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ר שהוא הר אז העצה לזאת "היינו שא� רוצי� להיפטר מ� היצה
כ במשנה אבות משה קיבל "ק וכמש"היא סיני שרומז לתוה

ל "ר כאמר� ז"תורה מסיני שזה ג� דר� וסיוע להפטר מהיצה
ר בראתי לו תורה "אל בניו בראתי יצהת לישר"שאומר השי

ר ולהתפטר "ולכ� מכוח התורה יכולי� להתגבר על היצה, תבלי�
ר "ל שהעצה ליפטר מיצה"שזהו כא� בהר סיני כנ, ממנו כליל

ועוד בא להוסי� , ל"י תורה שניתנה בסיני כנ"שדומה להר ע
' ולרמז עני� סיני כא� שהוא מורה על עני� של ענווה שהרי אי

ת לית� תורה "שהוא היה מחזיק עצמו בעת שבא השי ל"בחז
לעמו ישראל לקט� ושפל ובזמ� ששאר ההרי� סברו שה� 

ק עליה� הוא הר סיני עמד בהשקט וענווה "ראויי� שתנת� תוה
ק עליו שהוא היה אוחז את עצמו "ולא דרש כמוה� שתינת� תוה

 ל"שכנ בהר סיניוממילא א� כא� זהו הרמז , בענווה ושפלות רוח
ר שדומה "ק שניתנה בסיני יפטרו מהיצה"הפירוש שעל ידי תוה

ק שהיא תבלי� "שאי� תזכו לתוה סיניי "להר ולכ� שוב העצה ע
י ענווה ושפלות רוח יש "ל כי ע"על ידי ענווה כנ סיניי "ר ע"ליצה

ל נמשלו דברי תורה למי� מה מי� "להתורה קיו� כאמר� ז
� נמו� א� דברי טבע� שמניחי� מקו� גבוה והולכי� למקו

תורה אינ� מתקיימי� אלא במי שדעתו שפלה והוא עניו ושפל 
ומי שיש לו ענווה ושפלות רוח והוא עסוק , רוח ושפל בר�

ק וממשי� ומביא "בהתמדת התורה אז דייקא יש לזה קיו� לתוה
כ לב "י ענווה כמש"על עצמו ג� השראת השכינה שזה ג� בא ע

י "רוח אשכו� ולכ� ממילא שעואת דכא ושפל ' נשבר ונדכא וכו
  .ר"היצה - אלו הדברי� יכולי� להיפטר מ� ההר

ר דומה להר שהוא "שיצה בהר סינישזהו נמי הרמז וממילא 
י סיני שהיה הר של ענווה "גאות והתרוממות ולכ� העצה לזה ע

י תורה שניתנה בסיני שתורה לשמה "ולא של גאות וזה זוכי� ע
ת למשה בהר סיני "ר השימלבשתו ענווה וזהו הרמזי� שאמ

  .ל"דייקא וכנ
 לאמרלאמר שתיבה זו  בהר סיניק עוד תיבה "מוסיפה תוהושוב 

ל מה שכלול "אי� נזכה לכל הנ' באה להורות וללמד לנו דר� ה
דהיינו שכל אחד יאמר תמיד דברי�  לאמרי "בתיבות בהר סיני ע

אלו לחבירו וחבירו יאמר אות� לו ותמיד יחזקו איש את רעהו 
כ איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק ולזכור תמיד "וכמש

ר היא תורה שנלמדת בענווה "שהעצה להיפטר מ� היצה
ואחר שזוכי� לשפלות רוח וענווה שוב לא , ובשפלות רוח

רדופי� ורודפי� אחר הנאות עצמ� וממילא אחר כל זאת 
ל וליל� בדר� "ת שוב אי� לעלות במעלות הנ"מדרי� אותנו השי

דבר אל בני ישראל י שממשי� ואומר "ר של תורה וענווה עהיש
ואמרת אליה� כי תבואו אל האר� אשר אני נות� לכ� ושבתה 

ה "ת אומר למשה רבינו ע"שהפירוש הוא שהשי 'האר� שבת לה
דבר אל בני ישראל ואמרת אליה� כי תבואו אל האר! שבזמ� 

לה� שה� כל אחד מה� בפרטות נכנס לו לאר! ישראל ויושבי� 
איש תחת גפנו ותחת תאנתו שבודאי שבשרשו ועיקרו הוא דבר 
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וידבר "בהר בתחילת הפרשה ' פר בפרשה
ק יש "וכידוע בתוה" אל משה בהר סיני' ה

�ד "פ זה ע"ולכ� יל: פשטי� עד אי� סו
ר כהר "ל צדיקי� נדמה לה� היצה"אמר� ז

כ הר שרומז "פ מש"וממילא ג� כא� יל
ר וממילא שזהו פירוש הפסוק כא� "ליצה

די , "ני לאמראל משה בהר סי' וידבר ה"
הייליגע זיסע באשעפער אומר למשה רבינו 

ר שזהו בהר "עצות אי� להיפטר מ� היצה

ת "טוב שעל זה הבטיח� השי
ואעלה אתכ� מאר! עני לאר! 
זבת חלב ודבש אלא שהוא עשוי 

צ "לתועלת שיוכלו לקיי� תומ
בלא טרדות אחרי� של גשמיות 

אתוו� ' ודבש' חלב' ת זבת"ולכ� ס(
ת כיו� שבת מנוחה שניתנה "שב

ולכ� ג� כשנכנסו  )לעסק התורה
לאר! ישראל אז יש לה� לזכור 

 'ב' המש� בעמ

וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית ה� לא 
  )כ, כה (נזרע ולא נאסו� את תבואתנו 

פ וכה� כי "עהופר חת� סש ב"י מ"עפ ל"י
יקנה נפש קני� כספו הוא יאכל בו ויליד ביתו 

ל כי יקנה נפש קני� "רצ, ה� יאכלו בלחמו
 �כספו בחשק ואהבה רבה לשו� נכסו

לעבודת  ואזי מרוב חשקו ותאוות, נכספתי
ש ושכרו "ש לער"די לו בקב חרובי� מער' ד

' וזהו הוא יאכל בו פי, שמור לזרעו אחריו
, זכר ממנו יאכל ויחיהבהחשק וכוס� הנ

ויליד ביתו ה� יאכלו בלחמו בזכותו שהוא 
הרי ל� שהצדיקי� . ק"עכלה, מוריד שפע

מאכל� ומזונ� וכל חיות� הוא מהכיסופי� 
  ', והתשוקה של תורה ומצוות ועבודת ד

 ק מברדיטשוב"הרהשמסופר על  וכפי
, כ אמר שרעב הוא"א שבמוצאי יוה"זיע

פו שרעב הוא וחשבו שכוונתו על רעבו� גו
, למאכל אחרי הצו� והביאו לו מאכל לאכול

ו , והוא בשלו חוזר ואומר רעב אני עד שהבינ
שאי� הוא רעב למאכל גשמי וכי כוונתו 
, לרעבו� נשמתו ורעב הוא למזו� רוחני

אז ' וכשסיי� המס, סוכה' והביאו לו מס
וכ� מובא על , ונרגע ושקט רעבונו וצימאונ

א "זיע ני�'מויז" אהבת ישראל"ק בעל "הרה
ט נענה ואמר שאת "שאחר התפילה ביו

ועתה הול� , החציו לכ� כבר קיי� בתפילה
שהתענוג , בסעודה' הוא לקיי� החציו לד

ואחד . של התפילה היתה לו במקו� מאכל
ל "ק רמ"כמדומה שזה היה הרה[מהצדיקי� 

שהיה גבוה וחסו� בגופו  ]א"מסאסוב זיע
� בכל אמר שמהברכה שמבר, ובעל משקל

יו� שלא עשני גוי נתווס� לו על משקלו 
ק "וכ� ביאר הרה, מרוב תענוג שיש לו מכ�

א בש� "זיע ני�'מויז" האמרי חיי�"בעל 
פ אכלוהו היו� שהכוונה "צדיקי� עה

היו� , שיאכלו את עצמותו של יו� השבת
יו� כזה לא מוצאי� ' לא תמצאוהו בשדה פי

  , בשדה
� ל� שהצדיקי� מאכל� היה לח הרי

סוכה וברכת שלא עשני גוי ' אבירי� מס
. ל"ש בחת� סופר הנ"וכמ' ויו� השבת וכדו

ל הכוונה וכי תאמרו מה נאכל ה� "ז י"ועפ
שיאמרו בניחותא מה נאכל ' פי', לא נזרע וגו

, ה� לא נזרע ולא נאסו� - אכילתנו תהיה  -
שלא לזרוע  ושנצטווינ ההיינו שקיו� המצוו

וזהו הלשו� , נוולא לאסו� זאת תהיה מאכלי
שאת קיו� מצות לא , שהוא לשו� הויה" ה�"

 �ואמרה תורה , את זה נאכלנזרע ולא נאסו
ל "י, וצוויתי את ברכתי לכ� בשנה השישית

הרמז בזה למידת היסוד שהיא המידה 
וכידוע שהיסוד היא המשפיע , השישית

למלכות וכ� שנת השמיטה שהיא נקראת 
ה ולכ� השנ, שבת היא בחינת מלכות

השישית כנגד יסוד היא המכינה לשנת 
י הצדיק יסוד "וע, השמיטה כנגד מלכות
, ועשת את התבואה, תבוא ההשפעה הזאת

שבזכות הצדיקי יסוד האלו שהמאכל 
, שלה� היא המצוות ודי לה� בקב חרובי�

בזכות� יהיה נידוני� לטובה על התבואה 
א השפע ויהיו ניזוני� כל העול� בזכות� ויבו

 .לכל ישראל

י "שהעיקר הוא עסק התורה והמצוות שעיקר קיומ� באר
  .ל"ולא בחו

כא� דבר אל בני ישראל כי תבואו אל האר! שג� אז כ "וזהש
לא תמכרו עצמכ� איש תחת גפנו ותאנתו ולא תתמכרו 

ס אוי� אלע 'הגשמיות שלעכט -ו לארציות "עצמכ� ח
ל כמו אלו "ושלא יהיה נראה מצבכ� רח שלעכטע גויי�

אנשי הכפר והאדמה שמונחי� כול� בתו� האדמה שה� 
יושני� ע� אדמת� ועסוקי� תמיד עמה וזהו כל מעיינ� 

ושיהיה  ושבתה האר�אלא אומרת התורה שיהיה , ל"רח
, אוועקגעוורפ� –שמיטה דהיינו שמיטה מלשו� השמטה 

שדה ויתקיי� היינו שמשליכי� מעליה� את כל עבודת ה
דהיינו שיהיה לה� מנוחה מהאר! וראש�  ושבתהבה� 

יהיה לו מנוחה מהאר! וישליכו מעליה� עול עבודת 
ז "האדמה ויעזבו המחשבות מהאר! ומהבלי העוה

  ,והאדמה
שבאמת אמנ� יהודי צרי� שיהיה לו פרנסה וצרי� והג� 

שיהיה לו ממו� וצרי� אות� ג� לעניני רוחניות כי ג� לזה 
ט תפילי� וטלית נאה וסוכה נאה "כס� לשבת ויו צרי�

א� ' ולכ� אפי, ובכלל כדי לית� צדקה וחסד צריכי� הו� רב
מ צרי� שלא יהיה "ז מ"ז א� עכ"צריכי� לעסק משהו עבו

האיש הישראלי מונח בכל זה עד מעל לראשו ועיקר 
שיראה שלא יהיה עבד לגשמיות חלילה ולא יהיה שו� סוג 

עבד עברי ג� ' יה עבד כנעני אלא אפיעבד ולא רק שלא יה
' ז הוציאנו ה"ת שעבו"אלא יהיה רק עבד השי, לא יהיה

ולזה הכניסנו ' מבית עבדי� מאר! מצרי� שנהיה עבדי ה
עניני לכ� וגשמיות יהיו ' י להיות לכ� לאלוקי� שאפי"לאר

ולכ� יראה תמיד לשעבד עצמו ' משועבדי� לעבדות ה
טפל ' עניני האדמה רק בחילתורה ולרוחניות ולהיות כל 

שיהיו טפלי� לעניני הרוחניות ורק עבור הנצר� לרוחניות 
  .'יטפל בהאדמה שנת� לו ה

ל שלא רק ישבית מנפשו "כנ ושבתה האר�בא המכוו� ולכ� 
אלא יהא עסוק בגבוה מזה ' הרדיפה אחר האדמה ועניני
שהוא נצר� ג� לה� ועל א� ' וירומ� עצמו מהגשמיות אפי

ז יהיה לו כמו "� צרכי וטרדת הפרנסה עכשיש לו ג
דהיינו שהתכלית היא ' שבת להת בפסוק "שממשי� השי

 ק"זוהשבת קודש כדאיתא ב' שתלמיד חכ� הוא תמיד בחי
ק שיבואו ג� כל "שבת ולכ� אומרת כא� התוה' ח בחי"ת

' שיהיו כול� בחי 'להשל שבת ' ישראל עמו תמיד לבחי
שו� מנוחה שבה נחי� ת שלכ� ג� שבת היא ל"כולו להשי

ז ולא מתייגעי� בהגשמיות "ושוכחי� מהגשמיות ומהעוה
ת ונמצאי� "ונחי� מארציות ודבקי� במנוחה ע� השי

שהתכלית מזה ' שזהו כא� שבת לה, גבוהי� מהארציות
ת שזהו "ש ולדביקות ושמחה ותענוג בהשי"להגיע אליו ית

 לונדו� -ב"ארה -אר� ישראל
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י דיבורי� של "ולכ� ע, למעלה בפיה� בתורה ותפילה שלה�

בורי תורה ותפילה שלה� שה� צריכי� להיות מדברי� די
ל "מדבר סיני מדבר לשו� דיבור כנ' בתורה ותפילה שזהו בחי

י תורה התפילה "וע, של תורה ותפילה מה ג� שסיני זה תורה
וכ� סיני זה תורה וענווה  אקדמות לשבועותכ ב"נשמעת כמש

ל שזה פסוק אחרו� בזה החומש אלה "ושפלות רוח כנ
את משה אל בני ישראל בהר סיני ' אשר צוה ה המצוות

ז יכולי� לנעו! סופה בתחילתה "עיד )כ כא�"שקאי אכל מש(
ולזכות למה שכתוב בתחילת זה החומש ויקרא אל משה 

י תורה ותפילה מתו� ענווה "אליו מאהל מועד שע' וידבר ה
ר שרמוז סו� החומש "ז מבטלי� היצה"ושפלות רוח שעיד

ז "בתחילת החומש שיכולי� עיד' ועד שכז יזכו לאהל מ"עיד
' לזכות להיות באוהל מועד ולזכות להשראת השכינה ולבחי

ק השלישי "ז יכולי� א� לזכות לביהמ"ועי, בית המקדש
דתורה ע� ענווה וע� שפלות רוח , שהוא ג� כ� כאהל מועד

יכולי� לזכות על יד� לקירוב גאולה השלימה ובני� בית 
  .המקדש השלישי

כמו שאנו מחברי� סו� חומש ויקרא ע� תחילתו כ� וממילא 
 �יכולי� לחבר זה ע� תחילת חומש במדבר שנקרא תיכ

אל משה ' אחריו שש� כתיב שני הענייני� יחדיו וידבר ה
מדבר ' סו� ויקרא בחי' במדבר סיני באהל מועד שזה בחי

ל שמסוגל לבני� "אהל מועד כנ' סיני ע� תחילתו בחי
ק ש� וכ� מלמדתנו התורה "שיכה תוהל ולכ� ממ"ק כנ"ביהמ

שש� , באחד לחודש השני בצאת� מאר! מצרי� לאמר
ומיד , במצרי� היו שרויי� בטומאות הגדולות שרק שייכות

ק "של בני� ביהמ,  כ כבר מגיעי� למדריגות גבוהות כאלו"אח
שהיו פע� באר! ' וזהו התחזקות שאפי, והשראת השכינה

כולי� להגיע צו די ע י"מצרי� א� א� מתקרבי� לבוכ
וללמדנו שאי� ייאוש בעול� כלל , העכסטע או� די בעסטע

וא� משליכי� את מצרי� ושבי� בתשובה ומתרוממי� 
ת יכולי� מהרה להגיע למדריגות הגבוהות להשראת "להשי

  .השכינה
זוכי� למשכ� שמרומז לכל יהודי שכל יהודי יכול בעצמו וכ� 

ועשו לי מקדש  להיות משכ� ואהל מועד אהל שכ� באד�
ושכנתי בתוכ� בתו� כל אחד ואחד וזוכי� לזה בהתחזקות 

ז צרי� אני "ל אני נמו� מאוד עכ"א� רח' עצומה שאפי

שזו היא תכליתינו בעולמינו ' כא� התכלית להגיע לה 
שיראו כל ישראל להגיע , י"רח� המרח� עלי ועכי

שבת ' תלמיד חכ� שג� כל השבוע  הוא בחי' לבחי
ח שנקרא שבת א� "ת' קודש שנהיה אנו ג� בחי

תמיד וכיו� ששבת ' באמצע השבוע כי הוא דבוק לה
, ת תמיד"שמא דקודשא ברי� הוא והוא דבוק בהשי

באמצע השבוע ' שבת תמיד אפי' לכ� הוא בחי
ועיקר התכלית שיתרוממו ויהיו ' כולו להושבת 

  .שבת קודש כדוגמת התלמיד חכ�' תמיד בחי
כ על זה הדר� יכולי� ג� להעמיס "כמווממילא 

, כז(ולהסביר מעני� לעני� באותו עני� מה שכתוב 

אל בני  ת משהא' אלה המצות אשר צוה ה: )לד
שכדי שתבואו לקיי� המצוות , ישראל בהר סיני
כ עליכ� לזכור את עני� "ות גכתיקונ� ובשלימ

ר שנקרא הר שהוא שורש המפריע לכל קיו� "היצה
, ל"ע� תורה וענווה כנ סיניוהעצה לזה הוא , המצוות

ק על ענווה "ת בתוה"ואמנ� כא� הזהיר אותנו השי
ו שיחשוב היהודי "ושפלות רוח אבל אי� המכוו� ח

ו כי זה אינו "על עצמו שאינו שוה ומועיל כלו� ח
אלא יידע שכל , ו לעצבות"זה ג� יגיע חאמת ומ

' כ ונפל ממנו רב ופי"ת כמש"יהודי חשוב אצל השי
ת רב ונפש "יהודי יחידי חשוב לפני השי' י אפי"רש

אלא לא , אחת מישראל כאילו קיי� עול� מלא
, ת ולא בכוחו הוא"יתגאה כי הצלחתו מע� השי

ה עוזרו אי� יכול לו ולכ� זה הענווה "ואלמלא הקב
ו אלא לשמחה רבה שהוא "תביאהו לעצבות חלא 

ת ולכ� יש להיזהר לא ליפול "חשוב לפני השי
לעצבות אלא להיות הול� נאר מיט שמחה וממילא 

  .חזק חזק ונתחזק להתחזק כסדר בשמחה
בא ההמש� וייטער או� מיט די התחזקות דייקא ואז 

במדבר סיני לומר שמצד אחד ישראל ירגישו 
� לו כלו� ואינו עושה מדבר שאי' בעצמ� בבחי

אבל מאיד� , כלו� ורק יהיו בענווה ושפלות רוח
גיסא לכ� התורה אינה מנוקדת שלכ� יכולי� לדרוש 

ר ִמְדּבָכ יכולי� לפרש שאותיות "הקריא והכתיב וע
ה� ' שמצד א' שאפי רּבְֵמדַ הוא נעשה לאותיות 

ז מצד שני יתחזקו ויידעו "ר ריק עכִמְדּבָבענווה כ
מעלת� ומה פועלי� בשמי� בני ישראל  כמה גדולה

אל תראי תולעת יעקב מה ' בכוח הבל פיה� כדכ
ק "ובזוה, תולעת כוחה בפה א� ישראל כוח� בפה

מי זאת עולה מ� המדבר כוח ומעלת ישראל הוא ' אי
מ� המדבר מכוח המדבר והדיבור שלה� שפועלי� 

ז "ט ועי"שיכול לשוב בתשובה ומעשי, לשמוח
התשובה שיוצאי� מהבלאטע של מצרי� ירח� 
המרח� או� מדראפעט זי� ארויס פו� דע� חוש� אזכה 

ז לזכות "ולות ביותר ועילהגיע לכל המדריגות הגד
י תורה "למקדש השלישי ולגרעסטע מדריגות וזהו ע

ושפלות רוח שעל ידה יכולי� לזכות לצאת מהגלות 
  .או� גיכע� במהרה

ט קודש "אנו נמצאי� לא במרחק רב מחג יו, נו
ר "ת יעזור שכולנו נפעל אלעס גוט וברו"השי. שבועות

התורה יתקננו כולנו בתיקו� השל� ויכיננו לקבלת 
צ בשלימות "ויעשה מאיתנו כלי� ראויי� לקבל תומ

ונזכה לשוב בתשובה באמת מאהבה וכולנו . וברצו�
זאל� שטייגע� בענווה ושפלות רוח ונהיה כולנו תלמידי 

הוא הכל יכול וכולל� יחד ' ה', שבת לה' חכמי� בחי
ר שעד חג השבועות כולנו נזכה לקבל התורה "ויה

או� מגיט , וכה והוא כל יכולהמל' ולעלות לרגל כי לה
זי� נאר א דריי יכולי� לזכות לבני� בית המקדש 

או� האב� געפוילט אלעס גוט , כהר� עי�' ותשועת ה
או� שטייגע� בכיבוד חברי� כיבוד ואהבת ישראל 

ונזכה לקיי� נעשה ', ואהבת התורה ואהבת ויראת ה
א� צ ואז יהא "ונשמע בשמחת ושמירת קיו� התומ

א� תעשו כל זאת ותהיו עסוקי� בקיו�  -ו בחקתי תלכ
ל ובכל הטוב הזה תזכו לנצח את כל "כל המצוות הנ

העמלק ואז לא יחסר לכ� כלו� ותוכלו לזכות לכל 
הישועות כי כל העול� נברא בשביל התורה וישראל 

  , ק ושומרי התורה ומצוות"ובשביל התוה
צ "ירח� שכולנו זאל� שטייגע� בקיו� תומת "השי

ח ומידות טובות מיט א גזונטע "התורה וגמ בהתמדת
ונזכה , אידישע שמחה שטענדיג בטוב לבב מרוב כל

וישמח את כל ישראל , תמיד לקיי� רצו� הבורא כדבעי
בכל מקו� שה� מיט א שמירה עליונה בכל מקו� 

ויוציא את כל האידישע אסירי� לחרות עול� , שה�
י� ביד לב מלכי� ושר- שהוא הכל יכול ש, אוי� אייביג

שמחות , ישועות, וירח� וית� לכל ישראל רפואות', ה
הגו� והנפש והבריאות השלימות , וברכות שלימות

ופרנסה גדולה וקלה תהא ללא שו� עגמת נפש , ר"בגו
ת "כביכול השי, ר"וחיי בני ומזויני רוחי ואריכי בגו

וית� ישועה , ואת כל ישראל' ישמח את השכינה הק
ישמח את השכינה ' ביכול הכ, שמחה ורפואה שלימה

וית� ישועה שמחה ורפואה , ואת כל ישראל' הק
  . שלימה אוי� א זיסע אופ� אוי� אייביג

 

        תורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמת
פניני� יקרי� על פניני� יקרי� על פניני� יקרי� על פניני� יקרי� על 

        הפרשההפרשההפרשההפרשה
ר לו ית לאביו שמא לא יחזולוההתינוק הטיפש ירא ל        

הכי בשביל הטיפש הזה יעזוב האב , ואינו נות� לעני
נות� , רק בודאי מה עושה האב, את העני בפחי נפש

כי מה שצוה לבנו לית� היה רק , לו הנדבה מכיסו
בשביל לזכות בזה את בנו ולא בשביל שחסר לו 

  . מעות
ה מבקש מבעל הבית שילוה לו "הקב, וכ� בצדקה

והא� בשביל הטיפש הזה שירא , ויחזור לו כפלי�
דברי (. ה את העני בפחי נפש חס ושלו�"יעזוב הקב

  )ישראל
  

  )לה, כה( וכי ימו� אחי� ומטה ידו עמ� והחזקת בו
מהו  וכי ימו� אחי�יקשה כפל העני� דהיה די באמרו 

�והחזקת כא� ' י פי"ויש לומר דהנה רש. ומטה ידו עמ
 ,רד ויפול ויהא קשה להקימויאל תניחהו שי בו

קר המצוה הוא לתת לו לפני שיגיע שעת יעומשמע ד
, הדדה כנגד מה משל� מ"והנה הקב, ממשהדחק 

כ מי שנות� לעני קוד� שיגיע שעת דחקו וירד "ע
' יהיה שכרו דעוד לפני שמבקש ישועת ה, ויפול

מיו� רעה ונגע לא יקרב באהלו בבחינת ' יצילהו ה
ואילו זה שלא נת� לעני אלא  ,טר� יקראו אני אענה

  )יד, כה(איש את אחיו  אל תונו' רו ממכר לעמית או קנה מיד וכווכי תמכ
ר לחבירו דברי תורה מאוקרוב לפשוטו יש לרמז ג� כ� בדברי תורה או 

היינו כשאינו מסבירו כל  תונו אלהוא באזהרה ש, ו שלומד עמוהיינ
ח התלמיד לקבל וכ� וי וישנו בכ"העני� הנרצה אשר חלק לו הש

מר שמבי� ואש, ו התלמיד שלא יונה את הרבהאזהרה על הקונה היינ
  )אגרא דכלה(. ואינו מבי�

  
  )כג, כה( ר� לא תמכר לצמיתותאוה

לא זה דר� העבודה להרחיק את הארציות ' ופי, היינו ארציות האר�
ל "כדאמרו חז, דאי אפשר לעול� להתקיי� בלא זה, וגשמיות לצמיתות

יומא בכל אר! דחבשוהו ליצר הרע ובעו ביעתא בת  ,:)יומא סט(
זה כל האד� ללחו� נגד היצר וג� לתק� כי רק , ש"ישראל ולא מצאו עיי

  .להקדיש הארציות לי לשמי כי לי האר�ש "וז, רציות כידועאאת ה
 ל הכל מודי� דבעצרת בעינ� נמי לכ�"ובדר� צחות יש לומר דאמרו חז

ובזה , לכ�ל שלא יעצור לגמרי אלא יוותר מעט מ� ה"והוא על דר� הנ
שהכהני� נכנסי� לאכול בתרומת� כלומר על ידי אכילה ' יש לומר מתני

  ).תפוחי חיי�(. שהוא קריאת שמע' יחוד ה' בטהרה יגיעו לבחי
  

. י גואל שיוכל לגאול"רש' פי )כו, כה( 'ואיש כי לא יהיה לו גואל וגו
  . הדיוק שיוכל ולא שיש לו לגאול
היינו , נו מניח לו לגאולשהיצר הרע אי, הפירוש שיש לו אבל אינו יכול
, והשיגה ידו' אז בא לו הישועה מה, קרובי� עשירי� אבל קמצני�

דאיתא  וכמ. ודי למבי�, ומצא כדי הוצאות החתונה והנד� וכל הצור�
ה עלי לשל� "אמר הקב ,)יז,משלי יט(חונ� דל ' מלוה ה )ויקרא רבה לד(

  .ש"עיי, גמולו
והבעל הבית , לבקש נדבהלעני שבא לבעל הבית , ולמה הדבר דומה

אומר לו תלוה לי ות� לעני ואחזור ל� , הרוצה לזכות את בנו במצוה
אבל , י�יוהנה הב� החכ� נות� תיכ� ואחר כ� מחזיר לו אביו כפל, יותר

אלא דהוא לא  ,בשעת דחקו ממש הנה ג� הוא יבוא על שכרו משל�
וזה  ,אז יענה' רא אל הקעת דחקו וצרתו והיינו כשיייענה אלא ב

מי ' פי', ו המלטהל אל דל ביו� רעה יישהביא המדרש אשרי משכ
החכ� עיניו בראשו יעשה בהשכל וימציא לעני קוד� שעת דחקו 

. קוד� שיקרא ויבקש' פי ,מיו�  רעה' אשרי לו ושכרו שימלטהו ה
  ).הצבי והצדק(

  
  )מד, כה( תקנו עבד ואמה' � וגומאת הגויי' ועבד� ואמת� וגו

ל דהנה אמרו "וי. בלשו� רבי�תקנו  סיי� כ"ואח, התחיל בלשו� יחיד
דגזרו רבנ� , בטע� שנכרי אוסר רשות בשבת ,הדר' ל בעירובי� פ"חז

� שנחשד על שפיכות דמי� וג� "שלא ידור ישראל יחידי ע� עכו
ע� מט, וזה שאמר א� אתה יחידי אל תקנה, שלא ילמד ממעשיו

  ).תפוחי חיי�(. א� את� רבי� ולא יחיד אז תקנו תקנורק . ל"הנ
  

  )מט, כה( או דודו או ב� דודו יגאלנו
 ):סנהדרי� צח(איתא פלוגתא בגמרא  יש לפרש בזה בדר� רמז דהנה

וזה יש , מי יהיה משיח חד אמר דוד בעצמו הוא וחד אמר ב� דוד
ו חסר והוא לומר שמרומז שני הדיעות האלו בתורה כי כתיב דד

היינו ב�  או ב� דודוהיינו דוד בעצמו  או דדווזה יש לפרש  ,אותיות דוד
  ).דגל מחנה אפרי�(. דוד יגאלנו במהרה בימינו אמ� סלה

  פסח שני

מצייני� את , על מכונו אינוכשבית המקדש , כיו� :תחנו� ומרי�אאי� 
נוהגי� וכ� . "תחנו�"תפילות ד באייר כיו� שמחה ואי� אומרי� ב"יו� י

מותר לאכול חמ! , א� שלא כמו בפסח הראשו�. לאכול מצה ביו� זה
פסח ענינו של " :לתק� תמיד אפשרכי : הנלמד מזה .במש� כל היו�

מי , מי שהיה טמאאפילו . תמיד נית� לתק�, הוא שאי� דבר אבוד שני
 –כלומר ברצונו , "לכ�"ואפילו א� הדבר נעשה , שהיה בדר� רחוקה

 )ל"צמליובאוויטש ז מ"ר רבי מ"אדמה( ".� לתק�למרות זאת נית
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 כי טוב סחרה מכל סחורה

הקציב  של רבינו כשנסתיימו להם חמשת השנים שחמיוגם 
המשיך חמיו לתומכו במשך , לו להיות סמוך על שולחנו

שההשגחה העליונה סיבבה , עם הזמן. תקופה ארוכה
כשחמיו לא היה מסוגל עוד להמשיך להחזיקו סמוך 

. השתדל לפרנסתוהתעוררו ידידיו ומעריציו ל, לשולחנו
, נאכלו כבר עד תום, והיות שדמי הנדוניה שקיבל מחמיו

ובחלק מהם רכש , כאשר את מרביתם פיזר נתן לאביונים
ניסו ידידיו , לו ספרים רבים שהיו נחוצים לו ללימודו

שם יקדיש זמן מועט , להציע לו לצאת ליריד, בתחילה
ולבסס לו בכך מעמד , לעסוק במשא ומתן כל שהוא

כדי שיוכל בשאר הזמן להמשיך לשקוד על דלתי , סהפרנ
ואכן ארגנו לו סכום כסף הגון . תורה ולזכות את הרבים

ודאגו לו לחברה עם אורחת סוחרים אשר שמו את פעמיהם 
הניסיון לשתף את רבינו במשא , אולם .ליריד בפרעשבורג

באשר שכל מעייניו נתונים נתונים היו רק , ומתן לא צלח
ולמעשה לא השתכר , ת"ה ועבודת השילתורה ותפיל

: ל"זצ צ רבי יונה פארסט"הגהומוסיף ומספר . מאומה
הזדרזו הסוחרים , בהגיעם לפנות בוקר למקום היריד

ואילו רבינו הלך מתחילה , להתפלל ולמהר למסחרם
למד , אמר ברגש את ספר התהילים, לטבול במקוה טהרה

וכשסיים , התפלל באריכות ודבקות כדרכו בקודש, משניות
רק , היה זה כבר סמוך לשעות הצהריים ´את עבודתו הק

וכיון שהמסחר , אז התפנה רבינו ללכת לעסוק במסחר
נפנו הסוחרים לחזור לביתם , הסתיים כבר באותה שעה

בחושבו , הצטרף אליהם רבינו באין ברירה. בגאלאנטע
סבבוהו אנשי , בהגיעו לביתו...שאולי ינסה בפעם אחרת

והילדים הריעו ורגשו , ההצליח במסחרו ביתו לדעת
כשמוע ". אבא מה הבאת לנו מהיריד בפרשבורג: "לעומתו

נבהלו בני הבית , רבינו את שאלת ילדיו נפל והתעלף
או שמא , שמא איבד רבינו את כל הונו ביריד, בחשבם

: אולם משהקיץ סיפר להם רבינו. קרהו איזה אסון אחר
ותכף עם , ד בפרשבורגהנה נסעתי אך לשעות מספר לירי"

כאשר שמעתי , חזרתי כבר שואלים אותי מה הבאת משם
אם מנסיעה של שעות ספורות : את השאלה עלה בדעתי

על אחת כמה וכמה כאשר , שואלים ותובעים מה הבאת
וישאלונו , נשוב מהאורחא רחיקא מזה העולם לחיי עולם

מתוך מחשבה זו . מה נשיב ונענה ליום פקודה, מה הבאת
 ...הלתי והתעלפתינב

החליטו ידידיו , מ"שראו שאין רבינו מסוגל לעסוק במוכיון 
, ומעריציו להתרים נדיבי עם אוהבי ומוקירי תורה

ולהעמיד לרבינו דמי מעמד באופן קבוע כדי שיוכל 
והצליחו להעמיד , אמרו ועשו. ותורתו 'להתמסר כליל לה

לו מעמד מצומצם שהספיק בקושי למחייתו ולהחזקת 
הוא הסתפק , רבינו שמח על כך כמוצא שלל רב. שיבתוי

ורב היה אושרו על שהתאפשר לו להמשיך , במועט
באותו פרק תקפה עליו מחלת  .בעבודתו הקדושה כמקדם

הוא נסע . ל"עיניים חריפה וכמעט שהעולם חשך בעדו רח
והרופאים הזהירו אותו באיסור , לדרוש ברופאים בעיר וינה

אולם הוא לא , ר פן יבולע לו חלילהחמור לבל יעיין בספ
, שת לבו להם ועם שובו לביתו שקע בתלמודו כמקדם

שמאז , ולפלא... למה לו חיים - ´באומרו שלולי התורה הק
ועד סוף ימיו לא כהתה עינו ולא , נתחזק מאור עיניו

כך עברו עליו שלוש עשרה  .הוצרך אפילו לבתי עיניים
בהם , בצת תורהשנות שהותו בגאלאנטע בלימוד ובהר

עלה ונתעלה במעלות רמות ויצא שמו לשם ולתהילה בכל 
 .הארץ

 כס הרבנות במרגרעטיןעל 

י נשלח אליו כתב רבנות מהעיר "תרבשנת 
בו מבקשים חשובי בני העיר מרבינו , מארגערעטין

להתעטר בעטרת , לשאת את המשרה על שכמו
מי שפעל . ד בעירם"הרבנות ולכהן כרב ואב

, היה ידידו ואלוף נעוריו של רבינווהשתדל בזה 
רבי הגאון הצדיק , א"ס זיע"מגדולי תלמידי החת
, ץ"ת מהריא"ל בעל שו"זצוק אהרן צבי שוסבורג

שנמנה על גדולי ועשירי העיר מרגרעטין ומנשואי 
, תורה וגדולה התאחדו על שולחנו, הפנים שבה

. ומחמת מעמדו הרם היו דבריו נשמעים לכול
ובני , ראוי היה לאותה איצטלאאמנם הוא עצמו 

אך הוא סירב , העיר חפצו למנותו אלוף לראשם
ופעל והשתדל להשפיע על תושבי , לכך בכל תוקף

, ד"העיר לקבל עליהם את רבינו כרב ואב
 .כשחתימתו על כתב הרבנות מתנוססת ראשונה

דאג רבי אהרן צבי , גם לאחר שרבינו נתמנה לרב
גם בכך שהיה , לבצר את מעמדו של רבינו בעיר

ומצטופף , משתתף בעצמו בדרשותיו של רבינו
בזה היווה , ביחד עם פשוטי העם לשמוע מדברותיו

ביום המיועד  .דוגמא לרבים וממנו ראו וכן עשו
כל . לבשה העיר מרגרעטין חג, להופעתו של רבינו

לקבל , בני העיר יצאו לקראתו ברגשי גיל וחדווה
מיד עם . תורהאת פניו כראוי וכיאות לכבוד ה

לחיזוק בעבודת , ייקח מהם לרוות את נפשו, שהדברים מתאימים לו
 .ת"השי

או אז ידעו בני העיר על . השאירה על כל הנוכחים רושם עזדרשתו 
ומעתה תתנהל העיר , נכון כי הנה ימים באים ושחר חדש מפציע בעיר

 .וליהודים היתה אורה ושמחה, על מבועי התורה והיראה

ואף שבני העיר היו ברובם דלים , הרחיב רבינו את ישיבתובמרגרעטין 
ני היו נלבבים והשתדלו בכל מכל מקום במובן הרוח, במובן הגשמי

מלבד השיעורים הקבועים . ולתמכו ולסמכו, מאודם לקמץ מפתם
היה מוסר שיעורים גם , אותם לימד רבינו לפני התלמידים בישיבתו

היו בני העיר , כשעה ושעתיים לפני מנחה, בכל שבת. לאנשי העיר
ורבינו היה דורש לפניהם , מתקבצים לבית הכנסת המרכזי בעיר

ואם כי היו בני . מוסר ואגדה, יני הפרשה ומלמדם הלכות נחוצותמעני
ל "אבל מחוסר ידיעה היו נכשלים רח, וחרדים אל דברו 'העיר יראי ה

רבינו היה מוכיחם בדרכי נועם ומלמדם להועיל . בהלכות מפורשות
ילמד , ומי שאין יד שכלו משגת, ומורה להם ללמוד בספרי מוסר
" מנורת המאור"כ, שפה המדוברתבספרי המוסר המתורגמים ל

 .וכדומה

התחוללה מהפיכה אדירה בקרב , דבריו שיצאו מן הלבבהשפעת 
רבים החלו . רבים מאוד נשתנו לטובה תכלית שינוי, תושבי העיר

והחלו לשלוח , להיזהר ולדקדק בשמירת שבת, לגדל זקנם ופאותיהם
צליח שם רבינו ה. במקום למלאכת כפיים, את בניהם לישיבות קדושות

הציל , הוא הרביץ תורה ויראה, למעלה מן המשוער בזיכוי הרבים
ואף אנשי העיר לעומתו . נפשות מרדת שחת ורבים השיב מעוון

העריצוהו עד לאחת וענו , העריכו את המרגלית היקרה שנפלה בחלקם
 .אחריו מקודש מקודש

 ,היו בקרב ראשי ופרנסי העיר כאלו אשר רוח אחרת הייתה עמםאמנם 
ולא ראו בעין יפה את התנהלותו של רבינו שהיה מופרש מעניני 

כי כאשר היו באים לפניו לדבר . ולא נטל חלק בשיחם ושיגם, עלמא
, היה רבינו פוטרם בקיצור נמרץ ובתכליתיות, ולשוחח בעניני הכלל

נוהג זה הפריע להם והם גילו . ולא היה מאריך בשיחה, כדרכו בקודש
זמנו , אולם רבינו חנף לפניו לא יבוא. על כךבפניו את מורת רוחם 

ולא נשאו לבו להתפנות עמם , היה אצלו מדוד ומחושב ויקר מפז
הוא המשיך לעשות את שלו . לשיחות מרעים ולדברים של מה בכך

ואת עניני הציבור שאינם נוגעים במישרין לערכי , בעבודת הקודש
 .השאיר לראשי הקהילה בלא להתערב בהם, היהדות

בא לבקר בהיכלו אחד מידידיו משכבר הימים שהיה רב ידוע ם פע
והשתעשע , רבינו קבלו בשמחה גלויה ובכבוד הראוי, בקהילה גדולה

לאחר מכן נפנה אותו רב לשוחח . עמו ארוכות במילי דשמעתתא
כי כאמור , כאן נקלע רבינו למיצר. בשיחת חולין של תלמידי חכמים

ומאידך לא רצה לפגוע בכבוד , הלא סבל שום נדנוד של ביטול תור
כאשר : על כן פתח פיו בחכמה והמשיל משלו. אותו רב תלמיד חכם

, מגיע לביקור אורח רם ונעלה שמחים עמו המארחים לאין שיעור
אמנם הם מתנחמים בכך . ובשעת פרידתו הם מצטערים מאוד כמובן
אבל אם נפרדים מאורח . שהוא יכול לשוב ולבקר בהזדמנות אחרת

... ה שיודעים בוודאות ששוב לא יזכו לביקורו אזי הצער גדול מאודכז
האורח : כאומר, )זייגער, שעון- (וכאן החווה רבינו על האורלוגין 

וקשה עלי . נפרד מאתנו בכל רגע ורגע לבלי שוב, שהוא הזמן, החשוב
האורח הדגול הבין את הרמז ונפרד מרבינו לחיים ... צער פרידתו

 .ולשלום

 תהון דישראלצלועמוד 

בה במידה נתעטר רבינו גם , שהיה רבינו מוכתר בכתר תורהכפי 
וכמנהג , תפילתו הייתה במתינות כמונה מעות. בכתר תפילה

כאשר דמעותיו , בשפיכת לב כמים, בהתלהבות וקול נעימה, החסידים
ובגדיו ספוגים זיעה מהכוחות העצומים שהיה משקיע , זולגות

לב 'וסיפר חתנו בעל . כל לב רואה ושומעבאופן אשר נמס , בתפילתו
שפעם היה רבינו חולה במשך שמונה ימים מתפילה אחת אשר  'העברי

  .בה כמעט יצאה נפשו בדברו

 יגן עלינו ועל כל ישראל אמןזכותו 

כניסתו לעיר הועיד רבינו את פעמיו לבית 
שם נשא במשך שעות ארוכות מדברותיו , המדרש

כשהוא פותח בדברי . בדברים חוצבים להבות אש
אלוקי  'יפקוד ה): "טז, במדבר כז(הפסוק 
כצאן אשר אין להם  'ולא תהיה עדת ה... הרוחות
ם שאין כוונת, שישנם רועים, ופירש רבינו". רועה

אלא כל , ברעיית הצאן כדי לדאוג לטובת הצאן
ואילו , לרעות את עצמם, מגמתם ברעייתם היא

ואינם , את צאן מרעיתם מזניחים הם לחלוטין
לכן ביקש משה . דואגים לספק להם את צורכיהם

שלעדת ישראל לא , ה"רעיא מהימנא מאת הקב
כצאן אשר  ´ולא תהיה עדת ה -יתמנה רועה כזה 

כלומר אפילו שנמצא שם רועה , אין להם רועה
אין "זה נחשב כ, אלא שהרועה לא מעיין בצורכיהם

שהרועה , אלא בקשתו שטוחה". להם רועה
. יהיה כל מגמתו לטובת עדתו 'שיתמנה לעדת ה

רבינו האריך בדברי דרוש ואגדה ועורר את הציבור 
והמשיל , להתחזקות בכל ענייני התורה והיהדות

סוחר בבגדים המחזר לאותו רוכל ה, את עצמו
בעיירות ומציג לפני כל את מרכולתו הגדושה 

וכל החפץ בוחר לו , בסחורה מסוגים וגדלים שונים
, אף אני, את מה שנחוץ לו ומתאים לפי מידתו

וכל מי שמרגיש , מציג את סחורתי, אמר רבינו

  ע בעל שירי משכיל ועוד"הלל מקאלמייא זיק רבי "הגה
  ]'חלק ב[ )א"רנת( אייר 'ייומא דהילולא 
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  )ב"תרע(' ד לודז"ר משה מייזל אב"חיי� ב' רבי אלי
  )ט"תקכ(מעו� אריות ' ר יצחק שפירא מוילנא ב"ב לייב רבי אריה –

  )ט"תקכ(קרב� נתנאל ' ר נפתלי ווייל ב"רבי נתנאל ב
  )ב"תרל(ח מצאנז "ד צאנז ובלאזוב תלמיד הד"אבר דוד ר"ד רישא ב"רבי נחו� ראוב� פעלסקער אב

  )ט"תר(ר אבי עזרא זליג שפירא ממוגלניצא "רבי חיי� מאיר יחיאל ב
  )ו"שע(� מלובלי� "מהר ור גדליה"רבי מאיר ב  –

  )ג"תשס( ז מבריסק"וחת� הגרי י בית יהודה"ר אברה� יצחק פיינשטיי� ר"רבי יחיאל מיכל ב
  )ו"תשס(ר ניס� חיי� "שני� סיגעט ברבי צבי הירש ראזנבוי� מקרעט
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  057-796-2493: להארות הערות וכל עני� נית� לשלוח לפקס המערכת

  -ב –בנושא משמעת 
  

הקפדת המחנ� על כל , אי� כוונתה חלילה, טובהמשמעת 
, "ולא הקפד� מלמד: "ל"צעד ושעל שכבר הורונו חז

: תב במאמר הקוד�משמעותה הוא כנכ, משמעת טובה
חזרה ושינו� של הכללי� שוב ושוב בדר� חיובית , עקביות
על מחנ� להביע את אהבתו לכיתה ולתלמידי� , ואוהדת

  .בפה מלא
  היומ�
לאחר , מהכלי� העומדי� לרשות המלמד הוא היומ�אחד 

הבהרת הכללי� והחדרת� לתלמידי� לאחר הצגת כללי 
, התלמידי� והרגלי המשמעת בכיתה שעל פיה� יתנהגו

, ה"אי, על המלמד להוסי� כי ברשותו יומ� בו ירשמו
התלמידי� המצטייני� אשר מתנהגי� כהוג� בזמ� השיעור 

כ "וכמו, וכיוצא בזה, בדר� אר!, בהקשבה, או התפילה
חוסר , באי� ברירה ירשמו ביומ� ג� התנהגויות שליליות

כמוב� שעל פי הרישו� ביומ� . הקשבה או חוסר דר� אר!
, או למצער, בלו התלמידי� פרסי� סמליי� לעידודיק

  .גערה או ענישה
ה היה נוהג לומר "זצלהני� 'מויז" אמרי חיי�"ר ה"אדמוק "כ

כ� (" בליבי קיי� ספר ע� דפי� לכל ילד וילד: "לתלמידיו
הנני מחיה את נפשי , יש ד� בלבי )כינה את תלמידיו

שלו  התבטאות נוספת, "בראותי כי הדפי� אינ� מוכתמי�
אמנ� הוא אינו מתלכל� , כל בחור יש לו ד� אצלי: "היתה
צרי� לעבוד קשה כדי  -אבל ג� א� הוא התלכל�, מהר

היתה תקופה בה האמרי חיי� בעצמו ניהל ". לנקותו
  .רשימות ע� ציוני� של הבחורי� בהתנהגות ובבחינות

המלמד להסביר לתלמידי� כי הרישו� ביומ� הוא זה על 
וכשדברי� ' זמ�'הציוני� בתעודה ביו� השיקבע את גובה 

אלו חוזרי� ונשני� ברגיעות ובקביעות בסבר פני� יפות 
  .ה� מחוללי� פלאות

  ביומ�השימוש 
ביומ� ותהלי� הסימו� בו צריכי� להעשות השימוש 

        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

עצ� פתיחת היומ� צריכה , "בחכמה פותח שערי�"בבחינת 
, לשמש איו� מספיק לתלמיד כדי להרגע ולשוב מסורו
, נטילת העט כדי לסמ� ביומ� ג� כ� צריכה להוות הלי� ממש

במבט חושב , באיטיות". גדולה הסרת הטבעת: "כמעי�
� הוא שש  ומזהיר על המלמד להראות לתלמידיו שאי

  .להכתי� את היומ� והדבר קשה עבורו
זו אפשר ללמד את התלמידי� שיש אפשרות בהזדמנות 

ממהר לכעוס  לבקשת סליחה שהמלמד הוא אר� אפי� ולא
כשהתלמיד מתחרט הוא יכול , אלא אדרבה הוא ר� לרצות

  .והסימו� לא יתבצע וכדומה, לבקש סליחה
ע� תושיה וחכמה אפשר לנצל את היומ� ככלי כלומר 

וכל אחד ואחד ינהל אותו , להצלחה באופני� רבי� ומגווני�
  .בה�' על פי חושיו שחננו ה

  הדיבורטו� 
, לכל אד� ובכל עת, � בנחתתמיד לדבר כל דבריתתנהג "

היא , חובת המלמד. )�"אגרת הרמב(" ובזה תנצל מ� הכעס
על כ� חלילה שיתרחש מצב בו . כמוב� חינו� התלמידי�

אסור על , לכ�. י התלמידי� המנסי� אותו"נסח� המלמד ע
, י תלמיד"המלמד לחוש שהוא נמצא בהתקפה אישית ע

הבעל הבית  שידעו מי הוא"ועליו להשיב מנה אחת אפי� 
למרות : הרגשה כזו היא תחילת תבוסתו של המלמד, "כא�

, שהוא הצליח עתה לכופ� את הילד ולהשיב לו כגמולו
יחכה , רק, והוא מעתה, התלמיד בחושיו ירגיש זאת

  .למעידתו של המלמד
וזה הדבר , כמלמדי� וכמחנכי� מוטלת חובת החינו�עלינו 

ק "כשפע� אמר לי  זכורני. שצרי� לעמוד מול עינינו תדיר
ל שבהיותו מחנ� א� פע� לא "זצר מפינסק קארלי� "האדמו

ותמיד השתדל , או בקשה אישית, ביקש מילד טובה עבורו
כיו� שהמלמד נמצא עבור . לא להרי� את קולו על תלמיד

  .ח"טובת הילד ולא הילד עבור טובת המלמד ודפח
התגובה , נסחפי�, מתרגשי� - הדברי� בהרמת קולמטבע 

נביט סביבנו ונראה שמלמדי� . ולא נשלטת, פונטניתס
  .השולטי� על עצמ� דיבור� הוא תמיד בשובה ובנחת

גועשת ורועשת במקו� להעביר את הזמ� כשהכיתה 
עצה בדוקה ומצויינת על , בצעקות ובנסיונות השתקה

התלמידי� , המלמד להתחיל את השיעור בקול נעי� ורגוע
� אלו שישתיקו את ישתתקו מעצמ� ועוד יותר מכ� ה

תו� דקות תשקוט הסערה ותהפ� לדממה ה� , האחרי�

" קס�"עצמ� יפנו בפע� הבאה למלמד ויאמרו לו שיעשה את ה
  .אפשר להצליח, ה"בעז. וישתיק את התלמידי� הרועשי�

  תחילהמחשבה 
שבניית בני� בחומר ובלבני� דורשת חשיבות רבה ותכנו� כש� 

, ניה יסודות איתני� ומוצקי�רשיונות לב, מהנדסי�, אדריכלי�
יש להשקיע מחשבה בבניית , במידה זהה ואולי א� יותר

כפולה , כל צעד אמור להבח� במחשבה תחילה, התלמיד
אסור שיתרחש מצב בו , כ לבצע בפועל"ומכופלת ורק אח

יפה , יפה דנתי: "מעניש ולאחר מעשה חושב, גוער, מלמד צועק
, ה היא נצרכת ונדרשתבוודאי שיש מקרי� בה� הענש" עשיתי

  .א� היא חייבת להעשות בחשיבה תחילה ולש� חינו� בלבד
כיצד רוצה הוא לעצב ! כל מלמד ומחנ� לחשוב לעצמו היטבעל 

מהו אקלי� האוירה אותו , אי� הוא רוצה לחנכ�, את תלמידיו
, של ג� עד�, הא� רוצה הוא אוירה של לימוד, הוא רוצה בכיתתו
ש� שמי� מתאהב על ידו יש להשקיע ושיהא , אוירה של אהבה

  .והרבה, בכ�
 �  בביתהחינו

להשקיע מחשבה , ללמוד מכ� עד כמה עלינו כהורי�נוכל 
בחינו� הילדי� מה אנו רוצי� מילדינו כיצד אנו מעונייני� 

ועל פי כ� להציב את יסודות הבני� כמוב� שבית אי , שיגדלו
אפשר  א� להשקיע במחשבה ובמעשה, י יומ�"אפשר לנהל עפ

  .ג� אפשר
, ל"זצ ח הרב חיי� אליהו שטרנברג מקטמו�"הגהב "לי שסיפר 

שלמד בבחרותו אצל , ל"צ רבי אשר פריינד זצ"גיסו של הרה
ולהפתעתו ש� , ד"ה הי"זצוקלה צ רבי שמשו� היימ�"הרהזקני 

, שמתי לב: לב לכ� שמפע� לפע� קורא הוא לבניו ואומר לה�
לפני מספר ימי� , הכנסת ! בבית"שאתמול דיברת בחזרת הש

, ואז היה מטי� לה� מוסר. לא דיברת בדר� אר! אל אמא
שאלו . מסביר את חומרת הדברי� ובמידת הצור� א� מעניש

מדוע מחכה הוא מספר , ילמדנו רבינו, חיי� אליהו' הגאו� ר
השיבו רבי שמשו� , מה טע� יש בהמתנה זו, ימי� ולא גוער מיד

, מצוה ויש לעשותה לש� שמי� ד כי חינו� הילדי� הוא"הי
וכי כ� מתנהג ", הענשה ספונטנית יכולה לבוא ממניעי� אישיי�

ראוי להשקיע , היות וברצונינו לחנ� לש� שמי�', וכדו" בני
  .מחשבה מרובה והנהגה נאותה

' ת שנזכה להעמיד לה"אלו ימי הספירה נתפלל להשיבימי� 
   . שבתא גוט . ולתורתו בני� ותלמידי� כרצונו יתבר�

 

        נא להתפללנא להתפללנא להתפללנא להתפלל
 סעידהסעידהסעידהסעידהב�  דודדודדודדוד    אהר�אהר�אהר�אהר�הרב על 

  ש ואריכות ימי�"א לרפו"שליט
===========================  

 לרפואת יצחק ב� לאה

        נא להתפללנא להתפללנא להתפללנא להתפלל
יהודית יהודית יהודית יהודית ב�  נת� יוס�נת� יוס�נת� יוס�נת� יוס� הרבעל 

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

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
לבו לב זהב עוזר  ,הנני לבר� ולאחל לידיד נפשי היקר והנעלה

אוצר מלא  י"מקבל כל אד� בסבפ, ומסייע לכל דורש ומבקש
  , נעי� הליכות ורב תבונות, ש"אהבת תורה ויר

  א"שליט מרדכי לבמרדכי לבמרדכי לבמרדכי לב' ר ח"הרה
  צ"בשעטומהב� לרגל שמחת הולדת 

�. לתורה לחופה ולמעשי� טובי� וולחנכ ושתזכה לגדל יהי רצו

 שמעון ברזוןשמעון ברזוןשמעון ברזוןשמעון ברזון    ––––המברך מקרב לב ידידך השמח בשמחתך ומוקירך המברך מקרב לב ידידך השמח בשמחתך ומוקירך המברך מקרב לב ידידך השמח בשמחתך ומוקירך המברך מקרב לב ידידך השמח בשמחתך ומוקירך 

 

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
מעוטר במידות  , האבר� החשוב והיקר, לידידינו וחברינו

על כל מכיריו אהוב , ש אצלו משולבות"תורה ויר, מוזהבות
  מקבל כל אד� בסבר פני� יפות, ומהולל

  ב"ארה -ארא פארקב –ו "הי ברוורברוורברוורברוור    תתיהו יעקבתתיהו יעקבתתיהו יעקבתתיהו יעקבממממ 'ח ר"ההר
   ו"ני אריהאריהאריהאריה    כריהכריהכריהכריהזזזזכמר  הר� הנימול בנו היקר ולדתה לרגל שמחת

מתו� , תורה לחופה ולמעשי� טובי�לר שיזכה לגדלו ולחנכו "יה
  .שמחה ואורה לש� ולתפארת

 
        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב

ש "מלא וגדוש בתוי, ש היקרי�"ח מחשובי בחורי אנ"להבה
ישיבת  תלמידי וממצוייני ,כלי מחזיק ברכה ,ומידות טובות

  סלבודקא
  ב"ארה –בארא פארק  –ו "הי אברה� פנחס ברווראברה� פנחס ברווראברה� פנחס ברווראברה� פנחס ברוורהחת� 

  צ"בשעטומ ג"עב לרגל שמחת בואו בברית האירוסי�
ויזכה לבנות בית נאמ� , ר שזיווגו יעלה יפה לש� ולתפארת"יה

טוב וחסד  וא� ,א"ק רבינו שליט"בישראל בדר� הסלולה לנו מכ
  .ר"יהיו מנת חלקו כל הימי� אכי

 

        ברכת מזלא טבא מעומקא דליבאברכת מזלא טבא מעומקא דליבאברכת מזלא טבא מעומקא דליבאברכת מזלא טבא מעומקא דליבא
, בעל כל מכיריו אהוב וחבי, למעלת ידידינו היקר והמפואר

לבו ער וח� , ש"מיקירי וחשובי אנ, עומד תמיד הכ� לימינינו
מופלג בכל מידה , כלי מחזיק ברכה, לכל דבר שבקדושה
  ,שבחו מי ימלל במילה, ומעלה

  ב"ארה –ו ויליאמסבורג "הי ברו� יוחנ� שוואר�ברו� יוחנ� שוואר�ברו� יוחנ� שוואר�ברו� יוחנ� שוואר� 'ח ר"ההר
  צ"בשעטומג "עב' חת אירוסי הבת תחילרגל שמ

יעלה יפה לש�  והזיווגח "ר שיזכה לנחת מה� ומכל יוצ"יה
ויזכו לבנות בית נאמ� בישראל לתפארת המשפחה , ולתפארת

 .ר"וא� טוב וחסד יהיו מנת חלקו כל הימי� אכי  ,החשובה

        לזכר עול� יהיה צדיקלזכר עול� יהיה צדיקלזכר עול� יהיה צדיקלזכר עול� יהיה צדיק
, צדיק יסוד עול�, לעילוי ולכבוד נשמת המנורה הטהורהנודב 

פועל ישועות בקרב האר� ומזכה הרבי� , בוצינא קדישא
  ה"ה, בספריו הקדושי� והנשגבי�

ע בעל "זיהלל ליכטנשטיי� מקאלאמייא הלל ליכטנשטיי� מקאלאמייא הלל ליכטנשטיי� מקאלאמייא הלל ליכטנשטיי� מקאלאמייא הגאו� הקדוש רבי 
  ועוד" שירי משכיל"ה

  א"אייר תשע' בהר י' יומא דהילולא שבת קודש פ
  ינו ועל כל ישראל אמ�זכותו יג� על

 

        ובובובובברכת מזל טברכת מזל טברכת מזל טברכת מזל ט
מחשובי אברכי הכולל , והיקרלידידינו 

עדי� , ד"ומתפללי ביהמ "אור מנח�"
ממשכימי קו� , הנפש ונעי� הליכות

, צנוע ונחבא אל הכלי�, לעבודת הבורא
  ש כל מגמתו"תורה ויר

  ו"הי דוד לוי�דוד לוי�דוד לוי�דוד לוי� 'ח ר"ההר
נחמד , כלי מחזיק ברכה, ולבנו החשוב

  ו"הי ישי לוי�ישי לוי�ישי לוי�ישי לוי�ר "ונעי� הר
הבת  - הנכדה לרגל שמחת הולדת

ו לרוות נחת ר שיזכ"יה  .צ"בשעטומ
לתורה  ולחנכה לגדלה ח ו"מכל יוצ

 .לחופה ומעשי� טובי� ל תורהבעלו

 

   ש ולקוראינו היקרי�"הודעה לאנ
 וליטול זכות בהפצת תורה 'כל הרוצי� להשתת� בהוצאות הגליו� הק

וג� לאבות הרוצי� , י"א דהילולא דהתנא האלוקי רשבלכבוד יומ
עד יו�  לתרו� לרגל שמחת התגלחת לילדיה� נא ליצור קשר בהקד�

 ה"אי שמ� יוזכרוכ� ,  052-7667563' לטל בחוקתי' בערב פ' ג
עו� לסמו� עליו מי רבי שאכדו ,ק ביו� ההילולא"לתפילה בציוה

  המערכת .פחת�ומש זכות התנא האלוקי תג� עליה�, בשעת הדחק

    אוראוראוראור    הספרהספרהספרהספר    לאורלאורלאורלאור    ויצאויצאויצאויצא    הופיעהופיעהופיעהופיע
    אוראוראוראור""""    ביאורביאורביאורביאור    ע�ע�ע�ע�    הקדושהקדושהקדושהקדוש    החיי�החיי�החיי�החיי�

        """"יקריקריקריקר
  ברורות ומפוסק באותיות מנוקד* 
  במלוא� מצוטטי� המקרא פסוקי* 
 המוזכרי� ק"וזוה ל"חז מאמרי כל* 

 מנוקד ק"הזוה*   בו הובאו ח"באוה
 ביאור*  מדבש מתוק פ"ע ומבואר

 הוספות*  העמוקי� הענייני�
  ח"האוה מפרשי ולקט נחוצות
    ––––    6765382676538267653826765382----03030303= = = =     הפצההפצההפצההפצה
 5743185574318557431855743185----03030303: : : : לללל""""מומומומו

 

  ברכת מזל טוב נאמנה
, נשגר בזה מיטב ברכותינו ואיחולינו, בלב מלא רגשי שמחה וחדוה

אהוב וחביב על כל יודעיו , והנעלה היקר הנדיב הנכבד ידידינו קד�
, רב חינא ורב חיסדא, ועומד הכ� לעזור לכל אשר אליו פונה, ומכיריו

ושמו הטוב , ש כשמ� הטוב תורק שמו"מלא וגדוש באהבת תורה וירא
  ה"ה א"ק מר� רבינו שליט"נ לכ"דבוק ומקושר בלו, הול� לפניו

  ברכפלד -'ומשפ א"שליט מרדכי לבמרדכי לבמרדכי לבמרדכי לבר "ח מוה"הרה
משמח , ב� הוד מעלת ידידינו האי גברא רבא הנודע לש� ותהילה

דבוק  ,חפצו ובתורתו יהגה יומ� ולילה' אלוקי� ואנשי� בתורת ה
  ה"ה א"ק מר� רבינו שליט"נ לכ"ומקושר בלו

  א"שליט משה זאב לבמשה זאב לבמשה זאב לבמשה זאב לבמורינו הרב ח "הרה
  ט"לאויש ט"הב� למז - כדהנבהולדת  השמחה במעונ�' לרגל תת ה

ו הוריויזכו , ח"יהי רצו� שתזכו לרוות רוב נחת דקדושה ממנו ומכל יוצ
ותתברכו ממעו� הברכות בכל מילי  ,ה בעתו ובזמנו"כניסו בבשאאעלה

צ ומלכינו "דמיטב מתו� אושר ועושר והרחבת הדעת עד ביאת גוא
  .א"בראשינו בב

ëñ ëþšô ó−×þëôí- ³×þ¼ôí- ëîñ¼ñ −ð−½ì ñíš  
ר� ע נת שבוע  שליט"גליו� ה כי לב  רד רבי מ נו  שמחה"י ידידי ה רגל    .א ל

שפ  לו ולמ רבי� תעמוד  כוי ה כות זי כי' ז הימי� א   .ר"כל 


