
 ח , ו פרק מיכה. 1
 ְוַהְצֵנעַ  ֶחֶסד ְוַאֲהַבת ִמְׁשָפט ֲעׂשֹות ִאם ִכי ִמְמָך ּדֹוֵרׁש' ה ּוָמה ּטֹוב ַמה ָאָדם ְלָך ִהִגיד
 : ֱאֹלֶהיָך ִעם ֶלֶכת

 
 צבי לצדיק עמוד מט . 2

 תולדת שלו וההסתר הצניעות מדת תפליאנו המפליא מבטחונו מזה ויותר
 ,הפשוטה הכבוד מן והבריחה הענוה מדת מלבד כי ושנאתו הכבוד מן הבריחה

 המדות  תפארת המון  כל עם יחד ל "ז ר"אדמו לנפש עדי  עדתה היא  גם אשר
 רואה  מעין ולהסתר להטמן מתגבר היה מאד מה ,תמים בו עמדו אשר הטובות

 ואמר  .י"תו  של  רגיל  לא  ענין  ובכל   נעלה  באופן   במצות  ודקדוקו  להדורו   עלותו  בעת
 אוצר   שמוצא  כאדם  תחפשנה  וכמטמונים'  פ  על  זה  מענין  דרש  אחד  גדול  בשם  לנו

 ואבד  למלך  הדבר  ונודע  איש  יראהו  פן  וביראו  ומרגליות  ט"אב  וכסף  זהב  של  יקר
 לכל  וכה כה ומתבונן ומביט ופחד באימה מציאתו עומד על והנהו ,אשרו כל את

 ידועה  במעלה י"בתו שהתרומם האיש כן ,מה דבר ממנו יקח בטרם ורוח עבר
 על ותוספת ברכה בזה והביא ראי עין תשורנו ולא ולהסתר להטמן עליו ,מהרגיל
 ודרכיו בעצותיו ויתרה נפלאה הצטינות ר"אדמו בזה הוא ומצטין. מעלתו

 כחבל  וממש ,להסתתר אופן ובאיזה ובמה איך הנפלאות ומחשבותיו הנפלאים
 עמוקות   בעצות  שמתחפש  ורמיתו  גנבתו  תודע  ולבל  כסף  בצע  למען  איש  תחבולות
 קדושתו  דרכי כל את מסתיר ל"ז ר"אדמו היה כן ,שונות ומזמות מחשבות
. הקורא  לעיניך אראה אשר ככל  ,עליו חשד שום  יהיה שלא  כדי נפלאים באופנים

 אשר  סתר למקומות לילה חצות אחר הולך ל"זצ ר"אדמו היה הקודמות בשנים
 לחפש  סביבותיו  בכל  להביט  עמד   למקומו  ללכת  מביתו  יצא  וכאשר   ע"לתו  לו  בחר

 סביב במעילו התעטף איש אין כי ראותו ואחרי ,שיראנו מי ימצא אולי ולהתבונן
 אלמנת לנו  וספרה. בדרך אותו הפוגשים  יכירוהו  ולא החוצה פניו  יראו  לבל סביב
 המנוח   בעלה   עם   ר"לאדמו  לו  היה   קבוע  שיעור   כי   ל"ז  הספרדים  חכמי  מגדולי  אחד

 מנדוד   פעמיו  את  עצרו  לא  והשלג  הגשם  וגם  ,חצות  אחר  לילה  בכל  שעות  שתי  ל"ז
 בבית יושם נר בלא בלילה ההולך כי העיר ממשלת שהכריזה בעת וגם ,לתורה

 מצוה  שומר כי בידעו הקדוש חפצו את ל"ז ר"אדמו הכניע לא אז גם ,האסורים
 למען   נר  בלא   בבגדים  ומסובב  מעוטף   בעלה  אל   בלילה  הלך  אז  וגם   ,רע  דבר   ידע  לא
 אותו גם  שמר חסידיו רגלי את  השומר הטוב האלהים ואמנם  .איש יכירהו לא

 הטוב מעשהו  את  בעשותו האמת  איש  שמחת  אל ויתבונן ראה  שלא  מי. מלכד
 השמחה   היא   היא  צדדיה  לכל  נכונה   בהשלמה  אותם  והשלים  פעולותיו  את  ובגמרו

 לה הראויה שמחתה הטבעית שמחתה היא ,בפנימיותה הנפש שמחת האמתית
 שמחה  וידע ראה  שלא מי שתשמח היא  וראויה צריכה כזה במצב כי טבעה מבית
 לבטח  בגמרו   ל "ז  ר"אדמו  שמחת  את  ראה  שלא   ומי.  מימיו  שמחה  ראה   לא  -כזאת

 כשמחת  אותו בעשותו הטוב עושה שמחת גם ראה לא כחפצו מאויו בבצעו דרכו
 המכשולים  כל  על   התגברו  אחרי,  ארצה  אויביו  מוגרו  אחרי,  קרב  כלי   מעל  המפתח

 שמחת   היתה   כן,  אויביה  לנגד  בעמדה  גבורתה  כח   את  נפשו  תת  אחרי ,  והמעצורים
 יתר  הרבה ועוד. כחפצו מודע או מכיר פגשהו אשר מבלי הביתה בשובו ר"אדמו
 ומתרוממת הזאת השמחה היא  רוממה חקר אין  עד ערך  לאין  נעלה  יתר גדולה

 הנפש  שמחת ,א"בנ בחברת חצוני דבור של גבול לכל מעל ושפתים לשון גבול לכל
 ס" התר משנת המראה היה נהדר ומה. זאת היא ובטבעה בפנימיותה המשכלת

 גופו  במחצית ,רומטיזמוס ,האברים שביתת מחלת אז יועל תקפה אשר והלאה
 למען   כסא  אחריו  נושא  היה  ב"מב  ואחד  מקוה  לטבילת  ללכת  עמל  אז  גם  אשר  ע"ל

 את   סכו  בסמים  וגם  ,רב  בעמל  לו  עלו  אשר  אחדים  צעדים  אחר  הקשה  בדרכו  ינוח
 אשר  האלה והיסורים הזה הקושי כל ועם .מההליכה נחלש באשר ,בלכתו בשרו

 רה טה במקוה טבילה של המצות הידור את מויקי ערך מול לו נחשבו לא באמת
 נפלאה בזריזות מאד מאד לרוץ הרימ ,זה עם ,גבול מבלי היה בזה שדקדוקו

 אנשים  והיו  . מצא אשר זוית או פנה  באיזה  להחבא ,הולך  איש מרחוק  בראותו
 של צערו על בחוסם להתחבא הם הקדימו הולך ר"אדמו את מרחוק שבראותם

 , המת  הלוית  כמו  ,יתרון  שום  לעושיהם  שאין  בדברים  וגם  אותם  בראותו  ר"אדמו
 לא אנשים יפגשוהו שאם וחזרה הליכה בעת השתדל ,מערבי כותל אל הליכה או

 מקפיד ' הי אחד מתלמידיו אתו הלך וכאשר .בא הוא ומאין הולך הוא לאן ידעו
 עבודה  שבעניני וכמו ,יבואו ומאין ילכו לאן אחרים לאנשים יאמר שלא מאד

 צניעותו  גם היתה יותר  עוד ואולי  כן  ככמוה מאד נפלאה צניעותו היתה א"ויר
 שונות  ועצות  בתחבולות  כ"ג  גאוניותו   מגודל   החוצה  לבל יודע,  ולמוד  תורה  בעניני

 .בזה יחשדוהו לבל ומשונות
 
  מדות ראיה כבוד סעיף ד. 3

 רק. חוץ לצד להשתלם מחפש הטבע כן ,חסרה יותר הפנימית שהשלמות מה כל
 בין בו שיש במה בין, אחרים לפני להתהדר חשק יתעורר ,הנפש שפלות במעמד

 ודבריו , הפנימית השלמות רושם את  להגדיל  האדם חייב כן ועל . בו שאין במה
 .הראוי במשקל תמיד יהיו לאחרים עצמו להכרת ביחושו

 
 ב  עמוד יג דף עירובין מסכת בבלי . תלמוד4

 מחזרת  גדולה  -  הגדולה  מן  הבורח  וכל,  ממנו  בורחת  גדולה  -  הגדולה  על  המחזר  כל
 .אחריו

 
 
 



 מדות ראיה כבוד סעיף ז. 5
, הדעת את מישבת היא הרי בנפש מתעמקת שהיא מה כל, הכבוד מן הבריחה
 היותר  הטובות הסגולות את הפועל אל הכח מן ומוציאה, השכל את ומישרת
 מתענפים , ופורחים הולכים הרוחנים והכחות, החיים שבמחבואי נסתרות

 והוה  ומתעלה הולך והאדם, הרוח במעמקי עמוקים שרשים ומכים ומשתרגים
 מתוך   שבאה,  הכבוד  מן  הבריחה  של   התכונה  אותה  ואפילו.  ולעולם  לעצמו  לברכה

 שבאה   כזו.  קודש  באור  מוארה,  ואידיאלית  טהורה  כ"כ  שאינה  פ"אע,  הכרח  איזה
בנפשו  האדם  בערך בהירה קודש  הכרת  מתוך הבאה, הפנימית הלב נדבת מתוך

 התומך  האדם את היא מאשרת היא גם מ"מ, טהרתה ורוממות הענוה ובקדושת
 טהורה ענוה  של החיים ורוח, הרצון כ"אח בא ההכרח ומתוך . צעדיו את בה

 האופי כל על ומתפשט הוא הולך. החמודות המדות כל של פארן שהיא, ושוקטה
 הדרכים  כל את לב ושמחת בחפץ ומקבל נכון  ברוח דרכיו את המחשב  האדם של

 מגדלו, נפשו בפנימיות אחריו רודף והכבוד . ידם על באה  דהכבו מן שהבריחה
 ומתעמק  ההולך, הצדק ענות של התוכן קדושת טהרת תום את ושומר ומרוממו

 ת ד'.ירא ענוה ועקב. ברוחו
 
 חיים  עץ דרך. 6

 צריך  כי", אלהיך עם לכת והצנע(: "ח ו מיכה ) נאמר שבגוף הרע זה  בעבור והנה
 כשזה   אבל.  וקטרוגיו  הרע  היצר  קנאת  מפני  ופרסום  גילוי  כך  כל  אפשר  ואי,  הסתר

, נטהר  שכבר   אחר ,  לברך  נאה  לו  כי (,  יב   כו  תהלים '" )ה  אברך   במקהלים"  -  נתיישר
 .אחיזה  בית   לה   שיש  במקום  אלא   ולקטרג  להתאחז  יכולה  אחרא  -   הסיטרא  אין  כי
 
 חנוכה  בראשית משמואל שם. 7

 כל   כי,  יותר  גדול  כח  לו  יש  בסתר  שהוא  וכל,  הצניעות  מן  יפה  לך  אין  לעולם  כי  אף
 טומאה. מקבל הסתרים בית ואין חיצונים מכחות ביותר משומר בהסתר שהוא

 
 חנוכה  בראשית משמואל שם. 8

, טומאה  מקבל אינו הסתרים ובית, הצניעות מן יפה לך אין מקום שבכל אף
 ק" כ  שהגיד   וכמו,  הטבע  מן  למעלה   עליון   כח  בו   שורה  המוצנע  דבר  כל   נמי  ה"ובלא

 בהסתר'  הי  שבו  הרשע  שכח  מפני  גדול  כ"כ  כחו  עשו'  שאפי  ה"זצללה  ר"אדמו  אבי
 שהוא  הקדושה שכח ממילא ומובן. ד"עכ, טהור שהוא ומראה טלפיו ופושט
 . במעלה יותר הוא בהצנע

 
 תולדות פרשת בראשית חיים מים באר. 9

 מן  יפה לך  אין( א"ל תשא כי  תנחומא) ל"ז מאמרם בסוד היא הענין ושורש
 להאחז  להחיצונים רשות אין נעלם בסוד שהוא עוד כל ודבר דבר כל כי הצניעות

 להכניס להקליפות רשות אין אשר היחיד רשות בבחינת הוא הסוד דבר כי בו
 היחיד  לרשות דפירודא עלמא הרבים רשות נקראים שהם שלהם הרבים מרשות

 בו. להאחז מאוד רוצים החיצונים אז  להתגלות הדבר וכשמתחיל  עולם של יחידו
 

 יט פרק ישרים מסילת ספר. 10
 האדם  שיהיה  ההטבה  גודל  וענינו,  לחבירו  אדם  שבין  במה  -  הוא'  שבא  השני  החלק
 שיהיה , בגוף: ובנפש, בממון, בגוף וזה, להם מריע ולא  לבריות מטיב לעולם

 אבות)  ששנינו  מה  והוא,  מעליהם  משאם  ויקל  שיוכל  במה  אדם  כל  לעזור  משתדל
 למנוע  יוכל והוא , בגופו נזק איזה  לחבירו מגיע ואם חבירו עם  בעול ונושא(: ו"פ

 ממנו  ולמנוע ,  ידו  תשיג  באשר  לסייעו ,  בממון.  לעשותו  כדי  יטרח ,  להסירו  או  אותו
, מחמתו  לבוא  שיכולים  נזקין  מיני  כל  הוא  שירחיק  שכן  כל,  שיוכל  מה  בכל  הנזקין

 כך   לידי   לבוא  שיכול   כיון  מצוי  היזקן  אין  מיד  שעתה  ואפילו,  לרבים  בין   ליחיד  בין
, בנפש . כשלך עליך חביב חבירך ממון יהי(: ב"פ אבות) ל"ואז, ויעבירם יסירם

 שאר  בכל בין, הכבוד בעניני בין , בידו שיש  רוח קורת כל לחבירו  לעשות שישתדל
 מצות ,  ממנו  רוח  נחת  מקבל  הוא   לחבירו  יעשהו  שאם  יודע  שהוא  מה  כל,  הענינים
 אופן   באיזה   יהיה,  כלל  צער  מיני  בשום  יצערנו   שלא  שכן  כל,  לעשותו  הוא  חסידות

, בה  ובחובתינו  בשבחה  ל"חז  הפליגו  אשר  חסדים  גמילות  הוא  זה  כל  וכלל.  שיהיה
 . לחבירו אדם כל בין הכללית ההטבה שהוא השלום רדיפת זה ובכלל


