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מרי  אה א

מרי  ֶֹאה◌ִ◌ְ◌ָ◌

 ּפ ּק וּ די ּפ רׁש ת  ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
ּב ת מינדיל מרים  מרת הצּ דיקת החׁש וּ בה האה על ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶהסּפ ד 
אׁש ת ע"ה טשענסחוב  ּב עיר  מּפ וֹ לין הּכ הן זעליק רּב י ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַהגה "צ

ׁש ליט"א לאקאוויטש  יעקב  ראוּ בן רּב י הרה"צ  ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַלהבחל"ח

 מרים מרת  הצּ דיקת הח ׁש וּ בה האה את להסּפ יד יחד כּ לּ נ וּ  
טשענסחוב בּ עיר  מ ּפ וֹ לין הכּ הן זעליק  ר בּ י הגה"צ  בּ ת מינדיל

ׁש ליט "א. לאקאוויטש יעקב  ראוּ בן רבּ י הרה"צ להבחל "ח א ׁש ת ע"ה

-א-
: נאמר וגו '"הב וּ ע העדת מׁש כּ ן  הּמ ׁש כּ ן פקוּ די כא)"אלּ ה .(לח, 

 העווֹ נוֹ ת על מכּפ ר ׁש הּמ ׁש כּ ן "מׁש כּ ן בּ ּמ דר ׁש  הלּ ׁש וֹ ן  ק ׁש ה לכאוֹ רה 
כּ אן? יׁש  עדוּ ת איזה העדוּ ת ",

ׁש בּ ת בּ מּס כת  חז "ל דּ ברי נקדּ ים  בּ ן (נה:)הענין ׁש מעוֹ ן ר בּ י אמר  : 
על  דּ מע וֹ ת הּמ וֹ ריד כּ ל ק ּפ רא, בּ ר  מוּ ם  לוי בּ ן יהוֹ ׁש ע א"ר  ּפ זי
אּת ה  ספרּת ה "נדי  ׁש נּ אמר : גּ נזיו, בּ בית וּ מ נּ יחן ס וֹ פרן  הקב"ה כּ ׁש ר אדם

"בּ ספרת הלא בנאד דמעתי ט)שׂ ימה נו , מק וֹ מוֹ ת (תהלים "את [ּפ רוּ ׁש  . 
.[" עּמ ספ וּ רים הם הרי בּ אוֹ צר דּ מעתי את שׂ ים ה', אּת ה מנּ ית נדוּ די

אחרי ּפ רׁש ת נ"ז:)הּק ד וֹ ׁש  י ּס וּ רי(דּ ף על ׁש ּמ צטער  מי ׁש כּ ל כּ תב , 
הע וֹ לם  מן חטאיהם את  מעבירים ׁש ּמ צטערהצּ דּ יקים מי  וכל ... 

עליו  מכריז  הקב "ה דּ מעוֹ ת, עליהם מוֹ ריד  א וֹ  הצּ דּ יקים, ׁש ל אוֹ בדן על
ּת כּפ ר "  וחּט את ע וֹ נ "וסר  ז)ואוֹ מר: ו, ימוּ תוּ (ישעיהו  ׁש לּ א א לּ א ע וֹ ד ולא , 

ימים"  יארי זרע  "יראה  כּ תוּ ב: ועליו בּ ימיו , י)בּ ניו  נג, כּ אן.עד ,(ישעיהו  
הּק דוֹ ׁש  ב ')וּ בזוֹ הר  דמעתי(חלק שׂ ימה אּת ה ספרּת ה "נדי הּפ סוּ ק על ּפ רוּ ׁש  

ונסגּ רוּ , ננעלוּ  הערים  כּ ל למדנוּ  יוֹ סי, ר בּ י  אמר ."בּ ספרת הלא בנאד
אוֹ תן  וכל וע צּ ב וֹ ן, צער  ֹמּת ו אלּ א דּ מעה  ואין ננעלוּ , לא דּ מע וֹ ת וׁש ערי
וּ מכניסים  בּ רזל וּ מנע וּ לי קרח  הרי מׁש בּ רים כּ לּ ם  ההם, ׁש ערים על הּמ מ נּ ים 
הידוּ עה, מדרגה  וּ בכן הּק דוֹ ׁש , הּמ ל לפני נכנסת זוּ  וּ תפ לּ ה ה דּ מעוֹ ת, אוֹ תן   
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מרי  אה  ב 

צרתם  "בּ כל ׁש כּ תוּ ב : כּ מוֹ  ההוּ א, איׁש  ׁש ל והצּ רה הע צּ ב וֹ ן  מן צער  לּה , יׁש 
וגו'" צר  ט)לוֹ  סג, הה וּ א,(ישעיהו האיׁש  ׁש ל ה דּ מעוֹ ת עם ההיא  והּת פלּ ה . 

ׁש ּמ וֹ ריד  האיׁש  ׁש ל חלקוֹ  אׁש רי עליו . מרחם והקב"ה ריקם, חוֹ זרת אינּה 
בּ תפלּ תוֹ . הקב"ה לפני דּ מע וֹ ת 


."צ דּ יק" כּ תבוּ  ולא כּ ׁש ר" "אדם חז"ל נקטוּ  למה

.םמ אוֹ תן יגנוֹ ב מי  הלא גּ נזיו, בּ בית וּ מנּ יחן  סוֹ פרן  הקב"ה למה

 לּס טרא יהיה ׁש לּ א כּ די ה גּ נזים  בּ בית הדּ מע וֹ ת  דּ נׁש מרים לפרׁש , 
ׁש וֹ ברים  הדּ מעוֹ ת וכח סוֹ ד וזה בּ הם, חלק וׁש וּ ם ׁש ליטה  אחרא
הכּ ל, ׁש וֹ ברוֹ ת והדּ מעוֹ ת מעו וֹ נוֹ ת, ׁש נּ גרמים והמחיצוֹ ת הּמ נעוּ לים כּ ל את
עם  ורוֹ חץ  וּ בוֹ כה בּ תׁש וּ בה  חוֹ זר  אדם ׁש כּ אׁש ר בזוה"ק  ׁש אמרוּ  כּ מוֹ 
ׁש וּ ם  נׁש אר  ולא  העברה  רוֹ ׁש ם את  למחק זוֹ כה גּ ם אז מצחוֹ , את דּ מע וֹ תיו 

הּמ צח. על רוֹ ׁש ם

העני לפרׁש  ׁש ּמ וֹ רידים אפ ׁש ר דּ מעוֹ ת ס וּ גי ׁש ני ׁש יּ ׁש  זה , בּ אפן ן 
הצּ דּ יק. בּ עצמוֹ .א)בּ מיתת  הכּ ׁש ר  האדם הצּ דּ יק, הע דּ ר על ב )על 

ּפ ׁש ע . וכּפ רת עוֹ ן סליחת

 הּמ דרׁש דּ ברי פ"ה)בּ זה ר בּ ה וגו'",(ו יּ קרא ישׂ ראל ּפ זוּ רה "שׂ ה 
אם  בּ יחד, צאן מאוֹ ת  לרע וֹ ת  ׁש כּ ׁש מוֹ ליכין לשׂ ה. נמׁש לוּ  ׁש יּ שׂ ראל
ולא  ע וֹ מדים בּ יחד כּ לּ ם אז ללכת, יכוֹ ל ואינוֹ  בּ רגל וֹ , נלקה אחד שׂ ה

.ליל יכוֹ ל ׁש אינ וֹ  לה ׁש יּ ׁש  ה יּ ּס וּ רים להן כּ וֹ אב כּ י הלאה, הוֹ לכים 

,רח"ל נע דּ ר אחד כּ ׁש יּ הוּ די ישׂ ראל. כּ לל הוּ א כּ כה הּמ דרׁש , אוֹ מר כן 
וזהוּ : מאבריו . אחד ׁש חסר מּפ ני י שׂ ראל, לכל כּ וֹ אב הזּ ה "בּ כל ה כּ אב  

צר" לוֹ  הזוה"ק:צרתם כּ לׁש וֹ ן מּמ ׁש .. ה וּ א  חד וישׂ ראל  קוב"ה  אוֹ ריתא 

להבין אפ ׁש ר והזוה"ק  הּמ דר ׁש  צר ׁש לּ וּ ב  לוֹ  צרתם  בּ כל  מוּ ם למה  
ׁש מוֹ תיו  מּמ ׁש  היא ׁש הּת וֹ רה  מ ּמ ׁש , הוּ א  חד וישׂ ראל וקוב"ה ׁש אוֹ ריתא
זי"ע , הרמח"ל ׁש אמר וּ כמ וֹ  ה ּק דוֹ ׁש ה בּ ּת וֹ רה חקוּ קים וישׂ ראל הקב"ה, ׁש ל
אם  מ ּמ ילא הּק דוֹ ׁש , בּ זּ וֹ הר כּ לוּ לים הם ישׂ ראל נׁש מוֹ ת ר בּ וֹ א ׁש ים ׁש כּ ל

לוֹ . כּ וֹ אב בּ ו דּ אי אחד, אבר  ח"ו לאדם חסר

 ֹלו צרתם  ׁש בּ כל מּפ ני  ה דּ מעוֹ ת, מ וֹ נה הקב "ה למה  להבין, אפׁש ר 
על  בּ וֹ כה  גּ ם ׁש הוּ א ועוֹ ד הוּ א, חד וי שׂ ראל וקוב "ה ואוֹ ריתא צר ,

גּ נזיו. בּ בית וּ מנּ יחן ס וֹ פרן  כּ ן  על הקב "ה, ׁש ל הצּ ער

מרי  אה ג

לסליח הוּ א ה צּ דּ יק  מיתת  על מוֹ רידים ׁש אנוּ  הדּ מעוֹ ת ׁש ל  ת הני 
מכּפ ר הוּ א הצּ דּ יק , את מסּפ ידים ׁש אנוּ  זה וּ  כּ י ּפ ׁש ע , וּ לכ ּפ רת ע וֹ ן

הכּ ּפ וּ רים. כּ יוֹ ם

יהוּ דא כּ ר בּ י  לן  קיימא ה כּ ּפ וּ רים כּ ר בּ י)בּ יוֹ ם  הכּ ּפ וּ רים ׁש (ולא אינוֹ יוֹ ם 
אין ּת ׁש וּ בה ע שׂ וּ  לא  אם אבל ּת ׁש וּ בה, עם רק הכּ ּפ וּ רים מכּפ ר  י וֹ ם 

מכּפ ר , ׁש ההס ּפ ד הוּ א אמת  כּ ן . הוּ א הצּ דּ יק מיתת י וֹ ם גּ ם כּ ן ואם מכ ּפ ר,
אם  אלּ א מכּפ ר אינוֹ  לב כּ וֹ ת , ירבּ וּ  אם ואף ּת ׁש וּ בה. בּ לא מכ ּפ ר אינ וֹ  אבל
העבר על מתחרטים לא ואם  וּ פׁש ע , ע וֹ ן  על חרטה דּ מע וֹ ת  מוֹ רידים כּ ן

אין העתיד על הכּ ּפ וּ רים וקבּ לה מכּפ ר .י וֹ ם 

-ב-
ג')ז"ל הכּ וּ נה (בּ רכוֹ ת מת. ׁש ל דּ בריו אלּ א הּמ ת בּ פני אוֹ מרים אין : 

את  בּ ח יּ יו, הׁש ּת דּ ל דּ בר וּ לאיזה חפץ, היה הּמ ת מה ׁש ר וֹ אים  בּ זה ,
על  גּ דוֹ ל ר וֹ ׁש ם הלּ לוּ  הדּ ברים יעשׂ וּ  אז  כּ י הּמ ת, בּ פני אוֹ מרים  זה
הק דּ יׁש  לנצח , מהם יּפ רד בּ קר וֹ ב  אׁש ר האיׁש  זה כּ י בּ ידעם הּמ ק ׁש יבים.

לק יּ מם. יוֹ תר יׁש ּת דּ לוּ  מ ּמ ילא זה, לדבר כּ חוֹ תיו

 בּ ראׁש מקנּ ח ה וּ א בּ קלמוּ ס וֹ , ׁש נּ ׁש אר וּ דיוֹ  כּ וֹ תב הקב"ה בּ ּמ דר ׁש : 
חז"ל  ׁש אמר וּ  וּ כמוֹ  הע וֹ לם , מן לה ּפ טר  ׁש ּמ גּ יע בּ ׁש עה  הצּ דּ יקים 
ׁש ל  א' מא וֹ ת ׁש נּ ׁש אר ה דּ י וֹ  מארית  ּפ ניו א וֹ ר  ׁש ּק רן  רבּ נ וּ , מׁש ה אצל

זעירא. א' ׁש כּ תב  ויּ קרא ,

יקר דּ בר  הוּ א  העיר  לתּק וּ ן בּ עיר  נּ עשׂ ה מה כּ ל בּ זה: הכּ וּ נה  כּ י 
"וכל  ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  י וֹ ם. כּ ל הקב"ה ׁש ל בּ פנקסוֹ  נכּת ב  וזה מאד,
הדּ יוֹ  זהוּ  בּ עיר לתּק ן עוֹ ד ׁש חסר דּ בר אוּ לם  נכּת בים". בּ ּס פר  מעשׂ י
הזּ ה  והדּ יוֹ  בּ פנקס וֹ , זאת כּ תב  ׁש ּט רם כּ ביכוֹ ל, הקב "ה ׁש ל בּ קלמ וּ ס  ׁש נּ ׁש אר 
בּ זה  הכּ וּ נה הע וֹ לם . מן להּפ טר זמ נּ ם ׁש ּמ גּ יע  בּ ׁש עה הצּ דּ יקים, בּ ראׁש  מק נּ ח

הרע להצּ דּ יק וכדאיתא ׁש נּ וֹ תן ה זּ ה. הענין  ׁש יּ גמר להׁש ּת דּ ל ׁש יּ ׁש  יוֹ ן 
ׁש לּ אבּ ּמ דר ׁש : דּ וֹ מה למיתתוֹ   ּסמו מצוה העוֹ שׂ ה כּ ל בּ יד ּת היה  מסרת 

וה ׁש לימּה  מצוה אוֹ תּה  אם  כּ י חסרה הצּ דּ יקים  מדּ ת  .היתה  

זעליג רבּ י הרב  הצּ דּ יק לכּ הן בּ ת מינדיל מרים  מרת ה זּ את הצּ דיקת 
היּ ּס וּ רים  כּ ל אחר ואפילוּ  הּפ ליטה, מ ארית היתה זצ"ל הכּ הן
ׁש ל  בּ ית היה ה בּ ית וכל ּפ ארק  בּ בּ ארא הּמ יחד חדׁש  בּ ית בּ נתה ׁש עברה
הבּ רכוֹ ת  ׁש כּ ל זכתה לחנּ ם ולא בּ ע וֹ לם, דּ גמתּה  רוֹ אים ׁש לּ א  וחסד צדקה



מרי  אה  ב 

צרתם  "בּ כל ׁש כּ תוּ ב : כּ מוֹ  ההוּ א, איׁש  ׁש ל והצּ רה הע צּ ב וֹ ן  מן צער  לּה , יׁש 
וגו'" צר  ט)לוֹ  סג, הה וּ א,(ישעיהו האיׁש  ׁש ל ה דּ מעוֹ ת עם ההיא  והּת פלּ ה . 

ׁש ּמ וֹ ריד  האיׁש  ׁש ל חלקוֹ  אׁש רי עליו . מרחם והקב"ה ריקם, חוֹ זרת אינּה 
בּ תפלּ תוֹ . הקב"ה לפני דּ מע וֹ ת 


."צ דּ יק" כּ תבוּ  ולא כּ ׁש ר" "אדם חז"ל נקטוּ  למה

.םמ אוֹ תן יגנוֹ ב מי  הלא גּ נזיו, בּ בית וּ מנּ יחן  סוֹ פרן  הקב"ה למה

 לּס טרא יהיה ׁש לּ א כּ די ה גּ נזים  בּ בית הדּ מע וֹ ת  דּ נׁש מרים לפרׁש , 
ׁש וֹ ברים  הדּ מעוֹ ת וכח סוֹ ד וזה בּ הם, חלק וׁש וּ ם ׁש ליטה  אחרא
הכּ ל, ׁש וֹ ברוֹ ת והדּ מעוֹ ת מעו וֹ נוֹ ת, ׁש נּ גרמים והמחיצוֹ ת הּמ נעוּ לים כּ ל את
עם  ורוֹ חץ  וּ בוֹ כה בּ תׁש וּ בה  חוֹ זר  אדם ׁש כּ אׁש ר בזוה"ק  ׁש אמרוּ  כּ מוֹ 
ׁש וּ ם  נׁש אר  ולא  העברה  רוֹ ׁש ם את  למחק זוֹ כה גּ ם אז מצחוֹ , את דּ מע וֹ תיו 

הּמ צח. על רוֹ ׁש ם

העני לפרׁש  ׁש ּמ וֹ רידים אפ ׁש ר דּ מעוֹ ת ס וּ גי ׁש ני ׁש יּ ׁש  זה , בּ אפן ן 
הצּ דּ יק. בּ עצמוֹ .א)בּ מיתת  הכּ ׁש ר  האדם הצּ דּ יק, הע דּ ר על ב )על 

ּפ ׁש ע . וכּפ רת עוֹ ן סליחת

 הּמ דרׁש דּ ברי פ"ה)בּ זה ר בּ ה וגו'",(ו יּ קרא ישׂ ראל ּפ זוּ רה "שׂ ה 
אם  בּ יחד, צאן מאוֹ ת  לרע וֹ ת  ׁש כּ ׁש מוֹ ליכין לשׂ ה. נמׁש לוּ  ׁש יּ שׂ ראל
ולא  ע וֹ מדים בּ יחד כּ לּ ם אז ללכת, יכוֹ ל ואינוֹ  בּ רגל וֹ , נלקה אחד שׂ ה

.ליל יכוֹ ל ׁש אינ וֹ  לה ׁש יּ ׁש  ה יּ ּס וּ רים להן כּ וֹ אב כּ י הלאה, הוֹ לכים 

,רח"ל נע דּ ר אחד כּ ׁש יּ הוּ די ישׂ ראל. כּ לל הוּ א כּ כה הּמ דרׁש , אוֹ מר כן 
וזהוּ : מאבריו . אחד ׁש חסר מּפ ני י שׂ ראל, לכל כּ וֹ אב הזּ ה "בּ כל ה כּ אב  

צר" לוֹ  הזוה"ק:צרתם כּ לׁש וֹ ן מּמ ׁש .. ה וּ א  חד וישׂ ראל  קוב"ה  אוֹ ריתא 

להבין אפ ׁש ר והזוה"ק  הּמ דר ׁש  צר ׁש לּ וּ ב  לוֹ  צרתם  בּ כל  מוּ ם למה  
ׁש מוֹ תיו  מּמ ׁש  היא ׁש הּת וֹ רה  מ ּמ ׁש , הוּ א  חד וישׂ ראל וקוב"ה ׁש אוֹ ריתא
זי"ע , הרמח"ל ׁש אמר וּ כמ וֹ  ה ּק דוֹ ׁש ה בּ ּת וֹ רה חקוּ קים וישׂ ראל הקב"ה, ׁש ל
אם  מ ּמ ילא הּק דוֹ ׁש , בּ זּ וֹ הר כּ לוּ לים הם ישׂ ראל נׁש מוֹ ת ר בּ וֹ א ׁש ים ׁש כּ ל

לוֹ . כּ וֹ אב בּ ו דּ אי אחד, אבר  ח"ו לאדם חסר

 ֹלו צרתם  ׁש בּ כל מּפ ני  ה דּ מעוֹ ת, מ וֹ נה הקב "ה למה  להבין, אפׁש ר 
על  בּ וֹ כה  גּ ם ׁש הוּ א ועוֹ ד הוּ א, חד וי שׂ ראל וקוב "ה ואוֹ ריתא צר ,

גּ נזיו. בּ בית וּ מנּ יחן ס וֹ פרן  כּ ן  על הקב "ה, ׁש ל הצּ ער

מרי  אה ג

לסליח הוּ א ה צּ דּ יק  מיתת  על מוֹ רידים ׁש אנוּ  הדּ מעוֹ ת ׁש ל  ת הני 
מכּפ ר הוּ א הצּ דּ יק , את מסּפ ידים ׁש אנוּ  זה וּ  כּ י ּפ ׁש ע , וּ לכ ּפ רת ע וֹ ן

הכּ ּפ וּ רים. כּ יוֹ ם

יהוּ דא כּ ר בּ י  לן  קיימא ה כּ ּפ וּ רים כּ ר בּ י)בּ יוֹ ם  הכּ ּפ וּ רים ׁש (ולא אינוֹ יוֹ ם 
אין ּת ׁש וּ בה ע שׂ וּ  לא  אם אבל ּת ׁש וּ בה, עם רק הכּ ּפ וּ רים מכּפ ר  י וֹ ם 

מכּפ ר , ׁש ההס ּפ ד הוּ א אמת  כּ ן . הוּ א הצּ דּ יק מיתת י וֹ ם גּ ם כּ ן ואם מכ ּפ ר,
אם  אלּ א מכּפ ר אינוֹ  לב כּ וֹ ת , ירבּ וּ  אם ואף ּת ׁש וּ בה. בּ לא מכ ּפ ר אינ וֹ  אבל
העבר על מתחרטים לא ואם  וּ פׁש ע , ע וֹ ן  על חרטה דּ מע וֹ ת  מוֹ רידים כּ ן

אין העתיד על הכּ ּפ וּ רים וקבּ לה מכּפ ר .י וֹ ם 

-ב-
ג')ז"ל הכּ וּ נה (בּ רכוֹ ת מת. ׁש ל דּ בריו אלּ א הּמ ת בּ פני אוֹ מרים אין : 

את  בּ ח יּ יו, הׁש ּת דּ ל דּ בר וּ לאיזה חפץ, היה הּמ ת מה ׁש ר וֹ אים  בּ זה ,
על  גּ דוֹ ל ר וֹ ׁש ם הלּ לוּ  הדּ ברים יעשׂ וּ  אז  כּ י הּמ ת, בּ פני אוֹ מרים  זה
הק דּ יׁש  לנצח , מהם יּפ רד בּ קר וֹ ב  אׁש ר האיׁש  זה כּ י בּ ידעם הּמ ק ׁש יבים.

לק יּ מם. יוֹ תר יׁש ּת דּ לוּ  מ ּמ ילא זה, לדבר כּ חוֹ תיו

 בּ ראׁש מקנּ ח ה וּ א בּ קלמוּ ס וֹ , ׁש נּ ׁש אר וּ דיוֹ  כּ וֹ תב הקב"ה בּ ּמ דר ׁש : 
חז"ל  ׁש אמר וּ  וּ כמוֹ  הע וֹ לם , מן לה ּפ טר  ׁש ּמ גּ יע בּ ׁש עה  הצּ דּ יקים 
ׁש ל  א' מא וֹ ת ׁש נּ ׁש אר ה דּ י וֹ  מארית  ּפ ניו א וֹ ר  ׁש ּק רן  רבּ נ וּ , מׁש ה אצל

זעירא. א' ׁש כּ תב  ויּ קרא ,

יקר דּ בר  הוּ א  העיר  לתּק וּ ן בּ עיר  נּ עשׂ ה מה כּ ל בּ זה: הכּ וּ נה  כּ י 
"וכל  ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  י וֹ ם. כּ ל הקב"ה ׁש ל בּ פנקסוֹ  נכּת ב  וזה מאד,
הדּ יוֹ  זהוּ  בּ עיר לתּק ן עוֹ ד ׁש חסר דּ בר אוּ לם  נכּת בים". בּ ּס פר  מעשׂ י
הזּ ה  והדּ יוֹ  בּ פנקס וֹ , זאת כּ תב  ׁש ּט רם כּ ביכוֹ ל, הקב "ה ׁש ל בּ קלמ וּ ס  ׁש נּ ׁש אר 
בּ זה  הכּ וּ נה הע וֹ לם . מן להּפ טר זמ נּ ם ׁש ּמ גּ יע  בּ ׁש עה הצּ דּ יקים, בּ ראׁש  מק נּ ח

הרע להצּ דּ יק וכדאיתא ׁש נּ וֹ תן ה זּ ה. הענין  ׁש יּ גמר להׁש ּת דּ ל ׁש יּ ׁש  יוֹ ן 
ׁש לּ אבּ ּמ דר ׁש : דּ וֹ מה למיתתוֹ   ּסמו מצוה העוֹ שׂ ה כּ ל בּ יד ּת היה  מסרת 

וה ׁש לימּה  מצוה אוֹ תּה  אם  כּ י חסרה הצּ דּ יקים  מדּ ת  .היתה  

זעליג רבּ י הרב  הצּ דּ יק לכּ הן בּ ת מינדיל מרים  מרת ה זּ את הצּ דיקת 
היּ ּס וּ רים  כּ ל אחר ואפילוּ  הּפ ליטה, מ ארית היתה זצ"ל הכּ הן
ׁש ל  בּ ית היה ה בּ ית וכל ּפ ארק  בּ בּ ארא הּמ יחד חדׁש  בּ ית בּ נתה ׁש עברה
הבּ רכוֹ ת  ׁש כּ ל זכתה לחנּ ם ולא בּ ע וֹ לם, דּ גמתּה  רוֹ אים ׁש לּ א  וחסד צדקה



מרי  אה  ד 

הבּ ית  עקרת היתה היא קט נּ וֹ ת, דּ גמאוֹ ת כּ ּמ ה רק  וּ נס ּפ ר  התקיּ מ וּ , ׁש לּ ּה 
החסיד  להבחל"ח  בּ עלּה  את וּ לח זּ ק ׁש לּ ּה  להילדים לבד כּ מעט ׁש דּ אגה

הּק דוֹ ׁש ה בּ עב וֹ דת וֹ  ׁש ליט"א הכּ הן יעקב  רא וּ בן  ר בּ י לא -ל הצּ דּ יק כּ הן  וה וּ א  
ּת הלּ ים,עליוֹ ן , ספר כּ ל ּפ עמים 3 וגוֹ מר  בּ בּ קר 3 בּ ׁש עה קם יוֹ ם ׁש בּ כל 

לכל  לעזוֹ ר חוֹ לים בּ ב ּק וּ ר בּ יּ וֹ ם עוֹ בד הוּ א כּ י החוֹ לים, כּ ל על וּ מתּפ לּ ל 
ישׂ ראל, ארץ  עניּ י אוֹ  ּפ ארק  בּ ארא  מהעיר  בּ ין  נצר לכל וע וֹ זר בּ עיר , חוֹ לה
ועוֹ ד, מאכלים מיני  וכל מצּ וֹ ת להם ׁש וֹ לח כּ סף , להם נּ וֹ תן מּמ ה וחוּ ץ
נׁש ארה  היד וּ עה, מהּמ חלה הר בּ ה  ּכ כּ ל ׁש ּס בלה  האחרוֹ נ וֹ ת בּ נים ואפילוּ 
ישׂ ראל, לחוֹ לי לעזוֹ ר   ּׁש ל לעבוֹ דה ּת ל אּת ה לבעלּה , ואמרה בּ בּ ית , לבד
בּ בית  היתה  בּ לּ ילה הזּ ה  ּפ וּ רים ׁש בּ י וֹ ם עד סבלה, וכ לי, יעזר  והקב "ה
ׁש ּק ראוּ  נ ׁש מה, יציאת בּ עת ׁש ם ׁש היתה ׁש ּת חיה, מדּ וֹ דתי וׁש מעּת י החוֹ לים,
נׁש מתּה  יצאה  הּמ ג לּ ה  קריאת וּ בגמר  חיּ וּ תּה , בּ חיּ ים והיתה  הּמ ג לּ ה  את לּה 

הּמ דר ׁש : לעיל ׁש הזכּ רנוּ  וּ כמוֹ  מרוֹ מים. הע וֹ שׂ הלגנזי כּ ל  בּ יד ּת היה  מסרת 
א וֹ תּה  אם כּ י חסרה  ה צּ דּ יקים  מדּ ת היתה ׁש לּ א דּ וֹ מה  למיתת וֹ   ּסמו מצוה 

וה ׁש לימּה  .מצוה 

 הּמ ׁש כּ ןלפרׁש ּפ ּק וּ די  בּ גימטר יּ ה א לּ ה "אלּ ה " העדוּ ת מׁש כּ ן 
בּ תבת הרמז  ונקדּ ים ,36 ה כּ וֹ לל אחי,וכי עם  ּימו 

בספה"קוכי כּ תוּ ב  מה ּפ י על י "ל, בּ זה והרמז ל"ו . בּ גימטר יּ א 
ׁש אמר זי"ע, מליסקא תב וּ אה ּפ רי א בּ על להרה"ק והּט וֹ ב  היּ ׁש ר
ׁש היה  וז"ל: עליו ׁש ם  ׁש כּ תב  אחד ח ׁש וּ ב  איׁש  על בּ הס ּפ ד

ּפ נוּ י, ׁש היה בּ עת ולוֹ מד ּת וֹ רה בּ יתוֹ אוֹ הב אוֹ רחים הכנסת וּ בעל 
ו ׁש בים , לעוֹ ברים וּ בפרט לרוחה  ּפ תוּ ח אחד היה  מצּ דּ יק ו ׁש מעּת י 

ה ּפ סוּ ק  על א ')ׁש אמר ל"ג , ישׂ ראל "(בּ ּמ דבּ ר  בני  מסעי דּ הינוּ אלּ ה  ," 
למקוֹ ם מּמ קוֹ ם לנסע דּ רכים להוֹ לכי ׁש עוֹ זרין בּ בחינת[א]א וֹ תן הם 

צריךא. מישראל  אחד דכל מספה"ק וידוע
חייו, ימי במשך  מסעות  מ"ב של זו פרשה לעבור 
בספה "ק  ועיין דיליה, דרגא לפום ואחד אחד כל

מזה. מסעי פרשת אפרים מחנה דגל

עה"פ זי"ע מהבעש"ט ל "ז)וכידוע מה'(תהלים 
"מצעדי " כפל  הוא יחפץ , ודרכו כוננו גבר  מצעדי
גבר מצעדי מה' כי ז"ל הבעש"ט  ואמר ו"דרכו",
האדם  את יתברך  השם שמוליך מה כי  כוננו ,
לזה לאדם שיש מבוקש ידי על מקום לאיזה

רוצה יתברך השם כי יחפץ, ודרכו אבל המקום ,
הקדושות ניצוצות  להעלות  שם, האדם לתקן 
יתברך השם כי יחפץ, ודרכו וזהו זה. שבמקום
שם, לאדם שיש מבוקש  ולא דרכו, חפץ
יחוד נעשה אז הקדושות, הניצוצות וכשמעלה

וכו' ואדנ "י הוי"ה שמות  שני זהבין כל (כמבואר

ויקהל) פרשת עינים  מאור .בספר

התולדות לבעל  פענח  צפנת  בספר  איתא וכן
מבואר כי וזת"ד : הבעש "ט, בשם יוסף יעקב

מרי  אה ה

צדּ יקים , ישׂ ראל,א לּ "הדּ הינוּ הל "ו בּ ני  בּ גימטר יּ א א לּ "המסעי  
עיי"ש .[ב]ל"ו  ,

נפלו הראשון אדם חטא  שע"י האריז"ל בכתבי
בתוך קדושות הנשמות של הניצוצות  כל
ע"י  לבררן וצריך  ברע , טוב ונתערב  הקליפות
ולכן אדם. בני של והמצוות  והעבודה התורה
שנפלו אומות  שבעים בכל ישראל גלות  הוצרך
לגלות מישראל אחד כל וצריך הניצוצות , שם
נשמתו משורש  הניצוצות שיש  במקום שם
האדם  נסיעת ענין וזהו ולבררן . להוציאן
וכיוצא, פרנסתו עבור  אחר  למקום זה ממקום
להוציאן וצריך שלו ניצוצות  שם שיש  משום

ולבררן. משם

קדישין פתגמין בספר מובא הרה "קוכן  (בשם 

שבהיותמברדיטשוב) אמר , זי "ע הבעש "ט וזת"ד: ,
להיות מוכרח  אזי מקום, באיזה אחד פעם  אדם
נותן אינו ובאם שני, פעם מקום באותו שם
השם  אזי ב', פעם שם  להיות לבו אל בעצמו
שם  להיות שמוכרח באופן הדבר  מגלגל  יתברך 
לאיזה האדם והליכות נסיעות כל כי שנית. פעם
מאת רק חלילה, הוא  במקרה לא  הכל  מקומות,
לאדם  לו שיש  פרטיית , ובהשגחה זאת היתה ה'
בתורה הן  הזה, במקום שם לתקן  חלק שום זה
שמים, לשם ושינה ושתי' באכילה הן ותפילה,
משם  להוציא שמים, לשם עבודות  בשאר והן 
אחדותן, לשורש להעלותן הקדושות  הניצוצות
מביא  המרובים וחסדיו ברחמיו יתברך  השם ואזי

ועל  זה. המקום  אל האדם  האדם את חייב כן
מקום  איזה אל בא בהיותו עצמו את לראות 
אותו הביא זה מה ועל זה מה לבו, אל וליתן
שצריך מה שכלו בעיני ויבין ויראה לכאן, השי"ת
לעשות זוכה אדם כל  לאו אמנם שם . לתקן 
הוא  חייב ולכן אחת, בפעם בשלימות תיקונו

וכו'. שנית  פעם עוד שם להיות ומוכרח

החכמה אור וירא)ובספר בשם (פ' כתב
הכל  לעשות  צריך  שהאדם וזת"ד, הבעש "ט,
להשלים  צריך אינו ולפעמים שלם, שיהי' כדי
ואינו בלבד, בעירו במקומו, אלא עצמו את 
שצריך מי  ויש  אחרים, למקומות לנסוע צריך

בכל  לתקן כדי למקומות  עצמו את  לטלטל
לשם. שבא מקום

שנסיעת למוצאיהם, מסעיהם ואלה וזהו
הפסוק, שבתחילת  כסדר  לא היא הצדיקים
מותרות , על הוצאות  מוצאיהם, הי' שתחילה
למסעיהם, בגלות, השי"ת  אותם שלח  שלכן
הסדר צדיקים אצל אם כי העון , את  לתקן כדי
היא  הצדיקים שנסיעת  מסעיהם, תחילה הוא
גבר מצעדי "מה' כי מפני  ולכתחילה בעיקר
כדי  המקום לאותו שיבוא יחפץ ", ודרכו כוננו
של  לבם את ולקרב הניצוצות  את שם לברר
מזה כתוצאה ורק שבשמים, לאביהם  ישראל
למוצאיהם, ענין שם  להם בא צדדי דבר  ובתור 
שלהם. ההוצאות  על להם נותנים שיהודים 
יצחק  יוסף מוהר "ר אדמו"ר כ"ק פתגם  וכידוע
שד"ר של בואו שסיבת  זצ"ל, מליובאוויטש 

דרחמנא) רוחניות(שלוחא  לזרוע הוא  מקום באיזה
ומצוותי') התורה  בזה(להפיץ וידוע גשמיות, ולקצור 

התניא, בעל ליהודי תורת נותן שהקב"ה
רוחניות מזה  עושה והוא .גשמיות 

וז"ל:ב. שהביא המו "ל  בהערת  שם ועיין
פעמים  כמה מוזזלה"ה של מפ"ק שמעתי
במדינת למד קטן נער בהיותו כי  פלא, מעשה
אברהם  ר ' הג' הרב אצל  יצ"ו דעמביץ בעיר פולין

ישראלז "ל בני נערי עם  לומד  שהי' מאוד  בשבחו (הרבה

מס"ק (כמעט) שו"ע חלקי בכל  בקי והי' שכר, קבלת בלי

והי' ארעי, אכילת ביום  פ "א  רק  אכל ולא  בע "פ לס"ק 

ז "ל) אברהם  ר' רבי דער הזה בלשון  רבי פעם קוראו .
הרב דדהבי צנתרי תרי הני הנ"ל לעיר  באו אחת
מו"ה הצדיק והרב ז"ל, לשמים אור בעל הצדיק
רבו כי להיות  והנה זי"ע . מראפשיץ  ז"ל נפתלי
בגדי  בכנף  אחוז הירשלי א"ל מאוד אוהבו הי'
כבואם  והיה האלו . צדיקים פני לקבל עמי ותבוא
עומד ז "ל נפתלי מו"ה הה"צ והנה הפתח , לפני 

על ע  למעלה פרושה הטהורה וידו הפתח , ל
אור בעל והרה"צ הבאים, כמכניס הפתח,



מרי  אה  ד 

הבּ ית  עקרת היתה היא קט נּ וֹ ת, דּ גמאוֹ ת כּ ּמ ה רק  וּ נס ּפ ר  התקיּ מ וּ , ׁש לּ ּה 
החסיד  להבחל"ח  בּ עלּה  את וּ לח זּ ק ׁש לּ ּה  להילדים לבד כּ מעט ׁש דּ אגה

הּק דוֹ ׁש ה בּ עב וֹ דת וֹ  ׁש ליט"א הכּ הן יעקב  רא וּ בן  ר בּ י לא -ל הצּ דּ יק כּ הן  וה וּ א  
ּת הלּ ים,עליוֹ ן , ספר כּ ל ּפ עמים 3 וגוֹ מר  בּ בּ קר 3 בּ ׁש עה קם יוֹ ם ׁש בּ כל 

לכל  לעזוֹ ר חוֹ לים בּ ב ּק וּ ר בּ יּ וֹ ם עוֹ בד הוּ א כּ י החוֹ לים, כּ ל על וּ מתּפ לּ ל 
ישׂ ראל, ארץ  עניּ י אוֹ  ּפ ארק  בּ ארא  מהעיר  בּ ין  נצר לכל וע וֹ זר בּ עיר , חוֹ לה
ועוֹ ד, מאכלים מיני  וכל מצּ וֹ ת להם ׁש וֹ לח כּ סף , להם נּ וֹ תן מּמ ה וחוּ ץ
נׁש ארה  היד וּ עה, מהּמ חלה הר בּ ה  ּכ כּ ל ׁש ּס בלה  האחרוֹ נ וֹ ת בּ נים ואפילוּ 
ישׂ ראל, לחוֹ לי לעזוֹ ר   ּׁש ל לעבוֹ דה ּת ל אּת ה לבעלּה , ואמרה בּ בּ ית , לבד
בּ בית  היתה  בּ לּ ילה הזּ ה  ּפ וּ רים ׁש בּ י וֹ ם עד סבלה, וכ לי, יעזר  והקב "ה
ׁש ּק ראוּ  נ ׁש מה, יציאת בּ עת ׁש ם ׁש היתה ׁש ּת חיה, מדּ וֹ דתי וׁש מעּת י החוֹ לים,
נׁש מתּה  יצאה  הּמ ג לּ ה  קריאת וּ בגמר  חיּ וּ תּה , בּ חיּ ים והיתה  הּמ ג לּ ה  את לּה 

הּמ דר ׁש : לעיל ׁש הזכּ רנוּ  וּ כמוֹ  מרוֹ מים. הע וֹ שׂ הלגנזי כּ ל  בּ יד ּת היה  מסרת 
א וֹ תּה  אם כּ י חסרה  ה צּ דּ יקים  מדּ ת היתה ׁש לּ א דּ וֹ מה  למיתת וֹ   ּסמו מצוה 

וה ׁש לימּה  .מצוה 

 הּמ ׁש כּ ןלפרׁש ּפ ּק וּ די  בּ גימטר יּ ה א לּ ה "אלּ ה " העדוּ ת מׁש כּ ן 
בּ תבת הרמז  ונקדּ ים ,36 ה כּ וֹ לל אחי,וכי עם  ּימו 

בספה"קוכי כּ תוּ ב  מה ּפ י על י "ל, בּ זה והרמז ל"ו . בּ גימטר יּ א 
ׁש אמר זי"ע, מליסקא תב וּ אה ּפ רי א בּ על להרה"ק והּט וֹ ב  היּ ׁש ר
ׁש היה  וז"ל: עליו ׁש ם  ׁש כּ תב  אחד ח ׁש וּ ב  איׁש  על בּ הס ּפ ד

ּפ נוּ י, ׁש היה בּ עת ולוֹ מד ּת וֹ רה בּ יתוֹ אוֹ הב אוֹ רחים הכנסת וּ בעל 
ו ׁש בים , לעוֹ ברים וּ בפרט לרוחה  ּפ תוּ ח אחד היה  מצּ דּ יק ו ׁש מעּת י 

ה ּפ סוּ ק  על א ')ׁש אמר ל"ג , ישׂ ראל "(בּ ּמ דבּ ר  בני  מסעי דּ הינוּ אלּ ה  ," 
למקוֹ ם מּמ קוֹ ם לנסע דּ רכים להוֹ לכי ׁש עוֹ זרין בּ בחינת[א]א וֹ תן הם 

צריךא. מישראל  אחד דכל מספה"ק וידוע
חייו, ימי במשך  מסעות  מ"ב של זו פרשה לעבור 
בספה "ק  ועיין דיליה, דרגא לפום ואחד אחד כל

מזה. מסעי פרשת אפרים מחנה דגל

עה"פ זי"ע מהבעש"ט ל "ז)וכידוע מה'(תהלים 
"מצעדי " כפל  הוא יחפץ , ודרכו כוננו גבר  מצעדי
גבר מצעדי מה' כי ז"ל הבעש"ט  ואמר ו"דרכו",
האדם  את יתברך  השם שמוליך מה כי  כוננו ,
לזה לאדם שיש מבוקש ידי על מקום לאיזה

רוצה יתברך השם כי יחפץ, ודרכו אבל המקום ,
הקדושות ניצוצות  להעלות  שם, האדם לתקן 
יתברך השם כי יחפץ, ודרכו וזהו זה. שבמקום
שם, לאדם שיש מבוקש  ולא דרכו, חפץ
יחוד נעשה אז הקדושות, הניצוצות וכשמעלה

וכו' ואדנ "י הוי"ה שמות  שני זהבין כל (כמבואר

ויקהל) פרשת עינים  מאור .בספר

התולדות לבעל  פענח  צפנת  בספר  איתא וכן
מבואר כי וזת"ד : הבעש "ט, בשם יוסף יעקב

מרי  אה ה

צדּ יקים , ישׂ ראל,א לּ "הדּ הינוּ הל "ו בּ ני  בּ גימטר יּ א א לּ "המסעי  
עיי"ש .[ב]ל"ו  ,

נפלו הראשון אדם חטא  שע"י האריז"ל בכתבי
בתוך קדושות הנשמות של הניצוצות  כל
ע"י  לבררן וצריך  ברע , טוב ונתערב  הקליפות
ולכן אדם. בני של והמצוות  והעבודה התורה
שנפלו אומות  שבעים בכל ישראל גלות  הוצרך
לגלות מישראל אחד כל וצריך הניצוצות , שם
נשמתו משורש  הניצוצות שיש  במקום שם
האדם  נסיעת ענין וזהו ולבררן . להוציאן
וכיוצא, פרנסתו עבור  אחר  למקום זה ממקום
להוציאן וצריך שלו ניצוצות  שם שיש  משום

ולבררן. משם

קדישין פתגמין בספר מובא הרה "קוכן  (בשם 

שבהיותמברדיטשוב) אמר , זי "ע הבעש "ט וזת"ד: ,
להיות מוכרח  אזי מקום, באיזה אחד פעם  אדם
נותן אינו ובאם שני, פעם מקום באותו שם
השם  אזי ב', פעם שם  להיות לבו אל בעצמו
שם  להיות שמוכרח באופן הדבר  מגלגל  יתברך 
לאיזה האדם והליכות נסיעות כל כי שנית. פעם
מאת רק חלילה, הוא  במקרה לא  הכל  מקומות,
לאדם  לו שיש  פרטיית , ובהשגחה זאת היתה ה'
בתורה הן  הזה, במקום שם לתקן  חלק שום זה
שמים, לשם ושינה ושתי' באכילה הן ותפילה,
משם  להוציא שמים, לשם עבודות  בשאר והן 
אחדותן, לשורש להעלותן הקדושות  הניצוצות
מביא  המרובים וחסדיו ברחמיו יתברך  השם ואזי

ועל  זה. המקום  אל האדם  האדם את חייב כן
מקום  איזה אל בא בהיותו עצמו את לראות 
אותו הביא זה מה ועל זה מה לבו, אל וליתן
שצריך מה שכלו בעיני ויבין ויראה לכאן, השי"ת
לעשות זוכה אדם כל  לאו אמנם שם . לתקן 
הוא  חייב ולכן אחת, בפעם בשלימות תיקונו

וכו'. שנית  פעם עוד שם להיות ומוכרח

החכמה אור וירא)ובספר בשם (פ' כתב
הכל  לעשות  צריך  שהאדם וזת"ד, הבעש "ט,
להשלים  צריך אינו ולפעמים שלם, שיהי' כדי
ואינו בלבד, בעירו במקומו, אלא עצמו את 
שצריך מי  ויש  אחרים, למקומות לנסוע צריך

בכל  לתקן כדי למקומות  עצמו את  לטלטל
לשם. שבא מקום

שנסיעת למוצאיהם, מסעיהם ואלה וזהו
הפסוק, שבתחילת  כסדר  לא היא הצדיקים
מותרות , על הוצאות  מוצאיהם, הי' שתחילה
למסעיהם, בגלות, השי"ת  אותם שלח  שלכן
הסדר צדיקים אצל אם כי העון , את  לתקן כדי
היא  הצדיקים שנסיעת  מסעיהם, תחילה הוא
גבר מצעדי "מה' כי מפני  ולכתחילה בעיקר
כדי  המקום לאותו שיבוא יחפץ ", ודרכו כוננו
של  לבם את ולקרב הניצוצות  את שם לברר
מזה כתוצאה ורק שבשמים, לאביהם  ישראל
למוצאיהם, ענין שם  להם בא צדדי דבר  ובתור 
שלהם. ההוצאות  על להם נותנים שיהודים 
יצחק  יוסף מוהר "ר אדמו"ר כ"ק פתגם  וכידוע
שד"ר של בואו שסיבת  זצ"ל, מליובאוויטש 

דרחמנא) רוחניות(שלוחא  לזרוע הוא  מקום באיזה
ומצוותי') התורה  בזה(להפיץ וידוע גשמיות, ולקצור 

התניא, בעל ליהודי תורת נותן שהקב"ה
רוחניות מזה  עושה והוא .גשמיות 

וז"ל:ב. שהביא המו "ל  בהערת  שם ועיין
פעמים  כמה מוזזלה"ה של מפ"ק שמעתי
במדינת למד קטן נער בהיותו כי  פלא, מעשה
אברהם  ר ' הג' הרב אצל  יצ"ו דעמביץ בעיר פולין

ישראלז "ל בני נערי עם  לומד  שהי' מאוד  בשבחו (הרבה

מס"ק (כמעט) שו"ע חלקי בכל  בקי והי' שכר, קבלת בלי

והי' ארעי, אכילת ביום  פ "א  רק  אכל ולא  בע "פ לס"ק 

ז "ל) אברהם  ר' רבי דער הזה בלשון  רבי פעם קוראו .
הרב דדהבי צנתרי תרי הני הנ"ל לעיר  באו אחת
מו"ה הצדיק והרב ז"ל, לשמים אור בעל הצדיק
רבו כי להיות  והנה זי"ע . מראפשיץ  ז"ל נפתלי
בגדי  בכנף  אחוז הירשלי א"ל מאוד אוהבו הי'
כבואם  והיה האלו . צדיקים פני לקבל עמי ותבוא
עומד ז "ל נפתלי מו"ה הה"צ והנה הפתח , לפני 

על ע  למעלה פרושה הטהורה וידו הפתח , ל
אור בעל והרה"צ הבאים, כמכניס הפתח,



מרי  אה  ו

,"העדוּ ת מׁש כּ ן ה ּמ ׁש כּ ן  ּפ ּק וּ די "א לּ "ה לפרׁש  אפׁש ר  הל"ו א לּ "הכּ ן  
" מ ּמ נּ וּ ּפ ּק וּ די צדּ יקים נפקד "ולא ׁש כּ תוּ ב: [כּ מ וֹ  חּס רוֹ ן  מ לּ ׁש וֹ ן " 

ארץ לעניּ י וּ בפרט ישׂ ראל בּ ני לאחינ וּ  לעזוֹ ר  וּ ממ וֹ נוֹ  מ זּ מנּ וֹ  ׁש ּמ ח ּס ר  איׁש "],
" העדוּ תישׂ ראל, בּ דּ וֹ ר .מ ׁש כּ ן צדּ יקים מהל"ו ׁש הם  עליהם עדוּ ת הּמ ׁש כּ ן  " 

עצמם  ׁש ּמ מׁש כּ נים העדוּ ת, על ממ ׁש כּ נים ׁש הן  מׁש כּ ן  לפר ׁש , אפ ׁש ר ועוֹ ד
העדת ". "לחת  ׁש נּ אמר: כּ מ וֹ  עדוּ ת, הנּ קראת הּת וֹ רה ק יּ וּ ם על 

 אלפיה יצחק  רבּ י האלקי הּמ ק בּ ל  ׁש אמר  הּמ זלג : קצה על זה  את  
עם  וי וּ ב  יוּ ב בּ כל ׁש נּ וֹ הגים  כּ פי ה דּ בּ וּ ר ׁש ּת ענית מק בּ לנוּ  זי"ע :

ּת עניּ וֹ ת  ל-65,000 ׁש וה ּפ עמים 3 ה ּת הלּ ים דּ בריו )(קריאת וּ לפי . 
זאת  ּת ענ יּ וֹ ת, 195.000 י וֹ צא ּפ עמים ג' ימים ׁש ל ׁש ה הּת הלּ ים בּ אמירת

ּת עניּ וֹ ת. ׁש נה 550 אוֹ מרת

 י שׂ ראל רבּ י  ה ּמ קבּ ל הּק ד וֹ ׁש  ה צּ דּ יק ׁש ל הּפ יּ וּ ט את להמליץ  אפׁש ר זה 
זי "ע  לערך )נג'ארה 1625 שפ"ה ה' עזה – 1550 ש"י ה' מזּ מירוֹ תיו (צפת . 
" הּק דוֹ ׁש  ועלמיּ אהּפ יּ וּ ט  עלם  ר בּ וֹ ן  בּ ׁש בּ ת,יּה  א וֹ תוֹ  ׁש רים  בּ ארּמ ית, לוּ " 

בּ חוּ ׁש בּ נ יּ א,  גּ בוּ ר ּת יעוֹ ל לא  אלפין . ׁש נין גּ בר עד יחיה  לדעת אפ ׁש ר ׁש אי 
בּ ח ׁש בּ וֹ ן  ע וֹ לה ׁש אמירת ּה  הּת הלּ ים אמירת  יתבּ ר הם לפני  חׁש וּ ב כּ ּמ ה
ּת ענית  עם בּ רצף ּת ה לּ ים  ּפ עמים ׁש לׁש  אוֹ מר ּפ ׁש וּ ט אדם בּ ן אם ׁש נים. אלף
1101 התע נּ ה כּ אלּ וּ  לוֹ  ע וֹ לה  רצ וּ פים] לא  [גּ ם ּפ עמים ׁש ׁש  כּ ן וע וֹ שׂ ה דּ בּ וּ ר 
להבין, יכוֹ ל אּת ה ׁש אי – בּ חוּ ׁש בּ ניּ א"  גּ בוּ ר ּת יע וֹ ל "לא  ׁש אוֹ מר וּ כמוֹ  ׁש נה .
ּת תמ ּה  [ואל אלפין", ׁש נין גּ בר  יחיה "לוּ  כּ מוֹ  ׁש וה כּ די עד – הּמ עלה אבל
וידוּ ע עליוֹ נה, בּ קדוּ ׁש ה נאמרוּ  ׁש כּ יּ דוּ ע  - בּ ּפ יּ וּ ט, רמזים מ וֹ צאים כּ יצד
מעט הפ ׁש יט  היּ וֹ ם וּ כחוֹ ם להשי"ת ותׁש בּ ח וֹ ת ׁש יר וֹ ת ר  הּמ ע שׂ ה 
כּ י – העלי וֹ נים בּ גדים ללבּ ׁש  ׁש יּ ׁש וּ ב  האר"י  ר בּ נוּ  לוֹ  וׁש לח  – ׁש רווּ ליו
וּ מיּ ד  להם. ּפ רחוּ  הרווּ לים הרים וכאׁש ר ׁש ירתוֹ  לׁש מוֹ ע  ירדוּ  הּמ לאכים

לקדמוּ ת וֹ ]. וׁש ב הענין  ּת ּק ן

 ּפ עמים ׁש לׁש  ׁש גּ וֹ מר ׁש נים הר בּ ה זוּ   בּ דר ׁש הוֹ ל ה צּ דּ יק  הרב 
ע "ה. הצּ דקנית אׁש ּת וֹ  בּ זכוּ ת בּ ו דּ אי זה וכל ויוֹ ם, יוֹ ם בּ כל ּת ה לּ ים 

'ד ׁש ל הּמ צוה גּ ם מקיּ ם  הוּ א  ּבּ ר ו ׁש הּק דוֹ ׁש  הּק דוֹ ׁש ים בּ ּס פרים 
אי כּ זה והדוּ ר  יקר  אתר וֹ ג  רבּ וֹ תי, הדוּ ר, אתרוֹ ג  לוֹ  וּ בוֹ חר  מינים,

ויהי  בבית, הפתח  מלפני הי' ז"ל לשמים
קדשו פה פתח  מיד ז"ל, מוהר"נ הה"צ כראותם

די  מיט אברהם  ר ' הבא ברוך  בזה"ל, זעקס ואמר
דרייסיג  ע"כ.און שניהם, רק היו ולא תלמידים,

מרי  אה  ז

הרבּ ה  יׁש  וחסד , צדקה בּ עלי הר בּ ה יׁש  הע וֹ לם, בּ כל למצוֹ א אפׁש ר 
יוֹ ם, בּ כל ּת ה לּ ים ּפ עמים 3 גּ וֹ מרים האלּ וּ  הּמ צווֹ ת  כּ ל לפני אבל ארגּ וּ נים ,
בּ מסירוּ ת  לבעלּה  עזרה הזּ את והנּ פטרת ע וֹ מד, העוֹ לם כּ אלּ וּ  צ דּ יקים על
את  ועוֹ דדה איּ וֹ ב, יּס וּ רי האחרוֹ נוֹ ת בּ נים ׁש ּס בלה אף  ׁש על כּ זה, נפׁש 

רבּ וֹ תי הּק דוֹ ׁש ה, בּ דרכּ וֹ  להמׁש י אתרוֹ גבּ עלּה  לוֹ  בּ רר  הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  
כּ זה  וּ מהדּ ר יקר 

 בּ ּמ דר ׁש איתא מת. ׁש ל דּ בריו  אלּ א הּמ ת בּ פני א וֹ מרים אין לעיל 
כּ דאי ה צּ דּ יקים. בּ ראׁש  מקנּ ח ׁש נּ ׁש אר וּ די וֹ  כּ וֹ תב שהקב "ה
מע שׂ ה  על ט וֹ בה מחׁש בה לאדם מח בים מעלה ׁש ל דּ ין בּ בית כּ י להזכּ יר,
הׁש לים  ׁש לּ א ׁש נּ ׁש אר, בּ דּ יוֹ , כּ וֹ תב  שהקב "ה מה וזה וּ  לעשׂ וֹ ת. ׁש ח ׁש ב  טוֹ ב 
עשׂ אּה . כּ א לּ וּ  הכּ תוּ ב  עליו מעלה מצוה לע שׂ וֹ ת וחב ה זּ את ה ּמ צוה ע וֹ ד

וּ בפרט וחסד בּ צדקה לעסק  בּ זה , רצ וֹ נ ּה  לעשׂ וֹ ת  עלינוּ  ורבּ וֹ תי, מוֹ רי  
הזּ ה. הּת ּק וּ ן  לע שׂ וֹ ת ודר וּ ׁש  ישׂ ראל, ארץ לעניּ י

 בּ יר וּ ׁש למי ז "ל פ"א)חכמינוּ  כּ בוֹ דוֹ .(בּ רכ וֹ ת  זה וּ  אדם ׁש ל רצ וֹ נוֹ  
רצ וֹ נּה . לע שׂ וֹ ת עליכם  האחרוֹ ן, כּ בוֹ ד לּה  לחלק  ׁש התאּס פנ וּ  ועּת ה

, בּ עלּה עטרת חיל אׁש ת הצּ דיקת מהנּ פטרת ׁש ּת היה מבקׁש ים 
לׁש  אליו  מסוּ רה  ׁש היתה החׁש וּ ב בּ עלּה  בּ עד טוֹ בה  ּמ ׁש מליצה 

הּפ ע לּ וֹ ת  כּ ל לע שׂ וֹ ת זכה עזרתּה  ידי  ועל נפׁש ּה . בּ כל בּ אמוּ נה  אוֹ ת וֹ 
ׁש היתה  עירנוּ  כּ לל וּ בעד מ ׁש ּפ חּת וֹ  וּ בעד עבוּ רוֹ  ט וֹ ב  וימליץ  הּט וֹ ב וֹ ת.

חיּ וּ תּה . בּ חיּ ים בּ היוֹ ת ּה  למענם  ּפ וֹ עלת

 בּ עלּה על ׁש ּת ב ּק ׁש  ּפ ניה, לקבּ ל לקראתּה  בּ א בּ ודּ אי  הּמ ל ודוד 
טוֹ בים  וׁש נים ימים לאריכת הּמ ׁש ּפ חה וּ לכל ולילדיה ה צּ דּ יק 
גּ אלּ ת  לגאלנוּ  בּ מהרה ׁש יּ ב וֹ א הּמ ל מאת וּ להתחנּ ן וּ לב ּק ׁש  בּ בריאוּ ת,

אמן.ע וֹ למים בּ ימינ וּ  בּ מהרה 





מרי  אה  ו

,"העדוּ ת מׁש כּ ן ה ּמ ׁש כּ ן  ּפ ּק וּ די "א לּ "ה לפרׁש  אפׁש ר  הל"ו א לּ "הכּ ן  
" מ ּמ נּ וּ ּפ ּק וּ די צדּ יקים נפקד "ולא ׁש כּ תוּ ב: [כּ מ וֹ  חּס רוֹ ן  מ לּ ׁש וֹ ן " 

ארץ לעניּ י וּ בפרט ישׂ ראל בּ ני לאחינ וּ  לעזוֹ ר  וּ ממ וֹ נוֹ  מ זּ מנּ וֹ  ׁש ּמ ח ּס ר  איׁש "],
" העדוּ תישׂ ראל, בּ דּ וֹ ר .מ ׁש כּ ן צדּ יקים מהל"ו ׁש הם  עליהם עדוּ ת הּמ ׁש כּ ן  " 

עצמם  ׁש ּמ מׁש כּ נים העדוּ ת, על ממ ׁש כּ נים ׁש הן  מׁש כּ ן  לפר ׁש , אפ ׁש ר ועוֹ ד
העדת ". "לחת  ׁש נּ אמר: כּ מ וֹ  עדוּ ת, הנּ קראת הּת וֹ רה ק יּ וּ ם על 

 אלפיה יצחק  רבּ י האלקי הּמ ק בּ ל  ׁש אמר  הּמ זלג : קצה על זה  את  
עם  וי וּ ב  יוּ ב בּ כל ׁש נּ וֹ הגים  כּ פי ה דּ בּ וּ ר ׁש ּת ענית מק בּ לנוּ  זי"ע :

ּת עניּ וֹ ת  ל-65,000 ׁש וה ּפ עמים 3 ה ּת הלּ ים דּ בריו )(קריאת וּ לפי . 
זאת  ּת ענ יּ וֹ ת, 195.000 י וֹ צא ּפ עמים ג' ימים ׁש ל ׁש ה הּת הלּ ים בּ אמירת

ּת עניּ וֹ ת. ׁש נה 550 אוֹ מרת

 י שׂ ראל רבּ י  ה ּמ קבּ ל הּק ד וֹ ׁש  ה צּ דּ יק ׁש ל הּפ יּ וּ ט את להמליץ  אפׁש ר זה 
זי "ע  לערך )נג'ארה 1625 שפ"ה ה' עזה – 1550 ש"י ה' מזּ מירוֹ תיו (צפת . 
" הּק דוֹ ׁש  ועלמיּ אהּפ יּ וּ ט  עלם  ר בּ וֹ ן  בּ ׁש בּ ת,יּה  א וֹ תוֹ  ׁש רים  בּ ארּמ ית, לוּ " 

בּ חוּ ׁש בּ נ יּ א,  גּ בוּ ר ּת יעוֹ ל לא  אלפין . ׁש נין גּ בר עד יחיה  לדעת אפ ׁש ר ׁש אי 
בּ ח ׁש בּ וֹ ן  ע וֹ לה ׁש אמירת ּה  הּת הלּ ים אמירת  יתבּ ר הם לפני  חׁש וּ ב כּ ּמ ה
ּת ענית  עם בּ רצף ּת ה לּ ים  ּפ עמים ׁש לׁש  אוֹ מר ּפ ׁש וּ ט אדם בּ ן אם ׁש נים. אלף
1101 התע נּ ה כּ אלּ וּ  לוֹ  ע וֹ לה  רצ וּ פים] לא  [גּ ם ּפ עמים ׁש ׁש  כּ ן וע וֹ שׂ ה דּ בּ וּ ר 
להבין, יכוֹ ל אּת ה ׁש אי – בּ חוּ ׁש בּ ניּ א"  גּ בוּ ר ּת יע וֹ ל "לא  ׁש אוֹ מר וּ כמוֹ  ׁש נה .
ּת תמ ּה  [ואל אלפין", ׁש נין גּ בר  יחיה "לוּ  כּ מוֹ  ׁש וה כּ די עד – הּמ עלה אבל
וידוּ ע עליוֹ נה, בּ קדוּ ׁש ה נאמרוּ  ׁש כּ יּ דוּ ע  - בּ ּפ יּ וּ ט, רמזים מ וֹ צאים כּ יצד
מעט הפ ׁש יט  היּ וֹ ם וּ כחוֹ ם להשי"ת ותׁש בּ ח וֹ ת ׁש יר וֹ ת ר  הּמ ע שׂ ה 
כּ י – העלי וֹ נים בּ גדים ללבּ ׁש  ׁש יּ ׁש וּ ב  האר"י  ר בּ נוּ  לוֹ  וׁש לח  – ׁש רווּ ליו
וּ מיּ ד  להם. ּפ רחוּ  הרווּ לים הרים וכאׁש ר ׁש ירתוֹ  לׁש מוֹ ע  ירדוּ  הּמ לאכים

לקדמוּ ת וֹ ]. וׁש ב הענין  ּת ּק ן

 ּפ עמים ׁש לׁש  ׁש גּ וֹ מר ׁש נים הר בּ ה זוּ   בּ דר ׁש הוֹ ל ה צּ דּ יק  הרב 
ע "ה. הצּ דקנית אׁש ּת וֹ  בּ זכוּ ת בּ ו דּ אי זה וכל ויוֹ ם, יוֹ ם בּ כל ּת ה לּ ים 

'ד ׁש ל הּמ צוה גּ ם מקיּ ם  הוּ א  ּבּ ר ו ׁש הּק דוֹ ׁש  הּק דוֹ ׁש ים בּ ּס פרים 
אי כּ זה והדוּ ר  יקר  אתר וֹ ג  רבּ וֹ תי, הדוּ ר, אתרוֹ ג  לוֹ  וּ בוֹ חר  מינים,

ויהי  בבית, הפתח  מלפני הי' ז"ל לשמים
קדשו פה פתח  מיד ז"ל, מוהר"נ הה"צ כראותם

די  מיט אברהם  ר ' הבא ברוך  בזה"ל, זעקס ואמר
דרייסיג  ע"כ.און שניהם, רק היו ולא תלמידים,

מרי  אה  ז

הרבּ ה  יׁש  וחסד , צדקה בּ עלי הר בּ ה יׁש  הע וֹ לם, בּ כל למצוֹ א אפׁש ר 
יוֹ ם, בּ כל ּת ה לּ ים ּפ עמים 3 גּ וֹ מרים האלּ וּ  הּמ צווֹ ת  כּ ל לפני אבל ארגּ וּ נים ,
בּ מסירוּ ת  לבעלּה  עזרה הזּ את והנּ פטרת ע וֹ מד, העוֹ לם כּ אלּ וּ  צ דּ יקים על
את  ועוֹ דדה איּ וֹ ב, יּס וּ רי האחרוֹ נוֹ ת בּ נים ׁש ּס בלה אף  ׁש על כּ זה, נפׁש 

רבּ וֹ תי הּק דוֹ ׁש ה, בּ דרכּ וֹ  להמׁש י אתרוֹ גבּ עלּה  לוֹ  בּ רר  הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  
כּ זה  וּ מהדּ ר יקר 

 בּ ּמ דר ׁש איתא מת. ׁש ל דּ בריו  אלּ א הּמ ת בּ פני א וֹ מרים אין לעיל 
כּ דאי ה צּ דּ יקים. בּ ראׁש  מקנּ ח ׁש נּ ׁש אר וּ די וֹ  כּ וֹ תב שהקב "ה
מע שׂ ה  על ט וֹ בה מחׁש בה לאדם מח בים מעלה ׁש ל דּ ין בּ בית כּ י להזכּ יר,
הׁש לים  ׁש לּ א ׁש נּ ׁש אר, בּ דּ יוֹ , כּ וֹ תב  שהקב "ה מה וזה וּ  לעשׂ וֹ ת. ׁש ח ׁש ב  טוֹ ב 
עשׂ אּה . כּ א לּ וּ  הכּ תוּ ב  עליו מעלה מצוה לע שׂ וֹ ת וחב ה זּ את ה ּמ צוה ע וֹ ד

וּ בפרט וחסד בּ צדקה לעסק  בּ זה , רצ וֹ נ ּה  לעשׂ וֹ ת  עלינוּ  ורבּ וֹ תי, מוֹ רי  
הזּ ה. הּת ּק וּ ן  לע שׂ וֹ ת ודר וּ ׁש  ישׂ ראל, ארץ לעניּ י

 בּ יר וּ ׁש למי ז "ל פ"א)חכמינוּ  כּ בוֹ דוֹ .(בּ רכ וֹ ת  זה וּ  אדם ׁש ל רצ וֹ נוֹ  
רצ וֹ נּה . לע שׂ וֹ ת עליכם  האחרוֹ ן, כּ בוֹ ד לּה  לחלק  ׁש התאּס פנ וּ  ועּת ה

, בּ עלּה עטרת חיל אׁש ת הצּ דיקת מהנּ פטרת ׁש ּת היה מבקׁש ים 
לׁש  אליו  מסוּ רה  ׁש היתה החׁש וּ ב בּ עלּה  בּ עד טוֹ בה  ּמ ׁש מליצה 

הּפ ע לּ וֹ ת  כּ ל לע שׂ וֹ ת זכה עזרתּה  ידי  ועל נפׁש ּה . בּ כל בּ אמוּ נה  אוֹ ת וֹ 
ׁש היתה  עירנוּ  כּ לל וּ בעד מ ׁש ּפ חּת וֹ  וּ בעד עבוּ רוֹ  ט וֹ ב  וימליץ  הּט וֹ ב וֹ ת.

חיּ וּ תּה . בּ חיּ ים בּ היוֹ ת ּה  למענם  ּפ וֹ עלת

 בּ עלּה על ׁש ּת ב ּק ׁש  ּפ ניה, לקבּ ל לקראתּה  בּ א בּ ודּ אי  הּמ ל ודוד 
טוֹ בים  וׁש נים ימים לאריכת הּמ ׁש ּפ חה וּ לכל ולילדיה ה צּ דּ יק 
גּ אלּ ת  לגאלנוּ  בּ מהרה ׁש יּ ב וֹ א הּמ ל מאת וּ להתחנּ ן וּ לב ּק ׁש  בּ בריאוּ ת,

אמן.ע וֹ למים בּ ימינ וּ  בּ מהרה 
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