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        .ייק כא� הכתוב ויקהל משהומה מד, רבינו
על  ונראה לבאר העני� ,איתא פשטי� עד אי� סו�בתורה בתורה בתורה בתורה וווו

. כ"שעני� זה היה ממחרת יוה' י הק"פי מה שכתוב ברש
        .כ"ע

כמובא , שירד מ� ההר אל הע� ע� הלוחות שניותשאחר שאחר שאחר שאחר 
ק שאז עשו כלל ישראל תשובת המשקל ממה "בספה

ות שעשו מקוד� ברדת� מ� ההר ע� הלוחות הראשונ
מ שהוא "כ בפע� הזה ניסה הס"וכ� ג, ואז קרה מה שקרה

השונא האמיתי נחש הערמומי וכל כוחו שוב פע� 
א� כא� , ל"להכשיל ולהטות את כלל ישראל בחטא רח

משו� שכבר הכירו את , בפע� הזאת לא הצליח בזה
דאז היו , מעשיו ממה שעשה לה� בפע� הקודמת

דמצד אחד עמד  ,החשכות והבילבולי� גדולי� עד למאוד
הלינקער והראה לה� מיטתו של משה שמוליכי� אותו 

דהיינו שהוא כבר נסתלק ואיננו כי לקח אותו , בשמי�
ומצד שני היה הערב , ל ובמדרשי�"כמובא בחז, אלוקי�

והניסיו� היה , רב שעשו צרות לכלל ישראל במעשיה�
ומרוב עירבוב הדעת לא , כ מר ונמהר מכל הצדדי�"כ

        .ל"יו� הקשה רחעמדו בניס
עכשיו כבר הכירו בפע� הזאת היטב את הנחש ולכ� ולכ� ולכ� ולכ� 

כ זה שעבר "וביוה, הערמומי ואת מעשיו ולא הלכו אחריו
עשו תשובה אמיתית תשובת המשקל ונתחזקו , עליה�

ולא זזו , "ובמשה עבדו' ויאמינו בה"כלל ישראל באמונה 
ומרומז , ה ומכל הצדיקי�"ת ומשה רבע"מאמונה זו בהשי

אלא כל הצדיקי� , לא רק מהצדיקי� שבאותו הדור בזה
' ותלמידיו הק' ט הק"עד סו� כל הדורות מר� הבעש

        .א"זיע
א גיוולדיגע יו� , אז התגלות דיו� הכיפורי�והיה והיה והיה והיה 

מ היה שוב "הג� שהס, ולא הרפו כלל ישראל, התשובה
פע� בפעולותיו להכשיל כלל ישראל בצרות רבות 

צליח במעשיו וכלל ישראל לא ה, וניסיונות קשי� ומרי�
והיה אצל� א ריכטיגע , יד� על העליונה וניצחוהו

        .לעכטיגע יו� הכיפורי� בתשובה אמיתית
יו� הכיפורי� כשירד משה רבינו מ� ההר אל ולמחרת ולמחרת ולמחרת ולמחרת 

הע� וראה את כלל ישראל עוסקי� בתשובה ובמעשי� 
, טובי� ובאמונה שלימה ראה שפני� חדשות באו לכא�

בלשו� " ויקהל משהויקהל משהויקהל משהויקהל משה"מיד , ה"עכשראה זאת משה רב
שחיבה יתירה נודעת לה� באותו זמ� בעיניו של , חיבה
מאחר שראה אי� שע� ישראל נתחזקו בתשובה , משה

        .אמיתית ובאמונה שלימה
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 ירושלי�

  רא פארקבא

  בני ברק

        שיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודש
  ר "ר עט"ק מר� אדמו"ק כ"מפ

 א"שליט

        דברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורה

ד "בצ א"ממורינו הגה
        א"דקהילתינו שליט

 

        
        ב''ג אדר תשע"כ

  ז"גליו� תקנ
 זמני כניסת ויציאת השבת

 

        מברכי�מברכי�מברכי�מברכי�----פרהפרהפרהפרה    - - - - ויקהל פקודיויקהל פקודיויקהל פקודיויקהל פקודיפרשת פרשת פרשת פרשת 

  ע"ק ויקהל פקודי תש"מוצש
 ב"ארה - בארא פארק

ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויקהל משה את כל עדת בני ישראל 
        ))))אאאא, , , , להלהלהלה((((    ''''וגווגווגווגו

, צרי� להבי� הלשו� ויקהלולכאורה ולכאורה ולכאורה ולכאורה 
הרי כל התורה כולה שמשה רבינו 

היה בקהילה  ,לימד את כלל ישראל
לאהר� ' שמקוד� לימד את התורה הק

עד שנקהלו כלל , כ לזקני�"ואח, ולבניו
ישראל לשמוע התורה מפי משה 

שמדייק הכתוב כא� וזהו וזהו וזהו וזהו 
דייקא כא� היה , "ויקהל משה"

בחיבה מיוחדת מאחר שראה 
את כלל ישראל אזוי זיס או� 

, ור פני�לעכטיג שנתברכו במא
אז הקהיל� כול� כאחד את כל 
עדת ישראל בכללות ובפרטות 

        .    בחיבה יתירה

 יקהל משה את כל עדת בני ישראלו

  , כ היה"י למחרת יוה"ברש, )א, לה(
ד "וכ$ יל, י בזה"מה בעי רשלכאורה 

למה אמר כא$ בלשו$ ויקהל משה 
, מה שלא אמר כ$ בשאר הצוויי�

י "בפרשת קדושי� שפירש' ואפי
לא , ש� פרשה זו בהקהל נאמרה

כתיב ויקהל משה אלא דבר אל כל 
מ מאמר "יל עפ"וי, עדת בני ישראל

על  א"מ זיע"ק מר� הרמ"הרהז "אא
מה שקוראי� העול� את יו� 

" טס נאמע$'גאט"כ "מחרת יוה
י "ואמר שהכוונה בזה עפ] 'ש� ד[

ד מלעלוב "ק מר� ר"הרההמסופר מ
על מלמד שלימד תינוקות  א"זיע

, של בית רב$ לקרוא התיבות
$ זה אצל "ולימד� כי כשיש שני יודי

ק כשהגיע והתינו', זה קורי� ש� ד
לסו* פסוק וראה שני נקודות זה על 

$ קרא ש� "זה וה� נראי� כשני יודי
ואמר לו , העיר לו המלמד על כ+', ד

$ ה� "כלל זה יהיה ביד+ כששני יודי
א+ לא כ$ ', זה לצד זה הרי זה ש� ד

ד אחת מעל השני הרי זה "א� יו
ק "ובכ$ אמר הרה, סימ$ המפסיק

$ "א הכוונה כששני יודי"ד זיע"ר
ה� זה לצד זה באהבה ] יהודי�[

א+ א� ', ואחוה הרי זה ש� ד
חלילה יהודי מתנשא מעל חבירו 
הרי זה מפסיק ומפריד השראת 

כי האחדות מביאה , ל"השכינה ר
ז אמר "ועפי, כ"ע, השראת השכינה

א כי למחרת "מ זיע"ק הרמ"הרה
כ הרי כל כלל ישראל נמצאי� "יוה

, זה בצד זה במעלה ומדריגה אחת
כול� נקיי� מחטא ועו$ שנתכפר  כי

ולכ$ יאה ונאה , לה� ביו� הקדוש
כי ', ליו� הזה להיקרא בש� ד

כשאי$ שינוי הדרגות בי$ בני ישראל 
הוא הזמ$ הראוי ומוכשר להשראת 

ולטע� זה אולי , ד"עכת, השכינה
ת הרמז שכתוב כא$ "ל בעזהי"י

משה שכול� נקהלו ועמדו  ויקהל
כ "רת יוהכי זה היה למח, זה אצל זה

וכול� היו במדריגה אחת וזמ$ 
לכ$ היה אפשר , קהילה לכל

להקהיל כול� כאחד בזמ$ נעלה 
  .כזה

        
ששת ימי� ששת ימי� ששת ימי� ששת ימי� , , , , לעשות אות�לעשות אות�לעשות אות�לעשות אות�' ' ' ' הדברי� אשר צוה ההדברי� אשר צוה ההדברי� אשר צוה ההדברי� אשר צוה האלה אלה אלה אלה 

        ))))בבבב- - - - אאאא, , , , להלהלהלה((((    ''''תעשה מלאכה וגותעשה מלאכה וגותעשה מלאכה וגותעשה מלאכה וגו
מוב� שלכ� צוהו ' מאחר שכתוב אשר צוה הלכאורה לכאורה לכאורה לכאורה 

ומה מדייק הכתוב במה , בשביל לעשות אות�' ה
        .שכתב לעשות אות�

 ����""""חידושי הריחידושי הריחידושי הריחידושי הריק בעל ה"י הידוע מהרה"עפוהנראה והנראה והנראה והנראה 
קאי על " 'אלה הדברי� אשר צוה ה"ע שפירש "זי

דהיינו שעשה משה , למעלה מה שכתוב ויקהל משה
אסיפות וקהילות לכלל ישראל ללמד תורה ולחזק 

ואיש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר , אחד את חבירו
אלה הדברי� אשר צוה אלה הדברי� אשר צוה אלה הדברי� אשר צוה אלה הדברי� אשר צוה "ועל זה אמר הכתוב , חזק
היינו לעשות קהילות קהילות באסיפת ד, "''''הההה

        .כ"ע, מריעי�
" לעשות אות�"אפשר שהכתוב ממשי� ז ז ז ז """"ולפיולפיולפיולפי

לעשות , משמעו בכל הדורות לכל עת ובכל זמ�
אסיפות וקהילות ולהתאחד ע� ישראל כאיש אחד 

        .בלב אחד
, נזכה לתשובה שלימה ולהתרוממות הדעתז ז ז ז """"ועיועיועיועי

יש וכשאי� דעת הבדלה מני� ומידה טובה מרובה כש
דעת אז זוכה להבדיל בי� הקודש לחול ומשתוקק 

        .להידבק א� ורק בקודש
שיר המעלות שיר המעלות שיר המעלות שיר המעלות  ))))בבבב""""פרק קכפרק קכפרק קכפרק קכ((((    זה מרומז בתהילי�וכל וכל וכל וכל 

, לדוד הנה מה טוב ומה נעי� שבת אחי� ג� יחדלדוד הנה מה טוב ומה נעי� שבת אחי� ג� יחדלדוד הנה מה טוב ומה נעי� שבת אחי� ג� יחדלדוד הנה מה טוב ומה נעי� שבת אחי� ג� יחד
הרי זוכי� , ל דאז כשיושבי� שבת אחי� ג� יחד"ורצ
שמרומז על השפעות  שמ� הטוב על הראששמ� הטוב על הראששמ� הטוב על הראששמ� הטוב על הראשככככל

את הברכה חיי� עד את הברכה חיי� עד את הברכה חיי� עד את הברכה חיי� עד ' ' ' ' ההההכי ש� צוה כי ש� צוה כי ש� צוה כי ש� צוה , ג"טובות ברו
ה מצוה את כל "י האחדות הרי הקב"שע, העול�העול�העול�העול�

        .הברכות וכל הישועות טובות עד עול�
ששת ימי� תעשה מלאכה ששת ימי� תעשה מלאכה ששת ימי� תעשה מלאכה ששת ימי� תעשה מלאכה "ממשי� הכתוב ד ד ד ד """"ועזהועזהועזהועזה

דבא הכתוב ', וגו וביו� השביעי יהיה לכ� קודשוביו� השביעי יהיה לכ� קודשוביו� השביעי יהיה לכ� קודשוביו� השביעי יהיה לכ� קודש
ללמדינו עני� אסיפות מריעי� בשבת אחי� ג� יחד 

, וה� בחול ק"ה� בשב, שהוא שיי� לכל עת ולכל זמ�
שעל א� , "ששת ימי� תעשה מלאכה", וזהו פירושו

א טרוד במלאכתו על המחיה ועל "דבימות החול כ
 עצמו בכל זאת לא ימנע, זה בכה וזה בכה, הכלכלה

מלהתאס� א� בימות החול באסיפת מריעי� ושבת 
דהיינו , "וביו� השביעי יהיה לכ� קודשוביו� השביעי יהיה לכ� קודשוביו� השביעי יהיה לכ� קודשוביו� השביעי יהיה לכ� קודש", אחי�

תר שאת וביתר האסיפות ושבת אחי� יקיימו זאת בי
 'ב' המש� בעמ

 ט"ק הבעל"ביו� שב ח"ר .מברכי� החודש
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 'ב' המש� בעמ
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        שיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודש
  'א' המש� מעמ

        
ולהכניס� כולו  ))))אש רוח מי� עפראש רוח מי� עפראש רוח מי� עפראש רוח מי� עפר((((    ע"הבריאה ארמ

ל החל לאחר חטא ע# "וכל העבודה הנ, לקדושה
ד הרי היו הכל כולו טוב עול� "דלפני חטא עה, הדע#

וא� הגשמיות היה כולו , התיקו� בלא שו� רע כלל
מאז , אלא לאחר החטא שעול� חש� בעדינו, רוחני

אד� לעמל יולד לברר כל חלק הטוב ולזכ� לקדש 
        .ולטהר את כל העול� כולו

ל דווקא בחודש זה שנברא חלק הרוחני שולכ� ולכ� ולכ� ולכ� 
העול� אז הוא הזמ� שמקבלי� כוחות חדשי� לחדש 

דהרי הנשמה היא החלק , חדשה' את עצמו כברי
ל "וכנ, הרוחני שבאד� והגו� הוא החלק הגשמי שבו

, שבחודש זו נבראו כל החלקי� הרוחניי� שבעול�
דהיינו , לכ� בכוחו להגביר החלק הרוני על הגשמי

ת חלק הנשמה שבו על חלק הגו� שבו ולהיבראו
        .  מחדש ממש

        
        של התחדשותשל התחדשותשל התחדשותשל התחדשותחודש חודש חודש חודש 
חודש ניס� הוא חודש של , בריאת העול�מאז מאז מאז מאז 

הרי גאולה , יציאת מצרי� שבחודש זו, התחדשות
חדשה בעבר ובהווה שבכל דור ודור חייב אד� 

א "כאו, לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרי�
        .מהמיצרי� שלו ולהיגאל עצמו מחדש

' י היהקמת המשכ� שבזה החודש הרכ כ כ כ """"כמוכמוכמוכמו
ה על השראת השכינה "התחדשות כביכול להקב

לכל כלל ' שזה ממש תיקו� השל� ועלי, בתוכינו
ה כיו� הקמת "ואי� ל� שמחה לפני הקב, ישראל
        .:):):):)מגילה ימגילה ימגילה ימגילה י((((    המשכ�

בזה החודש התחילו ע� ישראל להקריב קרבנות וכ� וכ� וכ� וכ� 
, קרב� פסח וכ� קרבנות הנשיאי� שבחודש זה', לה

        .'ח להוזה הנחת רוח וריח הניחו
כל , לנצל כל רגע מחודש זו, החכ� עיניו בראשוולכ� ולכ� ולכ� ולכ� 

ז נזכה להתחדשות "ועי, ת"כולו קודש להשי
ל שהחודש הזה הוא הראש לכל חודשי "וכנ, אמיתית
כמו שתפקיד הראש הוא לית� חיות לכל , השנה

כ� חודש זו הוא החיות לכל חודשי , איברי האד�
        .השנה

ב ימי� "שבי ע"זי מלובלי�מלובלי�מלובלי�מלובלי�' ' ' ' חוזה הקחוזה הקחוזה הקחוזה הקמהוכידוע וכידוע וכידוע וכידוע 
הראשוני� של חודש ניס� רש� לעצמו כל מאורעות 

וכידוע שבשנתו ', יו� לחודש יו� לחודש'השנה 
שמרמז על ' עד ליו� ה ,האחרונה לימי חייו רש�

חודש מנח� אב שהוא החודש החמישי שבו נסתלק 
        . ע"ק מלובלי� זי"הרה
דבחודש זה מונחי� כל החיות והכוחות הרוחניי� הרי הרי הרי הרי 

ואשרי האיש שיקדש עצמו בחשבה , נהשבכל הש
        .ש"ז להתחדשות בעבוה"דיבור ומעשה ויזכה עי

בשירות ותשבחות ולית� שבח ושירה , עז
ז נזכה לכל "ועי, לקל אשר שבת ברא

        .ג"הישועות ברו
ה שנזכה לתשובה באמת "הקביעזור יעזור יעזור יעזור 

ומאהבה ויעשו כול� אגודה אחת לעשות 
ש "ונזכה להתקרב לאבשב, רצונ� בלבב של�

צ "ולהיות דבקי� בשמחת קיו� התומ
א גזונטע ותמיד נהיה מיט , והתמדת התורה
שזה מרומ� את הנפש , אידישע שמחה
בשמחה ' עבדו את ה, ש"ומקרבנו לאבשב
בשמחה ובטוב לבב מרוב , בואו לפניו ברננה

        .כל
        

        מברכי� חודש ניס�מברכי� חודש ניס�מברכי� חודש ניס�מברכי� חודש ניס�שבת שבת שבת שבת 
ומובא , הזה לכ� ראש חודשי�החודש החודש החודש החודש 

ק שיורד בחודש זו ניצו# אור חדש "בספה
' ואפשר להתחדש כברי, של התחדשות

 הגאו� מוילנאהגאו� מוילנאהגאו� מוילנאהגאו� מוילנאש� וכמובא ב, חדשה ממש
, , , , פקודיפקודיפקודיפקודי    - - - - ''''אגרא דכלהאגרא דכלהאגרא דכלהאגרא דכלה''''ועיי� ועיי� ועיי� ועיי� ((((    ע"ועוד צדיקי� זי

החודש החודש החודש החודש "שפירשו את הכתוב  ))))באבאבאבא----''''זאת זכרו�זאת זכרו�זאת זכרו�זאת זכרו�''''
דכל יו� מימי , "הזה לכ� ראש חודשי�הזה לכ� ראש חודשי�הזה לכ� ראש חודשי�הזה לכ� ראש חודשי�

וזהו , החודש הרי יש בו קדושת ראש חודש
דהיינו כל ימי חודש ניס� " החודש הזה לכ�"
, ח"שיש בו קדושת ר, "ראש חודשי�"

באחד באדר  .).).).)שקלי� בשקלי� בשקלי� בשקלי� ב((((    'וכדאיתא במתני
משמיעי� על השקלי� ובאחד בניס� התחילו 

הרי דימי� , בתרומה חדשה ומקופה חדשה
אלו הוא זמ� של התחדשות בכל הענייני� 

ומסוגל בימי� אלו להזדכ� , עול� שנה נפש
ולחדש את עצמו ולזכ� את החומר לצורה 

        .להופכו לכולו טוב
הזמ� למה דווקא בחודש ניס� אז הוא ולהבי� ולהבי� ולהבי� ולהבי� 

מ "עפ, להתחדשות ולהיבראות מחדש
בי� רבי ' מחלו .).).).)ראש השנה יאראש השנה יאראש השנה יאראש השנה יא((((    'דאיתא בגמ

א אומר בתשרי נברא "ר, אליעזר ורבי יהושע
, י נחלק עליו דבניס� נברא העול�"העול� ור

ולא נחלקו , ח"ל שאלו ואלו דא"ואפ. כ"ע
דה� אמת שבתשרי נברא העול� , כלל

יל בגשמיות ובחיצוניות למשל האד� ולהבד
, ד כל העול� כולו"וכ� עזה, הבהמות וחיות

ובניס� נברא העול� ברוחניות ופנימיות 
דהיינו כוח הרוחני שבאד� וכוחותיו , הדברי�
מ "ובד, וכ� בחיות ובבהמות, הנעלי�

ובניס� , אריה, צבי, נשר, שבתשרי נברא נמר
נברא כוחות� הפנימי דהיינו עז כנמר וקל 

, כ בדומ�"כמוו, כנשר ר# כצבי וגבור כארי
ד שהבני� כשלעצמו "מ בני� ביהמ"עד

אבל חלק , בגשמיות ודבר זה נברא בתשרי
הקדושה שבו שבא מכוח התורה ותפילה 

ולכ� עבודת האד� בהאי עלמא , נברא בניס�
יסודות ' להוציא כוח הרוחני שבכל דבר בד

ע שמפורי� "ק מברדיטשוב זי"מהרהוכידוע וכידוע וכידוע וכידוע 
א "עד פסח בשלושי� ימי� אלו צרי� כאוו
עד , מישראל לצאת מהמיצרי� שבו הוא שרוי

        .כ"ע, צ"ט פסח יזכה לגמרי ליצימ"בהגיעו ליו
בקדושה , צרי� לנצל קדושת ימי� הללוולכ� ולכ� ולכ� ולכ� 

וטהרה להיות מוסי� והול� בכל יו� עד שיזכה 
דהרי רק לאחר , להכנס לחג הפסח כדבעי

שיצאו ממצרי� אז זכו לחג הפסח וכימי� הה� 
לאחר שיזדכ� לגמרי בימי� אלו יזכה , בזמ� הזה

ירח� המרח� ישמור , ט פסח"לאור הגדול דיו
        .י"המרח� עלי ועכ

� בחודש בימי� אלו שאנו נמצאי� עדייובפרט ובפרט ובפרט ובפרט 
אדר שמרבי� בו בשמחה ויורד עדיי� כל 

ומאיד� גיסא כבר סמו� , ההשפעות לחודש זו
ונראה לחודש ניס� חודש אשר ישועות בו 

אז בוודאי הזמ� המסוגל לעלות , מקיפות
        .ל-ולהתעלות דר� העולה בית א

ע ליכטיגע 'ה שנזכה כולנו לכשר"הקביעזור יעזור יעזור יעזור 
רייליכ� � ליכטיג� פ'או� א כשר, פרייליכע פסח

א לפי "שנזכה ליציאת מצרי� כאו, תמיד
ונזכה עוד בזאת השנה לאכול מ� , בחינתו ומצבו

ק מיט א זיס� "הזבחי� ומ� הפסחי� בבני� ביהמ
 .אופ� אוי� אייביג

ק הרבי רבי אלימל ק הרבי רבי אלימל ק הרבי רבי אלימל ק הרבי רבי אלימל """"לרגל יומא דהילולא של הרהלרגל יומא דהילולא של הרהלרגל יומא דהילולא של הרהלרגל יומא דהילולא של הרה
        עעעע""""ענסק זיענסק זיענסק זיענסק זי''''מליזמליזמליזמליז

============        

 ש בעני� כוח ש בעני� כוח ש בעני� כוח ש בעני� כוח """"ק לבחורי אנק לבחורי אנק לבחורי אנק לבחורי אנ""""דברי� שאמר רביהדברי� שאמר רביהדברי� שאמר רביהדברי� שאמר רביהמתו מתו מתו מתו
        ::::לללל""""ק הנק הנק הנק הנ""""לדבר קוד� התפילה מהרהלדבר קוד� התפילה מהרהלדבר קוד� התפילה מהרהלדבר קוד� התפילה מהרה    התפילה ושלאהתפילה ושלאהתפילה ושלאהתפילה ושלא

 עגמת מזה לי יש א עליה� מדבר שאיני דברי�    ישישישיש
 והרי, כדבעי מתפללי� שאי� התפלה לעני� כוונתי, נפש

        . ע"מהרבש צרכינו ומבקשי� מתחנני� אנו בתפלה
 עול� של ברומו העומדי� דברי� :):):):)וווו    ברכותברכותברכותברכות((((' בגמ' ' ' ' איאיאיאי

 עולהש תפלה זוהי י"ופירש, בה� מזלזלי� אד� ובני

 

        . ומקדש מטהר וג�, הגזירות כל לשבור
 א"זיע ענסקענסקענסקענסק''''מליזמליזמליזמליז    אלימלאלימלאלימלאלימל    רבירבירבירבי ק"מהרה האד� בהנהגת הובאוכ� וכ� וכ� וכ� 

 ההתפל קוד� דיבור שו� מלדבר עצמו את וישמור, ק"וזל ))))טטטט, , , , אאאא((((
 כהכנה הכל וזה. ק"עכל, התפלה כוונת מבטל זה כי אחד דבר' אפי

 ע"הרבש לפני כשעומדי� התפילה בשעת ו"וק, לתפלה
        . בזה לזלזל אפשר אי כ"וא, ומבקשי�

 תיראה התפלה כ, בלילה לישו� הול שיהודי אי כלל    בדרבדרבדרבדר
ה עוד חזו� ה עוד חזו� ה עוד חזו� ה עוד חזו� """"איאיאיאי    - - - - אאאא""""מתו שיחת דברי פתיחה בראשית תשסמתו שיחת דברי פתיחה בראשית תשסמתו שיחת דברי פתיחה בראשית תשסמתו שיחת דברי פתיחה בראשית תשס(((( .ביו�

        ))))ביא השיחה הקדושה בשלימותהביא השיחה הקדושה בשלימותהביא השיחה הקדושה בשלימותהביא השיחה הקדושה בשלימותהלמועד נלמועד נלמועד נלמועד נ

 

        צי אשצי אשצי אשצי אשצי אשצי אשצי אשצי אשניצוניצוניצוניצוניצוניצוניצוניצו

ט "ר הקוה"ק מר� אדמו"מכ
  א"זיע

 הכוונה מה ולכאורה. למעלה
 שמזלזלי� אלא, בה� שמזלזלי�

 של ברומו, התפלה של בכוחו
 בכוחה שתפלה לדעת צרי.. התפלה

        דרוש ופילפולדרוש ופילפולדרוש ופילפולדרוש ופילפולדרוש ופילפולדרוש ופילפולדרוש ופילפולדרוש ופילפול

  "השבת פר"ל
  ג.ה מ"ה :מאת

        
  )מהפרה אדו' הל �"רמב( ת יתירות עשו בטהרת חטאתמעלו

ל תקנו מעלות אלו משחיטתה "המפרשי� דחז' בא' אי
� שמעלות יתירות עשו "ואי+ ובזה מדויק לשו$ הרמב

לעני$ טהרה יתירה , ס"והוא לשו$ הש, בטהרת חטאת
דתקנו לה רבנ$ מעלות  ב"הרע' ופי ,דקרי פרה בש� חטאת

ומפני זה ' כ )פרה( א"ערוב, יתירות שלא יזלזלו בה
כשמפרישי$ הכה$ השור* את הפרה מפרישי$ אותו 

מזרחית  )ביומא( 'הק י"וכ$ פירש רש, ללשכה מוכנת בעזרה
כתבו דהלשכה בהר ' צפונית כל עזרה היתה אבל בתוס

  .הבית
ואות� מעלות  'אי )הגהות( א"הגריתירות בפירוש מעלות 

ת "גדול מה היו רק בתינוקות אמנ� הקידוש צרי+ להיות
ודחינ$ הני מעלות דחששא דרבנ$ מפני די$ תורה דאי$ קט$ 

נראה דאי$ כוונתו , א"בדברי הגר .)א פרה ו"ובחזו( .מקדש
י וחכמי� לא פליגי אלא דאי נגע "דהא ר, י"לדברי ר

אבל באפר שקידש ודאי נגע אלא , באפרה המשומר
 –כוונתו נראה דמפרש דנוטל ומקדש היינו גדול בעלמא 

  . ז יהיה טמא"וע ט"התויו' הור לחטאת וכמו שפיהט
י תינוקות וא* דבעינ$ גדול "למה לא עשוה ע' ולכאו

ג מש� "עד שיהיו בני י –מ אפשר לגדל$ "מ –לקידוש 
זבחי� קיג ' כתבו בתוסדאפר אי$ מקבל טומאה מהתורה 

ל מודה שדבר זה שעשו את החצירות "שג� ר ה מעלה"ד
עשו בפרה ואינו מעיקר הדי$ ג הסלע אינו אלא מעלה ש"ע

ל להביא ראיה לשיטתו מברייתא זו "כ קשה מה רצה ר"וא
ל שא� לא ירד "וביארו שסבר ר, שאינה אלא משו� מעלה

י מתו מחמת "המבול לאר. מודה שהאנשי� שהיו בא
' שלכ+ כתבו התוס )קיג' עמ( וכתב למטה יהודה. ההבל

 ל עשו את החצירות על גבי הסלע רק מש�"שג� לר
ל פינו את כל "מעלה מש� שמבואר לקמ$ שג� לדעת ר

כ אי$ חשש לקבר התהו� "וא, המתי� שהיו בירושלי�
ל לא עשו את החצירות בירושלי� "וצרי+ לומר שלדעת ר

  .על גבי סלע אלא משו� מעלה
  



 

 

 

 ג

 ג

  מתולדותיו
ל "ר מגארדייא נולד לאביו רבי שמשון ז"אהרן  הדרבינו 

אלא בעיקר בעת , אודות ילדותו לא ידוע הרבה, בפרוסיה
. ךששימש כרופאו הפרטי והאישי של קיסר רוסיה עסטריי

 ע זכה"ממעזריטש זי' כ כשנעשה רופאו של המגיד הק"ואח
 קדשו לחדר פתוחה דלת לו שהיתה היחידי האיש להיות

  :ועל כך נקדיש רובא דמדור זה, עת בכל, רבו של
הרפואה נתמנה לרופא  במקצוע לפעולותיו הצטיינות כאות

 השפעה לו והיתה יריכו על לחגור חרב הורשה וכן, הקיסר
 ממעזריטש'  הק מהמגיד פלא במעשה נוכחש לאחר. רבה

 בחצר חלקו מנת שהיו והגדולה הכבוד כל את עזב, ע"זי
   :וכך הוה עובדא .מחצבתו לכור הקיסר וחזר

 שערי עד והגיע מאד עד קשה במחלה פעם חלה אחד יהודי
 המגיד רבם אל משפחתו בני נסעו, רבה כי בצרתם. מוות

  .ממעזריטש הגדול
 רופא אביכם אל שיבואכ כי ,גותדאאל  – הרבי אמר

  .ממחלתו רפאתי הוא הקיסר
 יגיעו כיצד עצה לטכס והחלו, לעירם המשפחה בני חזרו
 לזוז יכול לא אביהם הרי, הקיסר של רוסיה רופא אל

 לבוא יסכים לא וודאיב המפורסם רופאהו, חוליו ממיטת
 הגיעה טובה בשורה, והנה. פשוט יהודי בשביל לעירם עד

 ורופאו בעירם לביקור להגיע מתעתד הקיסר – לאוזניהם
  .אליו מתלווה הנאמן
 סיפרו, הרופא אל המשפחה בני הלכו, הביקור עת בהגיע

 אביהם אל שיבוא לפניו והתחננו, הרבי דברי על לו
 הרופא נעתר, רבים תחנונים לאחר. רב כסף תמורת

 חסר במיטתו ששכב, החולה מיטת אל והגיע, לבקשתם
   .הכרה
 – ואמר רב בכעס ממקומו הרופא קם, קצרה דיקהב לאחר

 פנה ומיד, סיכוי וחסר מת לאדם להגיע אותי הטרחתם
 אחרון מבט והעיף, לדלת הרופא כשהגיע, והנה . ללכת
 לעבר במרוצה שב הרופא. פלא התרחש, החולה לעבר

 לו הביאו, מעט הוטב מצבו – ואמר בחופזה בדקו, החולה
 כולם המתינו. לו תסייע שאולי מאד חזקה תרופה מהר

 והרופא, החולה של מצבו הוטב שוב ובינתיים, לתרופה
 שהחולה עד, פעמים מספר כך. יותר קלה תרופה ביקש

 החולה הודה .תרופה שום שבלע ללא במיטתו התיישב
, רבכם את מבין איני – הגיב הרופא אך, שהצילו לרופא

 ראסבי – החולה לו השיב .מאומה עשיתי לא בפועל הרי
 מלאך מתלווה רופא שלכול, לך דע. אירע אשר את לך

 המלאך כך יותר גדול שהרופא ככל. במעשיו לו המסייע
 רפאל המלאך מתלווה ביותר הגדול לרופא. יותר גדול

. ביותר הגדול הרופא, המלך רופא, אתה. ובעצמו בכבודו
 .אותי וריפא רפאל המלאך אלי בא, כאן שהופעת בזכות

ן "פות לסיפור ועוד חזון למועד נעלה אותם עויש גרסאות נוס( ג הגליו
   .)ה"אי

 הקדוש המגיד. לו הידועות וכוונות בקדושה ביום בו בעצמו להכין נוהג
 מבנו מצווה מצות שלוש להביא פסח ערב בכל וחדמי שליח מינה

ק "מהרה רק לקח מצותיו את כי חוואסטוב בעירה לתקופה שהתגורר
  .ע"זי המלאך אברהם רבי

 רבי הצדיק האישי ורופאו תשובה בעל שטממעזרי למגיד לו היה תלמיד
 מצות את להביא הקדושה לשליחות ונבחר היום ויהי גארדייא אהרון
 החג בערב ומיהר בחלקו שנפל על ושמח שש הרופא וןאהר רבי. המצוה

 עבר חזרה בדרכו. השליחות לקים המלאך אברהם' ר של מעונו אל
 שיכולה הרוחנית התועלת ועל המצות קדושת גודל על הרהור בליבו
   ..מהן יטעם אם ולנשמתו לו לצמוח
 מרקיעה הכי שבלאו ומדרגתו אחת מצה יחסר לא שהמגיד חשב לתומו
 החליף לפיכך, הוא לקבל שיוכל היתרון לעומת תיפגע לא שחקים
  .שולחנו על והניחה המצות משלוש אחת בסתר
 ברגע אולם. עצומה מחהבש צוההמ מצת את לאכול ישב הסדר בליל
 ראוהו ביתו בני לחרדתו מכיסאו נפל, גופו כל השתתק הימנה שבלע
  . רבי -  מפיו לפלוט הצליח אחת מילה ורק, הריצפה על שוכב
 משפחתו בני. להזיזם יכולת לו שאין נוראה בתבערה בערו וליבו גופו
' הק המגיד. אביהם על לבקש הקדוש המגיד לבית מבוהלים מייד רצו

 בשיקוי להשקותו וציוה חייך הטהור שולחנו על שישב ע"ממעזריטש זי
  !אחת שניה אפילו שהות ללא להקאה הגורם
' ר החל שבלע המצה עטמ את והקיא זו ברפואה שהושקה אחר אכן

  .מהמקרה הנורא שאירע עמו להתאושש אהרון
 בגלל רק חייו על וחסו ניצל אהרון ביר - :ממעזריטש המגיד אמר לזמן

 נשרף בוודאי היה, זו זכות אלמלא ,ביותר לו זקוק ואני רופאי שהוא
בני  של המצה קדושת בתוקף לעמוד יכול אדם כל שאין לפי, כליל

  .כ"ע .ע"זי מלאךה הקדוש רבי אברהם
 

ר רבי אהרן גארדיא "פטירת המגיד הגדול ממעזריטש עבר הדאחרי 
א שהיתה מלאה חכמים וסופרים וכן רבים "עיר רבינו המהרש( לעיר אוסטרהא

עד נאמן מפעולותיו הנשגבות של הדאקטור , )מתלמידי המגיד שהו שם
 בארדיטשוב(  ,"אוסטרהא לגדולי מזכרת" בספר רבינו אהרן מגארדייא

:  הרב מנחם מנדל ביבר מאוסטרהא כותב כדברים האלה )בסימן רד ,ז"תרס
עזב את ארצו ומולדתו והלך לשמש את המגיד , גארדיאר אהרן "ד"

אבל הוכרח קודם , הוא נתקבל לרופא המחוז בעירנו, ע"ממעזריטש זי
 ומשובח מהולל ,לעמוד למבחן לפני שלטון חכמי הרופאים מרוסיא

 ממנו מספרים נפלאות ,אותו ומקדישים מעריצים אשר ידיםחס בלשון
 ברוח אשר אמרו כי, בעירנו' רבי' בשם אותו קראו זקנתו לעת. בעירנו

 ...".הרפואה חכמת פי על ולא החולים את מרפא הוא קדישין להין- א
  .ל"עכ
  

  הסתלקותו
 וגופו דקשוט לעלמא כשנסתלק היה,  שנים ה"צ כבן,  ימים ושבע זקן

 נרשמו לא צוואתו פי על .ורבניה אוסטרהא גדולי בין הוטמן הקדוש
 ושימש שהלך והזקן הישיש נ"פ :הדברים אלה אם כי, מצבתו על שבחים
 אהרן 'ומ, טשירמעז ק"דק מ"מ קדישא להרב בוצינא שימש אשר, חכמים
  .ה'ב'צ'נ''לפ ע"תק שני אדר ו"כ נפטר, גארדא שמשון דאקטר' במו
  

  האמיתיהרופא 
 עלה, והיראה התורה במעלות נתעלה, אגרדי ר"ד

 מחסידיו היהכידוע ו, אל- בית העולה בסולם
 היותר ומתלמידיו', הק המגיד של יםהגדול
 היותו אף ועל, שמו השתנה הימים ברבות, קרובים

 לעולם וזכרו שמו, רדיג ר"ד ימיו אחרית עד קרוי
  .ל"זצוק גרדי אהרן רבי ק"הרה הוא
ובכתה  הרופא הצדיק אל אשה הגיעה, אחד יום

 מוטל בעלי, שברי כים גדול" :בכי רב באמרה
 מי ביד ואין, נואש אמרו והרופאים, במיטתו גוסס

, הרבי יוכל אולי, ולרפאותו להושיעני ממכריי
 אמר ".ממוות בעלי את להציל, ברפואה בעסקו
  ".ביתך אל ואצא אתארגן רק, טוב", הצדיק

  .נעליו את לצחצח הצדיק הלך, ובינתיים
 אם הצדיק יגמור מתי מחכה, שברה כגודל, האשה

, דווי ערש על ושוכב גוסס בעלה הרי, הצחצוח
  .כך לנהוג הצדיק יכול האיך
 את לנקות פנה, נעליו את לצחצח הצדיק גמר אך

  .מאבק מגבעתו
 האיך, בקרבה חלל ולבה, הצד מן צופה, והאשה

 זמן בעוד רק יגיע אם, בעלה את לרפאות יוכל
 ומשמעותית קריטית היא דקה כל הלא, מה

  .בהצלתו
, ולכלוך רבב מכל נקיה היתה הצדיק כשמגבעת

 היא גם הלא, החליפה של תורה הגיעה עתה
  .ומבריקה נקיה להיות ראויה
 הועת, האשה אצל הוא יקר זמן, שחולפת דקה וכל
, הגדול הצדיק הרופא גם אם, בכך תעמוד איך

  .החולה בבעלה לטפל מלהגיע מתמהמה
 בדמעות האשה לפתע נזעקת, מצוקתה מתוך
  ,אאלץ לוותר על עזרתכם ,טוב", ואומרת שליש

  ".ליניילהצ יוכל הוא ברוך הקדוש רקבטוחני כי 
 מעיסוקיו ננער, האשה דברי את הצדיק בשמוע
 בתחילת, לביתך שאגיע רךצו אין עתה", לה ואמר
 שתאמיני ציפיתי לכך, נואש שהמצב הבנתי דבריך

 הפשוטה באמונתך ורק ,הרופא כל בשר ,ת"שיבה
 כי ותראי לביתך תשובי, כן אם, לפעול תוכלי

 ".וכי יצא מכלל סכנה לבעלך לו וטבה

  
  הקדושותהמצות 

הנקרא , שטממעזרי הקדוש למגיד היה יחיד בן
 אברהם' ר כל בפי נהוכו ,אברהם' ר ק"הרה

 למעלה צדיק של ודרגתו נשמתו אמנם המלאך
 את שזיכך משום כך נקרא אך מהמלאכים למעלה

 בחרדת בבוראו היה ודבוק אנושי מגדר יוצא גופו
 היה לפסח המצות את.  מעת לעת עצומה קודש

  ע "ר מגארדייא רבי אהר� מאוסטרהא זי"ק הד"הרה
  ע"ממעזריטש זי' המגיד הק' תל

  ) ע"קת( אדר ו"כ יומא דהילולא
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        ))))טטטט""""תשלתשלתשלתשל((((    ר יחיא סנואני מיהוד"המקובל רבי חיי� ב
  , חזו� ישעיהו ועוד\כליל תפארת - ר משה"מיאסי ב' רבי ישעי

  ))))טטטט""""תרלתרלתרלתרל((((    אהבת שלו�, מ מקרעמני#"ר' תל
  ))))אאאא""""תרעתרעתרעתרע((((    ר יצחק מנח�"רא� ברבי אלטער מאיר דוד הלוי מוואלב

   -ר מנח� נחו� מבריסק"רבי מרדכי זוסיא מטריסק האצאלעס ב
  ))))זזזז""""תרצתרצתרצתרצ((((    חת� רבי יצחק מבהוש

  ))))''''אדר אאדר אאדר אאדר א    - - - - זזזז""""תשנתשנתשנתשנ((((    ד סקוירא וסערדעהלי"ר יעקב ניישלאס אב"רבי משה ב
        ))))יייי""""תקתקתקתק((((    בית דינו של שמואל' ר שלמה לניאדו ב"רבי שמואל ב –

        ))))אאאא""""תקפתקפתקפתקפ((((    באר שבע' ר מוילנא בלייב יורבארג' ר ארי"רבי שלמה ב
  ))))אאאא""""תשסתשסתשסתשס((((    ר ישכר בער מסטראזני#"רבי חיי� מאיר ראזענבוי� ממאשלוי ב

  ררררא אדא אדא אדא אד""""ככככ' ' ' ' ההההיו� יו� יו� יו� 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ררררב אדב אדב אדב אד""""ככככ    ''''וווויו� יו� יו� יו� 
  
  
  
  
  
  
        

ג ג ג ג """"ק כק כק כק כ""""יו� שביו� שביו� שביו� שב
 אדראדראדראדר

        

ד ד ד ד """"ככככ' ' ' ' אאאאיו� יו� יו� יו� 
  רררראדאדאדאד
  

  

  

  

  

  

  

ה ה ה ה """"ככככ' ' ' ' בבבביו� יו� יו� יו� 
  רררראדאדאדאד
  

  

  

  

  

  

  ררררו אדו אדו אדו אד""""ככככ' ' ' ' גגגגיו� יו� יו� יו� 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

ז ז ז ז """"ככככ' ' ' ' דדדדיו� יו� יו� יו� 
        רררראדאדאדאד
        
        
        
        
        
        
        

ח ח ח ח """"ככככ' ' ' ' ההההיו� יו� יו� יו� 
 רררראדאדאדאד

  בגו צדיקיאבגו צדיקיא
 

  יגן עלינו ועל כל ישראל אמן זכותו
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  057-796-2493: להארות הערות וכל עני� נית� לשלוח לפקס המערכת

  - א – מריבה ופתרונה
   

בו , "לעצור את גלגלי האלימות"התפרס� שצרי+ לאחרונה 
גוברת בארצינו הקדושה ובפרט בציבור התריע על האלימות ה

אצלינו בציבור  -כ+ טע$ כותב המאמר - לעומת זאת, הכללי
הסיכויי� להגיע ליכולות  -החרדי האמו$ על האסור ועל המותר

  .של איפוק והבלגה גבוהי� יותר
 �אבל עדיי$ יש מקו� , בקרב מחנינו ברורי� יותר הגבולותאמנ

  .ובפרט אצל בני הנוער ,לשיפור בנושא האלימות ג� אצלינו
אי+ , מהי אלימות: לעצמי כיוע. חינוכי להבהיר במקצתארשה 

ומה אפשר לעשות בסייעתא דשמיא כדי , וכיצד היא נוצרת
  .למנוע אותה

' כ+ מגדיר זאת מומחה א - "האלימות"? אלימות מה היא. א
, בלתי מוצדק ומיותר בכוח, היא שימוש בלתי חוקי"' לפסיכולוגי
ת בתבונה "כל אחד מאיתנו חונ$ מאת השי, "הפעלתואו איו� ב

  . טבעית של הגנה עצמית
א� הוא ילד שלא יודע ריסו$ , שנפגע מחבר בכל צורה שהיאילד 
ככל שנפשו של . הרי שיגיב בצורה חריפה על הפגיעה, מהו

  .התלמיד עדינה יותר כ+ תהיה התגובה רגועה יותר
בחי$ בשתי תגובות נ, של פגיעה בי$ כתלי התלמוד תורהבמצב 

  . מגיב מיד וביד קשה -הילד האימפולסיבי: עיקריות
עליו לגשת אל תור$ , הילד היודע שכדי לפתור את הבעיהלעומת 

  .'האמא וכו\המנהל או האבא \המלמד\החצר
לחתור למצב בו יידע הילד שיש למי לפנות ושיש אוז$ עלינו 

בבעיה הטיפול . קשבת כדי לשמוע על כל עוולה שנעשתה לו
כדי להעניק לילד את , שהתעוררה צרי+ להיות הול� ומיידי

  . כי טוב עשה כשניגש אל המלמד, הידיעה הברורה
ותעשה " :)עבודה זרה ג( לזכור את מאמר הגמרא במסכת עלינו 

בולע את  ,כל הגדול מחבירו ,שבי�מה דגי�  - אד� כדגי הי�

דול כל הג - אלמלא מוראה של מלכות אד� א* בני, חבירו
  ".מחברו בולע את חבירו

, קל וחומר. בולע את חבירו -כל היכול, על פי חוקי הטבע, דהיינו
  , א+ א� אנחנו המלמדי�. כאשר הוא מרגיש מובס ומושפל

כ+ שירגישו שאנו אכ$ מטפלי� , להקשיב לתלמידינונדע 
, יהיה בהחלט אחוז ניכר שיימנע מחשבת מלחמה, בקשייה�

  ..מות מתעצמתונחסו+ ריב מתפתח ואלי
אבל להקשיב , שלחקור מריבות ולדעת האמת קשה מאודהאמת 

וזאת כבר תחזק , זו חובתינו כי בזה יידע הילד שיש אוז$ קשבת
  !אצלו לכל הפחות את ההבלגה

  
  אלימות למידה חברתית. ב

המנהל , שטיפלתי במקרה של אלימות בי$ שתי כיתותזוכרני 
נות שהתפרסמו הסביר לי שהמקרה התפתח בעקבות התמו

בחול המועד פסח ממאורע הפוגרו� בבית הכנסת סאטמר 
, כמוב$, הילדי� הפכו את הפוגרו� למשחק שנגרר, בירושלי�
  .לאלימות
זה תוא� לחלוטי$ את תאוריית אלימות הלמידה מקרה 

במכוו$ לא אתייחס עתה לתאוריות אחרות , החברתית
לימות בנוגע לסיבות הגורמות להתפרצות של תוקפנות וא

  .אלא לתאוריה זו בלבד
כלומר התנהגות המעוצבת או נרכשת , יש מנגנו$ חיקוילילד 

  .י ההתבוננות בזולת"ע
ממראות הכיעור וכל הדומה , מכל המרעי$ בישי$', הברו� 

את מי הוא ? אל מי מביט הילד, א� כ+. נקיי� אנו - לו
  .את הגדולי� ממנו? מחקה
דוגמא האישית היא ה: את מאמר רבותינו הקדושי�נזכיר 

  .ספר המוסר החזק ביותר
: נגיב כראוי על עוול מזדמ$, המלמדי� או ההורי�, כשאנו

, בצורה עדינה. וא� זה בבית המדרש, א� זה בי$ השכני�
  .בצורה מכובדת, בסובלנות

לילדינו על דמויות ועל אנשי� פשוטי� שידעו לבלו� נספר 
ה� מאמרי ומפע� לפע� נשנ$ באוזני, פיה� בשעת מריבה

נרגיל את הילד לדעת  -ל אודות הגיבור הכובש את יצרו"חז
להפחתת האלימות ' בעזרת ה, כ+ נגרו�, להתגבר בעקביות

  .בצורה משמעותית
 �, ו יש קטיגוריות ודי$ ודברי� בי$ איש לחבירו"חלעיתי

, "חוש$ משפט"במציאות לדייני� יש עוד לחזור על חלק 
שיראו ' בית בחדר וכדוחשוב כי זמ$ שהילדי� נמצאי� ב

, המחנכי� יודעי� להבליג\כדוגמא אישית כיצד אנו ההורי�
אי$ הכוונה על אלימות פיזית אלא אפילו מאלימות 

  .מילולית
נזכה לראות ברכה והצלחה בעמלינו אלו הבני� אמ$ ובזכות 

  . א גוט שבת. כ$ יהי רצו$
===  

'  יעהמוד'מאמרי� אלו פורסמו בעבר על ידי כותב השורות ב
  .ה"המש� יבוא בגליו� הבא בעז - ה "ב אייר תשס"כ

 

כי , ג� ציוו� באותו מעמד על שמירת שבתולזה 
, קדושת השבת שיי+ לכל יהודי באשר הוא יהודי

כי שבת , וכל אחד יש לו שייכות בקדושת השבת
' מתנה היא ומתנה כל אחד יכול לזכות בה אפי

וכ$ שבת קרוי נחלה , שלא מגיע לו לפי מעשיו
ברא בישא ' ונחלה אפי, והנחילינו באהבה וברצו$

ק כי "א בש� רבוה"זיע אמרי אמתוכמאמר ה, ירית
למי שיש לו שייכות ע� מחלליה מות יומת יש לו 

והרי לעונש יש לכל , ג� שייכות לישמחו במלכות+
איש מישראל שייכות וא* שעבר וחילל שבת 

זיד ובהתראה לא יצא מכלל העונש מפאת במ
ובכ$ מידה טובה מרובה שלחלק , שייכותו לשבת

קדושת השכר של שבת ודאי שיש לכל ישראל 
א אמר על "זיע א מקאליסק"ק ר"הרהו, חלק בה

ככלה בי$ רעותיה ] בפיוט כל מקדש[ש "מ
דכמו בת לאיש חשוב מאד מראשי הע� , משובצה

אלא א+ ורק , אינה מתידדת ע� כל נערה שהיא
א+ בעת שהיא , ע� נערות ממשפחות האצולה

כלה בחתונתה יש לכל נערה הרשות והזכות 
, עמה ביו� שמחת לבה דלהתקרב אליה ולהתייד

וזהו הנאמר על השבת שהיא ככלה בי$ רעותיה 
שבשבת יש לכל אחד היכולת להתקרב , משובצה

דברי וה. כ"ע, וליהנות מזיו נוע� ותענוג של השבת

א מסלוני� אמר ששבת היא כמשל המלכה "זיע לשמוא
הנעמדת באמצע היכלה ומכרזת כל מי שרוצה יכול 

ש הטו אזניכ� היטב לדברי "וסיי� הד, להתקרב אליה
  . כ"ע, אלו כי בד� השגתי את המאמר הזה

  

את גודל ער+ האלו שמבטאי� ' הדיבורי� הקי "ועפ
קדושת השבת ולעומתה את גודל ער+ קדושת ישראל 

נבי$ הטע� , שתייכי� בטבע� לקדושת השבתהמ
כ שכל ישראל מאוחדי� "שבזמ$ קדוש כמחרת יוה

זה הזמ$ לצוות� על , ומאוגדי� במעמד� ובמדריגת�
כ מאחד את כלל ישראל וכול� "קדושת השבת שג

ש יו� קדוש הוא מבואו ועד "וכמ, בקדושתה �שווי

" כל עדת ישראל"' צאתו כל זרע יעקב יכבדוהו וכו
ש בציווי על שבת ויקהל משה "לרמז מ, אותו יעשו
שכול� בבחינה אחת " כל עדת בני ישראל"את 

 )א"ויקהל תשע( .וכ$ יעשו אותו, ה�

        פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�
  הרב שמואל שטר�

  ויוע# חינוכיויוע# חינוכימחנ� מחנ� 

        ברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנה
 היקר והנעלה ידידינו מעלת הננו לשגר לכבוד

 ,סוכה על פניואשר ענוות ח� נ, ש"מחשובי אנ
מסור , ש וחסידות אצלו צמודי�"תורה ויר

  ,א"ודבוק בכל נימי נפשו למר� רבינו שליט
  – ו"הימאיר הערמא� מאיר הערמא� מאיר הערמא� מאיר הערמא�     'ח ר"ההר

  ב"ארה –בארא פארק  
  צ"בשעטומ ג"ת עבהב נישואילרגל שמחת 

, ח"ר שיזכה לרוב נחת ושמחה מה� ומכל יוצ"יה
ויזכו לבנות בית נאמ� בישראל על דר� התורה 

  .ס"וכט, מתו� אושר ועושר, החסידותו
  

  תשית לראשו עטרת פז
לידידינו וידיד כל בית ישראל העומד לימינינו 

ק "ינו וכנ למע� בית חי"מסור ודבוק בלו, תמיד
  א "מר� רבינו שליט

  י בבארא פארק"והמפואר אב הנדיב הדגול
  א"שליט אילאוויטשאילאוויטשאילאוויטשאילאוויטש' ' ' ' ישעיישעיישעיישעי ה"מו ח"הרה 

  על תרומתו הנכבדה להדפסת גליו� זה
 מנח� מאניש לרגל שמחת נישואי נכדו היקר

  .צ"ט ובשעטומ"למז
  

  גליו� זה נדבת
ראש וראשו� , ידידינו היקר והנעלה
  הנדיב הנכבד, לכל דבר שבקדושה

  ברכפלד -א"שליט מרדכי לבמרדכי לבמרדכי לבמרדכי לב' ח ר"הרה
*  

  נ זקינו היקר באנשי�"לע
  ל"ז שמואלבן הרב  שמשון' ר

  ה"תשנ' אדר ב ז"כע ביום "נלב

  . ה. ב. צ. נ. ת
  

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
לבו לב הזהב , ישר דר� ויקר הליכות, זקני החשוב

שמחתו היתה על פניו , היה מיטיב לכל דורש ומבקש
אהוב , תהילתו על כל לשוני�, בכל עת ועידני�

  לשמי� ואהוב לבריות
  ל"ז שמואלשמואלשמואלשמואלב� הרב שמשו� שמשו� שמשו� שמשו� ' ר

  ה"תשנ' � אדר ב"ע ביו� ז"נלב
  תהא נשמתו צרורה בצרור החיי�

  י העור�"הונצח ע
  

  ברכת מזל טוב
  

  חיפה - ו"הי יוס� לענעסר "הר
  לרגל הולדת הבת 

*  
תפללי ממ ו"הי משה חיי� בקמייסטערר "הר

  ד לנישואי הב�"ביהמ
*  

  ו לרגל נישואי הבת"הי חיי� דעיר "הר
  
  

        דברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורה
  'א' המש� מעמ

  ברכת מזל טוב
מחשובי אברכי , לידידינו היקר והנעלה

  ורבני הכולל לעלוב
  א"שליט מרדכי וועבערמרדכי וועבערמרדכי וועבערמרדכי וועבער' ר צ"מו ג"הרה

  צ"לרגל אירוסי הבת בשעטומ
ר שיזכה לרוב נחת והזיוווג יעלה יפה "יה

  . ר"יפה אכי

�  הונצח בעילו� ש
  ש היקרי�"י כמה מחשובי אנ"ע

  רב$ של כל ישראל נ "לכבוד ולע
  ע"זי ענסק'אלימל� מליזק האלוקי הרבי רבי "הרה 

  א אדר"יומא דהילולא כ
 .שועותזכותו הגדולה והקדושה תג$ עליה� להוושע בכל הי

  ר"אכי
  יחד ע
 כל בית ישראל

של המנורה  מ"אנו אבלי
 מרה על הסתלקותו לגנז

  זק� צדיקי הדור ,ה ועמוד צלותהו� דישראלהטהור

  א"ר זיע"ק מר� אדמו"ידיד נאמ� ואוהב לכ

  אשר אמרותיו הטהורות נתפרסמו בגליו� זה רבות

  ל"ני� זצוק'ר מויז"ק אדמו"כ
  גליו� זה מוקדש לעילוי נשמתו. אדר דהאי שתא' נסתלק  כ

  

  ברכת מזל טוב
, וכלי מחזיק ברכה, איש חמודות, לידידינו היקר

  ממשכימי קו� לעבודת הבורא
  ו"הי יצחק קארוהרב 

  ה"לרגל שמחת הולדת והכנסתו בבשאאע
  צ"בשעטומאלחנ� לנכדו היקר 

  מזל טוב
  ק מלעלוב"ש דבוק לרבוה"מחשובי ויקירי אנ, לידידינו היקר והנעלה

  ב"ארה -מאנסי -ו"היאלעזר שטיינמע!  'ח ר"הנה
  צ"ג בשעטומ"לרגל שמחת נישואי בנו עב

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
  ל"זצדוד צבי דוד צבי דוד צבי דוד צבי ' ח ר"הרה

  ל"זצ משהמשהמשהמשה' ח ר"ב� הרה
  זינגרזינגרזינגרזינגר

        ב פרשבורג"שו
  ב"תשנ' ב אדר א"ע כ"נלב

  .ה . ב . צ . נ . ת 
  

        תורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמת
  פניני� על הפרשה

   )כז, לה( השוה� אבני את הביאו והנשא�
 ק"הרה בש� ל"זצ מאוסטרובא  ציו�  ב�  רבי החסיד הרב שח

 מפני והנשא�' פסוקב שכתב מה על שהקשה ע"זי �"הרי  החידושי
,  אחר אות ולא יוד דווקא חסר למה, 'משמות� יוד חסר שנתעצלו

  )קודש שרפי שיח( .מאוד והב�, "יוד" חסר עצל שלכל ואמר
  

 י"וברש. )ז -ו,  לו(  והותר  די�  היתה  והמלאכה  מהביא  הע�  ויכלא
  .   ההבאה מלאכת -   והמלאכה
  .  בהבאה שיי  מלאכה מה לכאורה

 של והרצו� החשק,  התשוקה, לב הנדבת הוא'  הבאה מלאכת, 'ל"וי
 רנות,  עוד להביא שלא שנצטוו מלהביא שכלו אחר וא!,  ההבאה
 בה� נשאר זו והשתוקקות, עוד להביא העז והרצו� התשוקה בלב�

 לצדקה ולתת לנדב ורצו� תשוקה, דורות לדורי אחריה� לבניה�
  .  אורייתא מתומכי ולהיות ולמצות

 אמנ�,  עצמה ההבאה שכלה אחר א!'  מלהביא הע� ויכלא' וזהו
' והותר די� היתה', והרצו� התשוקה היינו 'ההבאה מלאכת והמלאכה'

   )ישראל דברי( .דורות לדורי אחריה� ולבניה� בה� נשאר
     

  . )כא,  לח(  העדות  משכ�  המשכ�  פקודי  אלה
 על חורבני� בשני  שנתמשכ� למקדש  רמז משכ� פעמי�'  ב י"פירש

  .   ישראל של עונותיה�
 להלוה חוזר דמשכו� , לחזור שעתיד לרמז ,משכ� דוקא דנקרא ל"י

 פעמי� בשני נרמז וזה. להבנות עתיד ק"ביהמ כ� כמו,  ששיל� אחרי
' תשיב� השב' וכמו,  סו! לו שאי� רומז שנכפל דבר דכל ,משכ�
 כ� וכמו,  פעמי� מאה אפילו'  תת� נתו�' וכ� פעמי� מאה אפילו
 רבי צ"הגהל  נת� להורות( . לחזור עתיד כי,  הפסק לו שאי� משכ� משכ�

   )ל"זצ רטנשטג נת�

  


