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כ למה נכתב זה תיבת "א' רק מעמיו מהע	 שלו ע	 ישראל הק
אמור ואמרת להזהיר גדולי	 על הקטני	 ' ל פי"בעמיו ואמנ	 רשיז

על הכל דרשות ' ל הק"כ דורש רשיז"ל ג"וכ� על שאר כל הדיוקי	 הנ
פ כל זה "ס ולכ� יל"ש פשטי	 עאק י"מ בתוה"ל ומ"כמובא בחז
ל בעוד אופ� שכא� התורה באה ללמדינו יסוד גדול "ודיוקי	 הנ

וללמדינו , ליל� בו בדר� הישרה' שהוא ההקדמה והיסוד לעבודת ה
בא שהנה ה	 הכהני	 הצדיקי	 היתה עבודת	 שה	 הקריבו קרבנות 

והשיבו את ישראל בתשובה והקריבו עולות וחטאות ותמידי	 ' לה
ז ג	 תמיד החזירו את ישראל בתשובה שלימה והשפיעו "עידו

עליה	 תשובה והרהורי תשובה וה	 אלו הכהני	 הקדושי	 עיקר 
, ת"עסק	 בימי	 הה	 היה רק זה ועסקו בעיקר רק בעבודת השי

וממילא שהיתה מעלת	 רמה ונשגבה מאוד ולכ� נצר� להזהיר	 
לכ� הזהירה אות	 ו ו"ו בגאות והתנשאות ח"שלא יבואו ליפול מזה ח

ת אומר לה	 לנפש לא יטמא בעמיו שבא לומר "ק כא� שהשי"תוה
שזה הכה� הנעלה לא יטמא את עצמו בגאות על ידי שיחשוב שהוא 

ולכ� ג	 כתיב אל הכהני	 בני , מיוחד ומעולה בעמיו לשבח ולתהילה
ל ומצד שה	 בני "שה	 יחסני	 מצד עבודת	 הנ' אהר� לומר שאפי

, "ואמרת אליה	 לנפש לא יטמא בעמיו"כ "ו משז שידע"אהר� עכ
ל "היינו לא לטמא את עצמו חס ושלו	 על ידי שהול� ע	 גאות כנ

שמרגיש את עצמו גבוה מעל כול	 גבוה מעמיו גבוה משאר ע	 
וכ� לאיד� , ישראל שזהו בעמיו שמרגיש עצמו מיוחד בתו� עמיו

  .גיסא הרמז בעמיו על אנשי	 פחותי	 שקרויי	 ע	
מעמיו אלו הפחותי	 ' על עמ� הפחותי	 שאפי' בעמיו'רומז מוכ� 

שבל  בעמיושיזהר שג	 עליה	 לא יתגאה ולא יטמא בגאות זו 
יתגאה חס ושלו	 על הפחותי	 שבה	 אלא שיזהר שלא יהיה גבוה 

  .ולא ירגיש עצמו גבוה מעליה	
וכל אד� יהיה בעיני� ע שאמר וכתב "ל זי"ז  �"אגרת הרמבבוכמובא 

א	 עכשיו אתה במעלה רוחנית ' ואפי וחשוב יותר ממ� גדול ממ�
ז דע והתבונ� בזה שאילו וא	  "גבוהה ממנו והוא פחות בה ממ� עכ

היה לו החינו� של� והיה מקבל ומתחנ� באותו חינו� שאתה קיבלת 
כ נמצא שהוא "ז הוא היה יותר טוב וחשוב ממ� א"והתחנכת אז עיד

כ אתה "משא, � כראויבבחינת שוגג ותינוק שנשבה שלא התחנ
שוודאי התחנכת מיט א ריכטיגע חינו� היית צרי� להיות יותר 
במעלה ממה שאתה עכשיו וא	 כ� יש עלי� טענה למה נראה אני כ� 

ל והוא "כי אני נקרא מזיד רח, כ לפי זה יוצא שאני גרוע ממנו"וא
וממילא , ל"נקרא שוגג שהוא לא קיבל החינו� הטוב שקיבלתי אני כנ

לנפש לא יטמא בעמיו היינו אפילו אלו הפשוטי	 שבעמיו לא שזהו 
ו אלא ירגיש שא� ה	 העמ� "יטמא את עצמו להתגאות עליה	 ח

  . ה	 יותר גבוהי	 וטובי	 ממנו
שאתה ' שאפי' י להזהיר גדולי	 וכו"רש' אמור ואמרת כפיוזהו 

שאתה כה� מאוד חשוב ' מהגדולי	 לא תתגאה על הקטני	 שאפי
. ע לכו� עצמ� לפני העמ� הפשוטי ע	 שאינ	 כמו�ז ד"ויחס� עכ

  .ירח	 המרח	 ישמור המרח	 עלי ועל כל ישראל
העני� הוא ההקדמה ויסוד לכל האידישקייט ולכל הדברי	 וזה 
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אל משה אמור אל  'ויאמר ה"בפרשת� 
הכהני� בני אהר�  ואמרת אליה� לנפש לא 

, ס"פשטי	 עא' ובתורה אי, "יטמא בעמיו
ד ולפרש כא� כמה דיוקי	 שהנה "וממילא יל

נכפל כא� אמור ואמרת א	 כ� יש להבי� מהו 
קוד	 אמור ואמרת ולמה כתוב הכהני	 בני 
אהר� והרי אנו כבר יודעי	 שהכהני	 בני 

' ד מהו בעמיו והרי לכאו"ועוד יל, אהר� ה	
דבר זה הוא פשיטא שהרי ממי מדברי	 כא� 

הטובי	 שזה ההקדמה של ענווה ושפלות 
יכולה ' רוח שרק כשיש את זה אז העבודת ה

להיות אוי� די ריכטיגע וועג בדר� המל� כי 
ו עלולי	 חלילה ליפול "חסר אז ח א	 זה

לטומאת מצורע של גיאות די גרעסטע 
  .טומאה רחמנא ליצל�

יש לנו לעצור לרגע להתעכב ולהתבונ� ובזה 
בעני� זה שהנה מצד אחד במקו	 אחד כתב 
דנגעי	 באי	 על עוו� לשו� הרע ומאיד� 

 'ב' המש� בעמ

, משלו אכלנו צורבפייט 
בשיר וקול תודה נבר� 

חסדו גבר ' לאלוקינו וכו
  .לעול	' ואמת ה, עלינו

מה השייכות ואמת לכאורה 
למה שאמור לעיל על אר+ ' ה

מזו� וצידה ' חמדה טובה וכו
ומהי ', השביע לנפשינו וכו

הוה ליה ', ההמש� ואמת ה
' למימר וחנו� או ורחו	 ה
שהיא התואר לחסדי	 

  .מנוורחמי	 שעושה ע
לומר דהכוונה היא ואפשר 

דיש חסדי	 נגלי	 לעי� כל 
שה	 חסדי	 שהאד	 נהנה 

ויש חסדי	 שה	 , מה	
מכוסי	 מעינינו שה	 נראי	 
לנו כהיפ� ממידת החסד 
והיינו היסורי	 והגבורות 

אמנ	 , שבאי	 על האד	
מאמיני	 בני מאמיני	 אנו 
שהכל ה	 חסדי	 והכל הוא 

  .לטובה
בש	 צדיקי	 על וכדאיתא 

מה שמתפללי	 גומל חסדי	 
הוי כפל לשו� ' טובי	 ולכאו
אלא הכוונה , חסדי	 טובי	

שישפיע עלינו חסדי	 כאלו 
שנראי	 בעינינו הגשמיי	 

וכ� מה שכתוב , שה	 טובי	
חסד� היינו שנראה ' הראנו ה

ולא , בעינינו שה	 חסדי	
שנצטר� לאמונה שה	 
חסדי	 רק שנראה מיד שה	 

ק דגל "ועיי� בספה(חסדי	 

  .)וירא' מחנה אפרי� סו� פ
מה שאמר הפייט� חסדו וזהו 

היינו כהמש� למה , גבר עלינו
שאמר ברישא על אר+ 

ומזו� וצידה , חמדה טובה
והיינו חסדי	 , השביע
  .מגולי	
לפעמי	 יש חסדו גבר אמנ� 
היינו גבורות  -גבר -,עלינו

דה	 דיני	 שהחסדי	 באי	 
ה על ידי באופ� של גבור

על זה המשי� ', יסורי	 וכדו
שהקדוש ', ואמת ה: ואמר

ברו� הוא אמת ומידתו אמת 
, ומאמיני	 אנו שהכל לטובה
ועשייתו אמת לאמיתו 

אייר (. להיטיב לברואיו
 )א"תשנ

מהו ' כ לכאו"וא, במקו	 אחר כתוב שה	 באי	 בסיבת עוו� גיאות
אלא התירו+ הוא שאי� כא� שו	 סתירה ושתי , אמתהפשט ב

ר וגיאות ה	 היינו ה� כי הנה כשיהודי מסתובב "ל לשה"הסיבות הנ
והול� וחי בעולמו ע	 מידות טובות וענווה אז ממילא ג	 אינו יכול 
לסבול את הגיאות והלשו� הרע כי הרי מצינו שעל זה כתוב בדד 

טע	 שמאחר שהוא ה' י הק"ישב מחו+ למחנה וכמו שמפרש רש
גר	 פירוד לבבות שה	 מביאי	 לחורבנות ורכילות ופירודי	 בי� 

כ שלכ� בדד ישב מחו+ למחנה מדה "הוא עונשו כמו' ישראל הק
אבל להיפ� מידה טובה מרובה שיהודי טוב אינו סובל , כנגד מדה

ר וגאות ה	 היינו ה� "ל לשה"ר וממילא נמצא שהנ"הפירוד והלשה
לויבט נישט ולא יכול וא� לא מסוגל לדבר לשו� כי בסת	 יהודי ער

ואינו מסוגל לעולל זאת לחבירו כי הוא , הרע ולקבור את רעהו
י "ל שזה ע"העניו האמיתי שהוא יודע שחבירו יותר טוב הימנו כנ

  .ל שבזה מונח כל המידות טובות"ענוה כנ
שהיא מדה  וכאשר תנצל מ� הכעס: "ל"� הנ"באגרת הרמב' וכדאי

תעלה על לב� מדת הענוה שהיא מדה  ,טיא בני אד	רעה להח
ל ולכ� "שהיא יסוד המידות טובות כנ" טובה מכל המדות טובות

ממילא א	 הוא מלא מידות טובות הוא אינו יכול לסבול לדבר 
כ א	 חלילה הוא מלא בגיאות וחושב "משא, ר"רכילות ולשה

 ל"שכול	 צריכי	 להתכופ� אליו שזה מחשבה הבאה מגיאות רח
כי הוא לשיטתו דדווקא , ל"ר כנ"אז מזה הוא בא לגיאות ולשה

עליו חייבי	 אחרי	 להביט והוא החשוב ביותר וכול	 צריכי	 
להשפיל עצמ	 אליו אבל הוא יסתכל על כול	 מלמעלה ממרומי 

ל הגיאות הזאת מביאתו ללשו� הרע "ולכ� ממילא רח, ל"גאוותו רח
אליו אז הוא מדבר עליו  כי א	 אחד אינו מכניע עצמו, ולרכילות

וממילא , ל"� ולאבדו רח'ר ורכילות או� ער ויל יענע	 פאטער"לשה
, ג	 גור	 לו חורבנות ומחלוקת ומדבר עליו כל דבר האסור

, ר חד ה	 ולכ� ה	 קשורי	 זה בזה"וממילא נמצא שגאות ולשה
אבל מדה טובה מרובה שכשהוא מתנהג בענווה ושפלות רוח 

בעל לב נשבר ויודע שכול	 יותר חשובי	 ומידות טובות והוא 
ולכ� ג	 , ר"ממנו ממילא הוא אינו יכול לסבול לעולל גיאות ולשה

להיפ� ה	 היינו ה� שענווה שהיא היפו� הגיאות מביאה את היפ� 
ר שהיא מביאה לשמירת הלשו� ואהבה ואחוה ושלו	 "הלשה

וריעות שאז בא למעלה שהוא מתכופ� לכל יהודי ורואה על כל 
הודי רק מעלותיו ורק טוב ויודע שהוא יהודי יקר וחשוב וצריכי	 י

ולכ� הוא מכניע עצמו ליהודי	 ואוהב את כל , לכבדו עוד ועוד
  .ז מגיע לשלו	 וריעות"היהודי	 ועי

כ בדד ישב "פ מש"ולכ� יל, ס"פשטי	 עד א' ק אי"בתוהוכידוע 
דד יש להתבונ� בזה למה צרי� באמת לישב ב' מחו+ למחנה ולכאו

ל כבר פירש שמשו	 שגר	 לפרוד "ואמנ	 רשיז, מחו+ למחנה
  .ל"לבבות לכ� עונשו שיהא הוא בדד ר

ה כביכול אי� אני "א שהרי על הגאה אמר הקב"פ באופ"ילאמנ� 
ע "ומאחר שהרבש, והוא יכולי� לדור ואיני יכול לעמוד לידו כביכול

 לונדו� -ב"ארה -אר! ישראל
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        ''''אאאא' ' ' ' המש� מעמהמש� מעמהמש� מעמהמש� מעמ

        
ל "הנ' לפרש כפל המילי	 אמור ואמרת וכ� לפרש קושי

וג	 מהו , שהרי ממילא אנו כבר יודעי	 שה	 היו בני אהר�
  .בעמיו

ע אומר למשה רבינו "היינו שהרבש' אמור ואמרת'פ "ויל
י דברי התורה ודברי מוסר "לבנ אמור שתאמר ותגיד

ח "וכיבושי� לפי העני� בכל עת וממילא שזה הוראה כלפי הת
שבכל דור ודור שה	 אתפשטותא דמשה בכל דור ודור 

ומרמז דבר זה ' לע	 ה' ומלמדי	 כמוהו תמיד תורת ה
ח שבכל הדורות שה	 "ל על הצדיקי	 הת"שבכא� אמור כנ

לומדי	 כל ישראל  ת ומה	"היו כל כול	 תורה ועבודת השי
את דבר ' כ כא� אמור לע	 ה"ח מקיימי	 מש"י שאלו הת"ע
כ קשוט אחרי	 "ל קשוט עצמ� ואח"והנה זה יש כלל בחז', ה

וזהו שבא לרמז הפסוק כא� אמור ואמרת דהיינו קוד	 אמור 
אל הכהני	 שתאמר לה	 שקוד	 יקיימו ה	 אמור לעצמ	 

כ יהיה "	 ואחשקוד	 יאמרו לעצמ" אל הכהני	 אמור"שזהו 
שאחרי שיאמרו זה לעצמ	 אז יוכלו לומר זאת לבני  ואמרת

שאז אחר שקיי	 קשוט עצמ� יכול , ישראל ע	 קדושי	
כ קשוט אחרי	 ולא שזה המוכיח יעשה בעצמו "לקיי	 אח

אי� זה כ� אלא .. מה שהוא רוצה ולשני ית� ויאמר דיעות
ח	 יר, כ תוכל לומר לאחרי	"ל� לעצמ� ואח' אמור'קוד	 

וזאת תמיד יש לזכור וזאת מלמדתנו . י"המרח	 עלי ועכ
  .התורה

שיזכרו שה	 בני ' מרמז להצדיקי	 העובדי ה" הכהני�"וכ� 
אהר� שהוא היה אוהב שלו	 ורוד� שלו	 וילכו במידת אהר� 

ח מרבי	 שלו	 בעול	 לקרב את כל ישראל "כ ת"כמש
, ש"ז מקרבי	 אות	 לאבשב"בסבר פני	 יפות שממילא עיד

לנפש לא יטמא "ק "ועל זה בא כא� המאמר בתוה
א	 ה	 רואי	 א נידעריגער שסר מ� ' לומר שאפי,"בעמיו

זו מפורש שהוא ' ל שלכ� הוא קרוי בעמיו שבחי"הדר� רח
בחינה קטנה מבחינת ע	 שהוא מאוד רחוק מהטוב ונמרח 

ז ג	 עליו מזהירה "בעבירות פו� פראסטע נידעריגע עכ
  ... לנפש לא יטמא בעמיוח "התורה את הכהני	 והת

ו "שאל תאמר לזו הנפש הרחוקה טמא אתה בעמיו חהיינו 
ו הס "ולכ� אי� מה לעבוד עמו ולקרבו שוב להקדושה ח

אל תאמר לו טמא טמא צא החוצה אלא , מלהזכיר כזה

, אומר שלא יכול לעמוד לידו וחייב לנוס הימנו 
ע כביכול לא יכול "בא לרמז שא	 הבוכ ממילא זהו

להיות לידו ולעמוד ש	 אז מחוייבי	 כל ישראל לא 
לעמוד לידו ואסורי	 להיות לידו ולכ� שזהו בדד 

ע לא יכול "ישב מחו+ למחנה בגלל שא� הבוכ
  .להיות באותו מקו	 ולדור עמו כביכול

לעני� זה הקוד	 מה שכתב אמור ואמרת ונחזור 
ולי	 על הקטני	 ובפשטות י להזהיר גד"ופירש

הפשט בזה הוא על עני� החינו� שהכהני	 הגדולי	 
א� אפשר . יחנכו את הכהני	 הקטני	 וילמדו אות	

לפרש עוד מהו להזהיר גדולי	 על הקטני	 דהיינו 
שמזהיר אות	 שהכהני	 הגדולי	 יירדו אל הקטני	 
או� זאל� זי� ארפלאז� כמו שלימדתנו התורה על 

ל ולא יחשוב לו הכה� גדול שמדוע "עני� הענווה כנ
שהוא יתכופ� אל הקטני	 והרי הוא גדול מה	 לזה 

להזהיר גדולי	 על הקטני	 ' אמור ואמרת' 'אי
שהוא ג	 כפשוטו שה	 יחנכו אות	 וממילא כלול 

ל שעבור לחנכ	 ג	 ירדו אליה	 "בזה עני� הנ
ויתנהגו בענווה ושפלות רוח כלפיה	 ויקרבו 

ולהדריכ	 ולא יתנהגו ' דת הוירוממו אות	 לעבו
והכל מאותו עני� של ענווה וממילא , בגדלות מה	

אלו הצדיקי	 בני אהר� די גרויסע יחסני	 א	 יש 
י זה יכולי	 "לה	 את הענווה ושפלות רוח אז ע

ולהתעלות מדרגה ' להתרומ	 ולבוא לעבודת ה
ז יכולי	 לזכות לכוח התורה כמובא "ועי, לדרגה

למי	 מה מי	 הולכי	  ל שהתורה נמשלה"בחז
ממקו	 גבוה למקו	 נמו� כ� תורה מתקיימת במי 
שדעתו שפלה עליו ומנמי� עצמו בענווה ושפלות 

י משה רבינו שהיה "ק קיבלנוה ע"וכ� התוה, רוח
, העניו מכל האד	 וכ� על הר סיני המרומז לענווה
שבזה רואי	 אנו שיסוד לקבלת התורה וקיומה הכל 

ולכ� הצדיקי	 , ושפלות רוח י מקו	 של ענווה"רק ע
וכמה , יכלו להתעלות העכער או� העכער' עובדי ה

שיותר הולכי	 מדרגה לדרגה ה	 נהיי	 עוד יותר 
אמור . (ענוי	 גדולי	 ועוד יותר שפלי רוח גדולי	

  )ע"תש
  

' ק אי"ובתוה, לנפש לא יטמא בעמיו' וכו' הויאמר 
ל מהו שנכתב אמור "יש לדקדק כנ' ס ולכאו"פשעא

אמרת וכ� כל הני דקדוקי	 דלעיל שכבר פירש	 ו
ל אמנ	 בתורה יש הרבה פשטי	 ולכ� יש "י וכנ"רש

להיפ� לכל נפש לא יטמא ויקפיד לא לרחקו אלא 
ולא לומר שכבר ' תמיד לקרב ג	 את הרחוק ביותר מה

  , ת"בר זמנו מלקרבו ולהחזירו להשיע
כל איש יהודי אשר בש	 ישראל יכונה וי נידעריג ער כי 

וא	 מנקי	 אותה , איז יש לו בתוכו חלק אלוקי ממעל
ומדליקי	 אותה יכולי	 להדליקה ולקרבה עד שתעלה 

  .השלהבת מאליה
ליל� ' ת ללמדינו בתורתו הק"שבא כא� השיוזהו 

ע	 אלו הפשוטי	 ' ו אפיבדרכי אהר� הכה� שהיה עסק
  , והרחוקי	 להחזיר	 כסדר בתשובה

דרכיו של אהר� שיש לירד אליה	 ולקרב	 וללמדינו 
ולכ� יש לו לירד , לאבינו שבשמי	 מתו� נחת והרחבה

אל אלו הבריות השפלות והנמוכות ביותר שרק ' אפי
א	 ידליק נשמתו יוכל לזכות שיחזור להיות לבעל 

שאז " ועמ� כול	 צדיקי	" ז מרומז"תשובה אמיתי וע
כ ה	 בכלל עמ� כול	 "אלו הרחוקי	 ג' יראו שאפי

ע מתו� אהבה "כי אז נשמתו כבר תבער לבוכ, צדיקי	
  .גמורה והתקרבות לאבינו שבשמי	

ברוב רחמנותו יקרבנו כולנו כאחד ויחזירנו ת "השי
, בתשובה שלימה ויעשה מכולנו בעלי תשובות גמורי	

מת מאהבה ויעשו כול	 ונזכה לשוב בתשובה בא
ויקדשנו , אגודה אחת לעשות רצונ� בלבב של	

ויטהרנו בימי הספירה שה	 ימי תיקוני	 ויכי� אותנו 
ש הכל "שהוא הבוית', נעשה ונשמע'לקבלת התורה 
וישמח את כל ישראל בכל מקו	 , יכול וכולל	 יחד

שה	 בכללות ופרטות וישמר	 בכל מקו	 שה	 אוי� 
  , ייביגא זיסע אופ� אוי� א

על כולנו כל התיקוני	 שלימי	 והגדולי	 או� וישפיע 
ש "צ יר"מיר זאל� אלע שטייגע� בקיו	 והתמדת התומ

ח מיט א געזונטע "ומידות טובות תורה עבודה וגמ
בשמחה בואו לפניו ' עבדו את ה"אידישע שמחה 

  ".ברננה
יקרבנו אליו יתבר� שמו ירח	 המרח	 וישמור ת "השי

נו בכללות ופרטות גאנצע רפואות עלינו וית� לכול
שלימות רפואת הגו� והנפש ובריאות השלימות 

   .וישועות שלימות ושמחות שלימות
וית� לכולנו , ר"חיי בני ומזוני רויחי ואריכי בגווית� 

שמחה שלימה וגאולה שלימה או� בני� , ישועה, רפואה
. בית המקדש שוי� יעצ אוי� א זיסע אופ� אוי� אייביג

  )ט"שסאמור ת(

 

        תורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמת
ל ל ל ל פניני� יקרי� עפניני� יקרי� עפניני� יקרי� עפניני� יקרי� ע

        הפרשההפרשההפרשההפרשה
אימתי יתחנ� הב� לקיי	 המצוות רק כאשר . המצוות        

אז , יחנכו אביו לחיבוב� כי ה	 חיינו ואור� ימינו
תחדור בלב הב� האהבה והחיבה למצוות ויכול 

, נמצא שיש צור� בשתי אמירות. בנקל לקיימ�
ומתו� , והשנייה לחיבוב המצוה, האחת לעצ	 החיוב

כי יתחנכו לקיו	 מצוות התורה ואלו ה� שתי 
שיאמרו לגדולי	 ותהיה מכ�  אמור ואמרת, האמירות

  )ל"זצ רבי משה פינשטיי�הגאו� (. אזהרה לקטני	
  

  )ש�( וילא יטמא בעמלנפש 
, רירות אשר קר�טומאת הנפש הוא הקהתחלת 

שכל מה שהאד	 עושה א� מעשי	 הטובי	 יהיו כ
, בלי חמימות רק בקרירות מצות אנשי	 מלומדה

קרירות כמו גחלי	 עוממות וצרי� האד	 ' פי בעמיו
וזה , ו"ח לידע אשר מהקרירות יבא לטומאה וחטאה

  )אמרי חיי�( לא יטמא בעמיו
*  

  )ש�( ואמרת 'וכו אמור
וקריאת פרשה זו , פרו רבו עולה הוא פעמי	 אמור' ב

להזהיר גדולי� על יכול להיות סגולה לבני	 וזהו 

, כא( אמור אל הכהני� בני אהר� ואמרת אליה� לנפש לא יטמא בעמיו
  )א

ורואה כי כל המעשי	 הנעשי	 בעול	 אינ	 ' נקרא העובד הכה� 
ת הוא רק "ויודע כי רצו� השי, ת"במקרה רק בהשגחה מאת השי

לבוא תרעומות כי יראה איזה מעשה ולאד	 כזה יוכל . טיב לבריותילה
, כי האד	 שנגמר בדעתו כי העול	 מקרה הוא. ה"ממדות דינו של הקב

כ לידי תרעומות כאשר יראה דבר הנהגה נגד רצונו כי "לא יכול לבא כ
א� האד	 היודע כי הכל נעשה בידי שמי	 לזה יוכל . יאמר מקרה הוא
 לנפש', נו לעובדי הה לכהני	 היי"מזהיר הקב ל זהוע. לבוא תרעומות
ה כי עיקר "תרעומות על הקב לה	' שלא יהי היינו לא יטמא בעמיו

הוא על ההפסד וההעדר , תרעומות המצוי בעול	 נגד מדות הדי�
  אמור אל הכהני�ת "לכ� צוה השי. ק"כמבואר בזוה, המצא בעול	

שלא ' היינו ללחוש לעובדי ה :)ח"פ אמור ק"זוה(היא בלחישה ואמירה 
ת א� "כי תמיד כוונת השי, לה	 תרעומות ג	 על מדות הדי�יהיה 

מי (. א� שינהג במדת הדי� ג	 אז כוונתו בעומק להיטיב, להיטיב
  ).ראדזי� -השילוח

  
  )ש�( ואמרת' אל הכהני� וגור ואמ

ולכאורה מה פשר  .אמור ואמרת להזהיר גדולי� על הקטני�י "וברש
, י	 אלא א� לגדולי	והרי ואמרת אינו מיוחד רק לקטנ ל"דרשת חז

הרי לא די בכ� שמזהיר	 לקיי	 את , אלא כאשר האב מחנ� את בניו
מצוות התורה שהרי א	 ישמע הב� את אביו מחנכו לקיו	 המצוות 
ואומר לו שהוא עצמו מקיימ� וא� יספר לו על הניסיונות הקשי	 שעבר 

, שכנע את הב� ללכת בדרכי אביומשפיע ומעדיי� אי� זה , ושעמד בה	
כי יאמר הב� שהוא אינו חזק ותקי� כאביו ולכ� הוא לא יהיה מסוגל 

ובכ� יפטור עצמו מעול , לכבוש את יצרו ולעמוד בניסיו� כאביו

  )עטרת ישועה(. היינו להוליד ילדי	 קטני	 הקטני�
  

  )ז, כא(לא יקחו  מאישהגרושה 
יש גרושה שאי� מתגרשת מאישה אלא יכול שאמור יאמר האומר וכי 

גרושה פלונית פניה ענתה בה שאשה צדקנית היא ואינה אשמה 
תלמוד , ויקחנה לו לאשה, בבעלה בלבד הש	 תלויאלא , גירושיהב

לכאורה , אפילו אינה גרושה אלא מאישה גרושה מאישה, לומר
כ לא יקחו לפי שבדר� כלל ריח הגט "מסיבתו ואשמתו הוא אעפ

כ זה הכלל חזקה אי� אד	 "שע, פוסל בשניה	 ופוג	 בו ובה ג	 יחד
  )נחת יצחקמ(. כ יש לו רשעה כנגדו"מרשיע אלא א

  
  )כט, כב( וחלרצונכ� תזב' תזבחו זבח תודה להוכי 
איזו סכנה מאל תמתינו להקריב  קרב� תודה רק אחרי שניצלת	 ' פי

עוד , תביאו את הקרב� מרצונכ	 הטובלרצונכ� תזבחו או צרה אלא 
רגע אלא שהאד	 לא  רגענעשי	 בכל ' לפני האסו� המאיי	 כי ניסי ה

  )בש� ההפלאה(. מכיר בה	
  

  )טו, כג( לכ� ממחרת השבתוספרת� 
אתה "בתפילה שאנו אומרי	 אחרי ספירת העומר כתוב כ� הנה 
תנו על ידי משה עבד� לספור ספירת העומר כדי לטהרנו יציו

מקליפותינו ומטומאותינו כמו שכתבת בתורתי� וספרת	 לכ	 
ויש לדייק על לשו� הנוסח שהקדי	 את המאוחר , "ממחרת השבת
תנו על ידי משה יאתה ציו: "ל"דלכאורה הכי הול, וקד	ואיחר את המ

עבד� לספור ספירת העומר כמו שכתבת בתורת� וספרת	 לכ	 
כ יאמר הסיבה והמטרה שהוא כדי לטהרנו "ואח, "ממחרת השבת

 'ד' המש� בעמ



 

 

 

 ג

 ג

  תולדותיו בקצרה
אחיו של הרבי רבי בן , נולד לאביו רבי משהרבינו 

נין ונכד , מגזע אראלים ותרשישים. יהונתן איבשיץ
מ מפדובה ולמעלה בקודש עד לדוד המלך עליו "למהר

מקובל אלקי , חריף שבחריפים, שר התורה. השלום
  .זקן ויושב בישיבה ומעמיד תלמידים לאלפים, וצדיק

בן שמונה עשרה שנה כבר יצא שמו כעילוי בהיותו 
כי , מאז עשו רושם על כל גדולי הדור וחידושיו, נפלא

היו מבוססים על יסודות חזקים ומוסברים בטוב טעם 
  .ודעת
הדפיס בפראג בהיותו בן " יעלת חן"ספרו הראשון את 

, ספר זה זכה להסכמת גדולי הדור. עשרים וארבע
אם כי נדר שלא לתת , הכותב" הנודע ביהודה"ביניהם 

י גברא רבא אולם אדעתא דהא, הסכמה על ספר חדש
  .לא נדר ומבטל רצונו מפני רצונו

ומשם , שנים ישב בפראג על התורה והעבודהמספר 
ד בפלאצק בה "אחר כך נתקבל לאב, הלך לפרסבורג

. הרביץ תורה ברבים ותיקן תקנות רבות לטובת הכלל
אולם רק שנתיים ישב , ד"כאנוב בחרוהו כאב'אנשי צ

  .שם
חכמים ע הלך לוורשה שהיתה מלאה "תקבשנת 
אתם השתעשע בפילפולא דאורייתא ויצא , וסופרים

  .שמו כאחד מעמודי התורה
, ד בפראגה הסמוכה לוורשה"מה שימש כאבזמן 

וכשלא מצא מנוח לנפשו הסוערת והמשתוקקת לתורה 
אשתו הרבנית עסקה במסחר והוא . עזב את הרבנות

, תפס ישיבה שאליה זרמו תלמידים מכל העולם
  .לביניהם גדולי ישרא

מ לקח תורה מפיו ובעל חמדת "בעל החידושי הריאף 
שלמה מוורשה דרש לשכנו והתיעץ אתו בכל 

  .העניינים
ביתו המה ממבקרים . היה מפורסם כאיש מופתכן 

פעל ישועות והבטיח לבוא , שבאו להתברך מאמרי פיו
לעזרתו ולהיות למליץ יושר לכל מי שידפיס אחד 

  .חה זווגם על מצבתו כתובה הבט, מספריו
כי הרבה אנשים שהיו בעת צרה , ידעו לספרבוורשה 

קיימו את דברי הגאון וקבלו עליהם להדפיס ספריו 
  .ומיד נושעו

  
  המופלאהחלום 
צירף חלום פלאי ). ה"ל' א סי"ח( "משיבת נפש"בספרו 

ניסוח (ומעשה שהיה כך היה . כסניף לתקנת עגונות
יצאו שלושה סוחרים ) הענין הובא בספר פרקי השנה

הם ירדו . ו"מבתיהם בליל חורף סוער בשנת תקפ
בסירה למימיו הגועשים של נהר הגבול שבין פולין 

הקוזאקים שומרי הגבול . ועקבותיהם נעלמו, לפרייסין
איכר בא , העידו ששמעו זעקות שבר באישון ליל

במורד הנהר . להעיר שהתרה בהם שלא ירדו סירה
שה כיפות נמצאו שברי הסירה ובמימיו צפו שלו

  .וכובעים
שלושה עגונות חיכו , משפחות התייתמושלושה 

נתונות בסבך מים שאין להם . לבעליהן בחוסר תקווה
עניינם הופנה אל הגאון מפלאצק רבינו אריה . סוף

בודאי היתר ": שמעיר בפתח תשובתו, ל"לייב צונץ זצ
אך , וכמעט אין תרופה למכתן, נשים אלו קשה מאד
בין הדברים בהם היה "... שר לצדדנדבר קצת במה שאפ

  ע"זי ל צינ!"המהרא -ליב חרי� מפאלאצק ' אריק רבי "הגה
  ]'חלק ב[ )ג"צתק(  אייר 'גיומא דהילולא 

 

  .חלום... אפשר לצדד היה
בא לאמו בחלום , חיים יודל, הטבועיםאחד 

חיים יודל ": ובית הדין גבה את עדותה, הלילה
מולו מזדקר , למרגלות ההר ניצב סלע: אמר לי

למרגלות הסלע פעור . במים סלע כפול בגודלו
מתחת לאבן , בו בקרקעית הנהר ושם אני שוכב

ענה ? הרי מחפשים אחריך שם, אמרתי לו. בורב
המוטות . מחפשים אותי במוטות ברזל זקופים; לי

אם יכופפו את המוטות יתכן . נרתעים בסלע
ואמנם : הערת בית הדין( .שיוכלו לחדור לבור

ובמוט , חיפשו לאחר מכן במוטות כפופים
איש . נאחזה פיסת אריג שהוכרה כחלק ממעילו

זהו ; אמרתי לו). דומה בעיירה לא לבש מעיל
מול ; אתן לך סימן נוסף; וענה לי. אך חלום

נדמה לי שהוא מסתלק . הסלע צומח עץ אגסים
. זהו רק חלום, הנך רואה: הפטרתי לעומתו, לו

המקום : אתן לך עוד סימן: הסתובב ואמר לי
מדוע : שאלתי, שאני שוכב בו נקרא סאוויאך

את , מדוע תשאלי: ענה לי? אתה כה חסר חיים
: לאחר מכן אמר. הרי יודעת ועשה אות בידו

: השבתי. משפחת פישר מצאו שם חמש קורות
מדוע תאמרי : התרגז ואמר. חלום נשאר חלום

  ?לאחר סימנים כאלו אינך מאמינה, כך

שהאב , הטור כותב .ואין חלום בלא דברים בטלים, חלומות בלילה
מגיד "ומה שניטל ספק באמיתות דבריו כותב ה, עצמו נגלה לבנו

. שחוששים אנו שהתערב בחלום האמיתי דמיון כוזב" משנה
ונראה שנמשך אחר דעת הפילוסופים שהחלומות הם מכח "

  ."משיבת נפש"כותב בעל , "המדמה
בחלום המופלא "? לאן נשייך את חלומה של אם הנעדר, השאלה

וודאי , ה שנתן עצה הוגנת איך למוצאו ונתן כמה סימנים ואותותהז
שזה , גם אין לומר בחלום כזה מהרהורי לבה... מראה אמיתית הוא

, "חיים יודל כלל וכלל' דבר שלא עלה על דעת האשה אמו של ר
ובאותות וסימנים כאלה יש לסמוך ": כשהוא ממשיך, הוא כותב
, ין כאן חשש דאורייתא כללשא, פ במים שאין להם סוף"עליו עכ

שבוודאי רחוק לומר שהנטבע חי ונתראה , שיש לסמוך על חלום כזה
  ..."לאמו

דברי חלומות לא "ומה שאמרו , החלומות יש להם מציאות, לדבריו
. הוא רק במה שאין עד אחד נאמן בו, "מעלין ולא מורידים

 לפי שזה עניין מחודש לא שערוהו מי שקדמני, ובקשתי לי חבר"
ן מעיר "הר"... ן בסנהדרין שם"ומצאתי און גדול בחידושי הר, בזה

מהיכי תיתי להאמין ולסמוך על החלום ולהפקיע על פיו , על אתר
סלקא דעתך ": והוא מיישב? ממון בדבר שאין עד אחד נאמן בו

ומבואר כאן  "...חלום עדיף שהוא אחד משישים בנבואה, אמינא
, ואם כן בעדות אשה. כשניים אלא שאינו, שחלום עדיף מעד אחד

פשיטא שיש לסמוך על ", שאפילו עד מפי עד מפי שפחה נאמנים
, חלום שנראה באותות ומופתים בסימנים במים שאין להם סוף

דיש לסמוך היטב על סניף שכתבתי מן , שאינו רק חששא דלכתחילה
  ."החלום
כי אף אם נסכים שהחלום הזה , לא יצאנו מן המבוך הזהועדיין 

אבל עדיין יתכן שהוא חלום על ידי , ינו פרי דמיון ברוב סימניוא
ל "לספק זה מביא מהרא? "חלומות שוא ידברו"שד שעליו נאמר 

גמירי דלא מפקי שם שמים ") א"ע' דף ג(צינץ ממסכת מגילה 
אות הוא כי , הוא כל יכול' וכיון שהזכיר הבן בדבריו שה, "לבטלה

  ...אין זה שד שהתחזה
ולפי שהם עניינים מחודשים לא ": את תשובתו להלכה מסייםוהוא 

, אמרתי לצרף עוד שני רבנים מפורסמים, שערום רבותינו הקדמונים
ד מווילנא ועוד אחד "י ראב"ה אבלי נ"ג מו"ובחרתי לי את הרה

ואז יותרו , שיעיינו בהך התירא בכחא דהתירא עדיף, אשר יבחר לו
  ."ד של שלשה"הנשים על פי בי

  
  והסתלקות

ק "ה שנה היה אצלו תלמידיו הה"פטירתו בהיותו בן סלפני 
, וכבר היה גוסס -ק רבי אברהם מטשעכנוב "מ והה"החידושי הרי

כשניגשו אליו שמעו איך ששפתותיו רוחשות לברר ומתעמקות 
ומתוך עיון הלכה . בהלכה אם גוסס חייב בקריאת שמע  ובתפילה

  .יצאה נשמתו בקדושה ובטהרה
שמי שישתדל בהדפסת ספריו יהיה "ה שהגיד לפני פטירתו למשגב מנודע 

כ רבי זאנוויל "והדבר היה בפועל כמוש -. וכן חרות על מצבתו". לו למליץ
כאשר סיפרו לנו אנשים שונים אשר "קלעפפיש בהסכמתו לספר פני אריה 

חיש מהר נתנו כופר נפשם , ויראו כי לא יכלו לו, התאבקו עם בכיר מות
 ."ל ושב ורפא להם"פרי הגאון זלסיוע הדפסת ס

על  "גט מקושר", על כתובות "יעלת חן"רבים השאיר רבינו וחלקם חיבורים 
שמחת ", על כתובות "אילת אהבים", על הלכות פסח "מגן האלף", גיטין

ת "שו, מ"על ב "מעייני החכמה", על גיטין "גרש ירחים", על ביצה "ט"יו
ה "ועוד שלפי החשבון יש כ ,על התורה "מלא העומר", "משיבת נפש"

 )גדולי החסידות. (ספרים
בוורשה ביקש . בכל ערי ישראל הספידוהו מרות, גדול עשו לו במותוכבוד 

שיעמידו את ארונו של הנפטר על יד ביתו כי " חמדת שלמה"הרב בעל 
 .שש שמרוב צער על מותו יתעלףח

  יגן עלינו ועל כל ישראל אמןזכותו 

 

מרוב צרות אני , מה אעשה: ואמרתיבכיתי 
שיחפשו אותי ממול , אמר. שוכחת הכל

, הבלים רואה אתה שאלו: אמרתי לו. החלונות
משפחת פישר : אמר לי? היכן יש בנהר חלונות

, למחרת שאלתי את בני משפחת פישר. יודעים
  !דבר לא נפל ארצה. והכל אמת

מכן הופיע בחלום אל האשה גיטל אשת לאחר 
ואמר לה בזה הלשון ששאלה אותו בזה , הרופא
ענה . חיים יודל הרי מחפשים אותך: הלשון
אני שוכב בבור , לא יוכלו כבר למצאי: ואמר

, הוא גם אמר שזה די קשה. וכבר מכוסה בחול
  ".הוא כל יכול' אבל ה
ח צינץ נתפנה לעיין בחלום פלאי "מהרהגאון 

ובהא מילתא ", כי נראה שלא דבר ריק הוא, זה
שמרגלא בפומיה דאינשי , תווהו ביה אינשי

אמנם " דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין"
לאו מילתא זוטרתי באמת אחרי העיון נראה ד

מולו עמדה הסוגיא . הוא כותב, "הוא חלום כזה
כשהוא דן , ל"הנ) א"ע' דף ל(במסכת סנהדרין 

שהופיע וגילה " בעל החלומות"בדבריו מיהו 
י על "רש? סכומו וייעודו, את מקום המטמון

סבורים שהוא שד המראה " הרב המגיד"אתר ו

  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

  )ה"תק( א"זיע' ט הק"רבי יהודה לייב פוסטינר מקולומאי תלמיד מר� הבעש –
  )ג"תקצ(ר משה צינ+ מפלוצק "רבי אריה לייב ב

  )ה"תרפ(ר משה מקרסטירר "רבי ישעיה ב
  )ב"תרנ(בית הלוי מבריסק ' יק ב'ר יצחק זאב הלוי סולובייצ"רבי יוס� דב בער ב –

  )ד"תשי(ר יוס� זלמ� "ד טשימפא ב"רבי משה דוד אסטרייכער אב
  )ד"תשמ(א "ת –י+ 'דזר שאול ידידיה טאוב ממו"רבי שמואל אליהו ב

  )מ"תק(אור לישרי	 \מלאכת מחשבת - ר מאיר"רבי משה זרח איידלי+ מפראג ב –
  )ט"תקנ(" ס"מסורת הש"ההגהות הנוספות ל' ר יהודה לייב פיק ב"ב' רבי ישעי

משיב נפש  - ר משה לייב"ווישווע ב- ד אויבער"רבי שמואל שמעלקא גינצלער אב
  )א"תרע(

  )ו"תרע(ר ברו� "סקאליע ב –י רבי אליעזר חיי	 מיאמפאל
 - ז"תרע(ר מנח	 נחו	 השני מלויאב טשערנוביל "רבי ברו� מאיר מאזאריני+ ב

  )א"תרע -היחס מטשרנוביל בית מרדכי הביא שנסתלק' במגילת יוחסי� ובס

  )ד"ק' ה(ג "רלב, רבי לוי בר גרשו	 –
  )ז"תקכ(ד ברוד "יעקב יוקל אב ר"ב ]ל המבורגר'רבי איציק[ו "ד אה"אב רבי יצחק הלוי איש הורווי+

  )ט"תרס(ר שמואל צבי ווייס מספינקא בעל אמרי יוס� "רבי יוס� מאיר ב
  )ו"תש(ב "ארה – דטרויט ר ישראל פרלוב מסטולי�"רבי יעקב חיי	 ב

  
  )ו"תרע(אר+ החיי	  -ר מנשה"ד צפת ב"רבי חיי	 סתהו� אב

  )ד"תשי(ויליאמסבורג  –פקוב אר אברה	 שלו	 מסטר"ב הלברשטא	 רבי מנח	 מנדל
  )ט"שע(כלי יקר עוללות אפרי	 ' ר אהר� איש לונטשי+ ב"רבי שלמה אפרי	 ב –

  )א"תקע(ר יהודה לייב "יעקב מאלעסק ב' רבי ישעי
  )ו"תרס(ר "רבי אבי עזרא זעליג שפירא מבלנדוב ב

  )א"תקצ(רבי יעקב יצחק  ' היהודי הקרבי ירחמיאל מפשיסחא ב�  –
  )צ"תרח] (תקנת ארצות, תקנת עזרא[ר יהודה לייב "ד וואיינוטא ב"אברבי עזרא אלטשולער 

  )ג"תש( לייב' ר יהודה ארי"ד ב"לובלי� הי -ש רבי משה מרדכי מטריסק"נעקה
  )ט"קצ' ה(הקנה הגדול ' ר יצחק קרא ב"רבי אביגדור ב –

  )ו"תרפ(ני+ דער שבת יוד 'ר ברו� מויז"גר משא+ בארבי משה ה
  )ד"תרס(ס "ת והש"ה מליסקא טל חיי	 עה"ר משה חת� רצ"ליסקא ברבי חיי	 פרידלנדר מ

  )ט"תשנ( ברכת משה -ני+'י סערט ויז"ר ברו� הגר ר"רבי משה ב
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  057-796-2493: להארות הערות וכל עני� נית� לשלוח לפקס המערכת

  -א –בנושא משמעת 
  

ט אשמח לקבל טיפי	 "ע	 תחילת זמ� קי+ הבעל :שאלה
ורעיונות לחיזוק המשמעת בכיתה חושבני שרבי	 

  .כ למפרע"ייש. העוסקי	 במלאכת הקודש ישמחו
 " בשדה חינוך"בעבר פורסם במדור  :תשובה

הקי+ ע	 תחילת : ד"ז שוב בס"ולתועלת הרבי	 נחזור ע
מאחל לעצמו כל מלמד , בשעה טובה ומוצלחת, שנהה

-ע-מ-ש-שתשרור בכיתתו מ, בי� שאר שאיפותיו, ומחנ�
והיא זו , המשמעת היא המדד להצלחתו בתפקידו. ת

כיו� שהמשמעת , שמסמלת את מילוי משימתו כהלכה
וההתחלה הבסיסית , היא האל� בית בבני� הלימוד

  .בלמידה הנכונה
לא , ני	 התלמידי	 והישיגיה	על המשמעת לא נבחאמנ� 

א� כל מחנ� מתחיל יודע היטב , נמדדי	 על פי המשמעת
שבלי משמעת הוא עומד בפני שוקת שבורה וניצב לפני 

על המלמד לתכנ� הדק היטב את צעדיו כדי להגיע . כשלו�
  .למצב של משמעת איכותית בכיתתו

ננסה לצעוד , החינו� כבר נדונה סוגיה זו באריכותבספרי 
קבותיה	 וללמוד כיצד נוכל להגשי	 שאיפה זו בכיתת בע

  .הלימוד שלנו
  המשמעת ודרכי הקנייתה. א

" מסילת חיי	"ל בספרו "רבי חיי	 פרידלנדר זצצ "הגה
בחינו� מסביר שמטרת החינו� היא הרגל לקיו	 המצוות 

הרי שאחת המטרות , היות ויצריו של הילד אינ	 מרוסני	
, לד שירס� את עצמוהראשונות היא לתת אפשרות לי

המשמעת היא מכשיר חינוכי רב עוצמה : "וכהגדרתו
  ".לריסו�
שכשמלמדי	 ילד כי לפני אכילה יש ליטול ידיי	 כש� 

        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� 
        מחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכי

לא עושי	 זאת , ומקני	 לו הרגלי	 לריסו� ולמשמעת עצמית
מסבירי	 לו , בעימות ובמאבקי	 אלא דרכיה דרכי נוע	

עוררי	 אותו תו� מ, וגדולי	 נוטלי	 ידיי	, גדלת: בנעימות
  ...מת� תחושה של חשיבות וגדולה

מלמד שנכנס לכיתה חדשה צרי� להסביר , מידהבאותה 
שהנה ה	 גדלו בשנה , לתלמידיו בטוב טע	 ובצורה נעימה
ואמירה זו מתאימה לכל (ועלו כיתה ועתה ה	 בוגרי	 יותר 

צרי� לפנות אל השכל ואל הרגש ולעורר , )גיל ולכל כיתה
יה לראות על התנהגות	 שאכ� ה	 גדלו אצל	 את הצפ

  .בשנה
המלמד לפתח רב שיח ע	 תלמידיו ולברר יחד אית	 על 

כמוב� שעליו לנתב . כיצד תיחשב הכיתה לבוגרת ולמצליחה
את השיחה לנושא הרצוי ולהשחיל בד בבד את הנקודות 

עליו להזכיר את , במהל� השנה" לעמוד"עליה	 הוא רוצה 
, "יהא מורא רב� כמורא שמי	: "�ל הנוגעי	 לכ"מאמרי חז

  .וכדומה, "דר� אר+ קדמה לתורה"
המלמד להעביר לתלמידיו בצורה ברורה כללי	 על 

חובה : ספציפיי	 ומדוייקי	 ולדבר בצורה מעשית ותכליתית
אי� אפשרות לשאול או , לקו	 כשהמלמד נכנס לכיתה

להזכיר כי הנכנס לתו� , להעיר במהל� השיעור בלי הצבעה
המחנ� יכול א� ...וכל שכ� לדברי רבו.. ,,חבירו נקראדברי 

לתלות שלטי	 מודפסי	 בכיתה הכוללי	 את ההוראות 
יש . או לחלק	 לתלמידי	 בצורה מסודרת וברורה, ל"הנ

לחזור על הכללי	 שוב ושוב וא� בצורה תקיפה ולהתריע 
  .עלול להענש, מראש כי העובר על הכללי	 הללו

שכ� , למד לעמוד על כלליובתחילת השנה צרי� המכבר 
, נסיו� להסיט את גבול הסבלנות ולהבליג יתר על המידה

  : יגרו	 לבלבול אצל התלמידי	
מדוע לאחר חודש ... בתחילת שנה הרבי לא כעס כשא� 

על המלמד לקבוע ? בדיוק על אותו מעשה הוא מעניש
הוא צרי� לדעת מראש , כללי	 לפי אופיו ומידת סבלנותו

וכבר בשבוע הראשו� לקבוע , במהל� השנהמה יפריע לו 
כללי	 שימנעו הפרעות והפרות משמעת על פי הכרתו את 

  .עצמו

  עקביות. ב
הזמ� על המלמד להתייחס ה� לטוב וה� למוטב בנושא במש� 

המשמעת כאשר הילדי	 מתנהגי	 כראוי עליו לעודד	 ולהעניק 
אני ": טוב להגיב ולומר, כשילד מצביע. לה	 חיזוקי	 מילוליי	
כאשר הילדי	 נעמדי	 ע	 כניסתו של ". שמח שאתה מצביע

  ...יש לשבח	 על כ� וכדומה' רבה'ה
כמוב� תו� , זאת כאשר ילד שוגה יש להעיר על כ�לעומת 

הקפדה על הכלל כי יש לגנות את המעשה ולא את העושה 
רק שמשו	 מה הוא נכשל גערה בנוסח , התלמיד נשאר מקסי	

, אבל לתועלת הכיתה, לד טובאתה אמנ	 י, יעקב: "של
מהווה גערה " פלוני"אני מוכרח להעניש� על מעשה , ולטובת�

  ".איכותית ולא הענישה סתמית בלתי מבוקרת
חלשה וקטנה מ� ' שמאל'אמנ	 ה, "דוחה וימי� מקרבתשמאל "

א	 המלמד יהיה תחילה ר� . א� היא נצרכת ודרושה, הימי�
לא , שכח ולא יגערהוא לא י, כקנה ויתעל	 מנושא המשמעת

אחר כ� כשתתחיל האנדרלמוסיה וחוסר , יעודד ולא יעניש
דיבר ודרש , בעצ	, הוא יזכר שהוא כבר, משמעת ישרור בכיתה

לא עכברא גנב אלא : "עליו לזכור, ויתאכזב, על נושא המשמעת
  .חוסר העקביות היא זו שעומדת בעוכריו, "חורא גנב

עקבי ועומד , רציני-חזק' רבה'רוצי	 ושמחי	 בהתלמידי� 
  . בדיבורו
, ב' ו עמ"דברי הגמרא במסכת סוכה מידועי�  לא זירא ' אמר ר'

דיהיבנא ל� מידי ולא יהיב ליה משו	 דאתי  לימא איניש לינוקא
כשמלמד , עיי� ש	 פירוש הדברי	" שיקרא" –לאגמוריה 

אחרת עלולי	 התלמידי	 ללמד לשקר חס , עליו לקיי	, מבטיח
  .ושלו	

הזהירו מפני . נקבעו כללי	 ויש לעמוד בה	. נושא זהג	 בכ� 
עני� ההבטחה קיי	 . יש ג	 להעניש -והתלמידי	 שנכשלו, עונש

ה� במישור החיובי וה� במישור השלילי וכאשר יעמוד המלמד 
כנה ' רבה'יראו התלמידי	 , בדיבורו ולא יסוג מהכללי	 שקבע

  , ואמיתי
בידינו הדבר , היביא הדבר לכינו� המשמעת בכית, ה"ובעז
  .א גוט שבת.  ה נעשה ונצליח"ובעז

 

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
  י�ר מראדז"האדמו

  ה"זלה יעקביעקביעקביעקב' צ ר"הרה
  ר מראדזי�"ב� האדמו

 מרדכי יוס�מרדכי יוס�מרדכי יוס�מרדכי יוס�צ רבי "הרה
  ה"זללה

' ע ביו� המר ה"נלב
  ט"אייר תשס

  . ה. ב. צ. נ. ת
===  

  י ידידינו היקר"הונצח ע
 שיע בלוישיע בלוישיע בלוישיע בלוי' ח ר"הרה

  א"שליט
 

        חינו� הבני�חינו� הבני�חינו� הבני�חינו� הבני�חינו� הבני�חינו� הבני�חינו� הבני�חינו� הבני�
        ))))יטיטיטיט((((ליקוטי� נאי� ליקוטי� נאי� ליקוטי� נאי� ליקוטי� נאי� 

        
  היכ� הדברי� מגיעי�עד 

שחכמי	 :) סוכה נו(ל "בדברי חזמצינו 
מבני ' קנסו כל משמר בית בילגה על שא

משפחת	 כינתה את המזבח בלשו� של 
  , גנאי

' קנסינ� לי' ש	 משו	 ברתי' הגמושואלת 
ותיר+ אביי אי� כדאמרי אינשי ', לדידי

וה או שותא דינוקא בשוקא או דאב
  .'דאימי
לא יתכ� ששמעה הילדה הזאת בבית והנה 

אלא מ� , אביה דברי לעג ממש על המזבח

  כוח התורה מסוגלת לבני�
מופלא על גודל כוח התורה שבזכותה יכולי	 להיוושע בכל הישועות בני סיפור 

ערירי כספי	 גדולי	 משויי+ היה מלוה לאחיו ה' א יהודי א"פ: וחיי וקיימי
יו	 אחד , ק"עבור הוצאות כדי שיפקד בילדי	 זש, במש� שלושי	 שני	

התקשר האח לאחיו והודיע לו שבדעתו להפסיק את ההלוואות מאחר שאינו 
ז בשנה "ועוד הוסי� בצחוק ובגיחו� משהו שא	 בכ, רואה בכ� שו	 תועלת

כ� , כאבר� מ� המני� הבאה יוולד ל� ב� זכר אני יישב ללמוד בכולל יו	 של	
ולפליאת כול	 , אמר אותו האח שהיה עסוק מעל לראשו בעסקי	 חובקי עול	

כששמע זאת האח העשיר ונזכר , לתקופת השנה נולד לאחיו ב� במזל טוב
ח "והל� לספר זאת להגר, ממה שאמר בעני� הכולל והתחבט הא	 יש כא� נדר

א� , יר בתחילהח לא השיב לשאלת האח העש"הגר, א"קנייבסקי שליט
ע לתת למא� דהו "שרואי	 מכא� ששוה וכדאי לרבש: כ אמר בלשונו"לאחמ

, יו	 של	' ק בני	 חיי	 וקיימי	 והכל בשביל שאחיו יישב ויעסוק בתורת ה"זש
לתפארת על א� ' ל נהיה אבר� כולל היושב והוגה בתורת ה"ואכ� האח הנ

י זילברשטיי� "ג ר"הפ הר"ע(. עסקיו המסועפי	 שהמשיכו לעלות מעלה מעלה
  )בדרשותיו

אז ער איז נישט געווע� אינגאנצע� ערנסט היינו שלא , הסת	 הרגישה אצל אביה
ראתה את אביה במצב של התפעלות ורצינות בכובד ראש בעת שדיבר מקדושת 

, ל"ר דברי ביזיו� נגד המזבח רחומזה השתלשלה אחר כ� שהוסיפה לדב, המזבח
ומזה רואי� בזה עד היכ� הדברי	 נוראי	 ומבהילי	 המגיעי	 באחריות ההורי	 

ו "ל בשיחתו ט"צ מבאבוב זצוק"ק רנ"מהרה -פרי הכר� באבוב(. בחינו� ילדיה	
  .)ב"בשבט תשמ

  )ה(בני� ומעלת הזוכה לבני� כשרי�  -מצדיקי� ליקוטי� 
שחיטה ורוצי	 להיות מלמדי תינוקות כי פוחדי	 יש העוזבי	 את אומנות ה* 

הגאו� (. מדוע לא יחששו מפגיעה בנשמות הילדי	, מאחריות של איסור נבילה
  ). ע"רבי ישראל מסלנט זי

קל להיות שוחט מלהיות מחנ� ומלמד תינוקות כי בהלכות שחיטה יש פרקי	 * 
ומנהגי  כ בהלכות"ע המבארי	 את פרטי ההלכות משא"ס ובשו"מיוחדי	 בש

, סימ� הבני	 הכשרי	 לפי הבושה הנראה על הפני	*  ).י מסלנט"ר(. מלמדות
' בני	 את	 לה*  ).ש אב� גבירול"ר(. בזה הכרת פניה	 הא	 בני	 כשרי	 ה	

ק רבי "הרה(. החטא הגדול ביותר כשיהודי שוכח שהוא ב� מל� –אלוקיכ	 
  )ע"שלמה מקארלי� זי

 

ומדהקדי	 לכתוב כדי ', מקליפתינו כו
כמו שכתבת ' לטהרנו מקליפותינו כו

משמע שהסיבה והמטרה ' בתורתי� וכו
וא	 כ� יש לדעת , נמי בתורתי�כתוב 

        תורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמת
        ''''בבבב' ' ' ' המש� מעמהמש� מעמהמש� מעמהמש� מעמ

הוא כדי לטהרנו  ראיפוא מרומז בזה הפסוק דמטרתו של ספירת העומ
תיבת וספרת	 מורה על זיכו� ובהירות מלשו� : אלא העני� הוא כ�. 'וכו

ק מצווה בזה שכל אחד ישתדל להאיר את "היינו שהתוה, ספיר ויהלו	
' דאלו ג,  תיבת לכ	רה הוא 'מבד 'כב 'לת של "הר לכ�ומה זה , "לכ	"ה

לב כי , ל"ברי	 שורשיי	 לראשי ועיקרי המדות הרעות רחיהדברי	 המה א
דרק מחמת שהוא , הוא אבי הגיאות והעצבות מרהוה, כועס כבדה, חומד

. להוט אחרי כבוד ולא נותני	 לו מפני זה הוא בא לידי עצבות ומרה שחורה
   )י�'רוז -נר ישראל(

  )יח-יז, כד( ומכה נפש בהמה ישלמנה, ת יומתואיש כי יכה כל נפש אד� מו 
שזה הורגו בעל	 , אומרי	 כי גדול המחטיא את האד	 יותר מ� ההורגול "חז

  , הזה וזה בעול	 הבא
יש לפרש פסוק זה מכה נפש בהמה ישלמנה מי שמכה רק את הנפש בזה 

עוד יש לו תשלומי� ופרעו� ותקנה על ידי עונש , את הגו�, הבהמית של חברו
  , ואינו נכרת מחיי העול	 הבא, תהמי

היינו שמחטיאו ורוצח ג	 את נפשו הרוחנית  איש כי יכה כל נפש אד�וואילו 
  )עקידת יצחק( .אחת דתו למיתה וכריתה ואי� לו תקנה ותשלומי� מות יומת

 

        גליו� זה נודבגליו� זה נודבגליו� זה נודבגליו� זה נודב
        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת

        
        מאיר יעקב קאפלמאיר יעקב קאפלמאיר יעקב קאפלמאיר יעקב קאפלר "הר

  ל"ז יוס� יהודהיוס� יהודהיוס� יהודהיוס� יהודהר "ב� הר
  א"נאייר תש' ע ח"נלב

  .ה . ב . צ . נ . ת 
===  

 י בנו ידידינו"הונצח ע
ח "רודצו, החשוב הנדיב
ישראל משה ישראל משה ישראל משה ישראל משה ר "הר

 –ו "הי פרוימובי�פרוימובי�פרוימובי�פרוימובי�
  ירושלי�

 

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
  האשה החשובה

ח "ה אשת הרה"עאיטה איטה איטה איטה מרת 
  בעריש כ�בעריש כ�בעריש כ�בעריש כ� 'ר
חיי� יהודה חיי� יהודה חיי� יהודה חיי� יהודה ' ח ר"בת הרה

' ק ר"מצאצאי הרה, ל"ז גוטמ�גוטמ�גוטמ�גוטמ�
 חיי� יוס� גוטליבחיי� יוס� גוטליבחיי� יוס� גוטליבחיי� יוס� גוטליב
        ל"מסטרופקוב זצ

  ניס� דהאי שתא' נפטרה ל
  .ה. ב. צ. נ. ת
ידידינו חתנה י "הונצח ע

שמואל שמואל שמואל שמואל החשוב והנעלה הרב 
  א"שליט שטר�שטר�שטר�שטר�
" פרקי חינו�"עור� מדור 

  המוקדש לעילוי נשמתה

        ברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנה
הננו לשגר בזה מעלת האי גברא 

כליל המעלות , האבר� היקר רבא
', עוסק ויגע בתורת ה, והמידות

וענוות ח� נסוכה , אהוב על מכיריו
חרי� ובקי במכמני התורה , על פניו

ק"נשב, ומאיר פניו לכל אד�  
 –א "שליט מרדכי אשלגמרדכי אשלגמרדכי אשלגמרדכי אשלג ג רבי"הרה

  א"ר מאשלג שליט"ק אדמו"ב� כ
  ט"מזב �בה ולדתלרגל שמחת ה

שיזכה לרוות נחת ממנו ר "יה
, רב תענוג ונחת, ח"ומשאר כל יוצ

ה בעתו "להכניסו בבשאאע ויזכה
אושר , מתו� שמחה ואורה, ובזמנו

  .ר"ועושר והרחבת הדעת אכי
� חברי� וידידי� השמחי -המברכי�

  .בשמחת�

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
הננו לשגר לכבוד מעלת ידידינו 

  ש "מחשובי אנ, החשוב והנעלה
 - ו"הי זיידענפעלדזיידענפעלדזיידענפעלדזיידענפעלדלוי יצחק לוי יצחק לוי יצחק לוי יצחק ' ח ר"הרה

  ב"ארה - בארא פארק
 צ"בשעטומ אירוסי הבתרגל שמחת ל 

        להתפלללהתפלללהתפלללהתפללנא נא נא נא 
 סעידהסעידהסעידהסעידהב�  דודדודדודדוד    הר�הר�הר�הר�אאאאהרב על 
ש ואריכות ימי� "א לרפו"שליט

  .ושני� טובות
 

        להתפלללהתפלללהתפלללהתפללנא נא נא נא 
יהודית יהודית יהודית יהודית ב�  ת� יוס�ת� יוס�ת� יוס�ת� יוס�ננננ בהרעל 

ש ואריכות "לרפו ו"הי רבקהרבקהרבקהרבקה
  .ימי� ושני� טובות


