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˘„Â˜‰ Ï‡ Ô¯‰‡ ‡·È ˙‡Ê· )Ë" Ê– ‚'(  

הידיעה שהוא בא עכשיו , יבא אהרן אל הקודש, "דשואל יבא בכל עת אל הק" רן הכהןהשנאמר לא ,בדבר זה גופו   

עד שמתוך זה יהיה באמת ראוי , תביאהו לידי מורא ופחד, למקום קדוש ביותר שבכל ימות השנה אסור לבוא אליו

  .לבוא אל הקודש

)¯ÓÂÚ‰ ‡ÂÏÓ(  

  

 ˘„Â˜‰ ÏÚ ¯ÙÈÎÂ Ì˙‡ËÁ ÏÎÏ Ì‰ÈÚ˘ÙÓÂ Ï‡¯˘È È�· ˙Â‡ÓÂËÓ)Ë" Ê– Ë"Ê(  

התירוץ ו. השני נשלח לעזאזל המדברה ואילו השעיר'', למה שעיר אחד מקריבים בבית המקדש לפני ה, יש להבין   

שפשפו בידיו , אחד יש בו רק כתםכאשר ראה בגד נקי ו, יםשבדק את בגדי בניו אם הם נקיים ומכובד למלך משל :הוא

נתנו לאחד מעבדיו הפחותים כדי שיעשה בה מלאכה , אולם כשראה המלך בגד מלוכלך בכתמים רבים, ונתנו לבנו

חטא אחד שנעשה אם הוא בא על , וכאשר מובא לפניו קרבן, נו יתרומם שמולכהמלך הוא מ, כן הוא הנמשל. מאוסה

מה שאין כן כאשר . ה מקבל את הקרבן אליו ונעשה בביתו"הקב, ומאת מקדש וקדשיוטאו על חטא אחד של , בשגגה

הזה  רבןקו את הכיאז ציווה מלכנו שיול, ת וחמורותקלו, ראלמובא קרבן שבא לכפר על כל העבירות של בני יש

על כל כפר וי, יאבד וימחה אותםו רזה ישב" עבד"כדי ש, תים וקלי הערךשהוא אחד עבדי המלך היותר פחו, לעזאזל

  .בני ישראלונות עו

)ÚÈÊ ˘Â„˜‰ ÌÈÈÁ‰ ¯Â‡"‡(    

  

 ˘„Â˜‰ ÏÚ ¯ÙÈÎÂ)Ë" Ê– Ë"Ê(  

מחשבות זרות ופסולות של כבוד כגון כאשר עשייתם מלווה ב, יש פעמים שגם דברים שבקדושה צריכים כפרה   

  ".שדוכיפר על הקו"ועל זה נאמר , ה או טובה אישית אחרתמדומ

)¯Î˘˘È È�·(  

  

Á ˙‡ Ì˙¯Ó˘Â˜È˙ ÈËÙ˘Ó ˙‡Â Ì‰· ÈÁÂ Ì„‡‰ Ì˙Â‡ ‰˘ÚÈ ¯˘‡ )È"Á –  ‰'(\  

וזה , ם לגיל זקנה ושיבהעיגירק כשמ מצוות ולעשות מעשים טוביםהתורה והיש בני אדם אשר נזכרים שצריך לקיים    

וחי ", מתי יעשה אותם, "האדם וחי בהםאותם תם את חוקתי ואת משפטי אשר יעשה ושמר", הקדושה ה התורהרמזהי

  .כשהוא עדיין בשי חיותו ובמלוא אונו וכוחו" בהם

)‰¯‰"Ó¯ ˜"ÚÈÊ ˜ˆ‡˜Ó Ó"‡(  

  

È�‡ ˘Â„˜ ÈÎ ÂÈ‰˙ ÌÈ˘Â„˜ Â‚Â ,'‚Â Â‡¯È˙ ÂÈ·‡Â ÂÓ‡ ˘È‡Â' )È" Ë–  ·' –  ‚'(  

שיהיה בו אנושיות ואל " איש"כ "אבל צריך להיות ג "תהיו כי קדוש אני קדושים"בזה דאף שצריך להיות  'ול דר"אפ   

שהקדושה  "מענטשליך אבער הייליג" "ואנשי קודש תהיון לי"פ "ע עה"זי ק מקאצק"וכדברי הרה ,היה חסיד שוטהי

  .תהיה יחד עם דרך האנושי

 )Î"ÂÓ„‡ Ô¯Ó ˜"ËÈÏ˘ ¯"‡(  



  

 

˙ ÂÈ·‡Â ÂÓ‡ ˘È‡ÈÂ‡¯ )È" Ë–  ‚'(  

ק רבי פינחס בעל ההפלאה "א והרה"זיע מניקל שבורגק רבי שמעלקא "פעם אחת החליטו האחים הקדושים הרה   

האם כשהודיעו שמחה רבה מלאה את לב . ולשמח את לבה רטקובועיר טשלנסוע ולבקר את אמם אשר גרה ב, א"זיע

הגדולים עשתה לה  דיקיםהשמועה על בואם של שני הצ. ה"אישיגיעו לביתה לה בניה באגרת ששלחו את התאריך 

, מי ברגל ומי בעגלה, חיםמכל עבר נהרו המונים לקראת הא, ובהתרגשות רבה אחזה בכל בני טשורטק, כנפיים בכל עיר

ה דרשהריצה אליהם שליח ו, בניהשני כאשר שמעה האם על הכבוד הרב שעתידים לנחול היא ו. וכל העיר רעשה

, של האם הכל תמהו על משאלתה, ניבואו לבקרתל שובו לבתיכם וא, ליכםאני עגוזרת  בגזירת כיבוד אם, בני, בתוקף

כאשר . אני מעדיפה לקבל את שכרי בעולם הבא, י בעולם הזהיהנות מכבודם של בניאין אני רוצה ל, ירהוהיא הסב

היה להם לוותר על ביקורם אצל  אף כי קשה, ו בקולה מיד ללא שאלותשמע, קיבלו האחים את הודעתה של האם

  .א מצוות כיבוד אםות מהביקור היענמיוה, כי זה היה רצונה של האם, הותוהם חזרו לבתיהם ללא ש, אמם

  
  

 ˙‡¯ÈÂ‰ È�‡ ÍÈ˜Ï‡Ó' )È"Ë – È"„(  

אני מפחד שקל וחומר , אחד) חייל רוסי(אני מפחד מאד מקוזק , א לחסידיו"ך ממעזבוז זיעוק רבי בר"פעם אמר הרה   

ופחד זה הוא כאין . נירצועות עור להכות םיהכשהם מחזיקים ביד, בכל שורה קוזקיםמאות לעבור בין שתי שורות של 

  .ו"שמא אכשל בה ח, פחד שיש לי מפני עבירה אחתוכאפס לעומת האימה וה

  
  

  

‡ËÁ ÂÈÏÚ ‡˘˙ ‡ÏÂ Í˙ÈÓÚ ˙‡ ÁÈÎÂ˙ ÁÎÂ‰ Í··Ï· ÍÈÁ‡ ˙‡ ‡�˘˙ ‡Ï )È"Ë – È"Ê(  

, "ח תוכיח את עמיתךכהו"אלא , בלב מוסתרתלא תהיה לו נוטר שנאה  ,דךאם שמעת שחבריך עשה איזה רעה נג   

או יתקן את מה , ולא נתכוין למה שאתה חושב, ברר הדבר כי הכל שקרושמה מתוך כך ית, ותשאל למה עשית לי כך

  .לחשדו בדבר שאינו" לא תשא עליו חטא"ומתוך כך , שהרע לך

)‡¯ÊÚ Ô·‡Â È�Â˜ÊÁ(  

  

ÍÂÓÎ ÍÚ¯Ï ˙·‰‡Â )È"Ë – È"Á(  

וסם שואל פעם שמעתי איכר מב, אהבת ישראל למדתי מאיכר אחד, א"ק רבי משה לייב מסאסוב זיע"פעם אמר הרה   

ענה  ?התדע מה חסר לי: שאל אותו שוב, אוהב אותך עד מאד אני ,השיב החברבוודאי ? אוהב אותי אתה :רואת חב

 איך תוכל, יודע ומרגיש מה חסר לי אם אינך: ראשוןענה החבר ה? האם אמרת לי? י לדעת מה חסר לךמהיכן ל: החבר

    .?לומר שאתה אוהב אותי

  
  
  
  
  
  
  

  

  
Â˘„˜Ï ˙·˘‰ ÌÂÈ ˙‡ ¯ÂÎÊ  

חיי חולין לא יוכל להפוך את עורו ולקלוט רק ומי שחי בימות השבוע , קדושת השבת היא מרוממת ונשגבה עד מאד   

להתכונן לקראתו , גם בימות החול" זכור את יום השבת"מרה תורה על כן א, קדושת השבת ולחוש בנעמהמהשפעת 

, "אלקך' ביום השביעי שבת לה"לכך ש אזי תגיע, ותתעלה' את ה" אם ששת ימים תעבוד"ואז , שהבתוספת תורה וקדו

  .שבת המלכה ושתבשבת לקבלת פני השכינה ולנועם קד תזכה

)ÙÚ"‡¯‰ È ˙È˘ÁÎ‰Ó(  

  


