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  .'לבית משכ� ה
בוודאי , "אשר ידבנו לבו"מהו ייתור הלשו� צרי� לבאר עוד 

  .מנדבות לבו הוא נות�, הוא דמי אשר תור�
, "תקחו את תרומתי"קשה דבסו� הפסוק הוסי� וכתב עוד 

וג� הלשו� ששינה מלשו� . � כ� לכאורה ייתור הלשו�והוא ג
תרומה אשר נכתב בריש הפסוק ובסופו החלי� המילה 

מתחיל ' עוד יש להקשות כי בפסוק ב". תרומתי"בלשו� 
הוה ליה לכתוב ולומר , אשר תקחו מאית�" וזאת התרומה"

  .מהו כל אריכות הלשו� כא� בפסוק', תיקחו התרומה וכו
והרי יותר מדוייק , "ויקחו"בה התורה קשה הלשו� שכתג� 

  .ולא ויקחו" ויתנו"דכשנותני� תרומה צרי� להיות נכתב 
שלא יחשוב הנות� כי כל מה , דכל זה בא לבאר לנוואפשר 

רק הכל הוא , שנת� הוא בכוחי ועוצ� ידי עשה לי החיל הזה
ומלוא כל האר� כבודו כי לי , א� מ� הבורא יתבר� שמו לבדו

והאד� . א יתבר� נתנו לפיקדו� ביד האד�ווה, כל האר�
ה המופקד אצלו ונותנו לבני� "לוקח מאוצרותיו של הקב

  .המשכ�
כ בא "כמש, תחילה יש להאמי� באמונה שלימה ופשוטהא� 

לכ� יש לנו , חבקוק והעמיד� על אחת וצדיק באמונתו יחיה
  .לידע כי הכל ממנו והכל משלו יתבר� שמו

רצה לומר דהמצוה יש לה להיות ' לי לשמי'י "שכתב רשזהו 
והג� אשר ידוע דצדקה וחסד א� א� לא נעשה . לשמה

כי בסופו של דבר הרי , ז נחשב הוא לצדקה וחסד"לשמה עכ
  .העניי� והאביוני� נהנו מזה

, יהיה רק לשמה� המשכ� דייק הרבונו של עול� שבבניא� 
  .בלא פניות לתק� על בני ישראל על מעשה העגל

בפרשת� שזהו לשו� " תרומה"תב לשו� ג� כ� שכוזהו 
ובאופ� נתינה זו , זרה' הפרשה שיפריש עצמו מכל גאות ופני

ולהשראת . בני ישראל לתרומה לשו� התרוממותיזכו 
השכינה הקדושה המרוממת את האד� ומשמחתו עד בלי 

  .די שמחה גדולה ורבה
י הקדוש דהוא לשו� "כתב רש" אשר ידבנו לבו"לשו� והנה 

רצה לומר היינו שהנתינה , א לשו� של רצו� טובנדבה והו
אלא רק ע� , וללא כפיה, תהא ע� נדיבות לב וע� אהבה

אהבת תורה , אהבת המשכ�, ואהבת צדקה וחסד', אהבת ה
  .ואהבת המצוות, ויראת שמי� ומידות טובות

כבר תיר� " תקחו את תרומתי"ייתור הלשו� בפסוק ובעני� 
אחת תרומת בקע לגולגולת , תרומות אמורות כא�' י ג"רש

הוא תרומת המזבח בקע ' התרומה הב, שנעשו מה� אדני�
  .לגולגולת לקופות לקנות בה� קרבנות
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  א"פרשת תרומה תשע
 אר� ישראל

אל משה לאמר דבר אל בני ' וידבר ה
ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש 

  )ב, כה( תקחו את תרומתי' אשר ידבנו כו
  .היינו לשמי  -ויקחו לי' י הק"רשופירש 

 'י שפי"צרי� לבאר בלשו� רשולכאורה 
הרי בפשטות הכוונה , לשמי –כ� לי 

וא� כ� מה ', לשמי היינו למשכ� ה
פשיטא דהתרומה הוא , החידוש בזה

השלישית היא תרומת והתרומה 
כ� מה שכל אחד ואחד המש

מבני ישראל התנדב מעצמו 
  .בנדיבות לבו הזהוב

עדיי� צרי� " תרומתי"לשו� א� 
למה כתב בריש הפסוק , ביאור
כ בסו� "ואחמ" רומהת"ונקט 

הפסוק כתב ונקט בלשו� של 

מ� הכפורת ' ועשית שני� כרובי� וגו
   )יח, כה( תעשו את הכרובי�

' כרביא היינו ינוקא שהי :)סוכה ה( 'ובגמ
מ "ל עפי"וי, תינוקפני הכרובי� כפני 

ש רבה א בפסוק "שיה( מדרשדאיתא ב

מ בשעה שעמדו "אר )משכני אחרי�
ישראל לפני הר סיני לקבל את התורה 

הביאו לי ערבי� ' ה וכו"אמר לה� הקב
' טובי� שתשמרוה ואני נותנה לכ� וכו

אמר , אמרו הרי בנינו עורבי� אותנו
ה הא ודאי ערבי� טובי� על "הקב

 )תהילי� ח( ד"הה ידיה� אתננה לכ�
  .ש"מפי עוללי� ויונקי� יסדת עוז עיי

ז הטע� שצוה לעשות פני "לפיואפשר 
כ שה� "הכרובי� כתינוק לרמז ע

הערבי� על התורה המונחת בארו� 
ולכ� ג� היו הכרובי� , תחת הכרובי�

להורות , מקשה אחת ע� הכפורת
שהכרובי� ה� חלק מהכיסוי על 

על  וכמו שהכיסוי הוא מג�, הלוחות
  .כ ג� הכרובי�"הלוחות כ

א "בפסוק כ' בגור ארי( ל"המהרש "וכמ

שהכפורת היא כיסוי  )ש"י עיי"ברש
שלא תאמר הארו� עיקר שש� , לעדות

, הכפורת רק לכסות' העדות ולא הי
הוצר� שאי� הדבר כ� אלא כל אחד 

הארו� , כלי בפני עצמו משמש לעדות
הוא מקבל העדות והכפורת משלי� 

  .ל"י הכרובי� שעליו עכ"את הארו� ע
דבריו שהכפורת היא כשלעצמו וביאור 

כלי המשמש לעדות דייקא ואינו כלי 
אלא כמו , טפל לארו� ככיסוי בעלמא

שכתבנו שהכפורת והכרובי� ה� כיסוי 
מגיני� על הלוחות הכפורת ' פי, לעדות

בכיסוי והכרובי� לרמז על התינוקות 
  .שה� ערבי� לשמירת התורה

נפיי� למעלה סוככי� פורשי כוזהו 
שבת ( 'לרמז על מג� כדאי, בכנפיה�

וכ� , מגיני� עליה' מה יונה זו כנפי .)קל
. ל"היו הכרובי� מגיני� בכנפיה� כנ

ולכ� נמי כתוב ונועדתי ל� ש� ודיברתי 
, אית� מעל הכפורת מבי� שני הכרובי�

ה תורה ומצוות היו "שבכל ציווי הקב
מבי� הכרובי� היינו דר� הערבי� 
להזכיר� ולזרז� לתורה ולשמירת 

  .המצוות
ו  צרור המור' שבסושמעתי  כתב והי

הכרובי� פורשי כנפי� למעלה סוככי� 
שבת ( בכנפיה� לרמז על הא דאיתא

אי� העול� מתקיי� אלא בשביל  :)קיט
וזהו , הבל תינוקות של בית רב�

לה� פני תינוק הכוונה ' הכרובי� שהי
ר שה� סוככי� ומגיני� על "לתשב
 )ב"תרומה תשנ( .העול�

  .ביאור טעו�והוא , תרומתי
 איתא פשטי� עד אי� סו� ואפשר לבארובתורה 
דתרומת המשכ� יש לית� באמונה ובאהבה  בפשטות

תוכלו לקחת , רומתיתאו אז תקחו את , ובנדיבות הלב
  .ולית� מתרומתי לתרומת המשכ�

כביכול , לההוא לשו� אהבה גדו" תרומתי"ולשו� 
  .ה מתפאר ע� נתינת בניו ואומר שלי הוא"שהקב
י נתנו התרומה בנדיבות לב ובאהבה גדולה "כ� בנואמנ� 

ה הוצר� לפקוד עליה� לא "עד אשר משה רבינו ע
  .כי המלאכה היתה די�, להביא עוד תרומה למשכ�

ישראל בכל מקו� ובכל זמ� נדבו ונתנו מליב�  ,ככלל
זה התורה מלמדינו כי יש תמיד ול.צדקה וחסד בכל עני�

ש ומלא כל האר� "לזכור ולדעת כי הכל הוא ממנו ית
ובכוח האמונה אפשר להתרומ� לכל המעלות , כבודו

וצדיק ' בא חבקוק וכו, ג"טובות ולכל הישועות ברו
, "כל מצוותי� אמונה"ובתהילי� כתוב , באמונתו יחיה

טח ב"פ בתהילי� "ועה. כי כל המצוות כלולי� באמונה
אמרו צדיקי� כי , "ועשה טוב שכ� אר� ורעה אמונה' בה

, היינו לרעות באמונה, "צו זי� פאשע� אי� אמונה"צרי� 
כמו ברועה עדר אשר כל הזמ� הוא מתעסק ע� הצא� 

כמו כ� ג�  .ומזה ג� חיות הצא�, ונמצא ושוהה עמ�
כי ישראל חיי� , היא חיות� של בני ישראל' אמונה'ה

כי ככל שתתרבה . ש"בזה תלוי היראו, וניזוני� ממנה
אהבת הש� יתבר� , האמונה כ� תתחזק היראת שמי�

י האמונה אפשר לזכות "וע. 'ואהבת תורתו הק
' להתעלות גדולה ולחיזוק גדול באמונה ועבודת ה

' ש עלי"תשובה ותפילה ולהתקרב לאבשב, אמיתית
ט "בלימוד ובתורה ומצוות וקיו� התורה ומצוות ומעש

  .הכל מתחיל ותלוי באמונהו, ח"וגמי
יסייע לנו להתחזק באמונה שלימה ופשוטה ת "השי

חסד ' ובמשה עבדו והבוטח בה' ובביטחו� ויאמינו בה
כי אנו , לבדו ובצדיקי אמת' להאמי� בה, יסוובנו

' ט ותלמידיו הק"מחוייבי� להאמי� בה� ובמר� הבעש
  .המרמז על כל צדיקי אמת, שה� בחינת משה עבדו

ת תיקו� השל� תמיד "� ת"� לנו תיקו� ימי שובבייתת "השי
להדריכינו כביכול בדרכו , עבר הוה ועתיד, בכל הענייני�

בטל רצונ� ' במתני' כדאי, ולהשפיע עלינו לעשות רק רצונו
ירח� עלינו להתעלות ' ה .מפני רצונו ועשה רצונ� כרצונו

לזכות , באור התורה ומצוות, ט"בתשובה אמיתית ומעש
ק אוי� א זיסע "ולבני� ביהמ, צ"� בשמחת התומלמתנת חנ

  .אופ� אוי� אייביג
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            פתגמי�פתגמי�פתגמי�פתגמי�    לקטלקטלקטלקט
            קדישי�קדישי�קדישי�קדישי�    ועובדי�ועובדי�ועובדי�ועובדי�

        קקקק""""ק ומספהק ומספהק ומספהק ומספה""""מרבוהמרבוהמרבוהמרבוה
************        

  השלו� עליו רבנו משה של וקדושתו גדולתו שגב אודות
  אדר' ז – קדישא דהילולא יומא לרגל

  

 מישראל אחד שו� שאי� בטוב רבנו משה ידע בוודאי והלא, האדמה
 בטוב רבנו משה שידע הדבר אמת: ק"ותיר� הרה. למדרגתו שהשיג
, זאת שבא למדרגה שמה שחשב היה שפלותו עיקר א�, הגדולה מדרגתו

 מ� וגבוהה גדולה נשמה לו שנתנו לפי אלא, עבודתו מחמת היה לא
 שבפחותי� לפחות אפילו כזו נשמה נותני� היו היה שא� ובדעתו ,השמי�

        ))))קגקגקגקג' ' ' ' עמעמעמעמ    אוראוראוראור    מאורימאורימאורימאורי    ילקוטילקוטילקוטילקוט((((    .ממנו יותר משיג היה
        

        דכאדכאדכאדכא    אתאתאתאת    אשכו�אשכו�אשכו�אשכו�    אניאניאניאני
 כמו, רבנו משה את משבחת ק"התוה הנה כי נראה פשוטו י"עפ    הנההנההנההנה

 והרי, "האדמה פני על אשר האד� מאד מכל עניו משה והאיש" שנאמר
 כל ))))::::יבמות מטיבמות מטיבמות מטיבמות מט((((    'במס כדתניא, מאוד גדול היה רבנו משה כי לנו ידוע

 נסתכל רבנו משה, מאירה שאינה באספקלריא נסתכלו הנביאי�
 אופ� ובכל, הנביאי� מכל יותר גדול כ היה"א. המאירה באספקלריא

 וכבר. עיקר האד� זהו כי, שלו הענווה במידת רק אותו משבחת התורה
 זה עבור ורק, "אוכל לא אותו לבב ורחב עיני� גבה" )ה, קא תהלי�(נאמר
 התשובה וזוהי. ישראל בני אל ה"הקב ליל� בשליחות ה"מרע נבחר

 פרעה אל אל� אנכי כי מי", טענתו הייתה ה"משה רבע כי, ה"הקב שהשיבו
 הנותנת היא דאדרבה ה"הקב לו ואמר, "ממצרי� ישראל בני את אוציא וכי

    אאאא""""חחחח    אישאישאישאיש    תורתתורתתורתתורת((((    .ליל� והגו� כדאי שאינ� אמרת כי על, שליחותישתל� ב
        ))))קחקחקחקח' ' ' ' עמעמעמעמ
        

        ללא חתללא חתללא חתללא חת    מנהיגמנהיגמנהיגמנהיג
 צרי� שהיה בשעה פ"עכ אבל', האד� מכל עניו' מטבעו היה רבנו    משהמשהמשהמשה

    ל"ז כמאמר�, ברמה נשיאותו לנהוג נצר� כרחו היה בעל הדור את להנהיג
 באותה אז. קדקד� על וה� מקל טול ליהושע ה"הקב שאמר ))))....חחחח    סנהדרי�סנהדרי�סנהדרי�סנהדרי�((((

 בפני להתחפש הוכרח כ� ועל, למוקש לו ענוותנותו הייתה ספק בלי שעה
 ובבא" אבל. פניו על שנת� המסווה עניי� וזה, רוחו שפלות הע� ולהסתיר

 ה"הקב לפני כלומר, "צאתו עד המסוה את יסיר אתו לדבר' ה לפני משה
 ייתהאשר ה רוחו בענוות א� כי, בלי מסווה התראה, וכליות לב הבוח�

        ))))עעעע""""זיזיזיזי    אאאא""""הגרעקהגרעקהגרעקהגרעק((((    .לו עצמית
        

        פני משהפני משהפני משהפני משהאור אור אור אור 
 ע"זי" שמואל תפארת" ק בעל"הרה אצל בא אחד אבר� כי    מספרי�מספרי�מספרי�מספרי�

 ישמח"ה ק "הרה הסתלקות אחרי, נשיאותו בתחילת תקופת מאלכסנדר

        הואהואהואהוא    נאמ�נאמ�נאמ�נאמ�
 אהר� רבי ק"הרה אצל שהיה    מעשהמעשהמעשהמעשה
 לפני חג שנפרד, ע"זי מקארלי� הגדול
 בער' ר הרבי ק"הרה מרבו הפסח
 לנסוע ברצותו, ע"זי הגדול המגיד
 אחרי צאתו. ט"היו את לחוג לביתו
 את ע"זי המגיד ק"הרה שלח ממנו
 ק"הרה את לעכב מתלמידיו אחד

        .ייסע שלא ע"זי מקארלי�
 הלא באמרו כ� על תמה הוא    אבלאבלאבלאבל

, להישאר לי אמר ולא מהרבי נפרדתי
 מרבו וג� הפע� עוד להיפרד וחזר

 ממעזריטש המגיד ממנו נפרד הפע�
 שלח בושו, קצר זמ� רק חל#. לשלו�
 אחד מתלמידיו את' הק המגיד

 שלא מקארלי� ק"הרה על להשפיע
, פעמי� שלוש הדבר נשנה כ� – ייסע
 לביתו אהר� נסע רבי לבסו# אול�

        .ש� פסח המועד בחול והסתלק
 שאלו האלה הדברי�    אחריאחריאחריאחרי

 הוא הרי', הק המגיד את התלמידי�
, לתלמידו זה שיאונה מה מראש חזה

 אותו בלעכ שלח בוודאי זו ומסיבה
 לא מדוע כ� א�, לביתו ייסע שלא
        . ייסע לביתו שלא בפירוש ציווהו
 מוצאי� אנו: לה� המגידענה ענה ענה ענה 
 ת"שהשי ))))זזזז, , , , יביביביב    בהעלות�בהעלות�בהעלות�בהעלות�((((    ק"בתוה
 ביתי נאמ� בכל" רבנו משה על העיד
 השבח מה להבי� צרי� לכאורה". הוא
 לגנוב למשה לו היה מה וכי, בזה

 כי, אלא התירו� הוא. ממעל בשמי�
 בשמי� שראה פ"אע ורבנ משה

 לא, שלומו אנשי על נפלאי� דברי�
 ה"הקב עליו וזה שהעיד, מאומה גילה

    ישראלישראלישראלישראל    קדושקדושקדושקדוש((((    ".הוא נאמ� ביתי בכל"
        ))))שכטשכטשכטשכט' ' ' ' עמעמעמעמ    בבבב""""חחחח
        

        מכל האד�מכל האד�מכל האד�מכל האד�עניו עניו עניו עניו 
 רבי ק"הרה את אחד שאל    פע�פע�פע�פע�

 אפשר אי�, ע"זי מקאזמיר מרדכי
 תמיד ע� שדיבר ה"ע רבנו שמשה

 עצמו את יקטי�, בפני� פני� ת"השי
 ק"התוה עליו העידה אשר עד כ"כ

 פני אשר על האד� מכל עניו שהיה

 עלה שלו� נטילת ובעת, ע"זי" ישראל
 ישמח"ה אל ביאתו בעת כי הנה במחשבתו

 כבר' הק בצורתו הביט כאשר, ע"זי" ישראל
 עתה ג� כ� והלוואי שיזכה, בתשובה הרהר
 עת ק"בשב". שמואל תפארת"בעל ה  אצל
 לומר דברי ע"זי" שמואל תפארת"ה פתח
    כתיב: כ� אמר – השבוע בפרשת תורה

 משה דיבר אשר הדברי� אלה" ))))אאאא, , , , אאאא    דברי�דברי�דברי�דברי�((((
 דברי שה� לפי, י"פירש. 'ישראל וגו כל אל

 רבנו משה צרי� הכי קשה לכאורה. תוכחות
' לה ישוב מי לא הלא, תוכחה דברי לומר ה"ע

 קדוש רבי של' הק בצורתו הביט א� בתשובה
 הביט עד רבנו משה אול�. משה פני אור, כזה
 הבאי� לדורות זאת ופעל, הדורות כל סו#

, רב� בפני בהביט� ישובו לא א� אפילו אשר
, ותוכחות כיבושי� דברי כמה ידבר אליה� מ"מ

 וזהו. ת"להשי ריודיבו י"ע ישובו פ"שעכ
 כי, "משה דיבר הדברי� אשר אלה" – שאמר

 שפיר משה ד"ע ,משה נקרא הדור מנהיג כל
    .הדורות כל עד סו#, "ישראל כל אל", קאמרת

        ))))ישראלישראלישראלישראל    תפארתתפארתתפארתתפארת((((
        

        הגבוהההגבוהההגבוהההגבוההנשמתו נשמתו נשמתו נשמתו 
 דהילולא של יומא אדר ‘ז ביו� אחת    פע�פע�פע�פע�
 מבעלזא רבי אהר� ק“הרה ציוה, רבינו משה

 רבינו נשמת לעילוי” – ולומר נר להדליק ע“זי
 דיבר רבינו שמשה כי הג�, “עמר� ב� משה

 מקו� יש שעוד הרי, פני� בפני� ת“השי ע�
 שאי� רמות למעלות להתעלות נשמתו רב
        . השגה כלל בה�

    אותאותאותאות((((    “הרועי� אביר” ‘בס מסופר    מאיד�מאיד�מאיד�מאיד�

 ק“הגה אחד אל חסיד נכנס אחת שפע� ))))קמחקמחקמחקמח
להזכיר  ע“זי מסוכטשוב  “נזר אבני” בעל
 ,“משה” שמו שהיה החולה בנו את ולפני

 ושאל את בקויטל נבהל הרבי הביט כאשר
 לבנו מי נת� ש� על לו שיגלה ברגש הב� אבי
 שיו� האיש שמכיו� לו השיב. משה” שמו את

 אדר ‘ז ביו� זה חלה ילדו של מילה הברית
 קרא לכ�, ה“ע רבינו של משה דהילולא יומא

        . ..על שמו “משה”לו 
 ל� שזוהי תדע”: ואמר “נזר אבני“ה    נאנחנאנחנאנחנאנח
 כבר מי שהוא ש� על ש� לית� גדולה סכנה

 שכ� וכל, ניצוצי נשמתו בכל ומתוק� מבורר
    ספרי�ספרי�ספרי�ספרי�    מפימפימפימפי((((    ...“רעיא מהימנא רבינו משה אחר

  ))))תיטתיטתיטתיט    ‘‘‘‘עמעמעמעמ    אאאא““““חחחח    וסופרי�וסופרי�וסופרי�וסופרי�
  

        אשר על פניאשר על פניאשר על פניאשר על פניוהאיש משה עניו מאד מכל האד� והאיש משה עניו מאד מכל האד� והאיש משה עניו מאד מכל האד� והאיש משה עניו מאד מכל האד� 
        ))))גגגג, , , , יביביביב((((    האדמההאדמההאדמההאדמה    

ביודעו עדות , לתמוה אי� היה שיי� אצלו ענוהיש יש יש יש 
, , , , במדבר יבבמדבר יבבמדבר יבבמדבר יב((((    י לא כ� עבדי משה בכל ביתי נאמ� הוא"הש

, ))))יחיחיחיח, , , , ש�ש�ש�ש�((((    פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות, ))))זזזז
ק מר� ק מר� ק מר� ק מר� """"ככככוביאר . כ אי� יחשוב שהוא השפל מכל אד�"א

' ' ' ' ק פק פק פק פ""""זוהזוהזוהזוה((((    מ דאיתא"עפי ))))אאאא""""מ זיעמ זיעמ זיעמ זיע""""הרמהרמהרמהרמ((((    לללל""""ר זצוקר זצוקר זצוקר זצוק""""אאמואאמואאמואאמו

י "דממצרי� נגאלו ישראל ע .).).).)� קיז� קיז� קיז� קיזוירא מדרש הנעלוירא מדרש הנעלוירא מדרש הנעלוירא מדרש הנעל
אני ולא  ))))ספרי תבא כחספרי תבא כחספרי תבא כחספרי תבא כח((((    ל"כדאמרו חז, ה בעצמו"הקב

ה בכבודו ובעצמו "אלא הקב' מלא� אני ולא שר  וכו
', ועברתי באר! מצרי� וגו ))))יביביביב, , , , שמות יבשמות יבשמות יבשמות יב((((    גאל� שנאמר

' די שיבוא שליח ומלא� ה' ולכאורה תקשי הלא הי
ה רב כוח לגואל� וממילא כבר יתוודע לעי� כל בשר מ

כי בהיות שאר! , תיר! בזה, י בעצמו עד אי� חקר"הש
, עד מאד ))))טטטט, , , , בראשית מבבראשית מבבראשית מבבראשית מב((((    מצרי� היתה ערות האר!

שמות שמות שמות שמות ((((    'י ולא יכלו להתמהמה וגו"שלכ� כתיב אצל בנ
עוד רגע אחד היו ' דא� היו מתמהמהי� אפי ))))לטלטלטלט, , , , ש�ש�ש�ש�

ועד כדי כ� גדלה , ל"נשקעי� בטומאת� עד עול� רח
ילו שר  ומלא� היה נפג� טומאת� וזוהמת� שאפ

 

        . ומכירי� בגדלות�
כ "כי ה� בעיניה� היו כ, העני� שה� צריכי� לעשות כ�אלא אלא אלא אלא 
והדיבור , עד שיכלו להתבטל מ� המציאות מרוב שפלותנבזי� 

ת ת ת ת """"ט עהט עהט עהט עה""""ראה בעשראה בעשראה בעשראה בעש((((    .לה� קצת אחיזה בעול� הגשמי' פעל שיהי
. . . . ''''כמה צדיקי� וחסידי� לפעמי� מתפארי� בעצמ� כוכמה צדיקי� וחסידי� לפעמי� מתפארי� בעצמ� כוכמה צדיקי� וחסידי� לפעמי� מתפארי� בעצמ� כוכמה צדיקי� וחסידי� לפעמי� מתפארי� בעצמ� כו, , , , פינחספינחספינחספינחס' ' ' ' סו  פסו  פסו  פסו  פ

ט שכמעט נתבטל ממנו ט שכמעט נתבטל ממנו ט שכמעט נתבטל ממנו ט שכמעט נתבטל ממנו """"ובהערות ש� מביא מה שאירע ע� הבעשובהערות ש� מביא מה שאירע ע� הבעשובהערות ש� מביא מה שאירע ע� הבעשובהערות ש� מביא מה שאירע ע� הבעש
        .))))שששש""""עייעייעייעיי, , , , חיותחיותחיותחיותהכניס בו ההכניס בו ההכניס בו ההכניס בו ה, , , , י שתלמידו שבחוהוי שתלמידו שבחוהוי שתלמידו שבחוהוי שתלמידו שבחוהו""""ועועועוע, , , , קוסטא דחיותאקוסטא דחיותאקוסטא דחיותאקוסטא דחיותא

ה "ה היה סבור שכל מה שהקב"ל כי משה רבינו ע"יולדרכנו ולדרכנו ולדרכנו ולדרכנו 
זהו רק כדי לחזק , וכ� מה שהעיד עליו גדולות, כ"מדבר עמו כ

כל כ� עניו בעיני עצמו עד שהרגיש שיכול ' שהרי הוא הי, אותו
        , להתבטל מהמציאות לגמרי

ה לו מזה קצת אחיז' דיברה התורה בשבחו ובגדלותו שיהיולכ� ולכ� ולכ� ולכ� 
כ על פני האדמה אשר לכאורה "ובזה מדויק מש. על פני האדמה

  , מיותר
עניו מכל ' ל דהודעת דבר זה אשר משה רעיא מהימנא הי"כנ אלאאלאאלאאלא
על פני ' נצר� רק כדי שיהא לו אחיזה על זה העול� כלו, האד�

, , , , ש� לבש� לבש� לבש� לב((((    ש"וכמ, יכול להתבטל במציאות' הי, דא� לא, האדמה

  'כי בעיני עצמו הי, � לזהמוכ' שהי, מחני נא מספר� ))))לבלבלבלב
 .בטל לגמרי 

 

        ניצוצי אשניצוצי אשניצוצי אשניצוצי אשניצוצי אשניצוצי אשניצוצי אשניצוצי אש

  ר "דמוא רבינו ק מר�"מכ
  א"ט זיע"הקוה

ה נצר� לירד "והקב, מקדושתו ש�
. בעצמו כביכול ולהוציא� מש�

ה חישב "ל כי משה רבינו ע"ז י"ועפי
ה בכבודו ובעצמו צרי� "בנפשו שהקב

' לדבר אתו מפע� לפע� בכדי שיהי
שלא , י מעמד וקיו� בדבר� עמו"לבנ

        .והדברי� נוראי�, ייפגמו על ידו
ראינו אצל הרבה מה ד, ל עוד"יז ז ז ז """"ועדועדועדועד

צדיקי� שלפעמי� יצאו מגדר� 
והרי דר� , ודיברו על גדלות עצמ�

, הצדיקי� להיות שפלי� בעיני עצמ�
ותו האי� זה שאנו רואי� שה� 

עד שנראה , מבטיחי� ישועות וברכות
  שסומכי� על כוח�
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  קדושתו וגדולתו הנוראה מתולדותיו
 לבוב בעיר נולד ע"זי מסאמבור הכהן אורי רבינו

 החסיד לאביו, ב"התקצ אייר ד"כ ביום, שבגאליציה
 מיחוסי, ל"זצ יאללעס הכהן צבי רבי אפרים המקובל
 ע"זי מסטרעליסק אורי רבי השרף תלמידי ומגדולי כהונה

  .ע"זי מסטרעטין יהודה צבי רבי ק"הרה ותלמידו
 רבי רבו פני את להקביל עמו אביו לקחו חמש בן בהיותו
 רבי ראה כאשר, סטרעטין בעיר בראנדוויין צבי יהודה
 עליו ודבר אביו לפני ביותר שבחו רבנו את צבי יהודה
 לבוב בעירו ידוע רבנו היה בקטנותו עוד .ונוראות גדולות

  .ממש וכעילוי עצום כשקדן שבאוקראינה
 להבחן עמד, מצוות לגיל רבנו הגיע כאשר ה"תר'ה בשנת
 ת"שו בעל נתנזון שאול יוסף הגאון רבי העיר רב אצל
 ורבי רבה ובהצלחה בכבוד במבחן עמד רבנו, ומשיב שואל
 בשיעורי הבולטים כאחד מהתלמידים קבלו שאול יוסף

 ד"אב לימים, שמעלקיס יצחק רבי עמד שבראשם ההלכה
  .בלבו

 החסידות מתנגדי על נמנה שאול יוסף רבי שרבו למרות
 בצל הסתופף שם בעלזא לעיר לפעם מפעם נוסע רבנו היה
 רבי היה מנעוריו .ע"מבעלזא זי ק רבי שלום"הרה רבו
, ק"התוה בלימוד ולילה יומם עצומה בהתמדה שוקד אורי
 בעל ל"שמעלקיס זצ יצחק רבי הגאון חברו עם יחד ולמד

 שאול יוסף רבי הגאון הדור פוסק אצל רבם' יצחק בית'ה
העיד  נעוריו בימי כבר. 'ומשיב שואל'ה בעל ל"זצ נתנזון
 שעות ז"ט לומד שהיה' יצחק בית' בעל הגאון ידידו עליו
 ידי על להוראה הוסמך שנה ח"י בן בהיותו. ביומו יום דבר
  .השואל ומשיב' הגדול ב רבו

 ץ"דומ ל"זצ טנא שמשון רבי הגאון לקחו לפרקו בהגיעו
ז "בקאמארנא אשר היה מגזע רבינו הט מישרים ומגיד
 למרות .ה"ע יענטא שרה מרת לבתו הצדיקת כחתן ,ח"והב

 עדת עם כלל נמנה לא' ומשיב שואל'ה בעל הגדול שרבו
 בפעם פעם מדי מלנסוע אורי רבי נמנע לא, החסידים

   .החסידות מאורי הדור צדיקי להסתופף בצל
 הרבנות כסא על להושיבו ביקש' ומשיב לשוא'ה בעל רבו
 הסכים לא שלום רבי רבו את כששאל אך, סוירזש ק"בק
 על שמר כ"אח גם ברם". נוצרת לכך לא" לו באמרו ,לכך
 ולתת לשאת והמשיך' ומשיב שואל'ה רבו עם אמיץ קשר
 ב"ח ק"מהדו מ"שו( בספרו וכן מצאנו שמזכירו. בהלכה עמו

 הרבני מתלמידי תשובה ניהגיע ז"תרי בשנת: ")מז' סי
 ה"מו מנוח הרב יאליש חתן הכהן אורי ה"מו המופלג
 שכבשו שאירע במה קמארנא' דק ץ"ומו מ"מ ל"ז שמשון
 ומתוך השאלה' וכו" מתולעים אותו ובדק בחביות כרוב

  ."..בהוראה חיליה רב מתבלט
, ו"תרט אלול ך"בז, מבעלזא ש"מהר ,רבו הסתלקות לאחר
אליו  ונסע, ע"זי מסטרעטין אברהם ביר ק"בהרה בעוז דבק

 ספורים חדשים, ד"תרכ שנת של בקיץ. כסדרם תמידים
 ידו את רבו עליו סמך, מסטרעטין ק"הרה הסתלקות לפני

 כלל לטובת ישועות לפעול שיוכל כרבי ובירכו והכתירו
  .ישראל
, מסטרעטין אברהם רבי רבנו של רבו נפטר ה"תרכ'ה בשנת

 רבנו, ההנהגה עול את עצמו על לקבל רבנו הסכים אז רק
 על קיבל שרבנו פי על אף .שנה ושלש שלשים כבן אז היה

נתן  פיזר, והדורונות הפדיונות המה, הונו כל את. ולא תשוער תתואר
ליאות  שום בלי אלו בענינים ועסק פעל ורגע עת בכל. לאביונים
 על פנקסו רשומים היו נפשות מאות כמה .וערך שיעור אין עד ועייפות
: לשונו על רגיל היה וכך .בשבוע שבוע מדי קבועה צדקה לחלוקת
 ביתו הון כל את איש יתן אם גם אמנם .נפש במסירות ליתן צריכין צדקה

 אלא אינה כי, נפש מסירות זו אין, כלום ישייר לעצמו ולא, לצדקה
 מסירות זהו, צדקה לתת כדי מאחרים מעות הלווה אבל ,הגוף מסירת

 לוה רשע" בגדר ו"ח ולהיות בחובות ליפול ו"ח יוכל זה ידי על כי ,נפש
' דלי בית' 'בס הובא( !נפש מסירות היא זאת, )כא, לז תהלים( "ישלם ולא

  .)ל"ז לידער מרדכי' ר ח"להרה
* 

" צדקה לבושו"בפייט  שאומרים את צחות בדרך פירש, השנה בראש פעם
 משאר ולא הצדקה דוקא ממצות לבושו ה את"הקב עושה למה: ואמר

 אם אזי, משאר מצוות לבושו את ה"עושה הקב היה שאם אלא? המצוות
 ה"הקב של לבושו על להוסיף כדי, על המצוות להוסיף אחד יבוא

, וציצית בתפילין כגון', תוסיף בל' משום יכול לעבור הרי, כביכול
, שירצה עליה כמה סיףלהו אפשר הלא, בצדקה כן מה שאין. וכדומה

יבוא  שירצה מי וכל, הצדקה מן לבושו את יתברך הבורא לכן עשה
  .כביכול לבושו על להוסיף

  
  ק"בשב לאךמני פ

 השבת ביום פניו שראו ואנשים, השבת את שמכבד כמי ידוע היה רבנו
 רבנו היה בשבת כי השבוע ימי כשאר בשבת פניו דומה אינו כי העידו
  .ממש' ה כמלאך נראה

* 

 בדרך פירש ',לילה ולא יום לא הוא אשר יום קרב': פסח של בהגדה"
 פניא' -  ובערב', צפרא טבא' - לזה בבוקר זה אומרים דבחול הלצה
 רק בשניהם, לערב בוקר בין אין חילוק השבת ביום כן שאין מה', טבא

 אנו לכן', שבת שכולו יום' יהיה הרי לבא ולעתיד .'טבא שבתא' אומרים
שכולו  היום לנו ויתן הגאולה את שיקרב ש"הבורא ית מבקשים מאת

 נצטרך ולא ,אמן בימינו במהרה -' לילה ולא יום לא הוא אשר' - שבת
  ". רצון כן יהי אמן', טבא שבתא' רק, ולילה יום לומר עוד

* 

במי  :)טו ביצה( 'הק' מה דאיתא בגמ על ואמר קדשו בלשון המליץ פעם
 ".פורע ואני - עלי לוו" אומר ה"שהקב ,שבת צרכי כדי לו שאין

 כלל צריך האיש יהא למה, לפרוע רוצה ה"הקב אם הן, ייפלא ולכאורה
 הוא הענין אולם ?כעת תקצר' ה היד, צרכו את מיד' ה לו יתן, ללוות

 כמודר והוי ת"מהשי הוא מתרחק הרי ו"ח עושה עבירה כשאדם כי, כך
 בגמרא איתא הנה אמנם. פרנסתו ליתן לו ת"השי יוכל לא ולכן, הנאה

 והנה. חובו את לו לפרוע הלה יכול, הנאה מחבירו שהמודר :)לג נדרים(
 עלי לוו" זה כל עם, לך ליתן אוכל שלא פי על אף :ה"אומר הקב כן כי
  )אמרות טהורות( ".פורע ואני -

 

  הסתלקותו
 כל עם. ל"רח נהור סגי ונעשה הקדושים עיניו מאור כהו ימיו באחרית

 שבע ס"את הש אז לסיים וזכה, הקדושה מעבודתו שקט ולא נח לא זה
 שנת שני אדר ח"דר' ב ח פרשת שקלים"השבת ר יום בעצם .פעמים

 בטלית מעוטף שהיה בעת, מרומים לגנזי הטהורה נשמתו עלתה, ע"תר
 כשאהל, כבוד מנוחתו ושם, שבת של מוסף בתפילת קדושת כתר בעת
  .קדשו מצבת על הוקם

 מספד' ספר בסוף נדפס' טהורות אמרות' בשם תורתו מדברי קונטרס
 שולחן' של פסח בהגדה מאמרותיו הובאו וכן, )א"תרע לבוב( 'תמרורים
 .ועוד )ח"תרס לעמבערג( 'הטהור

 פתקאות לקבל הסכים לא, ההנהגה עול את עצמו

 כי באומרו כסף לקחת סירב לא רבנו אך )קוויטלאך(
 יותר לא לעצמו שמקבל צדקה גבאי אלא אינו הוא

 שכר אם כי רבנו לקח לא ואכן, "מועט" משכר
, ביתו בני למחיית רב בקושי המספיק ותרבי מועט
  .ולנצרכים לעניים חילק הכסף שאר כל את
 מאות ולו עצמו בפני ר"אדמו היה שרבנו אף על

 נוסע היה לזמן ומזמן לכבודו רבנו חש לא, חסידים
 רבי ק"קודש הרה בצל להסתופף לסאדיגורא

 שם נתפרסם אז מני ואמנם .ין'מרוז יעקב אברהם
 דרך על שהיתה, בודתוע ושלהבת, קדשו

 בני המוני לבות האירה, סטרעטין-סטרעליסק
, תורה ממנו לקבל שבתו למכון ישראל שנהרו

. תפלותיו בכח ולהיוושע ותושיה עצה ממנו להנות
פירוש  לומר רבינו אורי וכן היה מרגלא בפי

 ענוים יפאר בעמו' ה רוצה כי"  )תהילים( הפסוק
 שהם אלו, יםענו מפאר ת"היינו השי –" בישועה
פועלי  שיהיו, "בישועה", ואפס כאין עצמם בעיני

  .ש"ית לעבודתו ישראל לבות לקרב כדי, ישועות
 רבי ק"ברה דבק מסטרעטין' הק רבו פטירת אחר

, נפשו נימי בכל ע"זי מסאדיגורא יעקב אברהם
 ומנהיג רבי היה למרות שכבר אליו נוסע והיה
 צאנמ גופי: "פעם התבטא וכך. בישראל עדה

 וכששאלו". בסאדיגורא היא נשמתי אבל, בסאמבור
 זאלקווא ד"אב ל"זצ רימאלט פנחס רבי פעם הגאון

 כשהוא, אחר לרבי כעת לנסוע ממשיך הוא למה
 באבות איתא: השיבו ,לרבי מפורסם כבר עצמו
, צדיקים משלשה לקבל צריך שאדם, )ו"ה ג"פ( ן"דר
ער ד. "עקיבא ורבי יהושע ורבי אליעזר רבי כגון

 דער, אליעזר רבי מיין איז )מבעלזא( שלום' רבי ר
 און, עקיבא רבי מיין איז )מסטרעטין( אברהם' רבי ר
 בן רבי יהושע מיין איז )מסדיגורא( י"רבי רא דער

 העומדים דברים געלערנט האב איך זיי פון, חנניה
, הרבי מבעלזא הוא רבי אליעזר שלי( "עולם של ברומו

' הרבי מסדיגורא הוא ר, ע שלי"הרבי מסטרעטין הוא ר
מהם למדתי דברים העומדים ברום , שלי' יהושע בן חנני

  ..)העולם
  
  בצדקה וחסדופלג מ

 ק"הרה רבו עצת י"עפ רבינו קבע ח"תרל'ה בשנת
 שמה על סאמבור בעיר משכנו מסאדיגורא את

 אלפים, שנה ב"ל במשך רות"באדמו נהג נקרא ובה
 רבם פני ותלחל סאמבור לעיר שנים באותם באו

 מאזורי אלפים, וישועה תושיה, עצה ולקבל
 ליבם את לשפוך לרבנו באו והונגריה גאליציה
 הייתה וחסד צדקה בעשיית פזרנותו .ברכה ולקבל
 מפזר רבינו היה עצומים וסכומים דבר לשם

 רבנו, רק לא אך, שבתו במקום ונצרכים לאביונים
 מךות ישראל ארץ לעניי נכבדים סכומים שולח היה
 נפשם את שמסרו ומקובלים צדיקים בחכמים רבות
  ...הקודש בארץ לדור בכדי
 לא לע'אורי רבי הצדיק של פזרונו הידועה צדקת

  ע"זי מסאמבור אורי הכה�ה#ק רבי רה
  ]'אחלק [ב שני� לפטירתו "ק) ר"עת( אדר' ביומא דהילולא 
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 �  רררראדאדאדאד' ' ' ' זזזז' ' ' ' ההההיו� יו� יו� יו
  

  

  

  

  

  

  

  

 אדראדראדראדר' ' ' ' חחחח' ' ' ' יו� ויו� ויו� ויו� ו

  בגו צדיקיאבגו צדיקיא
 

  יגן עלינו ועל כל ישראל אמן זכותו
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� - - - - בבבב    - - - - ההתייחסות למריבות בי� ילדי�ההתייחסות למריבות בי� ילדי�ההתייחסות למריבות בי� ילדי�ההתייחסות למריבות בי� ילדי

  
ק כיצד עלינו להתייחס א� "פ התוה"סדר בדברי� ענעשה 

  :� בי� אד� לחבירולצערינו יש לדו
המלמד להשתית כיתתו על מעלת גודל השלו� וכמה על 

כמה גדול הוא מעלת , חשובה היא אהבה אחוה וריעות
וא� עשו ל� או פגעו ב� השמי� לא נפלו מחמת זה , הויתור

, נעלבת לא צריכי� לעשות עסק מזה' אפי, ולא קרה מאומה
י� ואינ� הנעלב: ":)גיטי� לו: שבת פח( ראה המאמר הידוע

עושי� מאהבה , עולבי� שומעי� חרפת� ואינ� משיבי�
ואוהביו כצאת ': עליה� הכתוב אומר, ושמחי� בייסורי�
אי� העול� מתקיי� אלא בשביל מי ", "'השמש בגבורתו

ועוד מאמרי , )מסילת ישרי�( "שבול� את עצמו בשעת מריבה
  )ה עוד נרחיב בזה ועוד חזו� למועד"אי( .ל"חז

חיל לתלמידי� הילדי� באיסור החמור שלצערינו להנובכלל� 
המרי� "ל "שיודעי� מאמרי חז' אפי, מרוב הרגל מזלזלי� זה
איזה תואר אנו יודעי� . .)סנהדרי� נח( "יד על חבירו נקרא רשע

פ "ל קבעו ל"והנה חז, רשעי�! טיטוס! פרעה! רשעעל המ�  ה
מע והלא למש, על המרי� יד על חבירו" רשע"ולא יותר תואר 
  !!!זאת יש להזדעזע

אצל היראי� ושלמי� מנחילי� מקטנות הלכות כגו� חושבני 
ענייני ', אסור לנגוע בכלו� לפני נטילת ידיי� שחרית וכו

עד כדי  -וזהו נהפ� לטבע שני, מוקצה בשבת מקטנות ממש
שלפעמי� אלו שצריכי� לחזור בתשובה אינ� מביני� את 

כשיש חוש�  הכוח שיש לילד לא להדליק בשבת חשמל
או להחזיר אבידה על א� שחפ� בה מאוד , ועלטה מסביב

  ', או לא לנגוע בכס� של הזולת וכו, לעצמו
כי כשמחנכי� על דבר מסויי� אז הרגל : ברור ונהירוההסבר 

  .נעשה טבע
 )י, וירא כב( פ"א עה"זיע ק רבי מנדל מרימנוב"הרהדברי ידוע 

ה וכל "שידי אאע, "וישלח אברה� את ידו ויקח את המאכלת"
ולכ� הרגיש כבידות בידיו , ח איבריו עשו רק רצו� הבורא"רמ

כי לא נצטווה לשחוט רק , הסכי� לשחוט בנו -לקחת המאכלת
 )יג, ש� כב( "וישא אברה� את עיניו"כ "כמו, להניח על המזבח

  . 'שאברה� אבינו היה צרי� לעבודה מיוחדת להרי� עיניו הק
ר שלהכות או להרי� יד על חבירו זה כא� כשילד יידע בבירווכ� 

אז יהא לו קל יותר , דמי לחילול שבת והיא עבירה חמורה
  .להתגבר על יצרו

לומר לילדי� שכל השנה הרבי מוכ� לשמוע למי אפשר 
וכ� , שהתגבר על יצרו ולא נק� ונטר אלא ידע להתאפק

, ומתו� ניסיו� אומרני לכ�, כ� תעשו, משבחו על כ� ומעודדו
  .ה נפלאות"יקרי� כי תראו אימחנכי� 

ואינו ' ּמּוַעד'' רואי� לפעמי� ילד שלצערינו נעשה בבחיבא� 
אזי העצה היא לערו� לו טבלא ובו , מרפה מלהכות חבריו

ירשו� הילד לדוגמא כל הפסקה שזכה להתגבר על יצרו ולא 
. ז לתת לו פרס או עונש חלילה"ולפי, או להיפ� חלילה, הכה

ותעמולה מכ� שהמרי� יד ומכה לרעהו והעיקר לעשות עסק 
, כידוע מהמקורות הקדושי� כדלהל�, הוא חמור מאוד

מתו� ניסיו� . ה תוצאות משמחות"וכשמשקיעי� יהיה בעז
  .ממש

 .)בבא מציעא נט( 'זו להפני� לתלמידי� דברי הגמבהזדמנות 
, ב"המלבי� פני חבירו והמכנה ש� לחבירו אי� לו חלק לעוה

ח עצו� שכל התורה כולה אצל� מונחת "יכול אתה להיות ת
וכל , ר ואוכל רק הכשר מהודר"בקופסה ולא מדבר לשה
ִכיִניָת ו ביישת חביר� או "אבל א� ח, הרואהו אומר עליו צדיק

כמו איזה , לו ש� אתה נשאר ללא כלו� וריק� בלי עול� הבא

ריק מהרחוב בלי שו� שכר על המצוות 
  .והוא מבהיל מאוד, ט"ומעש
להחדיר דברי� אלו ולהוסי� כהנה עלינו 
ל לא בשעת "ועצה טובה קמ, וכהנה
כי אי� מוכיחי� לאד� בשעת , מעשה
ובשעת , כי אז קליטתו חלשה, מעשה

הילד , מעשה כששואלי� אותו למה הכית
מפתח מנגנוני הגנה ואינו מוכ� לקבל 

  .תוכחה
ל אי� מרצי� לו לאד� בשעת "איתא בחזכ� 

הוא בעצ� קיו�  ההכנה, .)ברכות ז( כעסו
המצוה לא פחות מלהכי� סוכה לסוכות 

כי א� לא יכי� ויטרח לא יהא , ומצות לפסח
כ יש להכי� שהילד יוכל להתגבר "ע -לו

בשעת מעשה ועלינו מוטל להכינו לכ� 
להחדיר . ה יוכל להתמודד בניקל"שבעז

בה� שוב ושוב ההלכה שנקבעה כי אסור 
ו פשוט עובר עבירה "והמכה ח, להכות

  .ו גיהנו�"חמורה ויורש ח
*  

ג "להרה' לחבירו אד�בי� 'המיוחד בספר 
מסכ�  )ב"קל' עמ( א"שליטש גלעד "ר

ל לפי מקורות שכדאי "ההלכות בעני� הנ
וראוי לצטט� ולשננ� מפע� לפע� 

ולתועלת וזיכוי הרבי� אנו , לתלמידי�
  :מביאי� כא� לפניכ� כדלהל�

  
לאד� להכות את חבירו בי� גדול אסור *
וא� הכהו עובר , בי� קט� בי� איש בי� אשהו

והיה א� " )דברי� כה( בלא תעשה שנאמר
ארבעי� יכנו לא יוסי� ' ב� הכות הרשע וגו

וא� הקפידה תורה בהכאת ', וגו" פ� יוסי�
ו "ק, רשע שלא להכותו יותר על רשעו

והמכה פסול לעדות , בהכאת שאר כל אד�
  .מ� התורה

  
י שלא "אעפ ,יד על חבירו להכותוהמרי� *

ויאמר " )שמות ב( 'שנא, נקרא רשע, הכהו
הכית לא נאמר , "לרשע למה תכה רע�

  .ופסול הוא לעדות מדרבנ�, אלא תכה
  
א� חבירו התחיל עמו במריבה אפילו *

, אסור להכותו, וחרפו בדברי� ואפילו הכהו
אבל א� לא , והוא שחבירו פסק להכותו

, פסק רשאי להכות אותו כדי להציל עצמו
. א� אי אפשר לו להציל עצמו בעני� אחר

לא , וא� אפשר לו להציל בהכאה מועטת
  .יכהו הרבה

  
הרואה אחד מישראל מכה חבירו ואינו וכ� *

מצוה להכותו כדי להפרישו , יכול להצילו מידו א� לא שיכה המכה
, אסור להכותו, אבל א� אפשר להצילו מידו בלא הכאה. מאיסור

  .אפשר לשומטו בנחתא� , ואסור אפילו לדוחפו
  
והעובר על זה . בזכרי� ונקבות, איסור זה בכל מקו� ובכל זמ�ונוהג *

ואי� לוקי� עליו לפי שהוא לאו , והכה את חבירו עובר בלאו על זה
  .וא� הכהו הכאה שאי� בה שוה פרוטה לוקה, שנית� לתשלומי�

הוא הרי , )שאי� לנו דייני� סמוכי�( מי שהכה את חבירו בזמ� הזהוכל 
  , מוחר� ועומד בחר� הקדמוני�

ד את החר� "לצרפו למני� ולכל דבר שבקדושה עד שיתירו לו ביואי� 
  .כשמקבל עליו לשמוע לדינ�

*  
, ד"גבי מלקות בבי', לא יוסי0'( ומזאת האזהרה: "ל"בזה �"ברמבאיתא 

א� החוטא אנו , היא האזהרה מהכות כל איש מישראל, )ש"עיי
  , אר כל אד� לא כל שכ�ש, מוזהרי� שלא להכותו

כל  :)סנהדרי� נח( אמרו, הזהירו מלרמוז להכות ואפילו לא יכהוכבר 
ויאמר לרשע למה "' המגביה ידו על חבירו להכותו נקרא רשע שנא

  ".תכה רע�
*  

ולא , אסור לאד� לחבול בי� בעצמו בי� בחבירו: ל"בזהג "סמבאיתא 
בי� גדול בי� איש אלא כל המכה אד� מישראל בי� קט� , החובל בלבד

א� ', לא יוסי�' 'הרי זה עובר בלא תעשה שנא, בי� אשה דר� ביזיו�
, ו למכה את הצדיק"ק, הזהירה תורה שלא להוסי� בהכאת החוטא

, פ שלא הכהו הרי זה נקרא רשע"אפילו להגביה את ידו על חבירו אע
 :)כתובות לב( וכ� איתא, ויאמר לרשע למה תכה רע� )שמות ב( 'שנא
שאי� כא� , ה את חבירו הכאה שאי� בה שוה פרוטה לוקההמכ

  .)ע, ע"מ( .תשלומי�
*  

א� הכה דר� , המכה ישראל בי� גדול בי� קט�: ל"בזה חרדי�באיתא 
ואפילו להרי� יד , "לא יוסי� פ� יוסי�"' שנא, עובר בשני לאוי�, נציו�
  .ומשעת הרמת יד נקרא רשע ופסול לעדות, אסור

 :)מכות ח( 'דאמרינ� במס, עובר על בל תוסי� דר� מוסר אינווהמכה 
 וכתב בספר עזרא, יצא האב המכה את בנו והרב הרודה את תלמידו

ת התלויות בידיי� "ת מה"מל( .'ואכה מה� אנשי� ואמרט�' )יג' נחמי(
  .)אות עב
לא , )שמות ב( "ויאמר לרשע למה תכה רע�"' חסידי�'בספר איתא 
כל  )ש�( ואמרו חכמי� :)הדרי� נחסנ( ,ובהרמת יד נקרא רשע, הכהו

כל המכה : פירוש, הסוטר לועו של חבירו כאילו סוטר לועו של שכינה
כאילו הכה , )משלי כג( "ושמת סכי� בלוע�"כמו , לחיו של ישראל

וזרוע רמה ' )איוב לח( 'שנא, ואי� לו תקנה אלא קציצת ידו, השכינה
  )ש"מט עיי' חסידי� סי( .כ"ע. )סנהדרי� ש�( 'תשבר

*  
אפילו לבניו הקטני� ותלמידיו לא : ל"בזה' פלא יוע�'בספר איתא 

ואפילו א� . הותרה הרצועה להכות� שלא כדי� על לא חמס בכפיה�
לא הותר להכות� מכה רבה מכת אכזרי על הראש , יש צור� להכות�

אלא יכ� בנחת , ו"מקו� שיוכל לעשות מו� ופיקוח נפש ח, ועל העי�
  , על הרגליי� בלי כעס

כי טוב איש יכלכל דבריו במשפט במדה ובמשקל , כלל גדולוזה 
  . ק"עכל. )ער� הכאה, ק פלא יוע�"מספה( .זוהי דר� ישרה, ובמשורה

*  
ולראות ברכה , שנזכה כולנו לגדל צאצאינו בדר� ישראל סבא' היעזור 

  , "הזורעי� בדמעה ברינה יקצורו"ונזכה ל, בעמלינו אלו הבני�
  .יליכע חודששבת או� אפריגוט 

===  
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        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
הננו לבר' מעומקא דליבא ובכל לשו� של ידידות 

היקר  ותומכינו העומד לימינינו וחיבה לידידינו
�לבו ער ופתוח לכל דבר , ש"מיקירי אנ באנשי

�רחי� , ש אצלו משולבי�"תורה ויר, שבקדשי
   , ואיהו גופיה צורבא מדרבנ� נ� וחכמי�ומוקיר רב

  ק "ודבק לרבוה מסור, רוד" צדקה וחסדח "הנה
  א"שליט שמואל בריללשמואל בריללשמואל בריללשמואל ברילל 'ח ר"ההר

  ב"ארה –בארא פארק י ב"אב
 ,ש אצלו מחוברה"תורה ויר, היקר והנעלה תנוחול

   נ למע� בית חיינו"מסור בלו
  ו"הי הירשהירשהירשהירש    יי� יחזקאליי� יחזקאליי� יחזקאליי� יחזקאלחחחחר  "הר 

  ב"ארה פארק ראאב
   ו"ני יצחקיצחקיצחקיצחקכמר  הב� -נכדההולדת רגל שמחת ל

  צ"בשעטומה "בבריתו של אאעוהכנסו 
מתו' , ח"ומכל יוצ מנולרוות נחת מ ויהי רצו� שיזכ

             .ויצליח ושמחה והרחבת הדעת ובכל אשר יפנ
        המערכתהמערכתהמערכתהמערכתכעתירת כעתירת כעתירת כעתירת 

  

  ע� כל בית ישראלחד י

צדיק , הגאו� הגדול ,את פטירת בלי�או כואבי�
חסידא קדישא , גדול בנגלה ובנסתר, חסיד ועניו

אהוב למעלה , רות נפשבמסי' עבד את ה, ופרישא
היה דבוק בכל נימי נפשו אשר  .ונחמד למטה

 ,א"זיע מלעלוב מ"ר הרמ"מר� אדמו ק "לרביה
  א"שיבלחט א"שליט בינורמר� ק "כול

  ל "וקזצ פר� יסי�נ' ר המקובל הרב הצדיקה "ה
לאחר יסורי� קשי�  ע"נלבובעוו� הדור סבל 

  ב"עח שבט תש"כ ומרי� ביו�
  . ה. ב. צ. נ. ת

  .זה מוקדש לעילוי נשמתו הטהורהליו� ג

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
הננו לבר' מעומקא דליבא ובכל לשו� של ידידות 

�לבו ער ופתוח לכל , וחיבה לידידינו היקר באנשי
�אשר , בי�ש אצלו משול"תורה ויר, דבר שבקדשי

  ,בפעליו ובמעשי חסדו וטובו היקרי� ידוע
  ק"ראה -ו"הי נחו� דוד טמבורנחו� דוד טמבורנחו� דוד טמבורנחו� דוד טמבור' ח ר"הרה

  ו"ני מרדכימרדכימרדכימרדכי הכנס נכדול שמחת לרג
  צ"בשעטומ צ"ו לעול תומ"הי משהמשהמשהמשהר "הר ב� ידידינו

מתו' , ח"יהי רצו� שיזכה לרוות נחת מה� ומכל יוצ
         .שמחה והרחבת הדעת ,בריות גופא ונהורא מעליא

        מזמור לתודהמזמור לתודהמזמור לתודהמזמור לתודה 
דבוק , ש"מחשובי ויקירי אנ, נ"לידידינו המסור בלו

  א"נ לרבינו שליט"בלו
  א"שליט לבלבלבלב' ' ' ' אברה� ישעיאברה� ישעיאברה� ישעיאברה� ישעי' ח ר"האבר' החשוב הרה
נ "ש דבוק בלו"ח מפארי בחורי אנ"ואתו עמו אחיו הבה

  ו"הי אליהו לבאליהו לבאליהו לבאליהו לבש "למר� אד
 �  שבת מירו�' בהוצאת הסידורי� והחוברות לכעל עזרת

�, , , , וישראל לוי�וישראל לוי�וישראל לוי�וישראל לוי�, , , , מתתיהו לוי�מתתיהו לוי�מתתיהו לוי�מתתיהו לוי�החשובי�  'והב וכ� לאברכי
  ועוד רבי� וטובי� שיחיו    שלו� קליי�שלו� קליי�שלו� קליי�שלו� קליי�

  .י יג� עליה� אמ�"א רשב"שמיא וזכות התניהי שכר� מ

        לזכר עול� יהיה צדיקלזכר עול� יהיה צדיקלזכר עול� יהיה צדיקלזכר עול� יהיה צדיק
  ע"גרינוואלד זי' ק רבי יעקב יחזקי"הרה

  ויגד יעקב מפאפא' ב
  ))))אאאא""""תשתשתשתש((((' אדר א' יומא דהילולא ב

  עלינו ועל כל ישראל אמ�זכותו יג� 

 

        טטטט""""מזמזמזמזרכת רכת רכת רכת בבבב
, יניק וחכי�, לאחל להבחור היקרהננו 

  נחמד ונעי�, לגדולות נועד
  ו "ני גליקגליקגליקגליקדוד דוד דוד דוד 

  א"שליט יצחקיצחקיצחקיצחקב� ידידינו היקר הרב 
שמחת הכנסו לעול תורה ומצוות לרגל 

  צ"בשעטומ
 

        תשמח רעי� אהובי�תשמח רעי� אהובי�תשמח רעי� אהובי�תשמח רעי� אהובי�מח מח מח מח שששש
, הנני לבר� בשיר ושבחה, ששו� ושמחהבקול 

, לקד� ידידי עוז היקר לעילא מכל ברכתא
ני� ונכד לקדושי , ש"המופלג בתורה ויר

משלי� עצמו מנגד , י בת אבוחצירא"אדמור
, א ולמע� כל איש ישראל"למע� רבינו שליט

  ראש וראשו� לכל מילי מעליותא
  א"שליט שלמה עמארשלמה עמארשלמה עמארשלמה עמאר' ח ר"הרה

  מ"ט ובשעטו"למז ג"עב שמחת נישואיולרגל 
  ר שתזכו לבנות"יה, בהלל ושירי�אברכ� 

ובכל , בני� עד עד כהדרכתו הטהורה של מר� רבינו 
  .אשר תפנו תצליחו ותשכילו
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