
                                             

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

והיה כי ישאלך בנך מחר לאמר מה זאת ואמרת אליו בחזק 

  בא )יד, יג. (ממצרים מבית עבדים' יד הוציאנו ה

ונראה לפרש דהנה , יש לדייק מהו כי ישאלך בנך מחר דווקא

עורר לבבו רואים אנו דבליל התקדש החג כל יהודי ויהודי מת

וידוע מפי , עד מאוד ועורך את הסדר בהתלהבות דקדושה

משום דבמצרים היו בני ישראל , ספרים וסופרים הטעם לכך

ה אל הקדושה בלא "והגביהם הקב, בבחינת ואת ערום ועריה

ק רבי ברוך ממעזיבוז "וכמו שפירש הרה, איתערותא דלתתא

דאמרו  ,"על הפתח' ופסח ה) "כג, שמות יב(הפסוק , ע"זי

ה אומר פתחו לי פתח כחודו של מחט ואני "ל שהקב"חז

ה "אך ביציאת מצרים פסח הקב, אפתח לכם כפתחו של אולם

על הפתח שויתר לבני ישראל על האיתערותא דלתתא 

ולאחר יציאת בני . והגביהם מעלה מעלה באיתערותא דלעילא

ישראל מארץ מצרים נסתלקו מהן המדריגות כיון שלא היו 

, ושוב הוצרכו לספור ספירת העומר חמישים יום, שיהןי מע"ע

בכדי לתקן המידות ולהגיע שוב לאותן המדריגות בכח 

ה בליל "וכמו כן בכל שנה ושנה מגביה הקב, מעשיהם הטובים

, התקדש החג את בני ישראל ונותן להם במתנה אורות אלו

וכל זה בכדי להטעימן מנועם זיו מדריגות , ולמחר שוב נוטלן

וכאשר יסתלקו אותם אורות כיון שלא היו מכח , שותקדו

יתבוננו לדעת מה חסר להם ויתקנו המידות ויטהרו , מעשיהם

ק רבינו "וזקה. ויתקדשו בימי ספירת העומר לקבלת התורה

אלימלך ' ק הרבי ר"ע מביא בשם הרה"בעל אמרי יוסף זי

' נדה דף ל(' לבאר על דרך זה מה דאיתא בגמ, ע"מליזענסק זי

תינוק במעי אמו נר דלוק על ראשו ומלאך לומד עמו כל ) ב"ע

, בא לאויר העולם סוטרו המלאך על פיו ושוכח, התורה כולה

ולכאורה אם סוטרו על פיו ושוכח לשם מה לומד עמו כל 

ה ואי "אלא דהתורה הקדושה היא חכמתו של הקב, התורה

, י שהמלאך לומד עמו מקודם"אפשר לבשר ודם להשיגו רק ע

שסוטרו על פיו ושוכח נשאר בו רשימה של התורה שלמד  ואף

וכן הוא בליל , ויכול בכוח זה להשיג שוב את כל התורה

ה אותם אורות לעם ישראל ונוטלן "התקדש החג נותן הקב

י הרשימה שנשאר יוכל להגיע לאותן אורות בכוח "בכדי שע

והנה כאשר רואה הבן את אביו . מעשיו ותיקון מידותיו

מה שאין כן בכל , תעורר כל כך בליל התקדש החגמתלהב ומ

חושב הוא דהנה אביו החליט כנראה , שאר שבתות השנה

ואינו , לשנות דרכו ולשוב בתשובה להתנהג בקדושה ובטהרה

, שואל מאומה באותו לילה דאדרבה שמח הוא בעבודת אביו

, אך למחר כשנוטלין האורות רואה הבן דאביו חוזר לסורו

לה ובקריאת התורה ומתנהג שוב בפשטות הוא מדבר בתפי

כ "שאתמול כ, וזהו למחר דווקא, ובקרירות כבכל השנה

ועל זה ואמרת אליו בחוזק יד הוציאנו , התלהב ועתה חזר בו

ה הוציא את עמו ממצרים בחוזק יד שלא "דהקב, ממצרים' ה

י מעשינו "וממילא ההתעוררות של אתמול לא ע, י מעשינו"ע

  .היתה

  

. עץ וישלך אל המים וימתקו המים' ויורהו ה' הויצעק אל 

  בשלח)כה, טו(

איתא במדרש דאותו עץ שהשליך משה רבינו אל המים היה 

, דהמים היו מרים וגם העץ היה מר, ונס בתוך נס היה, עץ מר

ורמז כאן דאם אדם חלילה , וכשזרק העץ למים נמתקו המים

ר יותר באם ומראים לו שיש מ, עובר צרות ויסורין ומר לו

ונעשה , ל יש אנשים שעוברין יסורים גדולים הימנו"ורח, ממנו

דאף אדם אינו רוצה להחליף , מצבו טוב יותר בעיניו ומתוק

עם ישראל מתאוננים , ה למשה"וזהו שאמר הקב, עם חבירו

שיש מר יותר מן המים , עץ' ויורהו ה, על המים דמרים הם

  .קו המיםוממילא כשהשליכו משה אל המים נמת, המרים

  

ואתם תהיו לי ממלכת ', והייתם לי סגלה מכל העמים וגו

  יתרו) ה ו, יט. (כהנים וגוי קדוש

, צריך להבין מהו הכפל לשון והייתם לי סגולה מכל העמים

ונראה לפרש על פי , ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש

על הכתוב , ע"ק רבינו מרן בעל אמרי יוסף זי"מה דפירש זקה

ולכאורה מהו מכל , "ברוך תהיה מכל העמים) "יד, ם זדברי(

ומה , ה הבטיח לכלל ישראל ברוך תהיה"אלא שהקב, העמים

, ו יסורו מדרך התורה ולא יהיו ראויים לברכה זו"יהיה אם ח

דאם נשוה את ישראל לשאר , לכך אמר הכתוב מכל העמים

דכלל נקוט , האומות הרי שישראל צדיקים והם העם הנבחר

, ו שיהודי הגרוע ביותר טוב יותר מן הגוי הכי הטובבידינ

ה את עם ישראל לגבי שאר "נמצא דעל ידי שמשוה הקב

וזהו הפירוש כאן , העמים יכול הוא לקיים את הברוך תהיה

והייתם לי סגלה "מכיון דבכל מצב עם ישראל יהיו בחינת 

ועתה אם , ה והבטיח לעם ישראל"בא כאן הקב, "מכל העמים

מלבד זה שלגבי , עו בקולי ושמרתם את בריתישמוע תשמ

בנוסף ואתם תהיו לי , שאר עמים עם ישראל הם עם המובחר

מחמת שעושים רצונו של מקום , ממלכת כהנים וגוי קדוש

  .ומקיימים תורתו ומצוותיו

לתגובות והערות וכן לקבלת 

  :הגליון ניתן לפנות למייל
  

7688024@gmail.com 
  

ה לחודש "גליון הבא יצא בעז

 ט "הבעל ו"תשע ' אדר א
  



  

  

  

  

  

  

  

ולקחו מן הדם ונתנו על שתי המזוזות ' אל משה וכו' ויאמר ה

והגעתם אל המשקוף ואל ... ועל המשקוף ולקחתם מן הדם

  )בא.  ('שתי המזוזות וגו

ה אמר "שהרי הקב' קשה מדוע שינה משה רבינו מדברי ה

ה אמר את "ל שהקב"כ משקוף אלא נ"קודם מזוזות ואח

הדברים האלה כשהרשעים היו עוד בעולם ואז שלטו חרון אף 

כ "כי כל זמן שהרשעים בעולם חרון אף בעולם ע. וקטרוגים

ת המזוזות המרמזות על יעקב ויצחק ה א"הקדים הקב

. כ אמר משקוף שהוא אברהם כי להמתיק את הדינים"ואח

אבל כשמשה אמרם כבר היו הרשעים מתים ולא היה חרון 

ומימלא היה יכול לומר לפי הסדר קודם אברהם , אף בעולם

  .כ יצחק ויעקב"ואח

  )ע"חקל יצחק זי' רבתינו הק( 

  

למען אנסנו הילך ' והנני ממטיר לכם לחם מן השמים וכ

  )בשלח.  (בתורתי אם לא

עירובין (עניות מעבירה את האדם על דעתו ועל דעת קונו 

אי אפשר , כשהאדם בעניות ואין לו ולטפיו לחם לאכול) א"מ

לנסותו כיון שהעניות מעבירה אותו על דעתו ועל דעת קונו 

ה הנני ממטיר לכם לחם כלומר שתהיה לכם "וזה שאמר הקב

ען אנסנו וכאשר תהיה לכם פרנסה אוכל לנסותכם פרנסה למ

  .    הילך בתורתי אם לא

  )ע"זי" אמרי יוסף"רבינו ( 

  

  )יתרו. (ןיסעו מרפידים ויחנו במדבר סיניועתה 

י מה שפירש "ל להסביר עפ"י כאיש אחד בלב אחד נ"מפרש

ל על הפסוק ואהבת "ק רבי שמעלקא מניקלשבורג זצ"הרה

אורח לחיים שאלוהו איך אפשר ס "שבעל המח. לרעך כמוך

י "ש מניקלשבורג עפ"ענה לו הר. לאהוב לרעהו שעושה לו רעה

האם ילך , אם ידו של אדם הכתה שלא בכונה את רגלו, משל

וכן הדבר אצל . בגלל שהכתה את רגלו, האיש וירביץ לידו

ומכל איש ואיש , שבכל אחד מהם יש נשמת ישראל, היהודים

שלם וכל יהודי הוא אבר של מצטרפת קומה שלימה איש 

וזהו ואהבת לרעך כמוך שכשם שלא תשלם . הגוף השלם

כן יש לחשוב שחברך , לאחד מאיבריך שהכה אבר אחר בגופך

כאיש אחד אם . כ"ע, הוא אבר מכלל ישראל ואין להרע לו

אז , תתארו לעצמכם שכולם הם איש אחד וכל יחיד הוא אבר

  .ירךבלב אחד לא תהיה לך שום שנאה על חב

  )ע"זי" אמרי יוסף"רבינו (

  

  )משפטים. (ואלה המשפוטים אשר תשים לפניהם

ברכות לעולם ירגיז ' ל במס"יש לפרש על פי מה שאמרו חז

ואם לאו יעסוק , נצחו מוטב, אדם יצר טוב על יצר הרע

ואם לא נצחו . 'ואם לא נצחו יקרא קריאת שמע וכו, בתורה

פטים היינו אם תרצה וזהו ואלה המש. יזכיר לו יום המיתה

העצה אשר תשים לפניהם תשים נוטריקון ', לקיים תורת ה

תורה שמע ישראל מיתה על ידי זה תנצל מהיצר הרע ותוכל 

  .'לקיים תורת ה

  )ע"זי" חקל יצחק"רבינו (

  

  

  
  
  
  

ל בחודש "ע נולד לרבינו זצ"צ רבי יצחק אייזיק זי"הרה

" קל יצחקח"ר בעל ה"ש סבו האדמו"א ונקרא ע"אלול תשי

וכפי שהעיד עליו אביו כי מי שרוצה להביט בדמות , א"זיע

  .יביט בבנו אייזיק" חקל יצחק"דיוקנו של ה

ב ובישיבת טשעבין "קנה משנתו בישיבת טעלז בארה

ובבחרותו נודע בכשרונותיו הברוכים והתמדתו , בירושלים

  .העצומה בתורה

ון ה בת הגא"א עם אשתו הצדקנית ע"בנה ביתו בשנת תשל

  .ב"ד נווה אחיעזר ב"ל אב"רבי אברהם צבי ווייס זצוק

י אביו לכהן ולפאר את קהל חסידי "ב נבחר ע"בשנת תשל

י גדולי התורה שבדור בכתר "כאשר הוסמך ע, ספינקא

  .הוראה

פה , תפילותיו היו חוצבות להבות אש ומתוך בכיות נוראות

  .מפיק מרגליות ונואם בחסד עליון

רבבות יהודים מכל רחבי , ת ערבמ לפנו"תשד'שבט ה' ד

באבא "הארץ חוזרים מהלוויתו של המקובל האלוקי ה

נוסעים כולם לעריהם בתוגה וצער על . ל"זצוק" סאלי

שחים הם , האבדה הגדולה שאיבדה כנסת ישראל

בנפלאותיו ומופתיו של הצדיק ומקווים ומייחלים שיתפלל 

  .עליהם ממרומים וישפיע שפע של ישועות ורחמים

ארבעה אברכים  רכב קטן הנע לכיוון בני ברק יושביםב

יושבים הם , קהילתינו ועמם ילד אחדיראי שמים מחשובי 

בעבודת . צפופים אך נינוחות שורה שם כשיושבים רווחים

ודבריהם נוגעים בעניינים רוחניים , נמצאים מעייניהם' ה

רבי יצחק אייזיק , ל"בנו של רבינו זצ. הנוגעים אל הנשמה

והילד שהצטרף אליהם בנו , נמנה גם הוא ביניהם ע"זי

  .הוא

ע הפך להיות שם נרדף לחסד בעיר בני "רבי יצחק אייזיק זי

בלהבת שלהבת  שם עצם למסירות נפש וכל כולו חדור, ברק

והיא , כל מעשיו הם רק למען מטרה אחת, אש קודש של

  .לפעול למען יהודים ולמען ספינקא

כסף , וואות שהלווה להםחסידים יודעים לספר על ההל

אבל בלב , שנתן להם בתורת הלוואה כדי שלא יתביישו

ע מבין את "רבי יצחק אייזיק זי, בתורת מתנה נתן להם

נפש האברכים ותמיד נותן הוא הלוואה כפולה מזו 

  .סבירו שמסתמא התביישו לבקש יותרשהתבקש בה

, ידוהוקמו על , ובעיקר התלמוד תורה, מוסדות ספינקא

ידוע מה . פעל להגדיל תורה ולהאדירה נלאהץ בלתי ובמר

תעירו "שהיה אומר תמיד לבני הבית כשהלך לנוח מעט 

או אם המשיח הגיע או בשביל , אותי רק בשביל שני דברים



אמנם על אף עסקנותו היו רוחו ונשמתו , "המוסדות

ולילות שלמים ישב והגה בתורה  מצויים בעומקה של הלכה

המיוחד בלימודו היה , ידוהו מספריווכל הטרדות לא הפר

שכאשר התחיל ללמוד דומה כאילו מעולם לא הפסיק 

הייתה זו גם , ולימודו עכשיו הוא כמו המשך שיעור

הבהירות בה למד סוגיות ואפילו את הקשות ביותר שלא 

  .נראה עליו כלל שיום מפרך של עבודת קודש מאחוריו

ע במידת החסד והמליצו "מצוין היה רבי יצחק אייזיק זי

עליו חסידים את המאמר ממש ברא כרעיה דאבוה שכן כל 

פעמים שבאו אנשים , יהודי זכה לשמוע ממנו מילה טובה

אלא סתם כדי לשפר את , ולא על דבר מיוחד, לשוח עמו

הריהו משול לים המרגיע , ההרגשה או כדי להתחזק מעט

וגם עתה ברכב , אותו בעצם נוכחותו את כל הסובבים

שלווה , הקטן אפשר היה לחוש את השלווה הקורנת סביבו

לנוע ברכב אפילו , שמקור נביעתה מאמונה שלימה ויוקדת

ע הייתה חוויה של "יחד עם רבי יצחק אייזיק זי, קטן וצפוף

  .וכך חשו שאר האברכים שנמצאו שם אותה עת, רוחניות

משאית , חשכו המאורות... לפתעהכל היה שליו ונינוח כש

הרכב , סטתה מנתיבה והתנגשה ברכב הקטן בעוצמה רבה

מלבד בנו של , הועף למרחק רב וכל יושביו נקטפו באיבם

, ע שנפצע אנושות ופונה לבית החולים"רבי יצחק אייזיק זי

אך גם עליו אמרו הרופאים כי אפסו הסיכויים שיישאר בין 

  .החיים

ה חיש כאש בשדה קוצים אך השמועה הנוראה התפשט

ל ששהה בברוקלין הגיעו רק חצאי "לאוזניו של רבינו זצוק

סיפרו לו כי בנו נפצע בתאונה קשה וחובה עליו , דברים

חשוב חשבו האנשים שלא יוכל ליבו לעמוד , לבוא לבקרו

אך בשבתם , עם עוד שכול ויגון על כן סיפרו לו טיפין טיפין

כי , תיו ששפך לרפואתםבמטוס ראה רבינו מבעד לדמעו

בניו לא מניחים תפילין ומיד הבין שלא לבקר חולים מגיע 

הוא אלא ללוויית המת ובהבינו זאת קרע מיד קריעה ובירך 

  .דיין האמת... בקול גדול ברוך

בדרכם ללוויה ביקש רבינו לשמוע על מצבו המדויק של 

נכדו ודרש שלא יסתירו ממנו שום מידע ואפילו הקשה 

לאחר ששמע כי התייאשו הרופאים פתח מיד , ביותר

גם כאשר עלה  .בתפילות ותחנונים לעורר רחמי שמים

להספיד את בנו לפני קהל האלפים שבאו לחלוק כבוד 

לא בבכיה פתח אלא , אחרון לאותו צדיק דורש טובתם

  , בצידוק הדין

, הוא אשם בכל ובשלו הסער, כל זה לא קורה אלא בגללו

וכך , שא הוא תחינה לבורא עולםאמנם בנשימה אחת נו

ה את כל התורה ובוודאי גם את "מקיים הקב :אמר

קרבן אחד הקרבתי , האיסור לשחוט אם ובנה ביום אחד

אבל על הנכד חוס ורחם ובמילים אלה פתח רבינו את שערי 

הדמעות ולא ניצב שם איש שלא הוזיל דמעה למשמע 

ייצב בהמשך מסע הלוויה הגיע הבשורה כי הת. הדברים

מצבו של הנער וכי יש סיכוי להצילו וכיוונו את השעה 

והתברר שבשעה שדרש רבינו התגלגלו רחמי שמים 

אכן ארכה הישועה זמן רב אך מצבו . והישועה החלה לבוא

של הנער השתפר והלך והתפילות שנשאו למענו כלל ישראל 

  .הועילו והוא יצא מכלל סכנה עד שהבריא לחלוטין

ג שנים ונטמן באהל "מה כשהוא בן לנלקח בסערה השמי

ק "י ספינקא בפתח תקוה לימין זקנו רבינו הרה"אדמור

  .א"בעל אמרי יוסף זיע

השאיר אחריו דורות ישרים ומבורכים ההולכים בדרכיו 

  .'ובדרכי אבותיו רבותינו הק

  ...זכותו יגן עלינו ועל כלל ישראל אמן

  

  

  

  

  

בצל קדשו של  ע נסע פעם להסתופף"רבינו האמרי יוסף זי

כידוע שהיה רבינו תלמידו של אביו (י מבעלזא "מוהר

י מבעלזא הושיבו על ידו בשולחן היינו "ומוהר). ש"מהר

ולא היה נהוג בבעלזא , ששניהם ישבו בראש השולחן

  .לעשות כן

  )ע"א מבעלזא זי"ק מהר"מכ(

  

ע בספר עשרה מאמרות "מביא רבינו החקל יצחק זי

שאביו רבינו , ע "האמרי יוסף זיהקדמה לספר אביו רבינו 

לא , ל"י מבעלזא זצ"ק מוהר"סיפר לו שבלילה שנפטר הרה

ז "ל ובכה ע"כ חשכות גדול ר"היה יכול לישון כי ראה ג

  .כ במגילת איכה"בכיות רבות וקרא קצת ג

  )'עשרה מאמרות מאמר התשיעי אות ח(

  

ע היה עם אביו רבינו האמרי "ד זי"רבינו החקל יצחק הי

ק רבי יהושע מבעלזא "לפני הבר מצוה שלו אצל הרהיוסף 

בבעלזא הקפידו (ל במפטיר "ק הנ"וכיבדו הרה, ע לשבת"זי

וזה היה לפלא לתת מפטיר לילד ). שלא לכבד ילד במפטיר

ק "לפני בר מצוה ובעת אמירת המפטיר סקר אותו הרה

מבעלזא מכף רגל ועד ראשו מלמעלה למטה וכך היה כמה 

  .פעמים

  )ל"קב אליעזר ווייס זצח יע"הרה(

   

  

  

  

  

  

  

רבינו היה נכדו של הגאון האדיר אשר כולם נשמעו לפסקיו 

ת "ח שו"ג רבי שלום מרדכי הכהן שבדרון בע"הרה

  .ם ודעת תורה"מהרש

  

רבינו רבי שיראל חיים בנו בכורו של רבינו החקל יצחק 

  .צ רבי אברהם יקיר"ע בזיווג שני היה חתן אצל הרה"זי

  

שארו לפליטה לאחר השואה הרבנית צאצאיהם שנ

ח רבי משה ברונשטיין "ה אשת חבר להרה"ברונשטיין ע

ח רבי משה שמידמן "ל והרבנית שמידמן אשת חבר להר"ז

  .ל"ז



    

  

  

  

  
, ר לברך עליהם"ולקחם ובירך עליהם ונתן גם לאאמו, לרבינו

, ר"ק אאמו"ושאל רבינו לכ, ובתוכם היה מונח גם אתרוג ירוק
והשיב לו , לטלטלו מחמת שאינו ראוי לאכילההאם מותר 

ונטלו רבינו הקדוש ובירך , מחמת שראוי להריח בו, שמותר
  ואחר כך כעלות השחר, ר להריח בו"ונתנו גם לאאמו, והריח בו

  

 –ג "ח(ק "איתא בזוה: ל"קרא לו רבינו ואמר לו בזה' של יום א 
על כן אלע , דהאדם צריך להיות ממארי דחושבנא.) קעח

, יבורים פון אגאנצען טאג גייען אינץ דורך אויף דער נאכטד
הראני נא דבר זה , אתמול אמרת שמותר לטלטל האתרוג

ב והראה לו בסימן "ח ח"ר ולקח האו"והלך אאמו, בשולחן ערוך
ונענה רבינו ואמר לו קבלתי שאם אדם , ה"בהג' ח סעיף ב"תרנ

כי הם , רבו מורה בלי עיון בפוסקים הוא בכלל מורה הלכה בפני
והובא בפתחי ) ד"ס' ב סי"ח(וכן כתב בשבות יעקב , רבותינו
  ).ג"ב סק"רמ' ד סי"יו(תשובה 

  ) ב - מאמר ו, הקדמה חקל יצחק( 

  
  

  

  

  

  
  מלחמת עולם ראשונה
ל לנסוע בכל שנה "כשנדמו רעמי המלחמה נהג רבינו זצוק

, )אייר'ו(של אביו הקדוש " יארצייט"ליום ה, פעמיים לספינקא
והיה מקדים ובא ליום שבת  -) ח שבט"ערב ר(ושל אמו הצדקת 

קודש לפני השבוע שחל בו היארצייט ואז היו הרשיות של 
כדי , ה ורומניה פותחים לרווחה את מעברי הגבולות'צכסלובקי

לשהות שבת זו , לאפשר לאלפי החסידים שזרמו מכל הכיוונים

שחסידי , מראין צורך לו. במחיצתו  ולהשתטח על קבר הצדיק
, טרנסילבניא, זיבנבירגן, ספינקא המפוזרים במחוזות מרמרוש

ניצלו אז את ההזדמנות ונקהלו בהמוניהם להסתופף , ובוקובינא
שהיו מקושרים אליו בעבותות , המוני החסידים ברומניה. בצלו

לא חסכו מעתה במאמצים כדי להגיע בכל דרך אפשרית , אהבה
להבריח , שינוי המפה המדינית בעקבות, היו נאלצים. למונקטש

, גבולות ולפעמים בחרוף נפש  כדי שיזכו להקביל  את פני רבם
ובלבד שיוכלו להגשים , אך שום מחיר לא היה יקר מדי בעיניהם

ובמיוחד חסידי , אף יהודי הסביבה החדשה. משאת נפשם זו
  .זידיטשוב נמשכו אחריו בנפש הומיה

.  

  

  מאמר השישי

  דושים והטהוריםקבלת רבותיו הק

  ט

) א"ה ע"חולין ק(ס "לפרש מאמר הש' וכעין זה שמעתי מפיו הק

אמר שמואל אנא חלא בר חמרא לגבי אבא דאלו אבא הוי סייר 

ואנא לא סיירנא אלא חדא זמנא ביומא , תרי זמנא ביומא' נכסי

משכח ' דאמר שמואל מאן דסייר נכסי' שמואל לטעמי' וכו

ישתבחו ' מובן דהאמוראים הקש ולכאורה אינו "ע. אסתריא

דהאדם צריך , ק"ובסה, ק"אלא הענין הוא דאיתא בזוה, בזה

  , לחשוב עם נפשו את פעלו, להיות ממארי דחושבנא בכל לילה

  

ואםהיה , ש"ולפשפש במעשיו אם לא הכעיס בהם את הבורא ית

ק דהמדות "ואי בסה, ו"ש בלי שום פניות אחרותת ח"הכל לש

' סייר נכסי' אבא הי, ש שמואל"וז, יםשל האדם נקראים נכס

, ע"פ במעל"ל שהיה מתבודד ומפשפש במעשיו ב"ר, זמנא ביומא

ואנא לא סיירנא , ע"וביומא היינו מעל, א בלילה"ופ, א ביום"פ

מפשפש במעשיו ' ע הי"א במעל"רק פ, אלא חדא זמנא ביומא

מאן ' כו' שמואל לטעמי, ש"לחשוב חשבון נפשו עם האלקים ית

משכח אסתירא היינו שמוציא בעצמו דברים ' נכסי דסייר

והכל , הנסתרים ממנו דמתחלה היה מתדמה לו שהוא ישר הולך

אבל כשמתבודד בינו לבין קונו ושוקל את מעשיו בפלס , ש"לש

ויש במעשיו נגד , האמתי יראה כי אין עבודתו בשלימות עדיין

בלתי ' יז יקבל עליו לתקן את מעשיו שיה"ועי, ש"רצון הבורא ית

מ "ל הכ"ר זצ"בהילקוטים שבסוף ספרא דאאמו' ועי, לבדו' לה

  .על המועדים תמצאנו באריכות
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