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על ראש ' הילד ולגודל הפלא שתו� כדי כ� שידיו הק
הילד התחיל זה הילד לגבוה עוד ועוד עד שגבה כבר 

א "אז צעק האב להר, בגובה המתאי� וראוי לגילו
שיפסיק מלהניח ידיו עוד על ראש הילד בכדי שלא 

הסכי� , נהו בצורה משו"יגבה יותר מהראוי וישאר ח
עמו רבינו ואמר לו גענוג גענוג וכ� נתגדל כאחד האד� 

  .וככל שאר בני גילו
, ל"מקוזני� שנמנה על תלמידיו הקדושי� כנ' הקהרבי 

ע  שהוא אינו יכול לעשות ולפעול את "אמר פע� ע
א "עד כלות הנפש שההייליגע זיסע ר' גודל אהבת ה

רב� שכשהיה ' וכ� מספרי� תלמידיו הק. פעל ועשה
אז היו יכולי� ' ע מתבונ� בדביקות ה"א זי"הרר' הק

לראות בחוש אי� שכל איבריו מרטטי� ורועדי� זה 
וכ� מוסיפי� , ע� זה ואינ� מוצאי� את מנוחת מקומ�

על זה ומספרי� עוד שידוע שיש באד� גיד מסויי� 
מתחת לאוז� שלא פועל בו שו�  שמקומו ר'ָאֶדעֶ 

חד של יו� ועת רוש� של פחד של האד� זולת הפ
י אוי" אייביג "א זיעועכ"ז אצל הרבי ר"ועכ, הפטירה

ק "ע בעת שהיה עושה קידוש ש"שבהתדבקו לבוכ
ג� ' ש שאפי"ל אז כזו תוק" ירא"ומקדש על היי� הי

  .אדער גיד זה היה רועד ומרטיט
ש בכל המעת "זה נמי הוא היה כולו פחד וירוזולת 

ז "ו הרמי� ועכלעת ואי� לנו שו� השגה בו ובמדרגותי
' זה ראו תמיד בחוש שכשהוא היה מתבונ� בדביקות ה

ולכ� ממילא היו , אז לא היה יכול לצמצ� את עצמו
 מסופרוכ� . כול� רואי� את איבריו המרטטי�

שבאמירת כתר אז בשעה שהיו כול� עסוקי� 
בתפילה בו בזמ� הוא היה עסוק בלשחק בשעונו והיה 

י� פירשו שהיה אבל צדיק, כדבר של תימה' לכאו
ל אז כאלו השגות "העני� משו� שאדרבא בגלל שהי

ש נוראי� היה חושש שלא תצא נשמתו "והארות וירא
ולכ� אז התבונ� באיזה דבר , מקרבו מרוב הדביקות

גשמי שיהיה לו ש� אחיזה בזה העול� ולא יהא כולו 
ולכ� אז אחז השעו� שהוא , ו"דביקות עד כדי מיתה ח
ה בטל ומבוטל ונשר" לפני גשמי בכדי שלא יהי

ע וזה החזירו לעול� הזה כדי שלא יהיה לו כלות "הבוכ
  .הנפש לגמרי

, לנו שו� השגה בעבודתו ולא בכלל הצדיקי אמתואי� 
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  א''א אד''כ המש� מגליו� כי תשא - 'חלק ב

 

א מסופר אצל הרבי מעשה פל עוד
ע בילד שלא "רבי אלימל� זי

שהגיע ' נתגדל גופו עדיי� ואפי
כבר לגיל החופה עדיי� היה גובהו 
כגובה של ילד קט� שלא גודל 

והנה אביו , ואינו מקבל גובה הראוי
א "של זה הילד ששמע מהרבי ר

ע נסע אליו ע� בנו וסיפר "זי
באזניו שבנו לא מקבל גובה 

וכששמע , עוטונשאר נמו� כילד פ
על ראש ' א הניח ידיו הק"זאת ר

אבל ירח� המרח� ישמור המרח� 
כ "דווקא כשאנו כ, י"עלי ועכ

ולכ� אנו , רחוקי� ממדריגת�
פ "צריכי� ללמוד מה� עכ
 �כדי בפשטות ולהיות שטייגע

שנבוא מאלו שמיעת המעשי� 
, שלה� להתעוררות לתשובה

לכ� כשמדברי�  וממילא
ומשוחחי� מאלו הצדיקי אמת 
קדושי� וטהורי� אז צריכי� לשוב 

ש "לפחות בפשטות בתשובה ויר

 'ב' המש� בעמ

  )ז, ט( קרב אל המזבח
אמר , שהיה אהרו� בוש וירא לגשת, י"ברש

. כ"ע, לכ� נבחרת, לו משה למה אתה בוש
א "ד כ"יו( נוע  אלימל�ק "ש בסה"ל עפימ"י

פ וישא אהרו� את ידיו "בפרשתנו עה )אדר
שתשוקת הצדיק , וירד מעשות החטאת' וגו

אל הע� להטיב לה� ויברכ� וירד מעשות 
' וכו ז ירד ממדריגתו"ועי' פי' החטאת וכו

י תשוקתו היה יורד ממדריגתו האלו "וע
  . כ"ע, קצת
ש "ל מ"א הנ"י דברי הנו"יש לרמז עפואולי 

ל� , ה למשה כשחטאו ישראל בעגל"הקב
דרמז לו , רד מגדולת�, י"וכתב ברש, רד

ה למשה שא� הוא רוצה שיהא "הקב
לישראל תיקו� על חטא� אזי העצה היא רד 

ראת שירד ממדריגתו ויבא לק, מגדולת�
ובכ� יהיה לה� אפשרות לחזור , הע�

כשמשה יהיה ביניה� , בתשובה על חטא�
נוע� ויותר מזה כתוב ב, וקרוב אליה�

כי מי  ,ק"וזלה )ה ולבני קהת"דנשא ( אלימל�
שרוצה לעשות איזה טובה לחבירו אינו יכול 
לעשות לו הטובה בשלימות כי א� על ידי 

וא� כ� הצדיק , שידבק עמו באחדות גמור
צרי� לדבק עצמו בכל ישראל כדי להטיב 

ואי� הוא עושה ע� הבעל עבירה  ,לה�
הלא א" שהוא בעל עבירה א" על פי  ,חלילה

כ� צרי� להשפעה ולחיות ואי� יתקשר 
לזה אמרה הגמרא גדולה עבירה , הצדיק עמו

שהצדיק עושה ג� כ� איזה עבירה , לשמה
ועל ידי זה יכול להתקשר  ,אלא שהיא לשמה

, ל עבירה ג� כ� ויטיב לו ג� כ�ע� הבע
  . ק"עכלה
ל מה דמתאמר בש� צדיקי� "יז "ועפי

כשראה משה את מעשה העגל שעשו 
שכשראה את , ישראל שיבר את הלוחות

אמר לעצמו מוטב , ישראל במצב� השפל
שאהיה ע� ישראל במצב� ולא אהיה 

וכמאמר העול� מוטב להיות , לעצמי במצבי
להיות לבד בג�  ע� ישראל יחד בגיהינו� ולא

�ל דהכוונה במאמר זה היא שכדי "וי, עד
שהצדיק יוכל להוציא את ישראל 
משפלות� ולעורר רחמי� עליה� להביא� 

צרי� שיהא לו שייכות , ש"לידי תשובה ויר
ק רבי "הרהש "וכמ, עמה� וע� חסרונותיה�

, א"ק מרוזי� זיע"ב� הרה( א"זיע דוב בער מלעווי
דכוונת משה  )כי תשא 'פ, בספר נר ישראל רוזי�

כי הצדיק שרוצה , בשברו את הלוחות היה
לעשות טובה לבר ישראל שחטא צרי� הוא 
בעצמו לרדת ולהשפיל לאותה המדריגה 
הנמוכה שירד לש� החוטא בכדי להעלות 

ולכ� משה בראותו את מצב� של , ק"הניצוה
, כלל ישראל אי� שירדו למדריגה שפילה כזו

העלות� כי א� לא היה לו ברירה אחרת ל
ולכ� עשה , שירד א" הוא למדריגה הזאת

מעשה שהוא כעי� מעשיה� והוא שבירת 
 'ב' המש� בעמ

  .ומידות טובות ולהוסי" בכול� כמה שאפשר
ע אהבת ישראל שלו "א זי"ג� זאת שאצל הררוא! 

שפע� הנחית : שמסופרוכמו , היתה גדולה ונשגבה
עליו שונא אחד מכה נאמנה וסטר לו על פניו ובכל זאת 

א שלא פעל "א שיידע אמר לו ר"נענה לעומתו תיכ" ר
כי ע� הכל , שו� מאו� במכתו עליו ושנאתו אליו

כ עדיי� אהבת ישראל שלו אליו "ואחרי כל אלה ג
נותרה בעינה וכרו� דרגתה מקוד� שהוא יאהב אותו 

�. ז הוא האוהב האמיתי שלו"כמו לפנ כסדר ועדיי
ובכלל הוא היה אוהב ישראל האמיתי ואי� לנו שו� 
השגה באהבת ישראל שלו רק שיש לנו ללמוד מזה א 

  .מוסר בפשטות צו שטייגע� או� לב טוב וכל הענייני�
א תמיד בכל יו� "מאמר שאומרי� שאצל הרבי ריש 

 ק מאחר חצות לא היה שיי� ש� במציאות"שישי ערש
כי היה צרי� להיות הכל מוכ� , לבשל או להכי� דבר מה

ולכ� לא היו יכולי� , שבת כבר לפני חצות היו�' לכ
 �להכי� כלו� או לעשות מלאכה מאחר חצות לפי שכ
היה במציאות שא� היו מבשלי� דבר מה או מחזיקי� 
איזה סיר לבישול היה הכל נופל מהיד ולא היה שיי� 

מחמת ההארות , א"ל רלעשות שו� מלאכה בביתו ש
ע בכזה גילוי "ק שהיו אצלו זי"והיראת שמי� של ש

גדול בכל ביתו ולכל אלו הנמצאי� ש� כבר מחצות 
ק ולכ� מכוח זה ג� היה רגיל ש� תמיד "היו� של ערש

ק שהיו המשרתות מבקשות סליחה אשה "בערש
לחברתה אפילו שלא העלו בדעת� לעשות כ� מעול� 

ק היו מפייסות אחד "ערשורק אז ב, באמצע השבוע
ש שהופיעו בביתו "לשני וזהו מכוח אור התשובה ויר

ק המתקרבת ובאה והיה אצלו "א מכח הש"של הרבי ר
ז ככל "יו� כיפור שלכ� פייסו המשרתות זא' אז בחי

, כ וזה היה נמש� ש� עד כניסת שבת"ישראל לפני יוה
של אהבה לכלל ' ואחר שהדליקו הנרות נעשה בחי

  .ולפרט
א "י� שאמר על הרבי ר'ק מרוז"אומרי� בש� הרה ג 

ע כבר "א זי"מאות שנה קוד� לידתו של הרר' שעוד ד
אז השפיעו כבר משמיא לכל ישראל השפעות ושפע 

א "כ הכל  בשביל ולכבוד נשמתו של הרבי ר"רב גדול כ
וממילא שא� , ס לעול�"שעתידה לירד ולהשפיע כט
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  )טז, ט( ויקרב את העלה ויעשה כמשפט
ל שכל המדות הרעות כמו "ז ת"ספר הישר לרב' הנה אי

גאות כעס וכדומה יכולי� וצריכי� להשתמר בה� 
, זה מידת גיאות ויקרב את העלה וזהו. כ"בקדושה כ

  )בני שלשי ( .שזהו תיקונו האמת' לש� ה ויעשה כמשפט
  

  )ז, יא( ואת החזיר כי מפריס פרסה וגרה לא יגר
ל מי "ר ואת החזיראמר בדר� צחות ' שמעתי שקדוש א

שירו� בפרסות  כי  מפריס פרסהשחוזר אחר המצות 
לא  לא יגרהוא מעה כס"  וגרה פרסה א�' רגליו אפי

דמי שהוא קמצ� ק "תקוני זוהש ב"וכמ ,טמא הואיתמעט 
וכ� אמר . וכילי נבל שמיה ולית ליה חלק באלקי ישראל

ל על שוחט אחד שהכיר "זצ ש מקאמינקא"מוהרר' הק
בו מידת הקמצנות ושוב לא רצה לאכול משחיטתו 
ואמר הטע� כי קמצ� נקרא נבל והוא אותיות נבלה וראוי 

  )אילנא דחיי( .לחוש שינבל בשחיטתו
  

  )לו, יא( א� מעי� ובור מקרה מי  יהיה טהור
לאוקמא גירסא סייעתא מ�  :)מגילה ו( ל"כי אמרו חז
כי יש אד� זכר� בטבעו ויש אד� , פירוש, שמיא היא

אמנ� שיהיו שני המעלות האלו באד� . חרי" בטבעו
כי המה מתנגדי� הזכרו� בא , אחד הוא נגד הטבע

כ לאוקמא "ע, מליחות המוח מיבשות המוח והחריפות
שיהיה , שהוא נגד הטבע" סייעתא דשמיא"גירסא 

מאת , וג� יהיה מבורר ומלוב� בחריפות, מכניסו לקיו�
ה אינו עושה כ� אלא לעוסקי� "והקב, היתה זאת' ה

ועני� קיבו� והכנסת , לשמה והחרי" נקרא מעי� הנובע
ה א� מעי� ובור מקווזהו . החכמה יכונה בש� מקוה מי�

  

כ קדוש "ע, יהיה טהורהזוכה להיות מעי� הנובע וג� בור מקוה מי� מי  
     )ג חג השבועות"דרשות ח, חת  סופר( .יאמר לו

  
  )יט, יא( ואת החסידה

שעושה חסידות ע� , ולמה נקרא שמה חסידה, ל לבנה"י ז"פירש רש
כיו� שעושה חסד , וקשה  א� כ� מדוע איננה טהורה. חברותיה במזונות

העופות הטמאי� ה� בשביל  )פסוק יג(ל "� ז"והלא לרמב( רותיהע� חב
   ,)האכזריות שלה�

 .מפני שאינה עושה חסד ע� כול� אלא ע� חברותיה בלבד, ויש לפרש
  ) "חידושי הרי(

*  
בירושלמי הני עכברי ' וכ� יש להבי� מפני מה העכבר נקרא רשע וכדאי

לא קריי� לחבריהו� רשיעי נינהו כד חמיי� עיבור לא מסתייהו דאכלי א
�והרי , )ה וכי מה איכפת להו לעכברי "ד. מ מ"ב' מובא בתוס( דאכלי עמהו

ואפשר . החסידה נקראת חסידה מפני שעושה חסד ע� חברותיה
שהעכבר כאשר יש לו קצת אוכל הוא לבדו ורק כאשר יש לו הרבה 

  , קורא ג� כ� לחבריו
 �, לה אלא מעטאבל החסידה עושה חסד ע� חברותיה אפילו כשאי

ושכיח שתיקח מההפקר אבל העכבר , עוד יש לומר כי חסידה זהו עו" 
  )אמרי אמת( .גונב בעיקר מבית ושדה והוה גזל

  
  )מז, יא( ובי� החיה הנאכלת ובי� החיה אשר לא תאכל

ההיא עוברה דארחא אתו לקמיה דרבי אמר להו  )יומא פב( 'אי' הנה בגמ
 א לחושו לה ואילחישא קרי עליהזילו לחושו לה דיומא דכיפורי הו

נפק מינה רבי יוחנ� ההיא ' בטר� אצר� בבט� ידעתי� וגו )ה,ירמיהו א(
  ..עוברה דארחא 

אתו לקמיה דרבי חנינא אמר להו לחושו לה ולא אילחישא קרי עליה 
רמז , זורו רשעי� מרח� נפק מינה שבתאי אצר פירי }ד-תהילי  נח{

לדבר א� תרצה להבדיל בי� הטמא ובי� הטהור ולדעת איזה עובר יצא 
  , צדיק ואיזה רשע

דהיינו לפי ובי� החיה הנאכלת ובי� החיה אשר לא תאכל סימ� ביד� 
ת ביו� הכיפורי� אשר יצא ב� רשע או היולדת הקרויה חיה האוכל

  )רבי עקיבא אייגר( .היולדת אשר לא תאכל וממנה יצא ב� צדיק
  
 

  שבת פרשת פרה
  

  עליה עול ויקחו אלי� פרה אדומה תמימה אשר אי� בה מו  אשר לא
לקשר  ויקחו אלי�הרמז בכתוב שצרי� האד� לקשר עצמו לצדיק וזהו 

בחינת גבורה  אדומהכדי שיהיה פרי� ורבי� בתשובה  פרהעצמו לצדיק 
שהתשובה תהיה תמימה בלי שו� פג� תמימה , שיתגבר על היצר הרע

  וסייג 
ל שירחיק האד� את עצמו כ  אשר לא עלה עליה עול, אשר אי� בה מו וזה 

כ� במרחק מהתאוות ומהעבירות ומעצת היצר הרע שלא יעלה עליו שו� 
ויראה להתרחק מעבירות ומעצת היצר הרע כמו מי , עול מהיצר הרע

  .)רזי� דאורייתא( .שמרחיק את עצמו מהדבר שנכשל ונפל בו כבר פע� אחת
*  
כ� ' משה דרש� משל לב� שפחה כו' קשה הלא באמת יש לה טע� כדברי ר

  . ותכפר על מעשי העגלתבא פרה 
אול� באמת זאת כוונות השט� ואומות העול� בשאלת� הטע� כדי 

ו "ל ויעוררו די� ח"שישיבו לה� הישראל בעצמ� במו פיה� הטע� הנ
  . עליה� בעצמ� בהזכרה הלזו

היינו שעשו  לפי שהשט� ואמות העול  מוני� את ישראלי "וזו שפירש רש
, שיאמרו ישראל בעצמ� הטע� שלה בזה ערמה גדולה לומר היינו שרצונ�

ה את ישראל הוא מזהיר אות� שלא ישיבו דבר "ובאהבת ובחמלת הקב
 .ל"ו וד"מאיזה טע� הוא בא רק חוקה היא ולא ימצאו מקו� לקטרג  ח

  .)דבש השדה, קדושת לוי(
  

  וכל כלי פתוח אשר אי� צמיד פתיל עליו טמא הוא
האד� לבלו� את פיו ולמעט הכונה על מיעוט הדיבור והרחבת הפה שצרי� 

שלא סגר  וכל כלי פתוח אשר אי� צמיד פתיל עליווזה שאמר . דיבורו מאד
  )תפארת עוזיאל( .טמא הואאת פיו למעט את דיבורו 

  
  ולקח הכה� ע' ארז ואזוב אל תו� שריפת הפרה

מרמז על דרגת השפלות התחתונה שתי מידות  אזובמרמז על גאוה  ארז
לשתיה� יפה השריפה כש� שאי� אד� רשאי להיות אינ� יפות לו לאד� ו

בעל גאוה כ� אי� לו להיות שפל רוח יותר מדי ראוי שיל� האד� בדר� 
  )כלי יקר( .הממוצע
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ובכ� היה מתקנ� ' הלוחות בחרו� א" דהוי כעובד וכו        
  .כראוי
א דברי "זיע ק רבי יצחק מבאהוש"הרהביאר ג� ז "ועד

ורבי נחמיה אמר בשעה  )ו כי תשא מגר "ושמ( המדרש
משה מפייס את שעשו ישראל אותו מעשה עמד לו 

אמר רבו� העול� עשו ל� סיוע ואתה כועס  ,י�קהאל
אתה מזריח את  ,העגל הזה שעשו יהיה מסייע�, עליה�

אתה , אתה הכוכבי� והוא המזלות, החמה והוא הלבנה
אתה מוריד גשמי� , מוריד את הטל והוא משיב רוחות

משה א" אתה טועה  ה"באמר הק, והוא מגדל צמחי�
כ למה אתה כועס "אמר לו א, ו ממשכמות� והלא אי� ב

הכוונה בזה  .כ"ע, יחרה אפ� בעמ�' דהוי למה  ,על בני�
ו שהוא "שמשה היה מוכרח לדבר דברי� שכאילו נראה ח

ה א" אתה "ובמה שאמר לו הקב, כ מאמי� בעגל שעשו"ג
רמז לו שכבר הגיע למדריגת� השפילה , טועה כמות�

דברי� הקדושי� י ה"ועפ. ד"עכ, ותוכל לתקנ� ולהעלות�
ל דבחטא עגל היה סיבה מאת סיבת הסיבות "האלו י

כוונה ובשוגג יהיה לו חלק  מבלי' שאהרו� הכה� קדוש ד
י כ� כשישראל ישובו בתשובה "כדי שע, במעשה העגל

י תשובת אהרו� שנכלל ע� "על החטא יתקבל תשובת� ע
א� באמת לא היה לאהרו� הכה� שו� חלק , תשובת�

פ "עה ס"חתב' ועי, ולא היה צרי� כפרה על מעשיו, בחטא
קרב אל המזבח שכתב שבאמת אהרו� לא היה צרי� 

י "שע, אלא לסתו� פיו של השט�, א קרב� עבורולהבי
שיראה השט� שאהרו� מביא קרב� ילמד מזה שהיה לו 

כי יש , ובכ� אי� לו כוח לקטרג על ישראל, חלק בחטא
שא� אהרו� עשאו , תירו� גדול לישראל בעשיית העגל

  . ש"עיי, מדוע לא יעשו ה� והוא רב�
, של חטאשאהרו� היה נקי וטהור מכל שמ� ורבב וכאמור 

וכל מעשהו היה א� ורק למטרה לתיקו� ולתועלת 
וכעת שמחתי לראות כי יסוד הרעיו� . [תשובת בני ישראל

פ ויאמר משה אל "עה( תפארת שלמהק "הזה איתא בסה
כל  )ח"ג מ"ה פ"ר( מ דאיתא"וכתב לפרש עפי )אהרו� קרב

שכדי , ח"שאינו מחוייב בדבר אינו מוציא את הרבי� יד
לעורר רחמי� על הדור לכפר עליה� צרי� שיוכל הצדיק 

ושג� הוא צרי� , שיהא הצדיק בבחינת מחוייב בדבר
כי א� יהיה הצדיק נקי מכל פשע , לתשובה על מעשיו

אינו יכול לדו� אות� לכ" זכות ולבקש עליה� , ועו� מעודו
ורק כשהוא מחוייב בדבר שג� בו יש בו שו� , רחמי�

ציא הרבי� מידי חובת� אזי יכול להו, שמ� ופג� בדבר זה

 

כ "השפיעו כאלו השפעות מכוחו כבר אז א
כ כשהיה כבר כא� בזה העול� שבוודאי "עאכו

שנשפע שפע רב של השפעות טובות לכל 
ולכ� אכ� , ענסק'א מליז"ישראל בזכות הרבי ר

אלו שיש לה� שכל נסעו להתפלל ולבקש על 
  .ההילולא' לכ' ציונו הק

, ירח� שכולנו נפעל שוי� אלעס גוטת "השי
 א מליזענסק יגנו עלינו"זכות די הייליגע רבי ר

' ה, א אוי" אייביג וזכות כל הצדיקי אמת"ועכי
ירח� שכולנו נשוב בתשובה באמת מאהבה 
ויעשו כול� אגודה אחת לעשות רצונ� בלבב 

ת וישמור אותנו ממשהו "ויעזור השי, של�
ר אוי" "חמ� מפסח אוי" תמיד או ממשהו יצה

ת יעזור שבהאי שנה נעלה לרגל "והשי, אייביג
ויעזור , ק"סח בביהמק ונקריב הקרב� פ"לביהמ

ש ומידות "שכולנו זאל� שטייגע� בתורה יר
ח והכל בשמחה בטוב לבב מרוב כל "טובות וגמ

  .בשמחה בואו לפניו ברננה' עבדו את ה
ירח� ויעזור שכל אחד יוושע מה ת "השי

שצרי� וישמח כל השבורי לב וישמרנו שמירה 
עליונה בכל מקו� שה� אוי" א זיסע אופ� אוי" 

  אייביג 
נ והבריאות "רפואות שלימות הגוהוית� 

וישפיע עלינו פרנסה , נ"השלימות הגוה
תורה , בהרחבה גדולה ללא שו� עגמת נפש

וגדולה במקו� אחד וית� לכולנו חיי בני ומזוני 
רויחי ואריכי וית� ברכות שלימות וישועות 

ק "שלימות ברכה וישועה שלימה ובני� ביהמ
  ." אייביגשוי� יעצ אוי" א זיסע אופ� אוי

 

, כ"ע, ומיגו דזכי לנפשיה זכי נמי לאחריני, לכפר עליה�
, ויהי' ה במד"ט ד"בפרשתנו תרל א"בשפא "וכ, ש"עיי
וברו� הוא וברו� שמו שכוונתי לדעת , ד"ש בתו"עיי

  ].קדושי�
הקמת המשכ� והשראת השכינה במשכ� היה והנה 

ח "א פקודי תרל"ש בשפ"מ' עי[תיקו� לחטא העגל 
משכ�  )פקודי' פר( י"ש ברש"וכמ] ה אלה פקודי"ד

ה על מעשה "עדות לישראל שויתר לה� הקב, העדות
ולכ� נבחר . כ"ע, העגל שהרי השרה שכינתו ביניה�

אהרו� להקריב הקרבנות במשכ� ולהביא לידי השראת 
השכינה כי הוא היה לו חלק בדבר בבחינת כל המחוייב 

ראל ידי חובת מצות והוא יכול להוציא בני יש, בדבר
וזה מה שאמר , תשובה כראוי על צד היותר טוב ומועיל

לכ� , מחלק� במעשה העגל למה אתה בושלו משה 
דייקא אתה נבחרת להקריב הקרבנות כי ל� , נבחרת

וכל זה היה בכדי שאתה תוציא את בני , היה חלק בדבר
 �ישראל ידי חובת תשובה שיתקבלו תשובת� לרצו

  .את השכינה ולתק� את חטא�ולהביא לידי השר
היינו שמה שעשה אהרו� , עוד לכ� נבחרתל "וי

אלא , במעשה העגל לא היתה מצד בחירתו הוא
וזהו נבחרת , שגלגלו מ� השמי� שיבחר לעשות כ�

ימי המילואי� ששימש ' ל שלכ� כל ז"וי. לשו� נפעל
עד יו� השמיני  )ג"י פסוק כ"רש( משה לא שרתה שכינה

י "ע, קריב אז שרתה השכינה במשכ�שנכנס אהרו� לה
שמשה לא היה לו שו� חלק , קרבנותיו ועבודתו

רק , במעשה העגל ולכ� לא היה בבחינת מחוייב בדבר
אהרו� הוא אשר היה בכוחו להוציא את ישראל ידי 

ואפשר עוד , ולהביא לידי השראת השכינה, חובת�
שמפני כ� לא התעסק משה במלאכת המשכ� כי א� 

יודע לצר" אותיות שנבראו בה� שמי�  בצלאל שהיה
�, וא" שברור שג� משה היה יודע הצירו" הזה, ואר

מ כיו� שלא היה מחוייב בדבר מעשה העגל לא היה "מ
  .לו עסק במלאכת המשכ� שהיה התיקו� לחטא העגל

שלכ� נבחר אהרו� ובניו הכהני� לשמש , ד"ל בס"יובזה 
שהיו כי הישראלי� , במשכ� ולא ישראלי�' לפני ד

בחטא העגל על א" שהמשכ� היה התיקו� שלה� על 
מ לא היה לה� רשות ליכנס למשכ� לשמש "מ, החטא

, שהוא כעי� אי� קטיגור נעשה סניגור, ולשרת בקודש
כ "משא, ובהיכנס� אפשר שיעורר את מעשה החטא

ורק , אהרו� שכל חלקו במעשה העגל היה רק מלפני�
נסבב , בת�יע� שיהיה לתועלת וטובת ישראל בתשו

לכ� זכה אהרו� שהוא ובניו יעמדו , שיעשה מה שעשה
לשרת בקודש ובקודש הקדשי� לכפר על ע� בני 

     )ע"שמיני תש( .'ישראל לפני ד
 

        תורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמת
  פניני  יקרי  על הפרשה

        ורהורהורהורהורהורהורהורהדברי תדברי תדברי תדברי תדברי תדברי תדברי תדברי ת
        ''''אאאא' ' ' ' המש� מעמהמש� מעמהמש� מעמהמש� מעמ

        



 

 

 

 ג

 ג

  ם ועובדות נפלאות מפי ספרים וסופריםליקוטי
ע יהודי "נכנס אל רבינו בעל הנועם אלימלך זיפעם 

נצרך שנזקק לסכום כסף גדול לצרכי נישואי בתו ובקש 
ברכה וכשיצא מן הקודש ניגש אליו אדם ובקש לתת 
בידו את כל הוצאות החתונה השיב לו החסיד שהוא 

ל "אוכשנכנס ' צריך לשאול תחילה רשות מרבו הק
וכשיצא החסיד והשיב . רבינו אינני מסכים שתקח מאתו

לאותו אדם את דברי רבינו  נעשה הלה על אתר גל 
א לאותו חסיד כי "כ הסביר ר"אח, ל"של עצמות רח
ה חוטא גדול ומכף רגל ועד ראש אין בו 'אותו איש הי

מ שלאיש זה אין כבר כל לחלוחית "מתום וכשראה הס
שמא איש זה יסתלק מן  ואחיזה בסטרא דקדושה חשש

העולם ולכן דחק בו שילך ויעשה מצוה כל שהיא כדי 
מ לינוק מחיות דקדושה של המצוה "ז יוכל הס"שעי

ולכן לא הסכמתי שתקח ממנו כי אין כדאי הדבר 
שבשל חתונת בתך יאריך אותו רשע ימים ויוסיף 

  )שרפי קודש( .י"להציק לבנ
בעיר א סיפר כי "האוהב ישראל מאפטא זיעבעל 

ל "א חולי על ילדים קטנים רח"ירוסלאב שלטה פ
וכתבו לנועם אלימלך וענה להם מי אנכי כי שלחתם 
אלי האם נביא או בן נביא אנכי אשר אדע סיבת 
החולאת רק באשר שכבר פניתם אלי אומר לכם כי 
תראו מהיום והלאה להשגיח היטב על השוחטים 

 ש"ח ויר"בעירכם ומיד שכרו אנשי העיר איש ת
  .שיעמוד אחורי בית השחיטה לראות מעשיהם

אחד שמע המשגיח כי השוחט הזקן אמר לשאר יום 
השוחטים כי עין אנשי העיר צופיות היטב על מעשינו 
ולכן עלינו לדקדק היטב ולא לעשות כמו שעשינו עד 
עתה וכשמסר המשגיח את דברי השוחט לאנשי העיר 

ינו נוכחו כולם לדעת כי דבר אלקים אמת בפי רב
א והסירו את השוחטים ממשמרתם וחמת המחלה "זיע

  .שככה
*  

הנועם אלימלך ישב המגיד מקוזניץ ' נסתלק בכאשר 
א בביתו וצחק וכאשר נשאל על כך מאנשי ביתו "זיע

ד של מעלה "ענה להם כי כעת הביאו את רבינו לבי
, לדונו על מעשיו ושאלוהו אם למד תורה והשיב לא

כ "השיב לא ואמרו לו אט ו"שאלוהו אם עסק במעש
צריכים לפסוק לך גיהנום ומיד לקחוהו כמה מלאכים 

ע והושיבוהו בהיכל הקדוש אשר הוכן "והכניסוהו לג
: בעבורו ולאחר זמן מה אמר רבינו אלימלך בהתפעלות

ראו נא איזה בורא עולם טוב יש לנו דאם כך נראה 
ע וכאשר שמעתי את "הגיהנום האיך כבר נראה הג

  )זכות אבות( .צחקתי, ים המגידסי, דבריו

  בעל הנוע  אלימל� ע"ענסק זי'ק הרבי רבי אלימל� מליז"הרה
 ]'ז חלק) [ז"תקמ(א אדר "יומא דהילולא כ

  האור מהחושךיתרון 
ענסק 'ע נסע לליז"זי" אהבת ישראל"הבעל 

וכה . להשתטח על הציון הקדוש של האי צדיק
רבינו ביקר בברלין כאשר : מסופר אודות כך
כי דרך , הפצירו בו מקורביו. עשו ניתוח לביתו

. אגב ילך לחזות שם ארמון נהדר להפליא
. ובות נעתר לבקשתםולאחר הפצרות מר

בנוסח , בראותו את הארמון פרץ בבכי ופיזם
אזכרה אלוקים : "את התפילה, של ימי הסליחות

ועיר , בראותי כל עיר על תילה בנויה, ואהמיה
האלוקים מושפלת עד שאול תחתיה ובכל זאת 

 ". ה-ה ועינינו לק-אנו לק
ענסק להתפלל על ציונו של 'נסע לליז משם
בהיותו שם פנה אל . ע"זי" נועם אלימלך"בעל 

ברלין הוא , הבט וראה: "אחד ממשמשיו וסח לו
אף על , ענסק זעירה'עיר גדולה ולעומתה ליז

מתוקה ומאירה עיר הזאת , כמה נעימה, פי כן
כאשר שב לביתו ". וכמה חשוכה העיר ההיא

כי בהיותו בברלין הפצירו בו שילך , ק"סיפר הס
שך לכך לראות את מבצר המלך והגם שלא נמ

אלימלך ' כ לציון של הרבי ר"ובבואו אח. הלך
קדוש ( .ע ראה את יתרון האור מן החושך"זי

  )ז"י' ישראל עמ
*  

אלימלך עומד ביומא דהילולא על ' רהרבי 
ומברך בשתי ידים את העומדים , קברו

ע נסע "זי" תפארת שלמה"ק "הרה. להתפלל
' על ההילולא של הרבי ר, בכל שנה לליזענסק

ואמר , ועשה שם סעודות גדולות, ע"זי אלימלך
אנחנו הרמנו כבודו של " "תפארת שלמה"ה

 ."שלא ישכחו ממנו, לימלךא' הרבי ר
יומא 'בה"כי " תפארת שלמה"עוד אמר ה

' עומד הרבי ר, אלימלך' של הרבי ר' דהילולא
ומברך בשתי ידים את , אלימלך על קברו

פעם כשהגיע , "הבאים להתפלל על קברו
תפארת "שאל ה, לליזענסק" שלמהתפארת "ה

?, "אלימלך' מי דר בביתו של הרבי ר" "שלמה
ציוה , אמרו לו כי דר שם איזה איש פשוט

וכשהגיע , לקרוא להאיש" תפארת שלמה"ה
אם צריך לאיזה , "תפארת שלמה"שאל אותו ה

ואמר שצריך , התחיל האיש לבכות? ישועה
תפארת "אמר לו ה, להיוושע בזרע של קיימא

תן לי הבטחה שתצא מביתו של הרבי " שלמה
, ת"אלימלך ואז יהיה לך ישועה בעזהשי' ר

תפארת "וה, ואחר כך נושע בזרע של קיימא, והאיש הבטיח ויצא
' אוצר ישראל עמ( .אלימלך' ד מביתו של הרבי ר"עשה ביהמ" שלמה

  )ג"רנ
  ליראת שמיםסגולה 

: שאמר ,ה"מאיר מפרימישלאן זללה' ק מורינו ר"בשם הרהשמעתי 
ילך על ציון של קבר , מי שרוצה שיהיה לו יראת שמים באמת"

 ".ויתפלל שם ויעשו דבריו פירות, אלימלך לליזענסק' הרבי ר
   )מערכת יראת שמים, דברי יצחק(

  תשובהלהתעוררות 
: ל"וז, ל"ק סארעצק זצ"יוסף לעווינשטין אבדק' ג ר"הרהכתב 
סגולה להתעוררות  כי: ע אמר"מנחם מנדל מרימנוב זי' ק ר"הרה

ביום , אלימלך בליזענסק' להיות על ציון הרבי ר, התשובה
עטרת ( .ל"עכ, ונוסעים כמה מאות רבנים וצדיקים, היארצייט שלו

  )ז"אות ק, מנחם
*  

ד "ל אב"אפרים פישל סופר ז' אומרים בשם הגאון רשמעתי 
אלימלך הבטיח ' אשר הרבי ר, כי מקובל אצלו: דנאנאש אשר אמר

אוהל ( .שלא ימות בלי תשובה, מי אשר ילך על ציון קברו את כל
  )ב"אלימלך אות רפ

  לציון נצרך הכנה במכווןלהגיע 
ושאלו , אהרן מבעלזא דרך ליזענסק' ק ר"אחד עבר הרהפעם 
לליזענסק צריכים לנסוע באופן "ש: השיב' וכו? אם לעצור? אותו
אחיו וכן כאשר נסע להכתיר את "... ולא בדרך אקראי, מיוחד
ועבר דרך העיר , ד אפטא"לכהן פאר כאב, ד"שלום הי' צ ר"הרה

הלא , אלימלך' ללכת ולגשת לציון הרבי ר: "אמר, ליזענסק
 ".עוד טרם יציאה מהבית, זקוקים להכנה מיוחדת ויתירה במכוון

  )ח"שכ' עמ, ביתו נאוה קודש(
*  

שמעתי מפי חסיד נאמן שסיפר לי שהוא היה באותו בילדותי "
לליזענסק להשתטח על ' תפארת שלמה'פעם אחת נסע ה ,מעמד
ומידי עברו דרך קראקא אמר לאנשי , ע"זי' נועם אלימלך'קבר ה

 :ל"שלומיו בזה
ל היה שואל "אם היה כאן המגיד הגאון רבי שלמה קלוגער זצ 

אני נוסע ועל ' נועם אלימלך'מדוע על קבר ה, אותי קושיא עצומה
אבל . בקראקא אין אני הולך כ"הקברים הגאונים הקדושים מנו

דכל , דאפילו עצם אחד לא ימצא מגופם, התירוץ הוא פשוט
' נועם אלימלך'ואחד הוא הבעל , העצמות גלגלו לארץ ישראל

שהתפלל ופעל את זאת שעצמותיו ישארו על מקומו כדי שיהיו 
אם , וגם עתה: ל"וסיים בזה. באפשרות לבוא ולהשתטח על קברו

רואין אנו שהוא עומד על קברו ומעוטף  אנו הולכין על קברו
פ "ץ צבי על הגש"אר( ".בטלית ותפילין ומתפלל עבור כלל ישראל

כ "ץ בקראקא ולאחמ"ל מו"ר יוסף הירש זצ"להג -ה "ברוקלין תשכ, ס' עמ

  .)ס"ת חדות יוסף ושא"ס שו"רב בטארנא מח

 יגן עלינו ועל כל ישראל אמןזכותו 

  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

  )'אדר ב -ד"תרכ( אור השמש –ר אריה לייב "רבי שמעו� שלמה מבענדער ב –
  ניס�' ז' א שנפ"י )ג"שצ( ר יעקב שי""ב ] "רמה[רבי מאיר 
  )א"ת( ח"ר שמואל סירקיש  הב"רבי יואל ב

  )ט"תקנ( מ מויטעפסק"ר' תל -ר צבי הירש"רבי שלמה זלמ� הכה� אשכנזי מוילנא ב
ק מר� רבינו משה "חת� הרה - ר פנחס מאפטא"רבי יצחק מנח� לוי מוואלברו� ב

  )ד"תרל( א"מלעלוב זיע
  )ד"תרס( יודעי בינה -ר אלעזר מלאנצהוט"מבערטש ברבי צבי אלימל� 

�ב "חת� ר -ר חנו� העני� דב"ראדומישלא ב-רבי אברה� יהושע העשיל ממאלי
  )ד"תשס( צאנז- מגריבוב

  )ז"תקמ( נוע� אלימל�' ענסק ב'ר אליעזר ליפמ� מליז"הרבי רבי אלימל� ב –
  )'אדר ב -ו"תרפ( ר אריה לייבוש מדוקלא"רבי מנח� מענדל מפריסטיק ב

אדר  -ה"תרצ( ר ישראל יעקב יוקל מוואלאווא"רבי משה דוד טייטלבוי� מלאפאש ב
  )'ב

ד "רבי יצחק אלחנ� אב )ו"תרנ( ר ישראל איסר ספקטור מקובנא"רבי יצחק אלחנ� ב
  )ו"תרנ( קאוונא

  )ו"תקפ( פ מקארי�"ר יהודה מאיר בר"רבי פנחס שפירא משפיטיווקא ב
  )ז"תרל( ח מצאנז"אחי הד -לייב מטארניגראד' יר אר"רבי אביגדור מדוקלא ב

טל , ל"ת מהרי"שו -ד פלאטיטשא�"ר נפתלי בורנשטיי� אב"רבי יהודה לייב ב
  )ט"תרמ( ירושלי�
  )ו"תרנ( ר ישראל סלאנטער"ד ברעזי� ב"לייב אב' רבי ארי

  )ו"תרצ( ר משה צבי הערש"רבי בנימי� פוקס מאראדעא וברששויא באניא ועוד ב
  )'אדר ב -ג"תשס( -�"ד י"גאב -ר יוס" צבי"אל משה דושינסקיא ברבי ישר –

  )ט"תפ( שבט מוסר -ר שלמה"רבי אליהו מאיזמיר ב
המגידי� ממעזריטש ' גנזי יוס" תל -ר אברה�"סטאנוב ב - רבי יוס" בלוק מאלעסק

  )נ"תק( ומזלאטשוב
  )א"תקצ( פ מקארי�"חת� ר -ר שמואל"רבי אהר� מקאלניבלאט ב

  )ט"תרפ( קישינב י"ר רפפורט רבינובי� הכה� לוי ר"ב גמליאל רבי
  .ח מקוידינוב"חת� רש -ר פנחס מאוסטילא"רבי שמעו� מזאוויכוואסט ב

  )'אדר ב -ד"תקצ( 'ר משה ארי"ד טשענגער ב"רבי יהונת� בנימי� עסטרייכער אב -

  )'אדר ב -ה"תרס( ישרי לב\דברי בינה -ר נת� דוד משידלובצא"רבי יצחק יעקב מביאלה ב
  )'אדר ב -ה"תרס( ר אביעזרי זעליג מקאלשי�"רבי חיי� מאיר יחיאל מראדיכוב ב

  )'אדר ב -א"תרפ( תורת רפאל -י�'ר אריה לייב שפירא מוואלוז"רבי רפאל ב
  )'אדר ב -ט"תשי( מחשבת נחו� - ר פנחס מקאנטיקוזבה"ד ואזניסנאק ב"רבי מנח� נחו� רבינובי� אב

  )ז"תקמ( המגיד ממעזריטש' א ותל"הגר' תל -דורר שמואל מאמ"רבי חיי� חייקל ב
  )ז"תקס( פ מקארי�"ר יהודה מאיר בר"רבי יוס" יוסקא משפיטיוקא ב

  )ו"תרכ( �"חידושי הרי' ר ישראל מגור ב"רבי יצחק מאיר ב
  )ט"תרצ( אור הצדיקי� -סטרעטי� –ר אהר� ברנדווי� מטורקא "רבי יחיאל מיכאל ב

  )א"תש( ישראל אהר� מאופאטשנאר "רבי יעקב שמעו� מקאלושיק ב
  )ד"תשנ( ר חנו� העני� דוב מקוידינוב"רבי אהר� ב

  .ר פנחס אלימל�"רבי אליעזר ליפא מזבארוב ב –
  א"ד מנ"כ' א שנפ"וי )פ"תר( ר אליעזר חיי�"רבי ברו� פנחס ראבינאוויטש מסקאליא ב

  )א"תקכ( מאלכסנדר דנציגר יחיאל ר"ב יאיר בצלאל רבי
  )ד"תרס( ר חנו� העני�"ק ברבי יצחק מאלעס

  )א"תש( ר אליעזר דוד"רבי חיי� אשר מראדושי� ב
  )ז"תרצ( דברי שלו� - מראזלא )השני( ר יהודה צבי"רבי אברה� מרדכי שלו� מפאמארי� ב

  )'אדר ב -ו"תרע( ש מקארטשי�"חת� ר - ר יהושע"לייבוש מטאמשוב ב' רבי יוס" ארי –
  )'אדר ב -ד"תרצ( כסנדרר יחיאל מאל"ב' רבי בצלאל יאיר מלאדז

  )'אדר ב -ח"תשל( ד מבאבוב"ר ב� ציו� הי"רבי יחזקאל דוד הלברשטא� מפאקשיווניצא ב
  )ה"תרמ) (השני( ר יעקב יוס""רבי אליקי� גע� מאוסטראה ב )מ"תר( ר יצחק"רבי ישראל מקאליש ב

  )ב"תש( ד טאפרוב"ר ישכר דוב אב"רבי חיי� הלוי מדאברא ב
  )ה"תרצ( יחיאל דנציגר מאלכסנדר ר"רבי בצלאל יאיר ב

  )ל"תש( אבוחצירא מסעוד ר"ב יצחק רבי
  )'אדר ב -ג"תקע( ענסק'ר הרבי רבי אלימל� מליז"רבי אליעזר ליפא מחמעלניק ב –

  )ב"תרפ( ד פרושי� בירושלי�"ר מאיר ולנשטיי� ראב"רבי משה נחו� ב
  .ל קאלישער'ת� רבי איציקחו, ס'ל שרה"קדושת לוי ור' ב' תל -רבי איתמר הכה� מטשזיקוב

  )י"תר( ר יהודה מאיר משפטיווקא מגזע קארי�"אבי דוב בער שפירא מסקאלא וטולסט ב
  )ב"תרפ( �"ד פרושי� בי"ראב -ר מאיר ולנשטיי�"רבי משה נחו� ב

  )ב"תרצ( ר יוס" מבארדיטשוב"רבי חיי� דוד מבראד ב
  )ע"תק( ד המגיד ממעזריטשתלמי –ר גארדיא "ר שמשו� המכונה ד"רבי אהר� מאוסטראה ב

  )ז"תרצ( ר יעקב משה"רבי שלו� סאפרי� מקאמראנא ב
  )ו"תשכ) (מספר הסופר( ר ישראל מרדכי אפרי� פישל"ד טעמשוואר ב"רבי יצחק צבי סופר אב

  )ב"תשס( ר מרדכי דוד"רבי אברה� חיי� ברי� ב
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  057-796-2493: להארות הערות וכל עני� נית� לשלוח לפקס המערכת

  בנושא האיסור לדבר בשעת התפילה
ומדור המיוחד " זכרו תורת משה"עורכי גליו� ' לכ. ש

כשמו כ� הוא כמי� קרי� על נפש ' פרקי חינו�'במינו 
נושא התפילה שנידו� בהרחבה בפרשיות  - עייפה

ברצוני לעורר על . ח לכ�"ותשוח, ויקהל - כיתשא
מדברי� אחר  )ולפעמי  בחורי ( בעיה חינוכית ילדי�

וכמה , �"ברו� שאמר ולצערי הרב ג� בחזרת הש
, זה חוזר על עצמו מפע� לפע�, שהנני גוער בה�

  )ב"ב –ב . מ( .כ למפרע"ייש, עוצה עצה וירוח לנו
בנושא " פתחו לי כחודו של מחט"כמדומני לאחר ה. ת

חשיבות ועוצמת התפילה והעברת המסר לילדי� 
, ר"זאת בשמי� בעיקר תפילת תשבוכמה מחשיבי� 

, המחנ� מעודד ומבליט את המצטייני�\וכשהאבא
ובכל זאת לצערינו נשארי� כאלו שארית הפליטה 

לא רק שלא מתפללי� . שטעוני� יותר תשומת לב
אלא כמו שציי� השואל הנכבד נכשלי� בדיבור 

  .במקומות שאסור לדבר בשעת התפילה
חדש שעלה עולה : ד"לתאר לה� במשל למהאפשר 
רק שמע , שמעול� לא ראה בית מדרש, ק"לארה

ל אצל אנשי� "בירר הנ -שיש מקו� שמתפללי� ש�
, "בית כנסת -בית מדרש"היכ� ישנו המקו� ששמו 

מצא בית מדרש ועמד כעני , לשמחתו יגעת ומצאת
, אחד המתפללי� ע� לב רגיש, ד"בפתח מפת� ביהמ

לבבי ואמר ' שלו� עליכ�'ניגש אליו נת� לו בחביבות 
� -מקומ� איתנו בבית מדרש, לו למה תעמוד בחו

לא ידע הליכות ', עולה חדש'היות והוא היה כמוזכר 
ע סימ� "קיצושו( בית מדרש כדוגמת הנפסק בהלכה

דאסור ', בית מדרש ובית כנסת'דיני קדושת  )ג"י
לא מנשקי� , נוהגי� בו כבוד, לדבר ש  דברי  בטלי 

וי להראות רק אהבת ש� ילדי� קטני� כי ש� רא
ומי שצרי� לקרוא , ולא נכנסי� ש� סת�, ת"השי

לחבר נכנס ש� קורא איזה פסוק ואז קורא לחבירו 
כאמור האורח לא ידע דברי� פשוטי� . ש"בחו� עיי

כ המארח ע� מאור פני� הסביר לו בקצרה "אלו וע
הוסי" לו שצדיקי� אמרו שאחד ' ואפי, את הדברי�

מקומות אצל כלל ישראל  הדברי� שראו בחוש שהיו
שהשואה הנוראה לא פגעה בה� בגלל שעדות אלו 
, כיבדו במאוד בית מדרש� שתמיד נקי ומצוחצח

ברצוני : מוסי" המארח. וא" אחד לא מעיז ש� לדבר
 )סימ� יד הלכה א( ע"להבהיר עוד שבספר קיצור שו

משהתחיל ברו� שאמר עד לאחר : "ל"נפסק הדי� בזה
בלשו� ' פסיק בדיבור אפיגמר התפילה אסור לה

כ חמור עני� להפסיק בדיבור שיש דיני� "וכ -"הקודש
מיוחדי� ע� קטעי תפילה שמאוד חשובי� בתפילה 

 �" המבור�' ברו� ה"לענות " אמ� יהא שמיה רבא"כגו
וכשאוחזי� לאחר  -או לומר קדושה ע� הציבור

  . צרי� לדעת כיצד לנהוג" ברו� שאמר"
תדע : שוב ואמר לאורח דברי� אלו חזרכשהובהרו 

. שאצלינו ההלכה היא קובעת לנו המותר והאסור
הלכה היא יותר מתמרור אדו� שכל נהג יודע שאסור 

�ע יהודי "כשנפסק די� בשו, לנסוע באדו� בשו� אופ
לכ� ילד שיודע , ע"לא מעיז לעבור על הנפסק בשו

זה , "אסור לדבר אחרי ברו� שאמר"שנפסק בהלכה 
עני� . נ ממש"לדבר רק בפיקו מצד שאי� אפשרות

אני . ההלכה מאוד חשוב ויש לעורר זאת שוב ושוב
, ברו� בוא�, שמח שבאת להצטר" אלינו להתפלל

אבל רצינו , אנחנו מחכי� ל� ואוהבי� אות� מאוד

        פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�

        הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� 
        ויוע� חינוכיויוע� חינוכיויוע� חינוכיויוע� חינוכיויוע� חינוכיויוע� חינוכיויוע� חינוכיויוע� חינוכימחנ� מחנ� מחנ� מחנ� מחנ� מחנ� מחנ� מחנ� 

שתדע את הליכות ומנהגי ואיסורי ע� ישראל בבית 
כששמע האורח . ובשעת התפילה בפרט, מדרש בכלל
כ מעומק הלב וח� ח� ל� שהסברת לי "שיי: כל זאת ענה

זה אינו , בטוב טע� את ההלכות שאדע כיצד עלי לנהוג
שונה מאחד שנוהג ברכב שחייב הוא לידע את חוקי 
התנועה ולהכיר את התמרורי� כא� אי� כניסה ואיזה 

עכשיו אדע שיש מה ללמוד ', מהירות מותר לנסוע וכו
אסיר  כ אני"וע, לדעת כיצד מתנהגי� בבית מדרש

  ...תודה ל�
יתכ� שיש כאלו : המחנ�\פונה האבא יקרי ילדי  

ילדי� כמו עולי� חדשי� שפשוט לא יודעי� הכל א� 
כל אחד , ל לדוגמא שאסור להדליק בשבת חשמל"הנ

" שבת" "אסור"כי מתי שהיה פעוט כבר צעקו לו , יודע
כ תפילה שמתחילי� "כמו. ונחקק בעצמות לכל החיי�

, � חסר הידע וההרגל שאסור לדברכשהילדי� מתבגרי
א� העולה החדש קלט שאסור לדבר בשעת התפילה 

  .ג� את� יכולי� לקלוט זאת
ההורי� המחנכי� מוטל העול להחדיר לה� עלינו 

וא� , פשוטו כמשמעו" אסור"בעוצמה שיש דברי� ש
כשהילדי� ירגישו , זה אסור בורחי� מזה כמו מאש

 - בשעת התפילהלמחנ� על דיבור \הזעזוע שיש לאבא
הוא ' היתכ� כשיהודי מתפלל לה...ת"ע� שאגת אמ
ע "ו עוברי� על סעי" בשו"היתכ� שח. ?מפסיק בדיבור

  .ז מזעזע עד מאוד"הרי
מעשה ביהודי יקר ולו : סיפורלה� שימעו אומרי  

עד , ה השיא כמה מצאצאיו"משפחה ברוכת ילדי� וב
 פנה אליו, שיעזור לו' שת� אצלו הכס" והתפלל לה

ימי� איזה עשיר ' ק למס"חבר ואמר לו שהגיע לארה
ויש לו ', הכנסת כלה'ונגיד גדול שנות� סכו� אדיר ל

וכ� עשה , שעות קבלה לא צרי� להרש� רק תיגש אליו
כשהגיע תורו להכנס החל להסביר לעשיר את , האיש

ובאמצע הפגישה האב הנצר� , מצוקותיו וחובותיו
וממשי� , ר ע� חברמוציא פלאפו� מכיסו ומתחיל לדב

תו� כדי להתחנ� לעשיר כמה שהוא נצר� לעזרתו ושוב 
מפסיק הנצר� ומתקשר למחות� שלו ואומר לו שכדאי 

פ "וכ� הוא עושה כמה וכמ - 'ג� להזמי� שכני� וכדו
ותו� כדי שהוא מבקש עושה ומתעסק בדברי� 

: אומר לו העשיר, כשחיכה למוצא פי העשיר. אחרי�
אתה צרי� , אינ� מ� הישוב, מיד עזוב את חדרי, חצו!

, היכ� הדר� אר�" אתה חונ� לאד� דעת"לכוי� בחוזק ב
אתה בא לבקש עזרה ואתה מזלזל בי ולא מתייחס אלא 

, ל� מפה', מתקשר לאנשי� כיצד אינ� מנומס וכו
  ...ושילחו בבוז ממנו

, כולכ� יודעי� כי סדר התפילה מחולק יקרי ילדי  
היתכ� , לק הוא בקשותוח' חלק אחד משבחי� את ה

' ואומר יהי כבוד ה' שתו� כדי שאתה משבח את ה
! זה חוצפה ממש? ואתה מדבר ע� חברי�, לעול�

מבקשי� בקשות על רפואות ועל הבנה בתורה ומשיח 
, זה בושה וחרפה, ומפסיקי� בדיבורי� בטלי�, שיבוא

  !פשוטו כמשמעו
שלט בבית מדרש אשר בעיר  -מודעה ' היו� תלויעד 

יהודי  "שבהונגריה מלפני השואה " ודפעסטב"
ו "זה גור� ח, "לא לדבר בשעת התפילה...רחמנות

  .'ירח� ה', שבמקו� ישועת ה
מא� דאישתעי בבי : "ק החמורי�"מדברי הזוהאצטט 

ווי ליה דגרע , כנישתא מילי� דחול ווי ליה דאחזי פרודא
, ווי ליה דלית ליה חולקא באלהא דישראל, מהימנותא

ולית ליה , דהא לית אלהא ולא אשתכח תמ�דאחזי 
ואנהיג קלנא בתקונא , חולקא ביה ולא דחיל מיניה

מי שמדבר בבית הכנסת אי� לו ' פי, "עילאה דלעילא
אבות ( "עבודת ישראל"ובספר , ו באלוקי ישראל"חלק ח

בשעת [כי כשמדבר דברי� בטלי� "כותב  )ה"ה מ"פ

פניו ממנו דומה כמי שמדבר ע� המל� והופ� ] התפילה
איזה פני� [, ואומר אדוני המל� אי אפשר לי לדבר עמ�

". הרי הוא דוחק רגלי השכינה ממש] יש לכזה איש
המדבר מתי שאסור לדבר בי� ברו� שאמר עד אחרי 

  .ו דוחק רגלי השכינה"ע בוודאי שהוא ח"שמו
האמרי בחיי אביו  א"ני' שליט'ר מויז"ק אדמו"ככשזכרוני 

ני� חומרת הדיבור בשעת התפילה דיבר בעא "חיי  זיע
בגמר הדרשה חוצבת , ז"� ומינו משגיחי� ע"וחזרת הש

להבות אש נענה האמרי חיי� שג� הוא מתמנה משגיח 
כאלו וכאלו נספר לילדינו ואז . לא לדבר בשעת התפילה

  .ה ה� יקלטו חומרת הדבר"בעז
זה ' לילדי� הטהורי� שוב ושוב וחזקה כי בעזרת הנסביר 

. זהו תעמולה שלא תשוב ריק�, �יחדור לה
מחנ� חוזר ושונה חומרת איסור הדיבור ע� \כשאבא

ישנו ספר יקר [ה ישתפר המצב "בעז... ל"דוגמא אישית וד
שמומל� ללמוד ממנו קטעי� , "ס"הליכות תפילה וביכנ"

זה חובתינו להרגיל� ]. שבו מחדיר גודל וחומרת הדברי�
ה ויראה טהורה ה יהיו מגודלי� בתור"ולחנכ� עד שבעז

  . כיאות
, ל"יעקב שמשו� מרגליות זצ' ח ר"כא� את זקני הגהאזכיר 

שהיה מיוחד בעבודת התפילה על חומרת הדיבור בחזרת 
אור "וכ� הודפס בקונטרס מראש צורי� בספר , �"הש
ועל גודל עונש המשוחחי� בשעת התפילה תמיד " יקר

ת ד בשע"עורר בקול חוצב להבות נגד המשוחחי� בביהמ
ולא נשא פני , � וקריאת התורה"חזרת הש, קדיש, תפילה

ופע� . שועי� ובכל כוחו הטי" מוסר באזני המזלזלי� בכ�
אנשי� נכנסי� לבית הכנסת חכמי� : אמר בכאב לב

או . לעשות מצוה ויצאו טיפשי� שקילקלו כל התפילה
ל "נ נקיי� בלא חטא ויוצאי� ר"שהיה אומר נכנסי� לביהכ

באחת !... דיבור בשעת התפילהמלוכלכי� עקב ה
היה ' � וכו"מדרשותיו בנושא איסור שיחה בחזרת הש

לאחר , מתאר יהודי שנזהר לא לדבר כשאסור לדבר
אריכות ימיו ושנותיו פותחי� לו שערי ג� עד� שהרי כל 

לעומת זה המדבר . ע"ר פותחי� לו שערי ג"העונה איש
�ר כיצד והיה מתא, כשאסור לדבר סוגרי� לו שערי ג� עד

א� , מלאכי חבלה רודפי� אחריו והוא רוצה להינצל מה�
  .כ"ע. ע"היות ודיבר בשעת התפילה טורקי� לו השער בג

תתרגלו לא לדבר בשעת : אפשר להזכיר לילדי�כ "כמו
והרי , סגולה לאריכות ימי� -התפילה ומת� שכרה בצדה 

כי ' איתא בספרי� הק. א רוצה לזכות לאריכות ימי�"כאו
הר מלדבר בשעת התפילה מסוגל לאריכות ימי� מי שנז

שעת 'בפה 'יתיקה 'שת "ור' נוט ה'ב'י'ש -ושיבה טובה
  .)ב"כ' ספר המי  סי( .תפילה'ה
  

  :לסיכו 
, ל כמוב� נבנה לה� מערכת חיזוקי�"להגיע לכל הנכדי 

ילד שלא מדבר במקו� שאסור לדבר נרומ� אותו 
כה אבל יש לידע ההל. 'לפעמי� נותני� פרס וכדו

נבליט לה� גודל , "וגוערי� בו"המפורשת מי שמדבר 
וגודל . העונש העובר על האיסור לדבר בשעת התפילה

כמסופר . ההפסד שמפסידי� על הדיבור בשעת התפילה
א שהיה מפורס� בגודל אהבת "ק האהבת ישראל זיע"מכ

אבל על ' אהבת ישראל'שכ� נקרא , ישראל שבערה בו
ופע� הוציא  –ה לא ויתר איסור שלא לדבר בשעת התפיל

נהיה כולנו ... מבית מדרשו אחד שדיבר בשעת התפילה
דוגמא אישית שלא יימצא גדול שמדבר מתי שאסור 

נסביר לה� בטוב טע� שלדבר בשעת . ק"לדבר ודו
ע ואנו מחוייבי� "התפילה זה איסור חמור כי כ� נפסק בשו

 ר שנזכה כולנו להיות בבחינת לשמור ולעשות"יה. ע"לשו
רצונ� נתחזק בלא לדבר בשעת התפילה ובזכות זאת 

�  .א גוט שבת. יתקבלו התפילות לרחמי� ולרצו� אמ
 

        מזל טובמזל טובמזל טובמזל טוב
ורוד� צדקה , לידידינו היקר

  כליל המעלות, וחסד
  באר שבע - ו"הי אהר� דעיאהר� דעיאהר� דעיאהר� דעימר 

 'תחי לרגל שמחת הולדת הנכדה
  צ"בשעטומ

ת ושובע ר שיזכה לרוב נח"יה
  .ס"שמחות וכט

        !!!!הונצח בעילו! שהונצח בעילו! שהונצח בעילו! שהונצח בעילו! ש
  ש היקרי!"י כמה מחשובי אנ"ע

נ המנורה הטהורה "לכבוד ולע
ק האלוקי הרבי רבי אלימל� ק האלוקי הרבי רבי אלימל� ק האלוקי הרבי רבי אלימל� ק האלוקי הרבי רבי אלימל� """"הרההרההרההרה

            עעעע""""זיזיזיזי    ענסקענסקענסקענסק''''מליזמליזמליזמליז
  א אדר"לולא כיומא דהי

זכותו הגדולה והקדושה תג� 
עליה! להוושע בכל הישועות 

  .ר"אכי

        נאמנהנאמנהנאמנהנאמנה    ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
מעולקבל לבר�  הננו היקר כ"ל דינו  די ת ,י מידו ה ת ו מעלו ה ד! כליל  פניו לכל א מאיר  , ו

מכיריו הוב על  פניו, א סוכה על  ת ח� נ ת, וענוו פ תו  מעשוח לרובי ה ד ו החס , וחה רב 
הועיל דקי ל דר מד  דמו, מל מר� א ת  מש  א ה"ששי הקו זיע"ר  מסי"ט    נ"א ב

  א"שליט מנח! אהר� גולדברגמנח! אהר� גולדברגמנח! אהר� גולדברגמנח! אהר� גולדברג' ח ר"הרה
  צ "לרגל שמחת הולדת הבת בשעטומ

ת לחופה "ולגדלה לתורה ולבע, ח"ומכל יוצ ות רוב נחת ממנהיזכה לרו

   ×¼þ¼ôí ³þ−³×³. ולמעשי! טובי!

        לתודהלתודהלתודהלתודהזמור זמור זמור זמור ממממ
התורמי! לכל  אלו 

שנענו לבקשתינו 
פו בעי�  השתת ו

ה   .בפורי! יפ
הא  משכורת! ת

ה מאת  ימ של
  .ת"השי

 

        להתפלללהתפלללהתפלללהתפללא א א א ננננ
רחמי! רחמי! רחמי! רחמי! ולהעתיר ולהעתיר ולהעתיר ולהעתיר 
        עלעלעלעל

יצחק ב� לאה יצחק ב� לאה יצחק ב� לאה יצחק ב� לאה     ''''רררר
ש ש ש ש """"לרפולרפולרפולרפו        ''''שיחישיחישיחישיחי

  .יייי""""בתושחבתושחבתושחבתושח
 


