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אשכו� ' כדכתיב אני ה, את עצמו בענווה ושפלות רוח
וכשמתנהג בענווה הרי זוכה , את דכא ושפל רוח

', ה שנודעת לו מאת הלהשראת השכינה ולחיבה יתיר
הוא לשו� של חיבה  � זעירא� זעירא� זעירא� זעירא""""ויקרא באלויקרא באלויקרא באלויקרא באלוזהו פירושו 
דהיינו שהרוצה להגיע למדריגות ', י הק"כמובא ברש

ה אלופו של עול� יתגלה אליו בקריאה של "שהקב
העצה הוא שיתנהג בענווה , חיבה וישרה שכינתו אצלו

ושפלות רוח ואז יזכה לקריאה של חיבה ולהשראת 
ואז ויקרא . המורה על ענווה, � זעירא"אל השכינה וזהו

        .בלשו� של חיבה
****        

דידוע דמשה מרמז על , ויקרא אל משהויקרא אל משהויקרא אל משהויקרא אל משה, יאמראו או או או 
כ משה שקול "וכמש, כללות ישראל בכללות ובפרטות

ה "שהקב, וזהו פירושו ויקרא אל משה, כנגד כול�
שילכו כול� , קורא לכלל ישראל בכללות ופרטות

, בו' דת הענווה שהיוהוא במי, ה"בדרכו של משה רבע
 ))))מידת הענווה של משהמידת הענווה של משהמידת הענווה של משהמידת הענווה של משה((((זעירא ' ונרמז במילת ויקרא א

וכשיתנהגו בדר! זו אז , היינו לכלל ישראל, אל משהאל משהאל משהאל משה
        .ג"יזכה לכל הברכות ברו

****        
 � מרומז על"דידוע שהאות אל, זעירא' ויקרא אי י י י """"וווואאאא

, , , , איוב לגאיוב לגאיוב לגאיוב לג((((אאלפ! חכמה אאלפ! בינה "כדכתיב , התורה

כ האות "והוא ג, ))))קקקק""""זוהזוהזוהזוה(((( תמחכמה נפקדאורייתא   ))))לגלגלגלג
ובא הכתוב לרמז , "אנוכי"הראשו� שבו ניתנה התורה 

שהיא צריכה להיות בענווה , עני� לימוד התורה
אמר רב חנינא " :):):):)תענית ותענית ותענית ותענית ו((((ל "וכמאמר חז, ושפלות רוח

בר אידי למה נמשלו דברי תורה למי� דכתיב הוי כל 
צמא לכו למי� לומר ל! מה מי� מניחי� מקו� גבוה 

ולכי� למקו� נמו! א� דברי תורה אי� מתקיימי� וה
דהיינו שהיא תנאי . כ"ע" אלא במי שדעתו שפלה

         .להשגת התורה
משה קיבל תורה מסיני שבא לרמז דבשביל  כ"גו ו ו ו וזהוזהוזהוזה

 .ענוות� ושפל בר!, י! להיות כסינילקבל התורה צר
לרמז על הלומד תורה שצרי! , זעיראזעיראזעיראזעירא' ' ' ' ויקרא אויקרא אויקרא אויקרא אוזהו 

ואז יזכה לקריאת חיבה , הולהתנהג בשפלות ובענו
יתגלה אליו בחיבה יתירה ויזכה  שהרבונו של עול�

 ה"הקבדהרי , ת לימוד התורהלהשראת השכינה בע
הוא המלמד תורה לעמו ישראל והתנאי לכ! הוא ענווה 
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        חחחח""""שבת רשבת רשבת רשבת ר- - - - החודשהחודשהחודשהחודש- - - - ראראראראויקויקויקויקפרשת פרשת פרשת פרשת 

  ט"ק פרשת ויקרא תשס"מוצש
 ב"ארה - בארא פארק

        ))))אאאא, , , , אאאא((((    ''''ויקרא אל משה וכוויקרא אל משה וכוויקרא אל משה וכוויקרא אל משה וכו
וכבר נלאו כל חכמי , זעירא' אויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

ובתורה , זעירא' לב לבאר עני� א
והנראה לבאר , ס"פשטי� עא

� קאי על אלופו של "שהאות אל
שבא לרמז שכל הרוצה לדור , עול�

ע� אלופו של עול� במדור אחת 
י שיקטי� "הוא א! ורק ע, ולהידבק בו

        .ושפלות רוח
דע דזה לעומת זה עשה והנה והנה והנה והנה 

דג� שפלות רוח , אלוקי�
, ולהבדיל מידת הגאות

, �"שורש� נרמז באות אל
דהבעל גאווה דרכו בכל עת 

כ! ' אני'לדבר מעצמו באומרו 
וא� זוכה ', אני כ! וכ!, 'וכ!

  .ויקרא אל� זעירא
 א"מ זיע"מר� הרמק "הרהק "זקה

לא ק� אמר על הא דאיתא לא 
 - ,נביא עוד בישראל כמשה

בישראל הוא דלא ק� אבל באומות 
דכ$ הוא . בלע�, העול� ק� ומנו

בכל עניני עבודת האד� יש שהוא 
דושה בבחינת משה שהוא לצד הק

, ויש שהוא להיפ& בבחינת בלע�
ש שני� שאכלו פסחיה� זה "וכמ

ועל זה נאמר וצדיקי� ' אוכל וכו
, ילכו ב� ופושעי� יכשלו ב�
והעוסק בתורה ועבודה כפי כוחו 
א& במה ידע האד� א� עבודתו 

ה "ומקובלת לפני המקו� ב' רצוי
הסימ$ לכ& , ושהיא מצד הקדושה

היא שיבדוק מצבו ומעמדו לאחר 
העבודה א� התורה והתפילה 
שעסק בה הביאתו לידי ענוה 
ושפלות רוח הרי היא מצד 

  .וההיפ& בהיפ&, הקדושה
ה "הרמז כא$ אצל משה רבעוזהו 

שאחר שהיתה לו גילוי וקריאה 
בכל זאת לא גבה , אליו' ודיבור מה

ז "ליבו אלא ההיפ& בא לו עי
וזהו , שפלות רוח וענווה יתירה

לומר , קראהאל( זעירא שבתיבת וי
זעירא ' שלאחר הקריאה בא לידי א

נופל 'כ בבלע� כתיב "משא, וענווה
שלאחר הגילוי בא לו ', וגלוי עיניי�

ז לידי גבהות הלב וגדלות "עי
  . ד"עכ. וגאווה

ח "כל ת )טו, בפרשתינו א(ובמדרש 
, שאי$ בו דעת נבילה טובה הימנו
תדע ל& שכ$ צא ולמד ממשה אבי 

זה סדר ' דעת'ו, ש"עיי' החכמה וכו
ובטהרת מצורע  .)שבת לא(טהרות 

ופרה לקחו איזוב ושני תולעת לרמז 
וזהו עיקר , שינמי& עצמו כאיזוב

וכידוע , הנמיכות רוח -הטהרה 
 ד מלעלוב"מר� רק "המאמר מהרה

א שסוד המקוה היא שיורדי$ "זיע
ביטול אחר , מדריגה אחר מדריגה

וכשמגיעי$ למטה שוב , ביטול
, פפי$ בביטול גמורמנמיכי$ ומתכו

וזהו הטהרה השלימה הביטול 
כי האד� שיסודו , והשפלות רוח

מעפר דומה ככלי חרס שאי$ לו 
כ$ האד� טהרתו , טהרה אלא שבירה

י שישבר רוחו בקרבו "הוא ע
בהתבוננו בשפלות עצמו ובדלות 

ולכ$ , מעשיו ואז יבוא לידי טהרה
, ה שהוא מקור הדעת"משה רבע

ה הזאת בהיותו נצטיי$ ונתייחד במד
כי במקו� הדעת , הענו מכל האד�

. הטהרה ש� מקור הענווה שהוא
 )ז"ויקרא תשס(

האד� ועוקר את הגאות שבו בשורשו הרי זוכה 
ומידה טובה . אשכו� את דכא ושפל רוח' לאני ה

מרובה שזוכה להשראת השכינה והתגלות אלוקית 
        .באופ� של חיבה

 ))))''''אשכו� וכואשכו� וכואשכו� וכואשכו� וכו' ' ' ' אני האני האני האני ה((((' היינו השכינה הק, אני כא�וא� וא� וא� וא� 
וכלו� חסר , כל הברכות וכל הישועות, הכל כא�

        .מבית המל!
****        

דהנה ידוע דתיבת ', וכו ויקרא אל משהויקרא אל משהויקרא אל משהויקרא אל משהי י י י """"וווואאאא
קאי על צדיקי הדור וצדיקי� אמיתיי� ' משה'

משה  ))))::::שבת קאשבת קאשבת קאשבת קא((((' וכדאיתא בגמ, שבכל דור ודור
דמשה בכל ' איתפשטותי  ק"שפיר קאמרת ובזוה

דהרוצה להתקרב דבא הכתוב לרמז , דרא ודרא
, ה"לצדיקי אמת שעל יד� יזכה להתקרב להקב

וזהו , י שיתנהג בענווה ושפלות רוח"הוא רק ע
ז יזכה "ועי, היינו מידת הענווה, זעירא' ויקרא א

י שיתקרב אל משה "ע' לקריאה של חיבה מאת ה
        .דהיינו צדיקי הדור

        
י ענווה ושפלות "ל שע"תורת העולה מכל הנזאת זאת זאת זאת 

קרבות ולדביקות בבורא כל רוח זוכי� להת
ולהידבק בצדיקי אמת ולקני� , ש"ה וב"העולמי� ב

כ "כמש, התורה ומצוות ולכל המידות טובות
תעלה תעלה תעלה תעלה וכאשר תינצל מ� הכעס " ����""""אגרת הרמבאגרת הרמבאגרת הרמבאגרת הרמבב

על לב! מדת הענווה שהיא מידה טובה מכל על לב! מדת הענווה שהיא מידה טובה מכל על לב! מדת הענווה שהיא מידה טובה מכל על לב! מדת הענווה שהיא מידה טובה מכל 
        ".המידות טובותהמידות טובותהמידות טובותהמידות טובות

********************        
        ))))אאאא, , , , גגגג((((' ' ' ' לרצונו יקריבנו לפני הלרצונו יקריבנו לפני הלרצונו יקריבנו לפני הלרצונו יקריבנו לפני ה' ' ' ' עולה קרבנו וכועולה קרבנו וכועולה קרבנו וכועולה קרבנו וכווא� וא� וא� וא� 
יכול , מלמד שכופי� אותו, ה יקריב אותו"די י י י """"ששששוברוברוברובר
 .).).).)ערכי� כאערכי� כאערכי� כאערכי� כא((((, ל לרצונו עד שיאמר רוצה אני"כ ת"בע

ש כופי� אותו עד "עמ ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבוידועי� דברי 
א� כופי� אותו זאת ' שיאמר רוצה אני דלכאו

אלא מוכרח לומר , אומרת שאינו רוצה באמת
        , רוצה אני
בקדשו עני� הכפיה הוא משו� דנפש וביאר וביאר וביאר וביאר 

ישראלי בפנימיות נפשו הוא א! ורק לעשות ה
ר לפני מי שאמר והיה "רצו� הבורא ולעשות נח

', אלא מי מעכב שאור שבעיסה וכו, העול�
 'ב' המש! בעמ
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  שיחת קודששיחת קודש
  'א' המש� מעמ

        

ל סר ממנו הרוע והחשכות ומס! "שהלקו אותו כנ
ז נתגלה ניצו$ נשמתו "ועי, ש"אבשבהברזל בינו ל

        .בתשובה שלימה' הק
הרי לאחר , שעני� המלקות נקראי� עונשי�והג� והג� והג� והג� 

שהלקוהו נברר הדבר שאי� זה עונש כלל אלא כל 
ז "ועי, כולו תיקוני� וזיכוכי� לנפשו הטהורה
א אשר "נתגלה אהבה המוסתרת שיש לו לכאו

ומתו! החלטה , ה"להבורא ב, בש� ישראל יכונה
        .ורה ואמיתית בלב של� אמר רוצה אניגמ

****        
קידושי� קידושי� קידושי� קידושי� ((((' ל בגמ"ל מוב� היטב דברי חז"כל הנולפי ולפי ולפי ולפי 

ה מצרפה למעשה "מחשבה טובה הקב" ))))....ממממ
וכל זה , "מחשבה רעה אי� מצרפה למעשה
ומחשבה , בישראל אבל באומות העול� אינו כ�

, טובה אינו מצרפה למעשה מחשבה רעה מצרפה
        , דבר ומה בי� אלו לאלווכי משוא פני� יש ב' ולכאו
העני� הוא דידוע דהכל הול! לפי השורש אלא אלא אלא אלא 

וא� יש יסוד ושורש טוב הרי כל העני� , והיסוד
מ בני� שנבנה "ובד, כ להיפ!"משא, כולו טוב הוא

על יסודות איתני� הרי אפשר להוסי� עוד על 
        .כ ביסודות רעועי�"משא, גביו
 ל חי-מוב� היטב דאצל ישראל בני קז ז ז ז """"ולפיולפיולפיולפי

ולכ� לבו חפ$ , שבמקורו ושורשו הוא כולו טוב
, ולעשות רצונו יתבר! כל הימי�, לעשות א! טוב

דמה , ובא� נאנס ולא עשאו נחשב לו כאילו עשאו
מחשבתו מהכוח  בדבר ולא הוציא יעשה שנאנס

הרי נפשו ורצונו היה לקיי� מצות , אל הפועל
שהרי נשמתו , הבורא ולא שיי! אצלו דבר אחר

תחת כסא הכבוד שאי� שיי! ש� שו� רע חצובה מ
וממילא מחשבתו מצטרפת , אלא א! טוב וחסד

ה "וכ� להיפ! במחשבה רעה אי� הקב, למעשה
        ..ד"ל עזה"כ כנ"מצרפה למעשה ג

אומות העול� שה� כל כולו רע ולא שיי! כ כ כ כ """"משאמשאמשאמשא
וא� . בה� נקודה אחת של טוב אפילו כמלוא נימה

ז מוציאי� "ד מכי� אותו עי"ובכפיה זו שבי
פנימיות רצונו האמיתי לעשות רצונו 

        .ק"עכתדה, עד שאומר רוצה אני, יתבר!
א� אחד ' זה צרי! ביאור דלכאוודבר ודבר ודבר ודבר 

הרי , מישראל שהגיע למצב של כופי� אותו
בוודאי מדובר באיש קל דעת ופורק עול 

אז א� כשמכי� אותו מה תועלת , ל"רח
שאומר רוצה אני מא� יימר ' דאפי, בזה

ושרצונו , שמתכוו� לאמיתת הדברי�
ומה , מעכשיו לקיי� רצונו יתבר! בזה

שאומר עכשיו רוצה אני הוא משו� דרוצה 
ד הטילו "הקשי� שבי להיפטר מהעונשי�

ואי� פיו ולבו שוי� דאי� לו ברירה , עליו
        , אחרת ולכ� אומר רוצה אני

דדר! קלי הדעת , על כ!ויתירה ויתירה ויתירה ויתירה 
כשמוכיחי� אות� ובפרט כשמכי� אות� 

,  הרי בוער בה� תאוות אש הנקמה', וכדו
ד "ובבוא הזמ� כשיוכלו לנקו� בשליחי בי

לא ינוחו ולא ישקוטו עד שינקמו את 
        .�  ומה הועילו חכמי� בתקנת�נקמת

ל בעני� של "� ז"לבאר דברי הרמבוהנראה והנראה והנראה והנראה 
דידוע , כופי� אותו עד שיאמר רוצה אני
והיה , ל"כשאחד מישראל שעבר עבירה רח

מגיע לו עונשי� מלקות ארבעי� או מכת 
ל אי! להלקות "ציוו לנו חכז', מרדות וכדו

דהיינו שהיו בודקי� אותו , וכמה יכול לסבול
ופא כידוע ולא היו מלקי� אותו אלא פ ר"ע

כמה שהוא מסוגל לספוג לא פחות ולא 
ואלו המלקי� שמלקי� אותו היו . יותר

עושי� זאת מתו! רחמנות גמורה על 
והיו ה� צדיקי� , האיש המתחייב במלקות

בה� שו� שמ$ ונקודה ' ולא הי, גמורי�
אלא כל כולו רחמי� , אחת של אכזריות

 האד� לב כ� פני�ל הפני� כמי�"גמורי� 
היה נכנס באיש הזה  ,))))יטיטיטיט, , , , כזכזכזכז    משלימשלימשלימשלי(((( "לאד�

דהיינו כוח : הפועלהפועלהפועלהפועלכוח , כוח הפועל בנפעל
ועשו , המלקי� שה� היו צדיקי� גמורי�

דהיינו : בנפעלבנפעלבנפעלבנפעל .כל כולו לש� שמי� אותו
י "ע, האיש הזה אשר היה מחוייב במלקות

רק  א� רצונ� לעשות איזהו דבר טוב הוא
בשביל שמוכרח לעשות כ! וכ! ומזה ייצא לו 
כ! וכ! וכל מה שה� עושי� אינ� עושי� אלא 

  , לעצמ� ולצורכ�
בסופו של דבר לא הוצרכו לעשות זאת  וא�וא�וא�וא�

        , הרי ה� שמחי� שמחה גדולה
: : : : קקקק""""וזלוזלוזלוזל    בליקוטי אמרי� לתניא קדישאבליקוטי אמרי� לתניא קדישאבליקוטי אמרי� לתניא קדישאבליקוטי אמרי� לתניא קדישאוכמובא וכמובא וכמובא וכמובא ((((
נפשות אומות העול� ה� משלוש קליפות נפשות אומות העול� ה� משלוש קליפות נפשות אומות העול� ה� משלוש קליפות נפשות אומות העול� ה� משלוש קליפות """"

' ' ' ' ע$ חיי�ע$ חיי�ע$ חיי�ע$ חיי�''''בבבבכ כ כ כ """"כמשכמשכמשכמש, , , , ללללהטמאות שאי� בה� טוב כלהטמאות שאי� בה� טוב כלהטמאות שאי� בה� טוב כלהטמאות שאי� בה� טוב כל
וכל טיבו דעבדי� אומות וכל טיבו דעבדי� אומות וכל טיבו דעבדי� אומות וכל טיבו דעבדי� אומות : : : : גגגג""""ט פט פט פט פ""""שער משער משער משער מו ו ו ו """"להגרחלהגרחלהגרחלהגרח

בבא בתרא בבא בתרא בבא בתרא בבא בתרא ((((    ''''בגמבגמבגמבגמ' ' ' ' וכדאיוכדאיוכדאיוכדאי, , , , העול� לגרמיוהו עבדי�העול� לגרמיוהו עבדי�העול� לגרמיוהו עבדי�העול� לגרמיוהו עבדי�

שכל צדקה שכל צדקה שכל צדקה שכל צדקה " " " " וחסד לאומי� חטאתוחסד לאומי� חטאתוחסד לאומי� חטאתוחסד לאומי� חטאת""""פ פ פ פ """"עהעהעהעה    :):):):)יייי
וחסד שאומות העול� עושי� אות� אלא וחסד שאומות העול� עושי� אות� אלא וחסד שאומות העול� עושי� אות� אלא וחסד שאומות העול� עושי� אות� אלא 

   ....))))קקקק""""עכדהעכדהעכדהעכדה" " " " להתייהרלהתייהרלהתייהרלהתייהר
מחשבה טובה שלא יצאה לפועל לא  ולכ�ולכ�ולכ�ולכ�

במחשבה ד "וכ� עזה, מצטר� אצל� למעשה
        .רעה וזה ההבדל בי� ישראל לעמי�

רוצה 'ה שנהיה תמיד במצב של "הקביעזור יעזור יעזור יעזור 
ויעשו כול� אגודה , ללא שו� כפיה כלל' אני

  , ש"בלב' לעשות רצונו'אחת 
עוד בזאת השנה לאכול מ� הזבחי� ומ�  ונזכהונזכהונזכהונזכה

הפסחי� בבריאות ושמחת ושלות הנפש 
ק מיט א זיסע "והרחבת הדעת ולבני� ביהמ

 .י� אייביגאופ� או

' ' ' ' תפארת שלמהתפארת שלמהתפארת שלמהתפארת שלמה''''ק רבינו הק רבינו הק רבינו הק רבינו ה""""לרגל יומא דהילולא דהרהלרגל יומא דהילולא דהרהלרגל יומא דהילולא דהרהלרגל יומא דהילולא דהרה
        עעעע""""מראדומסק זימראדומסק זימראדומסק זימראדומסק זי

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

הזורעי� הזורעי� הזורעי� הזורעי� פ "עה ))))לשבת נחמולשבת נחמולשבת נחמולשבת נחמו((((ק תפארת שלמה "בספה' ' ' ' ככככ
         ....))))הההה, , , , קכוקכוקכוקכותהלי� תהלי� תהלי� תהלי� ((((' וגו בדמעה ברנה יקצרובדמעה ברנה יקצרובדמעה ברנה יקצרובדמעה ברנה יקצרו

כי עתה , בדמעה ועצבו  רוח' פי - בדמעהבדמעהבדמעהבדמעההזורעי� הזורעי� הזורעי� הזורעי� 
י זורעי� ועובדי� בדמעה ועצבות "בגלות הנה בנ

אבל , א� לא' כי אינ� יודעי� א� ייטב בעיני ד, י"להש
כי , יה� הטובי�את כל פרי מעש יקצורו ברנהיקצורו ברנהיקצורו ברנהיקצורו ברנה, לעתיד

        . כ"ע, לא יפול מכל דבר הטוב ארצה
גבי ' דמעה הוא לשו  עירבוב כדאי, ז עוד"עדפ פ פ פ """"וילוילוילויל

ז אינו יודע מי "דבעוה, תרומה שמערב תרומה בחולי 
, י"וא" שעובדי� את הש, ל"ניזו  ומי יונק מעמלו רח

' וב, מ מוטרדי� מדאגת עירוב הטוב בשבי הרע"מ
 .'הפירושי� עולי� בקנה א

אפשר להמשי# ולפרש סיפא ד ק"אמר רביה    ובזהובזהובזהובזה
נושא נושא נושא נושא , האד� הול# בעצב ובבכי -  הלו# יל# ובכההלו# יל# ובכההלו# יל# ובכההלו# יל# ובכה, דקרא

ה� , ער שלעּפט זי# ארו� מיט די ּפעקלא# - מש# הזרעמש# הזרעמש# הזרעמש# הזרע
, חבילות המצוות והמעשי� טובי� שזורעי� בדמעה

 

והתשובה , ישראלַע� ִע�  - לעשות ע� אלהלעשות ע� אלהלעשות ע� אלהלעשות ע� אלה' ' ' ' הגדיל ההגדיל ההגדיל ההגדיל ההעול� למה 
היינו היינו היינו היינו , לעשות עמנו' לכ  הגדיל ה -  לעשות עמנולעשות עמנולעשות עמנולעשות עמנו' ' ' ' הגדיל ההגדיל ההגדיל ההגדיל הבפינו 

        . בשמחהמשו� שהיינו תמיד שרויי�  - שמחי�שמחי�שמחי�שמחי�
בכל , עהכי א" שהיינו הולכי� וזורעי� בדמ, ש לומריולדרכינו ולדרכינו ולדרכינו ולדרכינו 

ש� ' וכדכ', מעבודתינו הקד נוירפזאת לא אמרנו נואש ולא ה
יי  דעל זה צרי# התחזקות מאד ע ,"תפארת שלמה"ספר הקדוש ב

        , ש�
ש בכל המצבי� וכל "המשכנו לעבוד את הבורא יתבואנחנו ואנחנו ואנחנו ואנחנו 

מתו# תקוה ו, תו# רוב שמחהמ, בחיזוק ובהתלהבות, המעברי�
' האשר בזמ  הגאולה בשוב  -' תנו וגוואת שב' טובה כי שובה ה

את מעשינו הטובי� ' כלו -נו יתואת ציו  נזכה אכ  להשיב את שב
 .משבי הרע

את שיבת את שיבת את שיבת את שיבת ' ' ' ' שיר המעלות בשוב השיר המעלות בשוב השיר המעלות בשוב השיר המעלות בשוב ה, א ג� לרישא דקראונבומעתה ומעתה ומעתה ומעתה 
או , ו את שיבת צי' כי בזמ  הגאולה בשוב ה, ציו  היינו כחולמי�ציו  היינו כחולמי�ציו  היינו כחולמי�ציו  היינו כחולמי�

        , אז נראה וניווכח כי כל עבודתינו עלתה לריח ניחוח
י הוא להודיע� כי "ש� דשורש הנחמה של הצדיקי� מבנכ כ כ כ """"וכמשוכמשוכמשוכמש

כי לא נאמי   -  היינו כחולמי�היינו כחולמי�היינו כחולמי�היינו כחולמי�ש "וז. 'עבודת� נרצה לפני ה
 .למראה עינינו

 

  ניצוצי אשניצוצי אש

ט "ר הקוה"ק מר
 אדמו"מכ
  א"זיע

לעתיד לבוא  - בא יבא ברנהבא יבא ברנהבא יבא ברנהבא יבא ברנה, בר�
, בביאת משיח צדקינו בשמחת עול�

וועט מע  הייבע   - וווו""""נושא אלומותינושא אלומותינושא אלומותינושא אלומותי
והנה קמה אלומתי ' בבחי, די ּפעקלא#
כי נראה פרי  ,,,,))))זזזז, , , , בראשית לזבראשית לזבראשית לזבראשית לז((((וג� ניצבה 

שלא נפל משו� דבר , מעשינו הטובי�
והכל עלה לרצו  לפני , טוב ארצה
 .ש"הבורא יתב

, יתבארו ג� הפסוקי� שלפנינוז ז ז ז """"ועדועדועדועד
 -  אז ימלא שחוק פינו ולשונינו רנהאז ימלא שחוק פינו ולשונינו רנהאז ימלא שחוק פינו ולשונינו רנהאז ימלא שחוק פינו ולשונינו רנה

הטוב שחננו על כל ' בהמו  תודה והודי
 -  אז יאמרו בגויי�אז יאמרו בגויי�אז יאמרו בגויי�אז יאמרו בגויי�, ש"הבורא יתב

מר  רבי אלעזר מענדיל מר  רבי אלעזר מענדיל מר  רבי אלעזר מענדיל מר  רבי אלעזר מענדיל ק "הרה' כדפי
כי לעת הגאולה ישאלו אומות , אאאא""""זיעזיעזיעזיע

  תורת אמתתורת אמת

  פניני� על הפרשה

        
  )א, א(אליו מאוהל ' וידבר ה משה אל ויקרא

 אר�דר�  תורה לימדה לדיבור הקדי� קריאה למה
' וכו קורהו כ� א� לחבירו אלא דבר אד� יאמר שלא

  . � זעירא"אל ויקרא. משה אל ויקרא ):ד יומא(
אמר  משה ואל )א,כד שמות(שבארנו  דר� על יבואר

 זה המצוה ,מצוה עושה כשאד� כי', ה עלה אל
 תמיד לעשות אותו וזה מעורר למעלה רוש� עושה

 יועל משה רבינו והנה. המצוה בזה רצו� הבורא
' ה אל תמיד ולעלות היה לעשות רצונו השלו�

 ש�( אל האלקי� עלה ומשה הקדוש כמבואר בזוהר
זה ' ה אל לעלות תמיד רצונו זה שהיה ונמצא. )ג,יט

 משה ואל וזהו. 'אל ה לעלות תמיד אותו היה מעורר
זה ' ה אל לעלות רצונו שהיה זה ',ה אל עלה אמר
 כי, עיראז הרמז באל� וזהו. 'ה אל עלה לו אמר

  ''דד' ' המש� בעמהמש� בעמ



 

 

 

 ג

 ג

  עוזר ומושיע
, חיא וקיימא בזרעא להתברך מזבאריז ק"הרה אל בא אחד

לו  ואמר, רובל לפדיון שלשה סך ק"הרה ממנו וביקש
 אורח לו יהיה שיאכל סעודה שבכל יקפיד השנה שבמשך

 קיים הלה, קיימא של בזרע ויבקשו שיברכהו, על שולחנו
ק "להרה לבשר בשמחה אב הבאה ולשנה אשר ציוהו ככל

 מהארון הוציא ק"הרה זאת כששמע ,בן זכר לו שנולד
 לא והראה שעדיין לפדיון אז שנתן לו כ"רו השלושה
 לבקש אשתקד בשנה שכשבא אליו לו ואמר, בהם השתמש
 שיקח יעצו לכן, לו יכול לעזור שאינו בנפשו הרגיש ברכתו
 בתוך ומסתמא, ק"ושיברכהו בזש שלחנו על אורח יום בכל
 תעשה ברכתו וצדיק אשר הגון אורח איזה יזדמן השנה
 כל השתמשתי בהמעות לא ולכן, תפלתו ותתקבל רושם
 הרי תועיל עצתי לא אם כי, נושעת שכבר אשמע שלא זמן
פרי  עשתה שנושעת ועצתי ועכשיו, בידי גזול זה היה
  .זה בממון להשתמש אוכל

  
  ישראלאהבת 

מאוד  מקורב שהיה יומחשוב' א אדם לפניו בא אחד פעם
 ומענה לו טענה שיש שותפו על לפניו קובל והיה אצלו

 השותף על שיגער בדעתו ההוא האדם וחשב, גדולה עמו
 הוא כי בנפשו יודע כי היה אחריו להטות דעתו ההוא
 כי תחשוב זה מה, הקדוש הרב אז ענהו אצלו גדול חשוב
 שוה ישראל אהבת ,חלילה יותר מחבירך אהבתיך אנכי
 מעליך יותר עליו אקצוף בשוה ולמה ואחד אחד כל אצלי

  .ו"ח
  

  יהודי צדיקכל 
 ,צדיק בשם יהודי כל מכנה הוא למה רבינו פעם ביאר
 תימא וכי ,צדיקים כולם ועמך )'ס' ישעי( רב בי קרי דזיל

 אדם ילמוד אם הנה, כן הדבר אין העין ראות הרי לפי
 פיו יפער יוכ, ויתקשה בדבריו י"רש של דבריו הקדושים

 יתלה בודאי הלא, הסוגיא כוונת הבין י לא"שרש לומר
 באיזה הבנה חסרון לו יזדמן אם וכן ,בקוצר השגתו החסרון
 כוונת הבינו לא ס"הש שמסדרי לא יאמר, ס"שבש ענין

' מא הנכון פירוש ממנו אם נעלם ש"וכ, הדברים לעמקן
 םואין שו תמוה לומר שהפסוק ו"ח יהין לא, ך"תנ מפסוקי
 כולם הכתוב ועמך דיבר מלא מקרא כן ואם, ביאור

 וכי, מישראל הוא צדיק אחד שכל בקרא מפורש" צדיקים"
  .הדבר עומק מבינים אין אם גם זה על לחלוק יכולים

 &  &   &  
 היה לומר ה"זצלה זמזבארי זאב ר"מוהר ק"הרה של דרכו
לפחות  ואפילו ,"צדיק", אתו כשדיבר ויהודי יהודי לכל

, ראשו שערות כשגילח א"ופ, צדיק בשם כינה תיםשבפחו
ר ודיבר עם " צדיק" בשם אותו כמה פעמים כינה, הַסּפָ

 אותי מחזיק הרב האם אליו ונענה ,הספר של אפו וחרה
 צדיק ואם, צדיק שאני לי וקלס אומר לשם צחוק או, לצדיק
יש  ולהרבי, בן יש לי, עם הרבי ונשתדך הבה, באמת אני
 בשם אותי הרבי מכנה צחוק לשם אשל ואדע, בת לו

, בתמימות ע"מזבאריז זי זאב' ר ק"הרה לו ענה אז, צדיק
 ורק, אתה ובאמת צדיק, ממך קלס לעשות ו"ח מתכוון איני
 ק"בן הרה עם לי הנה מדברים, שנשתדך שאמרת בענין

בודאי  ולכן, ממך גדול יותר צדיק והוא, מבארדיטשוב

 עוברים ושבים שיש הדרכים באם כן לעשות יפה אי שאינוהגב לו ואמר
 ,שער בית איזה י"ע הצדה שיטה לו הציע כן ועל, הבריות מה יאמרו כי

 ענה ,צרכיו לעשות יכול שכאן הגבאי ל"א איזה שער י"ע באו וכאשר
 הרב רצה כמה שערים ולא י"ע עברו וככה, שם רוצה שאינו ק"הרה לו

 שכאן ואמר ק"עמד הרה, סגור שער איזה י"ע שהגיעו עד, לשם לפנות
 וצוה, בבריח סגור ומסוגר הוא והנה השער אל ונגשו רוצה לפנות

 ז"עכ, זה על מאד התבייש והגבאי ,להם שיפתחו בשער לדפוק ק"הרה
 ברירה לו' הי לא אז, בחוזק לדפוק וצוה עליו ממנו הרף לא ק"הרה

 שם ומצאו, לפתוח ב"הבע שבא עד בחוזק דבריו ודפק לקיים והוכרח
 ק"הרה שצוה ובזה ל"רח עבירה ורצה לעשות שם שהסתיר עצמו יהודי

  .שחת מרדת ק"הרה הצילו האחרונה ברגע אז לדפוק שם
  

  ושפל ברךענוותן 
 לנעור הקודש והתחילו רוח לבעל לעמבערג בעיר ק"הרה נתפרסם ומאז
 ק"הרה אולם, מברכתו עליהם ושיאציל עליהם שיעתר גדול קהל אליו

, אנשים רצה לקבל ולא מסוגר בחדרו היום כל וישב כמקדם התנהג
 הכיס מן הפרוטה כלה כי צעקה לפרנסה הרבנית ביתו עקרת והנה

 רבי ולא צדיק שאינו באחת הוא אולם, שואלים ללחם ואין והעוללים
 גדולות בטענות באתה אליו אחד שפעם עד, לרמות הבריות רוצה ואינו
 ממעזבוז ברוך רבי ק"הרה את שישאלו אחת לעצה אז באו, זאת על
 ידיעת בלי הרבנית נסעה אז, עליהם יקבלו כן יאמר שהוא ע ומה"זי

 פרוטה ממש לה ושאין כל צערה לפניו ל ושטחה"הנ ק"הרה אל בעלה
כ "וע, ממעזבוז ק"הרה להצעת הסכים עד שבעלה הבית לפרנסת

ק "הרה טיחהוהב, האנשים את לקבל שיצוה אליו יבא בקשתה כשבעלה
 שבת שם על שבת למעזבוז מזבאריז ק"נסע הרה וכאשר' כדברי שיעשה
 ק"הרה בו ב גער"הרר ק"מהרה להפרד נכנס כאשר השבת ואחר קודש
 ואינו רבי רבי וועלוועלע שאינו לו וענה, אנשים מקבל שאינו על ב"הרר

 הקדוש המגיד בן איך יאמר ק"הרה עליו הרעים אז, זו ראוי לאיצטלא
 הוא הרבנית אשתו, לחם עולליו בלי ויניח האלו כדברים מזלאטשוב

 בא וכאשר .אנשים לקבל עליו וצוה ,ממנו מתגרשת שלא, צדקת ממש
 אליו טענה אז אנשים רצה לקבל ולא ביתו דלתי שוב סגר לביתו בחזרה
 הלא לו אמרה רבי שאינו ל"כנ לה אנשים ענה מקבל אינו למה הרבנית
 הדרך לו לקח כי לה ענה אנשים לקבל ה עליוצו ממעזבוז ק"הרה

  .איצטלא לאותו ראוי אינו שוב נעשה כך ובין עשרה ימים דרך ממעזבוז
  

  מצה פשוטה בפסח ובלבד שלא יתבייש יהודיאכל 
 וכל היה משומר והשולחן שלומיו אנשי לפניו ישבו בפסח אחת פעם

 א"כ אוכל לא היה הקדוש לפניו שהרב מאוד משומר היו המאכלים
 ידו מאנשי שלומיו שלח אחד ,החומרות בכל מחמיר והיה שמורה מצה
 האדם זה על היושבים כל אפם של חרה אז ,פשוטה מצה לאכול ליקח

' רבינו הק בזה הרגיש כי ויהי, מאוד עד שנתבייש בו גערו ובחשאי
 יאכלו בני ישראל כי המון תחשבו מה :ואמר רגליו על עמד מזבאריז

 כי זאת אין ו"ח שמורה לאכול מצה נפשם על יחמירו לא אם בפסח חמץ
 ויצו הזה האדם את בחנם ולמה תביישו מאוד כשרים המצות בוודאי
 אנשי כל לעיני אותה ויאכל מצה פשוטה לפניו להביא הקדוש הרב

  .שלומיו
  

  שלא יתבייש שום בר ישראלהעיקר 
לפניו  ישבו שבת קודש של שלישית בסעודה אחת במסיבה אחת פעם
 ופחד בדממה במורא ארץ בדרך לישב לפניו דרכם והיה, שלומיו אנשי

 בא ואז .במחשבותיו הקדושים העמיק כי בעת אותו יבלבלו לבל והשקט
 אז היום נחשך ויהי כאשר, המסובים בין השולחן אצל וישב אחד איש
 רעש קול והשמיע אותו ואכל וחתכו לחתיכות אחד צנון האיש הזה לקח
, מאוד שנתבייש עד בחשאי בו החסידים גערו אכלו ובעת, חתכו בעת

  .רדיטשובמבא ק"הרה עם יותר להשתדך אחפוץ
  

  ורחמנותו לגנביםאהבתו 
 וואלף זאב רבי של לביתו פעם חתרו גנבים

 הפריע ולא מחדרו הרבי הבחין בהם, מזבארז
 ממנו, גם כד סחבו, מלאכתם כשגמרו ,בעדם
זאב  רבי אחריהם רץ, מסוכן חולה לכן קודם השקו
 מה כל, בכם צרה עיני אין, טובים אנשים :ואמר

, הזה בכד אבל, יממנ מתנה גמורה, שלקחתם
 שתה מסוכן חולה :בזהירות התנהגו ,מכם במטותא
  .במחלה הוא שנגוע לחשוש ויש, ממנו

  
  ע"אלימלך זי' רב לנכדי הרבי רכבוד 
 ישועות בעל ק"הגה אצל להיות ע"א הכין רבינו

 עדי תמימה שנה שם' והי ללבוב ונסע ע"יעקב זי
, ל"הנ ג"הה לבית לילך כפי רצונו עצמו את הכין

 "אלימלך נועם"בעל  ק"הה נכדי כי שמע פתאום
 ,שלהם לאכסניא לילך רצה מיד לבוב ק"לק באו
 אותו הוכיח אשר פשוט איש לו' הי כי( שלו המוכיח אבל

 אמר )עולם וצדיקי גאוני אצל המנהג' הי כאשר בכל יום
, זקן ואתה איש צעירים אנשים כאשר המה כי לו
 אבל, ליהםאצ תלך כי אתה התורה כבוד זה ואין
 הרגע ובזו ,לילך אצליהם ורצה בוער כאש' הי לבו
אותם  ונשק פניהם על ונפל אצלו באו המה

באמת  כי ככה על לו ימחלו כי לפניהם והתנצל
 את וקרא, אצלם ולילך לכבד אותם רצה הוא

' הי כבר אשר, בני את קרא לך לו ואמר משמשו
ויעוררהו  לנגן בטוב יודע אשר ,המיטה בחדר ישן

 ולצלצל בכינור להכות המנגן כנגן יבא כי משינתו
 ובא – ע"זי אלימלך' הרבי ר ק"לכבוד נכדי הה

' והי נפסק מיתר אחד אבל לפניו והכינור לפניהם
 באפשרות לנגן' הי ולא נים ולא נים 'רישי פסיק
 , ומסוגרים סגורים היו כבר והחנויות, הכינור על

רבינו  עיד ולא הלילה כחצות הגיע ובין כך כבר
 בגד )הראזשעוואלקע( את ולקח, בנפשו לשית עצות

, שזורין ושזרו משי חתיכת וחתך ממנו שלו שבת
 הנצרכות )מיתרים(רקימות הסטרינעס  מזה ורקמו

 לנגן בכינור התחיל ובנו תוך הכינור ותקנוהו
מצוה  בשמחת הלילה כל לפניהם רקד ק"והרה
 מלךאלי נועם בעל ק"הה את נכדי לכבד כדי, הלז
  .ע"זי
  

  נפשות ישראל ומצילם מחטאשומר 
 יקבל ולא ביתו דלתי שיסגור א"פ החליט רבינו

ראוי  ואינו רבי שאינו אמר כי לברכם עוד אנשים
 והתאכסן לעמבערג לעיר לו איצטלא ונסע לאותו
 ומסוגר סגור היום ישב וכל ב"בעה איזה אצל

 גבאים לשאוף שני בלווית יצא ערב בביתו ולעת
 וכן', קרי ברחובות ארוכה שעה והלך, חצ אויר

 העיר אנשי שהתחילו עד, ביומו התנהג מידי יום
 שום אצלו רואים היו שכן לא, מעשיו על לרנן

 ולעת, לבדו בביתו סגור לו רק יושב עבודה מעשה
אמר  אחת ופעם, העיר ברחובות הולך' הי ערב
, רגליו את להסך שצריך... מגבאיו ששמו לאחד

  ע"ק המגיד מזלוטשוב זי"בהרה ע"זי ריזאבי בנימי� זאב וואל� מזק רב"הרה
  ]'חלק ב[ )ב"רפת( ניס�' גיומא דהילולא 
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  057-796-2493: להארות הערות וכל עני� נית� לשלוח לפקס המערכת

  -ב - מריבה ופתרונה
  

הקוד� הבהרנו את חלק� של ההורי� והמחנכי� במאמר 
. בהפחתת האלימות על ידי הענקת אוז$ קשבת לילדי�

להביא לכ& שתגובת בכתבה זו אנסה להבהיר כיצד עלינו 
  .הילד תהיה מאופקת ונכונה

  
  תחושת הנפגע. 1

נוהג רוב : "מביא' לא תקו�'א לאו ד"מצוה רמ, החינו�ספר 
בני העול� שלא יסורו מלחפש אחרי מי שהרע לה� עד 

ומזה , או יגמלוהו כמו שהכאיב�, שיגמלוהו כמעשהו הרע
  ".ת באומרו לא תיקו�"העני$ מנעהו השי

הדח( , הטבעית של האד� היא נקמההתגובה כלומר 
כיו$ שלא יסורו , הראשוני שלו הוא להשיב מלחמה שערה

  .ולהכאיבוהו כמו שהכאיב�...מלחפש
הנפגע חש כי , "הנקמה מתוקה כדבש"לשווא נאמר כי לא 

  . הוא מחזיר לעצמו את כבודו האבוד על ידי הנקמה
כדי מני$ יקח כוחות נפש , שיצרו רע מנעוריו, הילד, כ&א. 

  ? להתמודד ע� הרצו$ הבוער לנקו�
  ?ירס$ את הדח( הטבעי להשיב מלחמהכיצד 

כי החרבת משחק של : ל שאמר"זצ הרב דסלר דבריידועי. 
  ...ילד היא כמו החרבת ביתו של הגדול

, ולמד כיצד נוקמת אמריקה את הפלת בנייני התאומי�צא 
 א� כ&. כמה מליארדי דולרי� וד� חיילי� שפכה בנקמה זו
אי& לא ? מדוע שהילד לא ייצא ג� הוא להשיב מחמה

  !ינקו�
�  . את הנקמה למרות הבערה חייבי� למנוע, א

' אשמה'היא ג� ה, שפרט לכל מגרעותיה והשלכותיהכיו� 
  .למריבות
טוע$ כי לא נכו$ ' אור זורח'ת "הותיק הרב דוידזו$ מתהמנהל 

  , לברר אחרי מריבה מי התחיל
, ריבה מתחילה מדחיפה קטנההמ. היא מי המשי&השאלה 

  , מהתנגשות זעירה, ממכה בלתי מכוונת
 �היא זו שגוררת את התקרית למריבה מעלת , הנקמהא
  . עש$
אבל עלינו , אי& יימנע הילד מהשבת מלחמה, א� כ$, ושוב

כיהודי� שצו האלוקי הוא לא תקו� ולא תטור חייב להיות 
  ..בעורקי� שלנו למרות הטבעיות בלנקו�

ל "זצ שלו. שבדרו�' צ ר"הגהעצמותי כששמעתי את בחודר 
האד� לא : "הצעטיל קט� מהרבי רבי אלימל�שציטט את 

, ליהודי יש כוח לשבור הטבע, נברא בשביל לשבר טבעו
  .ועלינו לחנ& לזאת, ל"זעק הוא ז

  הכנה מוקדמת -הפתרו�
ה "ערב מת$ תורה בסיני שולח הקב, חג השבועותערב 

גביל את הע� ולהזהיר� שלא ה לה"את  משה רבינו ע
והרי נית$ , וכי מדוע השליחות המוקדמת. לעלות להר

כל דבר ? אלא מה. ,להורות זאת ג� בשעת מת$ תורה
ואחרי ההכנה אפשר לקוות , צרי& הכנה מוקדמת

  .לסייעתא דשמיא
כבר מספר , רוצי� להכי$ ילד לקראת ליל הסדרכשאנו 

סימני שבועות קוד� מקריאי� לו הלו& ושוב את 
וכ& , הוא שומע שוב ושוב את סיפור ההגדה, הסדר

  .הוא מוכ$ לקראת החג
יש הבדל בי$ הכנה לחג לבי$ תגובות הילד בחיי הא. 

כ& ג� בלימת , כש� שהחג דורש הכנה. היו� יו�
ותגובה , כדי שילד יידע ריסו$ מהו. יצרי� דורשת הכנה

אחרי שפרצה , צרי& להכי$ אותו לכ&, מהי –הולמת 
מתקני� אות$ . ק$ אוניותערה כבר אי אפשר לתהס
, ילד מכיני� לוויתור. שה$ יוצאות לי� הפתוח לפני

ולא אחרי מריבה , בתחילת היו�, בשיעור רגוע
  .לוהטת
 �בזמני� , ללא הפסק, להחדיר בה� שוב ושובצרי

היא  –שתגובה . אסורה –שנקמה , רגועי� של שלוה
  .חמהשאצלינו אי$ השבות מל. תמיד מאופקת

כי הכל בכל וכ$ , מוטל חוב קדוש להנחיל לילדי�עלינו 
כל עגמת נפש או צער שנגר� לה� הכל הוא מאת 

ואז יהיה קל לספוג זאת וזהו א( ית$ כוח לה� , ת"השי
  .להתגבר

 �וכ& . נוכל לקוות לסייעתא דשמיא ולחינו& נכו$כ
נמנע את רוב המלחמות המתפתחות רק מלהחזיר על 

והשקעה בילדי� ע� תפילה . מה שהוא עשה לי
  .נושאות פרי - וסייעתא דשמיא

משרשי מצות לא : "ספר החינו�שוב בדברי נסיי. 
כי על האד� מוטל שיידע כי כל אשר יקרה , תקו�

מיד : ברו& הוא' היא סיבה מאת ה, אותו מטוב ועד רע
. ברו& הוא' בלתי רצו$ ה, איש מיד אחיו לא יהיה דבר

יידע בנפשו כי , כאיבהו אד�על כ$ כי יצערוהו או י
ולא ישית , ת גזר עליו בכ&"עוונותיו גרמו זאת והשי
". כי היא אינו סיבת רעתו, מחשבותיו לנקו� ממנו

  .ק"עכל
כי בנו ב$ העשר שמע פע� דרשה , סיפר לי אבכבר 

ואחר כ& בכל מריבה ידע לצטט את ששמע מהרב על 
, קללאמר לו ' ה, אמר לו קלל' ה: מעשה שמעי ב$ גרא

וכמו שציינתי כבר כמה פעמי� כי בזמ$ שולח$ השבת 
  .קודש זה הזמ$ המתאי� לעורר ולכוי$ הילדי� על כ&

תלמידי� תעזור  -ההשקפה הנכונה לילדי�והחדרת 
ויהי רצו$ שא& , לכיבוי האש האמיתי בטר� תבער

  . יבר& את עמו בשלו�' שלו� ושלוה ישכנו בטח ה
  

  .שבתגוט 

 את תבלבל לבל תחריש לא למה לו רעבתן ואמרו
 דעתיה חלש כי בדבר רבינו הרגיש אז הקדוש רבינו
 לאכול נפשי חשקה 'הק רבינו אמר אז, גברא דהאי
 הצנון האיש הזה נתן אז אלי ואכולה נא הביאו צנון
  .ההוא האיש רוח והחיה שלו

  
  התרומיות בתמימותמידותיו 

 בכל הצדיק פשפש ,צדקה וביקש עני אצלו נכנס פעם
מצא  ומשלא, אחת פרוטה אפילו מצא הבית ולא

 מכן לאחר, אשתו של את הטבעת לעני נתן מעות
נכנסה , והבחינה בנעשה הביתה הרבנית כשחזרה
לעני  שנתת בטבעת כי הנך היודע, לו ואמרה לבעלה
 , מאוד יקרה אבן משובצת
 אחר לרוץ אני כן מוכרח אם, הצדיק אמר זאת כששמע
 לבש ,התכשיט של האמיתי שוויה ולהודיעו העני
 אולם, העני אחר לתור לשוק מעילו ויצא את ק"הרה

 חזרה ממנו יתבע שמא וחשש מרחוק בו הלה הבחין
 , וברח רגליו נשא את ,הטבעת את

 יהודי 'ר, צועק כשהוא אחריו ורץ הצדיק בו הבחין
 פנינה בה יש בפרוטות תמכרנה אל בטבעת הזהר
  .יקרה

&  
כאשר  המובהק ותמימותו בענותנותו שהצטיין ק"הרה
 מראדוויל יצחק רבי ק"אחיו הרה אצלו א"פ ביקר
 העשויה שלו הקידוש בכוס גדול והבחין עשיר שהיה
, בפשטותו שהפליא בכלי זה לעיין בידו ולקחה עץ
 הלאו על לא תעבור למען היקר אחי, זאב' ר לו אמר
 .במתנה זו כוס לך נותן הנני תחמוד לא

  יגן עלינו ועל כל ישראל אמן זכותו
 

  פרקי חינו�פרקי חינו�


  הרב שמואל שטר
  ויוע� חינוכיויוע� חינוכימחנ� מחנ� 

        בגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיא
  'ג' המש� מעמ

        תורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמת
  'ב' המש� מעמ

 עניו שהיה היה מדתו עליו השלו� רבינו משה
. על מדתו לרמוז זעירא �"האל ולכ� מכל אד�

  )לוי קדושת(
  

  )ש�(מאוהל מועד  'משה וכו אל ויקרא
בעת  להצדיק נשמע אשר הקול ע"זי א"השפ' פי

, לאחרי� ולא לאמור, לבד אליו הוא, לבדו שהוא
בעת  להצדיק נשמע אשר הקול ,מועד מאוהל
, לאמור לאחרי� הוא, ועדה קהל בתו� שהוא
  )קודש שרפי שיח' ס(: והב�

  
  )יא, א( צפונה המזבח יר� על אותו ושחט
שצרי�  היינו, התפלה קוד� שאנו אומרי� זה פסוק
 היינו תאות הוא יר� .'א. דברי�' בג ר"היצה לשחוט
במקו�  שאכילה. אכילה הוא תאות מזבח ',ב. זנות
 צפונה הוא ,ג .ידועכ המזבח במקו� ושלח� קרב�
להעשיר  הרוצה )ב"ע ה"כ ב"ב(ל "כמחז ממו� תאוות
 )קודש שרפי שיח(. התפלה קוד�' פי' ד לפני, יצפי�

  

        ברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנה
אבר� בברכת , בלב מלא רגשי שמחה

האי גברא  ,נ"ידי ג"כ הדר"ט אל מע"מז
בקי נפלא בהויות דאביי , רבא ויקירא

משמח , איש חמודות ורב תבונות, ורבא
, שמו נער� ומהולל ברננות, ע� ישראל

בכל  מקושר, מחשובי אנשי שלומינו
  ק"לרבוה נימי נפשו

  א"שליט משה זאב לבמשה זאב לבמשה זאב לבמשה זאב לברבי  ח"גהה
  לרגל שמחת פדיו� הב� 

  צ"בשעטומ וווו""""ניניניני    אוריהאוריהאוריהאוריה היקר לנכדו
ת ת נח"ש שירווה מעכ"ר מלאשב"יה

ששו� ושמחה בביתו תהא , בכפליי�
, עדי נזכה לשמוע הבשורה, שורה

  בביאת גואלינו ומלכינו בראשינו
   - החות� בהוקרה ידיד� נצח

 ב"ארה -שלמה זלמ� הורובי�שלמה זלמ� הורובי�שלמה זלמ� הורובי�שלמה זלמ� הורובי�

  

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
ש "מלא וגדוש בתוי, ש היקרי�"אנמאחד ל

מופלא בהנהגותיו ובהתמדתו , ומידות טובות
רה וביראתו הקודמת לחכמתו ומצויי
 בתו

�  בנוע� מידותיו והליכותיו הנעימי� והישרי
   –ו "הי עזריאל ברוורעזריאל ברוורעזריאל ברוורעזריאל ברוור ח"הבה

  ב"ארה –בארא פארק 
  צ"בשעטומ ג"עב שמחת נישואיולרגל 

לבנות בית נאמ
 בישראל בדר�  יזכור ש"יה
טוב  א וא�"ק רבינו שליט"הסלולה לנו מכ

�  .ר"כל הימי� אכי וחסד יהיו מנת חלק
  

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
משיב , משמח אלוקי� ואד�, כ האי גברא רבא ויקירא"להוד מע

�ש "מחשובי אנ, עדי
 הנפש ונעי� הליכות, לבבות נשברי
�  א"שליט ש"ק מר
 אד"אצל כדבוק ומסתופ" , היקרי
  א"שליט לבלבלבלבמשה זאב משה זאב משה זאב משה זאב רבי  ב החסיד הנעלההר

  ו "ניאוריה לנכדו  פדיו
 הב
לרגל שמחת 
 

 'רהיקר והנחמד  לבנוב   ו"הי בנימי
בנימי
בנימי
בנימי

   ,ח רוב תענוג ונחת דקדושה"כל יוצומ מנולראות מ הר שיזכ"יה
===  

  גליו
 זה נודב לרגל השמחה

  
, צדיק חסיד ועניו, הגאו� הגדול נ"לע

חסידא קדישא , גדול בנגלה ובנסתר
, רות נפשבמסי' עבד את ה, ופרישא

  . אהוב למעלה ונחמד למטה
   המקובל הרב הצדיק

  ל "וקזצ פר! ניסי� ביר
  דהאי שתאח שבט "ביו� כ נסתלק

  . ה. ב. צ. נ. ת
י ידידינו "ע למלאות השלושי� הונצח

חשובי� ההיקר והנעלה מתלמידיו 
  א "ל שליט, י,א' ג ר"הרה

  

        ודבודבודבודבננננ
  גל יומא דהילולארל

 עעעע""""זיזיזיזי    יעקב יוס" מסקוויראיעקב יוס" מסקוויראיעקב יוס" מסקוויראיעקב יוס" מסקוויראק רבי "של הרה
  ניס
' אשר יומא דהילולא דיליה ביו� ב
  זכותו יג
 עלינו ועל כל ישראל

  

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
  ה"מרת שרה רחל ע

  אברה�' בת ר

  גרינשטיי

  ג"תשסניס
 ' נפטרה א
  .ה . ב . צ . נ . ת 

  

   לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
  האשה החשובה

  ה"עחנה חנה חנה חנה בת  מזלמזלמזלמזלמרת 
        מזרחימזרחימזרחימזרחי
  ניס
' נפטרה ג

  .ה . ב . צ . נ . ת 

  


