ו˙ 
יום  ‡˘ר  ‡מי˙י  חסי„  ב„ו‚מ˙ 
˘ל  ˜ו„˘   ˘‡ ‡ומר  כולו  ‰˘ב˙ 
˘ל  ‰יום  מחˆו˙  ‰˘ם,  עבו„˙ 
‡חר  ‰רב‰  ע„  ˜ו„˘  ˘ב˙  ערב 
עיל‡י˙  ב˜„ו˘‰  ‰˘ב˙,  יˆי‡˙ 
וב‰˙רוממו˙ רוח ‡˘ר ‰˘פיע על 

כל ‰סביב‰. 
מיוח„  ˜ונטרס  כ˙ב  ימיו  בסוף 
כעין ˆוו‡‰ – כל כולו בענין עבו„˙ 
מ˙˙י‰ו  ר'  מ˘˜ף  בו  ‰˘ב˙,  יום 

‡˙ מ‰ו˙ו ו„רכו בעבו„˙ו.

עˆמו כלל. י‰ו„י מוסר ‡˙ נפ˘ו מפני 
‡ל˜‰  'חל˜  ˘‰י‡  נ˘מ‰  לו  ˘י˘ 
˙מי„  ‰מ˘˙ו˜˜˙  ממ˘'  ממעל 
˘ל  רˆונו  ול˜יים ‡˙  י˙'  בו  ל‰˙„ב˜ 
על  ˘כר  ˘י˜בל  מפני  ל‡  ‰˜ב"‰, 
ב˘לימו˙  לו  ˘י˙וסף  מפני  ול‡  ז‰ 
טבע  ˘ז‰ו  מ˘ום  ר˜  ‡ל‡  מˆי‡ו˙ו, 
‡חר  ל‰ימ˘ך  י‰ו„י,  ˘ל  נ˘מ˙ו 
˘ז‰ו  מפני   – מˆוו˙יו  ול˜יים  ‰˜ב"‰ 

רˆונו ˘ל ‰˜ב"‰! 
למסור  ‡פילו  מוכן  ‰ו‡  ז‰  וב˘ביל 
נפ˘ו, ל‡ כ„י ל‰˘י‚ ˙וספ˙ ˘לימו˙ 
˘ל‡  מ˘ום  ‡„רב‰,  ‡ל‡  במˆי‡ו˙ו, 
˙˙בטל  מˆי‡ו˙ו  ˘כל  כלל  לו  ‡כפ˙ 

ל‚מרי!
במחˆי˙  ‰˘ני  ‰„ין  ‚ם  מובן  ובז‰ 
‰˘˜ל ˘‰נ˙ינ‰ ˆריכ‰ ל‰יו˙ בפעם 

‡ח˙:
 כ˘‡„ם עוב„ ‡˙ ‰˜ב"‰ מ˙וך ‡יז‰ 
‡זי  לו,  כ„‡י˙  ˘‰עבו„‰  ח˘בון 
˙מי„ י˘ מ˜ום ל˘˜ול כמ‰ י˙ן וכמ‰ 
 '‰  ˙‡ עוב„  כ˘‡„ם  ‡בל  ירוויח, 
מ˙וך ‰‰ר‚˘‰ ˘‰ו‡ 'חל˜' ו'מחˆי˙' 
בחˆיו  ל‰˙„ב˜  ורוˆ‰  ‰˜ב"‰,  ˘ל 
‰˘ני, ‡ין לו ˘ום ח˘בון ‡ו„ו˙ עˆמו 
בפעם  עˆמו  כל   ˙‡ נו˙ן  ‰ו‡  ‡ל‡ 
‡ח˙ לעבו„˙ ‰', בלי ˘ום ח˘בונו˙. 

  מסירת נפש 
בחיי היום יום

‰‡מי˙י˙  מ‰ו˙‰  ˘נ˙ב‡ר‰  ל‡חר 
נפ˘  ˘מסיר˙  מובן  נפ˘,  מסיר˙  ˘ל 
 ˙‡ למסור  ˆריך  כ˘‡„ם  „ו˜‡  ‡ינ‰ 
‰‡„ם  עבו„˙  כל  ‡ל‡  רח"ל  חייו 
ל מסיר˙  ˆריכ‰ ל‰יו˙ ח„ור‰ בר‚˘̆ 
נפ˘. כלומר, לעבו„ ‡˙ ‰˘י"˙ מ˙וך 
‰כר‰ פנימי˙ ˘‰מ˘מעו˙ ‰‡מי˙י˙ 
˘„רכו  ‡מˆעי  ‡ינ‰   '‰ עבו„˙  ˘ל 

‰‡„ם י‚יע 'ל˘לימו˙'.
‰י‡  נפ˘  במסיר˙   '‰ עבו„˙  ו‡ילו 
ל‚מרי,   „ˆ‰ על  מˆי‡ו˙ו   ˙‡ ˘מניח 
ר˜  ‡ל‡  רוˆ‰'  ‡ני  'מ‰  חו˘ב  ו‡ינו 
למילוי  ומ˙מסר  י˙ברך'  רˆונו  'מ‰ו 

רˆונו י˙' בכל כחו˙ נפ˘ו. 
ר˜  ˘‰ו‡  מכיון  לח˘וב,  ‡„ם  ויכול 
ב˘ר ו„ם, ˘וכן ב˙י חומר ‡˘ר מעפר 
ל‰‚יע  ‰יכול˙  לו  ‡ין  ‰רי  יסו„ם, 
כל   ˙‡ י˘˜יע  ‡ם  ‡ל‡  ל˘לימו˙, 
חייו בעבו„˙ ‰', ˘‰ו‡ ‰˘לם ‡מי˙י. 
וב„רך זו, ‡ף ˘‰י‡ ‚בו‰‰ מ‡ו„ ו‰ו‡ 
‰˜ב"‰  ˘ל  ‚„לו˙ו   ˙‡ מר‚י˘  ‡כן 
ו˘פלו˙ עˆמו, ‡בל סוף סוף כל ‰יסו„ 

˘ל עבו„˙ו ‰ו‡ ˘לימו˙ עˆמו.
(מיוסד על פי לקוטי שיחות חלק לא)

˙ול„ו˙יהם והנה‚ו˙יהם ˘ל חסי„ים
רבי יˆח˜ מ˙˙יהו לורי‡ ז"ל, מח˘ובי חסי„י סלונים

ה

לזכרון עולם בהיכל ה'
ידידינו הרב החסיד הנגיד המפורסם תומך תורה וחסידות

הרב מאיר זאַיאנץ
בן ר' שמחה יצחק ע"ה

מעמודי התווך של היהדות החרדית בס. פַאלו, ברַאזיל

ולזכות בניו הרבנים ממשיכי דרכו, הנגידים החסידים החשובים

הרב ישראל אפרים מנשה והרב יוסף משה שיחיו
השי״ת יצליחם בכל אשר יפנו, וימלא כל משאלות לבבם לטובה

א חסידישער בליק המ˘ך

מטמוני הפר˘ה המ˘ך



SIACHCHASSIDIM@GMAIL.COM :Ôלהערו˙, ה‡רו˙, ל˜בל ‡ו לנ„ב ה‚ליו ד

מפי חסי„ים
‡מרו˙, מ˘לים ופ˙‚מים מפי חסי„ים

הרה"ק ר' אלימלך מליזענסק זיע"א
נסתלק כ"א אדר תקמ"ז

 ‡ו„ו˙ ספרו ˘ל ‰ר‰"˜ רבי ‡לימלך מליזענס˜ 'נועם ‡לימלך' מ˜ובל 
‡ˆל חסי„ים ˘‰ו‡ 'ספר ˘ל ˆ„י˜ים'. 

‡ח˙  ˘פעם  סיפר  טלוסט  ‡ב„"˜  ‰ע˘יל  י‰ו˘ע  ‡בר‰ם  רבי  ‰ר‰"ˆ   
בס‰"˜  מביט  ו‰י'  חיים"  "˙ור˙  בעל  מ˜‡סוב  חיים  רבי  ‰ר‰"˜  ‡ˆל  ‰י' 
ספר ‰ו‡  ב‡יז‰  ˘‡ל ‡ו˙ו  לבי˙,  ב‡ ‰ר‰"˜ ‰נ"ל  כ‡˘ר  נועם ‡לימלך.  
מעיין, ו‰˘יב לו בספר נועם ‡לימלך. ו˘‡ל ‡ו˙ו: "י„ע˙ מ‰ ˘כ˙וב בספר 
ל‰בין  ˘יכול  מי  בפי ‰כל:  מור‚ל  ל‰בין ‰ל‡  לו: "‡יך ‡וכל  ו‰˘יב  ‰ז‰?" 
בס‰"˜ נועם ‡לימלך יוכל ל‰חיו˙ מ˙ים?" ו‰˘יב לו ‰ר‰"˜ רבי חיים: "‡ני 
‡יני ‡ומר כן, ‡ני ‡ומר: מי ˘יכול ל‰חיו˙ מ˙ים, יכול ל‰בין בס‰"˜ נועם 

‡לימלך". 

˘‰נני  בעל „ע˙ ˜„ו˘ים ‡מר: "בע˙  מר‡זל‡  י‰ו„‡ ˆבי  רבי   ‰ר‰"˜ 
פו˙ח ס‰"˜ נועם ‡לימלך מוˆ‡ ‡ני ב˜טע נועם ‡לימלך „ף ˘לם ˘ל פרי 

עı חיים".

 רבי ‡לימלך ‰מ˘יל ‡˙ "חבלי מ˘יח": ב‡ו˙‰ ˙˜ופ‰, י˘ל˘ל ‰˜„ו˘ 
ברוח  ו‡נ‰  ‡נ‰  ˘י˙נ„נ„  חבל   ,ıל‡ר ‰˘מים  מן  ‡רוך  חבל  ‰ו‡  ברוך 
˙‚בר,  ˘˙נו„˙ו  וככל  בחבל  ל‰י‡חז  ינסו  ‰רב‰  מˆוי‰,  ו˘‡ינ‰  מˆוי‰ 
בבירור  ˘יי˘‡רו  ו‡ו˙ם   .ıל‡ר וי˘מטו  יניחו ‡˙ ‡חיז˙ם  ˘י˙יי‡˘ו,  י‰יו 

‰‡חרון, כך ‡מר ‰רבי רבי ‡לימלך, ‰ם ˘יזכו ל‡ורו ˘ל מ˘יח!

הרה"ק רבי חיים חייקא מאמדור זיע"א 
בעל חיים וחסד
נסתלק כ"ג אדר תקמ"ז

מנחם  רבי  ‰ר‰"˜  ˙למי„יו   ˙‡ זיע"‡  ממעזריט˘  ‰מ‚י„  ˘לח  פעם 
זיע"‡  מלי‡„י  זלמן  ˘ני‡ור  רבי  ו‡„מו"ר ‰ז˜ן  זיע"‡  מוויטעבס˜  מענ„ל 
'בי˙  ‰נ˜ר‡  ‰מ„ר˘  בבי˙  ל„רו˘  ˘רˆונם  ‡מרו  כ˘‰‚יעו,  ל˘˜ל‡וו. 
ל„רו˘  לבו‡  ‰עז  ל‡  „ר˘ן  ‡ף  ‡ז  ˘ע„  ‚‡ונים',  מ‡ו˙  ˘ל˘  ˘ל  מ„ר˘ 
˘‰‚יע  נפוˆ‰ ‰˘מוע‰  מי„  מ‡ו˙ ‚‡ונים.  ˘ל˘  י˘בו  בו  ז‰,  מ„ר˘  בבי˙ 

‚‡ון ˘ב‚‡ונים ‡˘ר עומ„ ל„רו˘ בבי˙ ‰מ„ר˘ ˘ל ‰‚‡ונים. 

כ˘על‰ ‡„מו"ר ‰ז˜ן על ‰בימ‰ ˘‡ל: מ‰ מע„יפים ‡˙ם, ל˘‡ול ‡ו˙י ‡ו 
˘‡ני ‡˘‡ל ‡˙כם? ל‡חר ˘˜ל‡ וטרי‡ ‰חליטו ˘‰ו‡ י˘‡ל ו‰ם יענו‰ו. 
‰˙חיל לומר ‡˙ ‰מ˘נ‰ במסכ˙ ‡בו˙ "ר"מ ‡ומר כל ‰לומ„ ˙ור‰ ל˘מ‰ 
זוכ‰ ל„ברים ‰רב‰ וכו' ומ‚לין לו רזי ˙ור‰". ו‰מ˘יך: "בוו„‡י ‡˙ם ‚‡ונים 
מן ‰בימ‰  ויר„  ˘לכם?"  רזי ‰˙ור‰  כן ‡יפ‰ ‰ם  ל˘מ‰, ‡ם  ˙ור‰  לומ„ים 

נ˘‡ ר‚ליו ויברח. 

מי„ ‰בינו ˘ז‰ ‡ח„ מ‰'כ˙' ו‡ין לי˙ן לב ל˜ו˘יי˙ו, ‡בל ‡ח„ מ‰ם ‰˙חיל 
לח˘וב, ‰ן ‡מ˙ ˘‰ו‡ מ‰'כ˙', ‡בל ‰˜ו˘י‡ נכונ‰ ‰י‡. יˆ‡ לחפ˘ ‡חריו, 
ונ‰י'  למעזריט˘  נסע  במעזריט˘.  לו:  ˘‡לו: ‰יכן ‰˙ירוı? ‡מר  כ˘מˆ‡ו 
מ‡מ„ור  חיי˜‡  חיים  רבי  ‰ר‰"˜  ‰ו‡  ‰ל‡  ‰מ‚י„,  ˙למי„י  מ‚„ולי  ל‡ח„ 

בעל חיים וחס„.

ˆ„י˜ים זכרון

לקיים רצון ה' בכל מצב
‡לימלך  רבי  ‰ˆ„י˜ים  ‰˜„ו˘ים  כ˘‰‡חים 
י˘בו  זˆו˜"ל,  מ‡ניפולי  זו˘‡  ורבי  מליז'נס˜ 
בו  ˘ע˘ו  כלי  לפני‰ם  פעם ‡ח˙  ב˙פיס‰, ‰י˙‰ 
נ‚„ו,  ˘ב˜„ו˘‰  „בר  ˘ום  לומר  יכלו  ול‡  ˆרכים 
ברוחם  נפלו  ‰‡חים  ול‰˙פלל.  ללמו„  יכלו  ול‡ 
על ˘‡ין ל‰ם ‡פ˘רו˙ לעבו„ ‡˙ ‰˜ב"‰. פ˙‡ום 
ל‰יו˙  ל‡חיו: "ˆריכים ‡נחנו  מ‰‡חים  ‡מר ‡ח„ 
ב˘מח‰ ˘‰רי ‡נו מ˜יימים רˆון ‰' ע"י ˘‡נו ל‡ 

‡ומרים „בר ˘ב˜„ו˘‰ במ˜ום ז‰!"

‰כלי  סביב  לר˜ו„  ‰˜„ו˘ים  ‰‡חים  ו‰˙חילו 
מ˙וך רוב ˘מח‰ על ˘זכו ל˜יים רˆון ‰'. 

‰רי˜ו„  ˘ל  ‰רע˘   ˙‡ ˘מע  ‰˙פיס‰  ˘ומר 
˘מחים  ˘‰ם  כ˘ר‡‰  ˘ם.  ˜ור‰  מ‰  לר‡ו˙  וב‡ 
ורו˜„ים סביב ‰כלי, ‡מר ל‰ם ‰˘ומר: "‡ם ‰כלי 
מכ‡ן  ‡טלנו  ב˘מח‰,  כך  כל  ‡˙כם  עו˘‰  ‰ז‰ 

˘ל‡ י‰י' לכם במ‰ ל˘מוח"...

מסירת נפש על סכינים
בעיר ‡ח˙ רˆו ‰חסי„ים רˆו למנו˙ ˘וחט חסי„י לעיר, 
ל‰˘˙מ˘  ‰נ‰י‚  זיע"‡  ‰˙ני‡  בעל  ˘‰ר‰"˜  ‰יו˙ 
‡בל  הצדדים),  משני  חדים  (סכינים  מלוט˘ים  בסכינים 

‰מ˙נ‚„ים ‰˙נ‚„ו ˘‰˘וחט י‰י‰ חסי„. 

נסעו ‰חסי„ים ‡ל ‰ר‰"˜ בעל ‰ˆמח ˆ„˜ וסיפרו 
למנו˙  מי   ˙‡ בעירם  ˘י˘  ‰מחלו˜˙  ‡ו„ו˙  לו 

˘ל  סכינים  "על   –  ˜„ˆ ‰ˆמח  ל‰ם  ענ‰  כ˘וחט. 
‰סב‡ ˆריכים מסיר˙ נפ˘".

ו‰בי‡ו  ‰לכו  ‰חסי„ים  ז‡˙  כ˘˘מעו  מי„ 
למ˙נ‚„ים,  ‰„בר  כ˘נו„ע  לעיר.  חסי„י  ˘וחט 
˙ור‰  ל„ין  ‰חסי„ים   ˙‡ ‰מ˙נ‚„ים  ל˜חו 
‰˙למי„י  ‰ם  ˘‰מ˙נ‚„ים  ˘‰יו˙  בבי"„  וטענו 
ל‰יו˙  ‰ם  ˆריכים  ‰עיר,  ˘ל  ו‰למ„נים  חכמים 
ל‡  ו‰ם  בעיר,  ו„ין   ˙„ עניני  בכל  ˘יחליטו  ‡לו 
חסי„  ל‰ם  ‡מר  חסי„.  י‰י‰  ˘‰˘וחט  מסכימים 
‰למ„נים  ‰ם  מי  לברר  ‡נו  ˆריכים  כן,  ‡ם  ‡ח„: 
מ‰ר˘"‡  ספר  ונטל  ‰מ˙נ‚„ים.  ‡ו  ‰חסי„ים 
בפני  בכרך  כרוך  אז  (שהיה  ‰˘ולחן  על  מונח  ˘‰י‰ 
מח„˘  מ‰  לו  ˘יסבירו  ל‰ם  ו‡מר  ופ˙חו  עצמו), 
‰מ‰ר˘"‡ ˘ם על ‰‚מר‡ ר˘"י ו˙וס'. ‰מ˙נ‚„ים 
לעיין  ˆריכים  ˘‰ם  ו‡מרו  לענו˙  מ‰  י„עו  ל‡ 
ל‰רˆו˙  ‰חסי„  ‰˙חיל  מי„  ב‰סו‚י‡...  ˜ו„ם 
˘‰מ‰ר˘"‡  ומ‰  ו˙וס'  ר˘"י  ‰‚מר‡  בפני‰ם 
ו˘וב  מ˜ום  בעו„  ‰ספר   ˙‡ פ˙ח  ‡ח"כ  מח„˘. 
˘‡לם ו‰ם ל‡ י„עו לענו˙, ו˘וב ‰˙חיל ל‰רˆו˙ 
פעמים  כמ‰  ע˘‰  וכך  בב‰ירו˙,  ‰סו‚י‡  כל 
כל  ויו„ע  נפל‡  ‚‡ון  ‰ו‡  ˘‰חסי„  ˘נ˙ברר  ע„ 
טענ˙  ונ˙בטל‰  פ‰,  בעל  ‰מ‰ר˘"‡  עם  ‰˘"ס 
ו‰חסי„ים  חכמים,  ‰˙למי„י  ‰ם  ˘‰ם  ‰מ˙נ‚„ים 

נˆחו ‡˙ ‰„ין ˙ור‰.

‰י˙כן  חסי„  ל‡ו˙ו  ‰חסי„ים  ˘‡לו  כן  ‡חר 
˘חסי„ו˙  מ‰  ז‰  ‰‡ם  ללמו„,  ˘יו„ע   ‰‡‚˙‰˘
מלמ„ינו? ענ‰ ל‰ם ‰חסי„ – ‰רי ‰רבי ‡מר ˘על 

סכינים ˘ל ‰סב‡ ˆריכים "מסיר˙ נפ˘"...

‰ר‰"ח ר יו‡ל כ‰ן ז"ל ‰סביר, ˘חסי„ ז‰ ‰י' ב„ר‚‡ 
˘ל ביטול ‡מי˙י ˘בכלל ל‡ ח˘ב ‡ו„ו˙ עˆמו – ל‡ 
עˆמו,  ל‡ ‡ו„ו˙ "ביטול"  ו‚ם  עˆמו  ‡ו„ו˙ "י˘ו˙" 
ו‡ם  ‰˜ב"‰,  רˆון  לע˘ו˙  ‰י˙‰  מח˘ב˙ו  כל  ‡ל‡ 
רˆונו ˘ל ‰˜ב"‰ „ור˘ ממנו ל‚לו˙ "למ„נו˙ו" ‰ו‡ 

ע˘‰ ‡˙ ז‰, וז‰ו ביטול ‡מי˙י.

מסירת נפש של חיילי הצאר
‰ˆ‡ר  ז"ל:  פוטערפ‡ס  מענ„ל  ר'  ‰ר‰"ח  סיפר 
ˆריכים  ˘‰יו  לנ‰ר  חייליו  עם  פעם  ב‡  ני˜‡ל‡י 
˘ום  בלי  וכ„ומ‰.  ‚˘ר  ˘ם  ‰י‰  ול‡  לחˆו˙ו, 
‰מים  ל˙וך  חיילים  ˘ל  ˜בוˆ‰  ˜פˆו  ˘‰יו˙ 
חיילים  ˘ל  ˜בוˆ‰  עו„  ˜פˆו  ועלי‰ם  וטבעו, 
ועלי‰ם ˜פˆו עו„ ˜בוˆ‰ ע„ ˘מ‚ופו˙י‰ם נע˘‰ 

‚˘ר, ו‰ˆ‡ר וחייליו חˆו ‡˙ ‰נ‰ר על ‚בי‰ם...

מ‰י  ללמו„  יכולים  ז‰  ˘מסיפור  ‡מר  מענ„ל  ר' 
לנ‰ר  ˜פˆו  ˘‰חיילים  ‡מי˙י˙,  נפ˘  מסיר˙ 
˘י„עו  ‡פילו  נסיע˙ו  ל‰מ˘יך  יוכל  ˘‰ˆ‡ר  כ„י 
˘ימו˙ו על י„י ז‰... ‡בל עו„ יו˙ר רו‡ים מסיר˙ 
נפ˘ מ‰˜בוˆ‰ ‰ר‡˘ונ‰ ˘˜פˆ‰ למים, ˘חיילים 
‰יו  ‰ם  ˘‰רי  עˆמם,  ‡ו„ו˙  ח˘בו  ל‡  בכלל  ‡לו 
יזכו  ול‡  חיילים  ˘ל  ˘כבו˙  כמ‰  י„י  על  מכוסים 
˜פˆו  ‡ל‡  ‚ופם...  על  י„רוך  ˘‰ˆ‡ר  לז‰  ‡פילו 
‰י˙‰  מח˘ב˙ם  וכל  ח˘בונו˙,  ˘ום  בלי  למים 

˘‰ˆ‡ר יוכל ל‰מ˘יך בנסיע˙ו!


