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', והמיתות לאחר שמתו שני בני אהר� בקרבת� לפני ה
, יתה מעונשי� הקשי� ביותר על כלל ישראלוהוא ה

ומכא� ואיל� שירחיק את כל ' וכל בית ישראל יבכו וגו
וא� טוב וחסד , הצרות קשי� ומרי� מעל כלל ישראל

        .יהיה לה� כל הימי�
****        

. וימותווימותווימותווימותו' ' ' ' בקרבת� לפני הבקרבת� לפני הבקרבת� לפני הבקרבת� לפני ה' ' ' ' אחרי מות וכואחרי מות וכואחרי מות וכואחרי מות וכו' ' ' ' וגווגווגווגו' ' ' ' ההההוידבר וידבר וידבר וידבר 
ל מה בא "ג� צ, וימותו, ל כפל הלשו� אחרי מות"צ

הרי כל עני� מיתת שני ', ו בקרבת� לפני הלהשמיענ
ולמה שנה , שמיני' א כבר מובא באריכות בפ"בני

        .'הכתוב כא� בתיאור מיתת� שהיה בקרבת� לפני ה
דהנה עבודת אהר� ובניו במשכ� היה באש והנראה והנראה והנראה והנראה 

עיי� עיי� עיי� עיי� ((((, קודש לכפר על חטא העגל שהיה ש� אש טמא

ובמשכ� שהוא ) ) ) ) י כי תשא ויעשהו עגל מסיכהי כי תשא ויעשהו עגל מסיכהי כי תשא ויעשהו עגל מסיכהי כי תשא ויעשהו עגל מסיכה""""ברשברשברשברש
הכפרה על אותו החטא לכ� עבדו ש� באש קודש 

        .במידה טובה שהיא מרובה
ביותר כדברי משה ' א הק"נדב ואביהו שני בניוהנה והנה והנה והנה 

ועכשיו הוא ', שעד עכשיו וכו" בקרובי אקדש"לאהר� 
אשר ביקשו , רואה שהכוונה היא על נדב ואביהו

באהבתו ישגה "כ "כמאה', להוסי! עוד בעבודת ה
ש ולהתקרב "סי! יותר ויותר בעבוההיינו להו, "תמיד

 ודע, בדביקות עצומה עד אי� שיעור' ולהידבק לה
דעני� הדביקות של הצדיקי� שהוא לפעמי� עד כלות 

        .הנפש ממש
רוב דביקותו ע שמ"זי מ מזלוטשובמ מזלוטשובמ מזלוטשובמ מזלוטשוב""""ק ריק ריק ריק רי""""מהרהמהרהמהרהמהרהכידוע כידוע כידוע כידוע 
שכל ימי חייו היו שומרי� אותו שלא , ע נסתלק"בבוכ

גע ברעווא ובאותו ר, יסתלק מחמת דביקות בבורא
דרעוי� משו� מעשה שהיה לא השגיחו עליו ובהאי 

 ק הרבי רבי אלימל�ק הרבי רבי אלימל�ק הרבי רבי אלימל�ק הרבי רבי אלימל�""""הרההרההרההרהעל  ידוע כ�. סתלקאירצו� 
, איזהו דבר גשמי' ע דבקדושת כתר אחז בידו הק"זי

ז "כדי שיהיה לו איזה אחיזה לגשמיות ועי' שעו� וכדו
        .ע"לא יסתלק מרוב דביקות לפני הבוכ

רצו להוסי! מחול על ש, א"הדבר הזה אצל שני בניכ� כ� כ� כ� 
הקודש ולקחו שני מחתות אש שלבני אהר� הכהני� 

ז נתדבקו בדביקות "ועי, היה עבודה מיוחדת במחתות
עצומה ובהתפשטות הגשמיות והתבטלות ממש לפני 

        .י כ� נסתלקו לגמרי מזה העול�"אדו� כל וע
ל מוב� היטב אריכות הכתוב דבא לאפוקי מה "הנולפי ולפי ולפי ולפי 
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        ממממ""""תזתזתזתז' ' ' ' ל פל פל פל פ""""בחובחובחובחו    - - - - יייי""""ק באק באק באק בא""""אחאחאחאחפרשת פרשת פרשת פרשת 

  ע"ק תש"אחק פרשת "מוצש
 ב"ארה - בארא פארק

לאמר אחרי מות לאמר אחרי מות לאמר אחרי מות לאמר אחרי מות     אל משהאל משהאל משהאל משה' ' ' ' וידבר הוידבר הוידבר הוידבר ה
' ' ' ' וגווגווגווגו' ' ' ' שני בני אהר� בקרבת� לפני השני בני אהר� בקרבת� לפני השני בני אהר� בקרבת� לפני השני בני אהר� בקרבת� לפני ה

        ))))אאאא, , , , טזטזטזטז((((
 'מופלג'משמעו  'אחרי'תיבת והנה והנה והנה והנה 

ובתורה פשטי� , דהיינו לאחר זמ�
ה "והנראה בדר� רמז דהקב, ס"עא

היינו הפלגה , "אחרי"אמר למשה 
והרחקה שירחיק את כל העונשי� 

ת� שיש מקו� לטעות דמית
כא� ' לכ� חוזר הכ, היתה עונש

בפרשת� ומפרש דכל סיבת 
בקרבת� "מיתת� הוא משו� 

דהיינו שהקריבו , "'לפני ה
ונתדבקו באש קודש לפני 

דהיינו " וימותו"ז "ועי, ע"הבוכ
שנתדבקו בדביקות עצומה 

תורת המצורע ביו� ' זאת תהי
  .טהרתו

כ פעמי� "המצורע כתוב כו' בפ
זאת , תורת המצורע, הלשו" תורה

זאת תורת אשר , תורת נגע הצרעת
זאת התורה לכל נגע , בו נגע צרעת

  .זאת תורת הצרעת, הצרעת
דלרמז בא הכתוב להאד� ואפשר 

בעמקי ' בכל מצב שנמצא אפי
הטומאה כמצורע שהוא מאבות 

מ יש לו שייכות "הטומאה מכ
ת אינ" "ק ומגני ומצלי דד"לתוה

ולכ" כפל ושלש , מקבלי" טומאה
הלשו" תורה למצורע להורות כי א) 

ה "שבדד ישב וטמא יקרא אפ
ק וממנו תצמח "יחזיק עצמו בתוה
  .לו ישועה ורפואה

והובא ' תורת המצורע וגו' תהית זא
אל הכה" ויצא הכה" אל מחו* 

יש לדקדק ' לכאו. 'למחנה וגו
דקוד� כתיב והובא אל הכה" היינו 

כ "שהמצורע יבוא אל הכה" ואח
כתיב ויצא הכה" דהכה" יבוא אל 

  .המצורע
בעל  ק"מספרי� דהרהשמעתי 

בשעת קבלת  צמח צדק מלובביטש
אנשי� שבאו אליו לעצה וברכה 

מזיע כמי שעובד ' ולישועה הי
' עבודה קשה עד למאוד וא) הי
נצר+ להחלי) מלבושיו באמצע 

ק שאלו פע� "והמשב, מחמת כ"
כ בעת קבלת קהל "למה הוא מזיע כ

וענה לו , עד להחלפת מלבושיו
ק צרי+ אתה לדעת כי כאשר "הרה

ע� דאגותיו ומשיחו  נכנס אלי יהודי
בפניי אז צרי+ אני להתפשט 

ולהתלבש בלבוש שלו מלבושי 
) היינו שירגיש כאילו שזה דאגתו(

, להשיבו ולהדריכו וכשאני צרי+
ט מלבושיי פשצרי+ אני להת

ולחזור ולהתלבש בלבושי בכדי 
וא� כ" נקל ל+ להבי" , להושיעו

מדוע הנני מזיע כל כ+ אחרי עבודה 
, כה מפרכת של פשיטה ולבישה

  .כ"ע
ביו� "שזה רמוז בפסוק ואפשר 

והיינו , "ובא אל הכה�טהרתו וה
כשיהודי הנצר+ לישועה מובא אל 
הכה" אז ויצא הכה" אל מחו* 
למחנה היינו שצרי+ שהכה" ייצא 
אל מחו* למחנה שש� מקו� 

דצרי+ להתלבש  מושב המצורע
בלבוש ולהרגיש במצב של הנצר+ 

והנה נרפא  וראה הכה�לישועה ואז 
ז בכוחו להמשי+ ישועה ""שעי' וגו

 )נ"ע מצורע תשתזרי(. ורפואה

        .עד למאוד
****        

ורק , "כי לא יראני האד� וחי"כ "י מש"עפי י י י """"אואואואו
אז זוכה לגילוי זה לפני פטירת האד� מהאי עלמא 

נביא ' ה שבעול� ואפי'שבחיי� חיותו אי� שו� ברי
י נסתלק "י זה תומ"וע, יכולי� לזכות לזה הגילוי

        .האד� מהאי עלמא
כ אצל נדב ואביהו דמכוו� שזכו "העני� היה גוזה וזה וזה וזה 

באופ� של כי , "'בקרבת� לפני ה"לגילוי כזה של 
שהיו " וימותו"ז היה "ועי, לא יראני האד� וחי

צריכי� להסתלק מהאי עלמא מחמת הגילוי 
        .והדביקות שנתדבקו באדו� כל

****        
שלכ� קוראי� , לעני� באותו עני� מובאמעני� מעני� מעני� מעני� 

י "פ בכדי לעורר ליבות בנ"קריאה זו ביוהכ
לתשובה בהתבוננות בזה העני� שא� בארזי� 

ועוד טע� . נפלה שלהבת מה יענו אזובי הקיר
יקי� פ דמיתת צד"מובא דלכ� קוראי� ביוהכ

מכפרת ולכ� מזכירי� פטירת� ויכפר על עוונות 
        .עמו בית ישראל בכל דור ודור

        
ר ר ר ר """"ק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמו""""מאמר חשבו� הנפש מכמאמר חשבו� הנפש מכמאמר חשבו� הנפש מכמאמר חשבו� הנפש מכ~ ~ ~ ~ 

        ~ ~ ~ ~     עעעע""""א אייר תשא אייר תשא אייר תשא אייר תש""""שליטשליטשליטשליט
        
' איש אל רעהו ויקשב ה' נדברו יראי האז אז אז אז """"

נמצא שכל ימיו ', שוב יו� אחד וכו, "וישמע
י שאד� חי בכל עת ובכל רגע "בתשובה ורק ע

ז יוכל "עי, ה בחשבו� הנפש ובישוב הדעתובכל שע
ז הוא הבל "לחשב חשבונו של עול� שכל העוה

הבלי� ואי� בו שו� תכלית זולת תורה ומצוות 
ועוד זאת יחשוב בדעתו שהרי דור הול� , ט"ומעשי

יותר ' ה שבעול� שחי'ודור בא ואי� שו� ברי
העשיר בעושרו והגיבור ' מכמה דורות ואפי

כי עפר אתה ואל " גזירת תקיי�ג� בה� נ, בגבורתו
 ))))''''פרק אפרק אפרק אפרק א((((' מסילת ישרי�מסילת ישרי�מסילת ישרי�מסילת ישרי�''''בבבבועיי� , "עפר תשוב

פ שכל העול� הזה הוא הבל וריק "שצרי� חשבהנ
ע בראשו ורובו אל תו� העול� "ולא שיכניס א

" אי� א עכערקייט"השפל הזה אלא להיות ולחיות 
 'ב' המש� בעמ
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  שיחת קודששיחת קודש
  'א' המש� מעמ

        

עושה שנוטל את חלק הרע ומהפכו לכולו טוב ו
ז "וכ, י"וכהנה הוכהנה , מעדני מלכי�פתות אשמ

, ר כוח כזה"שיהיה ליצה ,ככה' על מה עשה ה
משו� שיהיה לאד� בחירה ולית� שכר טוב 

        .לצדיקי� המתגברי� על עצת היצר
יבוא ב� דוד ויגאלנו אז יעביר רוח בוא ובעת ובעת ובעת ובעת 

, טומאה מ� האר$ ויערה עלינו רוח טהרה ממרו�
 ממילא יתבטל כל כוח הדימיו� של היצר ויתקיי�ו

ויכירו , "'וגו' ומלאה האר$ דעה את ה"סוק הפ בנו
כל יושבי תבל שאי� עוד מלבדו וכל העול� כולו 

ואי� שו� מחיצה מפסקת , הוא א� ורק אלוקות
        .שו� גשמיותע ואי� שו� טבע ו"לבוכ

כמו שאינו מסוגל לעמוד בפני ריח רע , , , , אדרבהאדרבהאדרבהאדרבהוווו
ל לא יוכלו לעמוד מול כל "כ� לעת' של זבל וכדו

' ' ' ' תנא דבי אליהותנא דבי אליהותנא דבי אליהותנא דבי אליהו''''בבבבוכמובא  ,הרע שנמצא כעת
ל ועברו ליד נבילה "שאליהו הנביא הל� ע� ריב

כאילו יחה רע ואליהו הנביא עבר ליד זה שהיה ר
כ עברו ליד איזה בעל גאווה אז נת� "ואח, לא היה

אליהו ידו על חוטמו ולא סבל ריח הרע מאותו 
ל ייראה כל "כ לעת"כמו. ש"עיי, ג"חוטא הבע

אותו ריח רע שיצא מאת ז כ"תאוות ושפלות עוה
כשרואי� איזה גוי שיכור שמתגלגל  ממממ""""ובדובדובדובד, ג"הבע

הרי ', וכו' ברחובה של עיר ונובר באשפה וצועק וכו
ומא� , א! אחד אינו רוצה להיות במצב שפל כמוהו

כמו אותו , ו"יימר שלעתיד לבוא לא ניראה כ� ח
, מה גרוע להיראות כ�א מבי� כ"גוי שיכור שכ

פ ויפה שעה אחת "חשבהנא "ד יעשה כ"ועזה
ז רק "וכה, ב"ט מכל חיי העוה"בתשובה ומעשי

על העבר ונמצא כל ימי� " לעבע� מיט תשובהלעבע� מיט תשובהלעבע� מיט תשובהלעבע� מיט תשובה"
        .ה"תשובה לפני הקב

 אאאא""""מ זיעמ זיעמ זיעמ זיע""""מר� רבינו הרממר� רבינו הרממר� רבינו הרממר� רבינו הרמזקיני קודש הקדשי� ק ק ק ק """"ככככ
היה לנו בדור זה לדוגמא אי� לחיות בכל יו� ויו� 

וכידוע דא� , ע"שעה שעה בתשובה לפני הרבש
אצלו אחד שהיה צרי� לתיקו� גדול  היה נכנס

ט היה מדבר אל עצמו "ברוחניות בתשובה ומעש
ב ב ב ב אי� האאי� האאי� האאי� הא: "ל"מנהמת ליבו בתנועה מיוחדת בזה

אי� האב נישט קיי� שו� אי� האב נישט קיי� שו� אי� האב נישט קיי� שו� אי� האב נישט קיי� שו� , , , , נישט קיי� שו� עצהנישט קיי� שו� עצהנישט קיי� שו� עצהנישט קיי� שו� עצה
וא� ההוא היה בר , "נאר תשובה נאר תשובהנאר תשובה נאר תשובהנאר תשובה נאר תשובהנאר תשובה נאר תשובה, , , , עצהעצהעצהעצה

צרי� ' דעת היה עליו להבי� שלא רק רבינו הק
וכידוע דבר . כ"ע, ...! הואלחזור בתשובה אלא א

זה שעל א! כלפי חו$ לא היה נראה שיש לו לאותו 

' בגמ' כדאי, ז"ולהתנער מחומריות העוה
ל� ירגיז אד� לעו' ר לוי וכו"א .).).).)ברכות הברכות הברכות הברכות ה((((

וא� לאו ' וכו' ר שנא"יצר טוב על יצה
. כ"ע, ש"יקרא קר' יעסוק בתורה וכו

דהיינו ', ופירושו דמקוד� צרי� להרגיז וכו
לנער את עצמו מחומריות העול� ויסור 

וא� לא ניצחו בזה אז הרי יעסוק , מרע
בתורה דהיינו בהתמדה באיכות ובכמות ה� 

וא� , טבניצחו מו, בדפי� ובשעות רצופות
טאמער דער לינקער קאמנדעוועט טאמער דער לינקער קאמנדעוועט טאמער דער לינקער קאמנדעוועט טאמער דער לינקער קאמנדעוועט ", לאו
ע עול "ש דהיינו שיקבל ע"יקרא קר, "נא�נא�נא�נא�

וא� לאו יזכיר לו , מלכות שמי� בכל כוחו
        . יו� המיתה
קושיית העול� דא� יזכיר לו ומפורס� ומפורס� ומפורס� ומפורס� 

כ "ר א"הוא תשובה הניצחת נגד היצה
שתיכ! ומיד יתחיל ויזכיר לו ואז בוודאי 

מתחילי� ומתרצי� שא� היו , ינצחו
בהזכרת יו� המיתה חוששני שיפול לתו� 

לכ� רק במקו� שאי� ברירה , ש"עצבות ומר
        .ל להשתמש בזה"אחרת אז התירו לנו חז

ל בזה "לכ� ציוו לנו חז, דאדרבהנראה נראה נראה נראה והוהוהוה
ש "הסדר דהיינו יעסוק בתורה ויקרא קרי

ז "דעי, כ יזכיר לו יו� המיתה"ורק אח
 ז"הרי, ש"ע עומ"שעסק בתורה וקיבל ע

ר "שמירה עליונה שלא יפול ברשת היצה
ר "ש דזה תכלית היצה"רעצבות ומההיינו 

        .להפילו בזה
הסדר צרי� האיש הישראלי לחיות ובזה ובזה ובזה ובזה 

איז דא� איז דא� איז דא� איז דא� ''''אז סאז סאז סאז ס"פ "ש וחשבהנ"בקבלת עומ
ואי� לנו  ,אי� עוד מלבדו" אל$ הבל הבלי�אל$ הבל הבלי�אל$ הבל הבלי�אל$ הבל הבלי�

מל� עוזר וסומ� אלא אתה ואי� שו� 
 ז דהרי מלוא כל האר$"מציאות של עוה

ולא יתכ� מחיצה המבדלת בי� , כבודו
לכ� , כביכול יתבר� שכבודו מלא עול�

ז הוא הבל הבלי� "מוכרח שכל העוה
        .ודימיו� בעלמא

ואנכי "פ "עה ''''ט הקט הקט הקט הק""""ממר� הבעשממר� הבעשממר� הבעשממר� הבעשכדאיתא כדאיתא כדאיתא כדאיתא 
היינו שבתו� ההסתרה " הסתר אסתיר
ואי� שו� מחיצה  'אנוכי'כ "וההעלמה הרי ג

ה לבני ישראל ובי� "המבדלת בי� הקב
        .ה לכל העול�"הקב
ז הנראה לעינינו הוא רק לזמ� "העוהוכל וכל וכל וכל 

שאנו שרויי� בגלות המר והנמהר שבו נית� 
ר הוא השט� לסמאות את "רשות ליצה

העיניי� ולבלבל את האד� בדמיונות שוא 
י "ע, לנסות האד� בכדי להפילו ברשתו

נתקיי� אצל , ל"אד� איזו משיכה לרע רח
ה 'ובראי, "'והריחו ביראת ה"' רבינו הפ

, בעלמא על ההוא ידע את כל הנעשה עמו
� בית ישראל � בית ישראל � בית ישראל � בית ישראל ודבר זה יכולי� להעיד עמודבר זה יכולי� להעיד עמודבר זה יכולי� להעיד עמודבר זה יכולי� להעיד עמ((((

         ).).).).וחסידי� ואנשי מעשהוחסידי� ואנשי מעשהוחסידי� ואנשי מעשהוחסידי� ואנשי מעשה
אחת ' ה שעה אטובה מרובה שיפומידה ומידה ומידה ומידה 

לכ� , ב"ז מכל חיי עוה"ט בעוה"במצוות ומעש
רגע ' א מבלי לשכוח אפי"מוטל החוב על כאו

וישנ� לעצמו , ע"אחד מלחיות בתשובה לבוכ
אי� זי� נישט לאזע� פארקופע� אי� זי� נישט לאזע� פארקופע� אי� זי� נישט לאזע� פארקופע� אי� זי� נישט לאזע� פארקופע� "דר� מוסר 

פאר קיי� דמיו� אי� נישט פאר קיי� אשפה פאר קיי� דמיו� אי� נישט פאר קיי� אשפה פאר קיי� דמיו� אי� נישט פאר קיי� אשפה פאר קיי� דמיו� אי� נישט פאר קיי� אשפה 
שהשט� מנסה לבלבל אותנו , "לללל""""רחרחרחרח

� ישמור עלינו בתחבולותיו ירח� המרח
        .י"ועכ
א ב� דורדיא שהיה במצב "לנו גדול מרומי ומי ומי ומי 

של פחות שבפחותי� בדיוטא התחתונה 
ל וא! חכמי� לא רצו לתת לו דר� "רח

ויתכ� שסברו חכמי� שאיש לפי , תשובה
מצבו אי� בנמצא שפתע פתאו� יבוא עליו 
הרהורי תשובה וממילא אינו דובר אמת לכ� 

ל הוא בדעתו אב, לא נתנו לו דר� תשובה

 'א' מכתב חיזוק לבח

 

 ג"י תשנ"ח למב"אייר כג ג ג ג """"יייי

 

דורש ומבקש לעלות , יקר שבערכי�', הח' בהלכבוד לכבוד לכבוד לכבוד 
 [...]ק כמר "בנש, ולהתעלות

 

מאד מקבלת המכתב וביותר תי תי תי תי יייינהננהננהננהנ        
מהקריאה בו אשר גרמה לי שעה של קורת רוח ואשרי 

ומגודלי� בנעוריה� לתורה ' הע� שככה לו מבקשי ד
 .'ועבודת ד

 

ה יושב ולומד "והנני מקנא ב� שאתה ב) ב"ע' ברכות ז(לקנאות 
 �        .ויראת שמי� חופ� עלי

        ): וכא� כתב רבינו בענוותנותו מנהמת ליבו הטהור(    
 ?כלית חייומה ת? מה אני? ? ? ? ואניואניואניואני

ש "נא ממ� שתזכירני בתפלותי� שאזכה לחזור בתאבקשה אבקשה אבקשה אבקשה 
ק "ש שלא אבוש ולא אכל� ולא יכלמו בי אבוה"ולעשות רצו� אב

 .א"זיע

מאד מהפרפרת דבר נאה ומתקבל נאה ויאה למי שאמר� נהנתי נהנתי נהנתי נהנתי 
בפני� ' עי(א "ק קרשאנוב זיע"ל אבדק"שלמה זצ' ק ר"ה  הגה"ה

ר שלא אחטא "ויה(ולי אפשר וא, )מאמרי קודש על תהלי�' הס
        לומר כי כונת ותכלית ) בלשוני

  ניצוצי אשניצוצי אש

ט "ר הקוה"ק מר
 אדמו"מכ
  א"זיע

שתעלה מעלה מעלה בהתמדה ר ר ר ר """"יהיהיהיה
 ה הקדושהתורההצלחה בלמוד וב

�        , יראת שמי� מתו
שמי� יהא חופ� עלי� כל היו� ויראת ויראת ויראת ויראת 

' בשבת� בבית� ובלכת� בדר� בש
 .'ובק

ל כי ביראת שמי� מותר "בחזכתוב כתוב כתוב כתוב 

  שיחת קודששיחת קודש

  ע"מ תש"פרשת תז
  ל"לבני חו

' ' ' ' אשה כי תזריע וילדה זכר וטמאה שבעת ימי� וכואשה כי תזריע וילדה זכר וטמאה שבעת ימי� וכואשה כי תזריע וילדה זכר וטמאה שבעת ימי� וכואשה כי תזריע וילדה זכר וטמאה שבעת ימי� וכו
        ))))גגגג- - - - בבבב, , , , יביביביב((((' ' ' ' וא� נקבה תלד וטמאה שבועיי� וגווא� נקבה תלד וטמאה שבועיי� וגווא� נקבה תלד וטמאה שבועיי� וגווא� נקבה תלד וטמאה שבועיי� וגו

 
החילוק בי
 זכר לנקיבה דבזכר טמאה שבעה להבי
 להבי
 להבי
 להבי
�והנראה דכל מושג של , ימי� ובנקיבה שבועיי


, טומאה וטהרה הוא רק לאחר חטא האד� הראשו
דהרי לפני החטא היה כל כולו טוב ולאחר החטא 

        .נעשה עירוב טוב ורע
טומאת נחש הקדמוני היה הרבה יותר אצל ועיקר ועיקר ועיקר ועיקר 

�לכ
 בנקיבה , אחריהדהוא רק נמש� , חוה מבאד
' ובשעת מעשה הי, שכל הטומאה באה על ידה

כ הטומאה של חוה יותר מהטומאה של אד� "ג

הדי
 הוא שתהא טומאת נקיבה כפולה , הראשו

        .מטומאת זכר
שימי טהרה מרובי� בכפל  ,טובה מרובהומידה ומידה ומידה ומידה 

שהיא  ולכ
 אצל זכר, כפליי� על ימי הטומאה
שלושי�  טמאה שבעה ימי� ולעומת זה יש לה

, כ"ובנקיבה ג, ושלושת ימי� של ימי טהרה
כ "כשהטומאה בכפליי� הרי ימי טהרתה הוא ג

�והנלמד מזה שכל עני
 הטהרה בכוחו , בכפליי
ולכ
 הטהרה , לבטל את טומאת הנחש הקדמוני

�עד שיערה עלינו , צריכה להיות בכפל כפליי
ויעביר רוח הטומאה מ
 , ה רוח טהרה ממרו�"הקב

  .את גואל צדק במהרה בימינו אמ
האר" בבי
  

 'ד' המש� בעמ

 'ג' המש� בעמ



 

 

 

 ג

 ג

 ע נולד לאביו"מקאמינקא זי) השני(ק רבי שמואל "הרה
 ע מהיכלא קדישא של מרן אור שבעת"ק רבי צבי זי"הרה

  .ע"זי' ט הק"הימים הבעש
 ע היה מתלמידיו של"רבי שמואל מקאמינקא זיק "הרה

הוא היה תלמידו של ע ש"המגיד הקדוש מטשידנוב זי
ולאחר פטירת רבו הקדוש , ע"זיהגדול ממעזריטש  המגיד

ק רבי "נעשה תלמידו של סניגורן של ישראל הרה ,ל"הנ
  .ע בעל קדושת לוי"מבארדיטשוב זי לוי יצחק

 גאונותו וחריפותו העצומה וקדושתו הנוראה של רבימלבד 
 היה גם בעל צדקה גדול שאין באפשרי לתאר, ע"שמואל זי

  . זאת
. בדוחק והוא התפרנס, לק לעניים כל מה שנתנו לויחממש 

ולוה  ואם היו מביאים לו כלי כסף וכדומה נתנם במשכון
  .כידוע ומפורסם, עליהם מעות וחלקם לעניים

* 

ן מדוע עושה כ, אחת שאל אותו אחד ממקורביופעם 
המעות שנותנים לו האנשים הרבים שנוסעים אליו מחלק ב

א די לו בזאת אלא שעוד ממשכן כליו לעניים ול הכל
ב "והוא וב, עליהם מעות ונותנם לעניים הווחפציו ולו

. פחותים וגרועים שאין זה לפי כבודו משתמשים בכלים
אצל מורי ורבי הקדוש המגיד  וענה לו שני דברים ראיתי

והתחיל  .אני מתנהג כך ל ובעבור זאת"מטשידנוב זצוק
אברך קבעתי אותי  וינאהנה כד ה, לספר להם בזה הלשון

ופעם אחת , ל"הנ ללמוד בבית מדרשו של רבינו הקדוש
שדבר גדול הוא ' יראים'עלה ברעיוני לאשר מבואר בספרי 

אחד שיעורי  לזאת אבטל יום, התהלים בלי הפסק לומר כל
במשך כל  ערתי בדעתי שבודאייוש, מר תהליםולימודי וא

השכם  קרטתי בבויהיום אגמור כל התהלים ועמדתי ממ
 להיותיכף אחר התפ ,והתפללתי עם המנין הראשון

התחלתי לומר תהלים ואמרתי כל היום בלי הפסק 
לי לומר עוד כעשרה קפיטלעך ' לפנות ערב הי וכשהגיע
ת אגמור כל "בעזר השיושמחתי בלבי מאד ש ,עד הגמר

  .הפסק התהילים בלי
 פתאום נכנס לבית המדרש המשמש של רבי הקדושוהנה 

, ואמר לי שרבי הקדוש קורא אותי לבוא אליו ,ל"הנ
באצבע שעוד יש לי לגמור איזה קפיטלעך ויצא  והראתי לו

, ל"איזה רגעים נכנם עוד הפעם המשמש הנ משם ובעבור
הקדוש גער עליו בהקפדה וציוהו לומר  ואמר לי אשר הרב

ואפסיק מאמירת התהלים , אליו לי שתיכף ומיד אבוא
מאמירת התהלים ונכנסתי  יכשמעי זאת הפסקת, כעת

עלי דוי שכל יגיעותי  ולבי היה, תיכף לבית רבי הקדוש
הקדוש התחיל  אך מה אוכל עשות והנה רבי, היה לריק

כשקרא  לגעור עלי בקול בזה הלשון למה לא נכנסת אלי
מחריש  ואני עמדתי, אותך המשמש שלי בהפעם הראשון

יש  נחוץ לדעת מה זה שהוא מקפיד עלי כל כך איזה ענין
 צריך לו' ונודעתי שבא אליו איש אחד שהי, לו לדבר אתי
ולאשר שרבי הקדוש לא היה לו אז מה ליתן , איזה פרוטות

, לזאת קרא אותי שאאסוף עבורו הפרוטות האלה ,לו
לפייס את רבי הקדוש וספרתי לו מכל היגיעות  והתחלתי

טלתי את שיעורי הלימוד שלי היום יהיום וב שיגעתי כל
התהלים ולאשר בעת שקרא אותי  שאגמור כל יכד

בדעתי שבעוד חצי שעה אגמור כל  ל שערתי"המשמש הנ
  .תיכף התהלים לזאת לא נכנסתי

 כבר אמר לי המשמש, לי רבי הקדוש בזה הלשוןענה 
 שהראית לו באצבעך שאתה אומר תהלים ורמזת לו

להם לומר הנותן צדקה לא יתן יותר מחומש ' המבזבז הי ל בלשון זה"חז
השלם  ל מדברים מאדם"שיעור צדקה עד חומש אך האמת הוא שחז או

את עצמו  להצילבמדותיו ומקיים סור מרע ועשה טוב ואין נחוץ לו 
 ג"מצוה מהתרי רק שהוא מוכרח לקיים מצות צדקה שהוא, בהצדקה

אם רוצה לבזבז לא  ל שיעור וגבול שאף"לזה האיש נותנים חז, מצות
וגרוע ומלא עונות ופשעים  איש חסר, יבזבז יותר מחומש אך איש כמוני

, בצדקה פרוק כמו שנאמר וחטאך ,ונחוץ לו בהצדקה להציל את נפשו
עור בעד עור וכל אשר לו יתן בעד , הוא כן הלא פסוק מפורשואם 
בדעתך שכל אדם אף הגרוע ופחות המלוכלך  ואם כן איך עולה, נפשו

  , חומש עצמו מכפר אסור לו ליתן רק בעונות ופשעים
ואומרים לנו , ה מלמדים לנו מה לעשות"הקדושים ע ל"בעצמך חזוהגע 
 לנו שמחויבים אנחנו לקיים וכן אומרים, ו"לעשות שום עבירה ח לבלי

  , המצות
שיעור בהמצוה  צדקה נותנים לנו מהמצוה הזאת מצותוכשמדברים 

בתשובה  עוזר לו שחוזר ת"ו והשי"אבל אם אדם שעבר עבירות ח, הזאת
ל "איך יעלה על הדעת שחז, ל"כנ ונותן צדקה לכפר העבירות שעשה

ר בדאי ולא הלא זה דב, להציל את נפשך אומרים לזה האיש אסור לך
היפך דברי הפסוק  מלבד שאין בידם לאמר כי, ניתן להאמר כלל

ל חוץ מזה הוא דבר שאין לו "יתן בעד נפשו כנ המפורש וכל אשר לו
ואך היצר הרע מטריד , אסור אתה להציל את נפשך לאדם שחר לומר
ואחר כך , ל"לעבור עבירות רח וממיתו, ומעבירו מדעתו את האדם
 ומפתהו בערמומותיו שאדם, ליתן יותר מחומש שאסור לו יאמר לו

  , השלם הוא
על נפשי  כי איש מלא עוונות אני ונחוץ לי לכפר, לא כן בניאך 

את נפשי  אני ליתן כל מה שיש לי להציל ולזאת מחויב. בהצדקה
   ...ל הזהב"עכ ,ל"משחת כנ
כחד מקמאי במדותיו וצדקותיו והיה נאה  וראו איך שהיה כמעטהביטו 

 )פנחס בית. (מקיים דורש ונאה

שכשתגמור תיכנס אלי אבל מה יותר טוב אם 
הלא ידעת  לעני די מחסורו ליתן לומר תהלים או

מלאכים בשמים שיש להם  שאיתא במדרש שיש
וראש יש להם אלף  כמה וכמה ראשים ובכל ראש

ובכל  ובכל פה ופה יש להם אלף לשונות, פיות
לשון ולשון מקלסין ומשבחין ואומרים כמה וכמה 

. ה"ותשבחות לפני מלך מלכי המלכים הקב שירות
, )זה המדרשחכמה מובא  בספר הקדוש ראשית(

אך , שלך ואם כן אשאלך נא האם נחוץ להתהלים
ואם , תוכל אתה ולא מלאך, לעשות טובה ליהודי

כשקרא אותך המשמש שלי הלא היה לך להבין  כן
כי הלא ידעת , אותך בשביל ענין כזה כי אני קורא

קורא לך הוא מעניינים  זה כבר שבכל עת שאני
, תיכף ללכת ואם כן איך מלאך לבך לבלי, כאלה

 אמת נכון הדבר שאמירת תהלים הוא דבר גדול
, ל כאלו עוסק בנגעים ואהלות"כמאמר רז, מאד

אם אין מזדמן בעת הזאת לעשות  אבל זהו דוקא
בעת הזאת מזדמן  אבל אם, איזה טובה ליהודי

גדול  זהו יותר, שצריך לעשות איזה טובה ליהודי
מאמירת תהלים כי אמירת תהלים יכול מלאך גם 

ולעשות טובה ליהודי תוכל אתה ולא מלאך  כן
  )בית פנחס. (הקדוש אלי ל של רבי"עכ

*  
. אחת בא מדרכו שהיה שמה כמה שבועותפעם 

בעת ביאתו מדרכו נתן המעות שנשאר  והנה תמיד
ובפעם הזה לא נתן להם  ,לו לבני ביתו כמנהג

את המגיע  ולאשר כי החנוונים באו לתבוע, כלום
 הוכרחה, שלקחו אצלם להם עבור צרכי הבית

ושאלה אותו למה , ה לילך לחדרו"זקנתי הרבנית ע
המעות שהביא מנסיעתו ואמרה לו  לא מסר לה

להם את החוב שמגיע  שהחנוונים מחכים לפרוע
זאת אמרה  כשמעה, וענה לה שאין לו כלום, להם

  לו אם כן מה יהיה עם החובות שמגיע להם וענה
יה ביכולתי האמת אגיד לך שה :בזה הלשוןלה 

 ו"באופן שיכפור ח להביא כמה מאות כסף אך
כשמעה  ה"ל וזקנתי הרבנית ע"באלקי ישראל ר
 עמדה משתוממת ולא הבינה, הדברים האלה

ל מה "ל הנ"ז הקדוש זצ"ומיד אמר לה אא, כוונתו
מבינה מה שאני אומר הלא גמרא  זאת שאינך
מן הצדקה כאלו כופר  כל המעלים עין, ערוכה היא

יכול  איך, ואם כן תאמרי בעצמך, ו"ר חבעיק
הלא אף בשביל , ו בשביל מעות"להיות לכפור ח

נפשותינו  נפשות מחויבים אנחנו למסור את סכנת
ו על אחת כמה וכמה "יעבור ח ולהיות יהרג ואל

  )בית פנחס. (בשביל מעות
*  

הלא , רבינו, ממקורביו שאל אותו פעם אחתאחד 
אל  המבזבז) .כתובות דף נ(ערוכה היא  גמרא

' ד סי"יו(ונפסק כן בשלחן ערוך  יבזבז יותר מחומש
לחלק  בדבר איסור יש ,באין חולק ואם כן) ט"רי

 יותר מחומש כי השמר פן ואל הוא לא תעשה
תעשה  ל אמרו בלשון אל הוי לא"וממילא דאם חז

  . מחלק רבינו הכל מה שיש לו ומדוע. דרבנן
 אדרבא, ל"הנ ל"ז הקדוש זצ"לו מיד אאוענה 

 גמורה שאני עושה כראוי וכנכון שאני' מכאן ראי
 נותן יותר מחומש כי הלא יש לדקדק למה אמרו

  ע"זי מקאמינקא )השני( שמואלי ק רב"הרה
  ]'חלק ב[ )ג"רת( אייר' ייומא דהילולא 

  

 

  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

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

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

        ))))וווו""""תרעתרעתרעתרע((((ר ברו� "סקאליע ב –רבי אליעזר חיי� מיאמפאלי 
    ----זזזז""""עעעעתרתרתרתר((((ר מנח� נחו� השני מלויאב טשערנוביל "רבי ברו� מאיר מאזאריני" ב

        ))))אאאא""""תרעתרעתרעתרע    ----היחס מטשרנוביל בית מרדכי הביא שנסתלקהיחס מטשרנוביל בית מרדכי הביא שנסתלקהיחס מטשרנוביל בית מרדכי הביא שנסתלקהיחס מטשרנוביל בית מרדכי הביא שנסתלק' ' ' ' במגילת יוחסי
 ובסבמגילת יוחסי
 ובסבמגילת יוחסי
 ובסבמגילת יוחסי
 ובס
– �        ))))דדדד""""קקקק' ' ' ' הההה((((ג "רלב, רבי לוי בר גרשו

ד "ר יעקב יוקל אב"ב ]ל המבורגר'רבי איציק[ו "ד אה"אב רבי יצחק הלוי איש הורווי"
  ))))זזזז""""תקכתקכתקכתקכ((((ברוד 

        ))))טטטט""""תרסתרסתרסתרס((((ר שמואל צבי ווייס מספינקא בעל אמרי יוס' "רבי יוס' מאיר ב
        ))))וווו""""תשתשתשתש((((ב "ארה – דטרויט ר ישראל פרלוב מסטולי
"רבי יעקב חיי� ב

  )ו"תרע(אר" החיי�  -ר מנשה"ד צפת ב"רבי חיי� סתהו
 אב
ויליאמסבורג  –פקוב אר אברה� שלו� מסטר"ב הלברשטא� רבי מנח� מנדל

  ))))דדדד""""תשיתשיתשיתשי((((
        ))))טטטט""""שעשעשעשע((((כלי יקר עוללות אפרי� ' ר אהר
 איש לונטשי" ב"רבי שלמה אפרי� ב –

  ))))אאאא""""תקעתקעתקעתקע((((ר יהודה לייב "יעקב מאלעסק ב' ישעי רבי
        ))))וווו""""תרסתרסתרסתרס((((ר "רבי אבי עזרא זעליג שפירא מבלנדוב ב

–  
        ))))אאאא""""תקצתקצתקצתקצ((((רבי יעקב יצחק  ' היהודי הקרבי ירחמיאל מפשיסחא ב
  ))))צצצצ""""תרחתרחתרחתרח((((] ] ] ] תקנת עזרא תקנת עזרא תקנת עזרא תקנת עזרא [[[[ר יהודה לייב "ד וואיינוטא ב"רבי עזרא אלטשולער אב

  ))))גגגג""""תשתשתשתש(((( לייב' ר יהודה ארי"בד "לובלי
 הי -ש רבי משה מרדכי מטריסק"נעקה
        ))))טטטט""""קצקצקצקצ' ' ' ' הההה((((הקנה הגדול ' ר יצחק קרא ב"רבי אביגדור ב –

        ))))וווו""""תרפתרפתרפתרפ((((ני" דער שבת יוד 'ר ברו� מויז"גר משא" בארבי משה ה
        ))))דדדד""""תרסתרסתרסתרס((((ס "ת והש"ה מליסקא טל חיי� עה"ר משה חת
 רצ"רבי חיי� פרידלנדר מליסקא ב

        ))))טטטט""""תשנתשנתשנתשנ(((( הברכת מש -ני"'י סערט ויז"ר ברו� הגר ר"רבי משה ב
        ))))דדדד""""תתסתתסתתסתתס' ' ' ' דדדד((((' "ר יעקב אלפסי הרי"רבי יצחק ב –

      ))))עעעע""""א תתא תתא תתא תת""""בבבב((((עלי הכה
 הגדול 
        ))))גגגג""""תרתרתרתר((((    ר צבי מקאמינקא"רבי שמואל ב

        ))))אאאא""""תקצתקצתקצתקצ((((ר יחיאל מיכל מזלאטשוב "רבי משה מזוועהיל ב
        ))))וווו""""תרסתרסתרסתרס((((ר יחיאל צבי מטארנא "מיגראד ב'ד ז"רבי מרדכי דוד אונגאר אב

        ))))זזזז""""תרעתרעתרעתרע((((קוב ר זאב וואל' מסטרי"רבי מרדכי ב
        ))))בבבב""""תקנתקנתקנתקנ((((פרי מגדי� ' ר מאיר תאומי� ב"רבי יוס' ב
ד ירושלי� הגאו
 רבי "ביאליסטאק אבי ראב, קאיידנוב, ריש מתיבתא במינסק -ר אברה�"עפשטיי
 ב' רבי ישעי

  )ה"תרע(ל "פנחס עפשטיי
 ז
        ))))דדדד""""תרלתרלתרלתרל((((השולח
 הטהור ' ר אלכסנדר סנדר מקומארנא ב"רבי יצחק יהודה יחיאל אייזיק ב

        ))))בבבב""""תרמתרמתרמתרמ((((רנוביל טשער מרדכי מ"לנא בארבי דוד מט
        ))))אאאא""""תרנתרנתרנתרנ(((( שירי משכיל ועוד הרבה ספרי�' ב - ר ברו� בנדיט ליכטנשטיי
"למיי בארבי הלל מק

  ))))הההה""""תקצתקצתקצתקצ(((( אור יצחק -ובאטשר המגיד יחיאל מזל"רבי יצחק מראדוויל ב –
        ))))זזזז""""תקפתקפתקפתקפ((((ר מנח� מנדל מלינסק "רבי נפתלי צבי מרופשי" ב

        ))))דדדד""""תרתרתרתר((((ר שמואל זיינוויל "טרעטי
 ברבי יהודה צבי מס
        ))))הההה""""תשכתשכתשכתשכ((((תבונה על הירושלמי ' קוב מפולטבה ב'רבי יצחק אייזיק קרסילצ
        ))))טטטט""""תשכתשכתשכתשכ((((א "ר מנח� מנדל מוישווא ת"רבי חיי� יהודה מאיר ב

        ))))חחחח""""תרסתרסתרסתרס((((ר יעקב אבוחצירא "רבי מסעוד ב –
        ))))טטטט""""תרסתרסתרסתרס((((ר ישכר דוב מדלינא "רבי יהודה צבי ב

  ))))עעעע""""תרתרתרתר((((    רבי בעריש מדאלינא

        
        

 �  אייראייראייראייר' ' ' ' הההה' ' ' ' וווויו� יו� יו� יו
  
  
  
  
  
  

 �' ' ' ' וווו    קקקק""""שבשבשבשביו� יו� יו� יו
  אייראייראייראייר

  
  
  
  
  
  

 �  אייראייראייראייר' ' ' ' זזזז' ' ' ' אאאאיו� יו� יו� יו
  
  

 � אייראייראייראייר' ' ' ' חחחח' ' ' ' בבבביו� יו� יו� יו

  

  
        

 �        אייראייראייראייר' ' ' ' טטטט' ' ' ' גגגגיו� יו� יו� יו
        
        
        

 �  יירייריירייראאאא' ' ' ' יייי        ''''דדדדיו� יו� יו� יו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

        
 �א א א א """"יייי' ' ' ' ההההיו� יו� יו� יו
  אייראייראייראייר

  

  

  
  

 � ב איירב איירב איירב אייר""""יייי' ' ' ' וווויו� יו� יו� יו

  בגו צדיקיאבגו צדיקיא
 

ז יקוי� "הצדיק בעיני כל אלי� ישברו הכל כדי שעיבקשת בקשת בקשת בקשת 
�        .פותח את ידי

א שצדיקי� במדרגת� הנעלה כל "ק נע"בסהוכמובא וכמובא וכמובא וכמובא 
וג� אולי , ז יוכלו להשפיע"בקשת� לעצמ� הוא בכדי שעי

ח ל כי פות"ש זצ"ק הר"ק של הגה"אפשר להסביר את ד
' ט הק"הבעש מר� ק של"הוא לשו� ממילא ומעצמו במא

ל כל העול� כולו נזו� בשביל חנינא בני "א על מאמר חז"זיע
נור דרכו יכי השביל הוא לשו� דר� והצדיק הוא הדר� והצ

        .באה ההשפעה
הצדיק אלי� ישברו ואתה נות� לה�  - כאשר עיני כל ולכ� ולכ� ולכ� ולכ� 

צנור זה פותח י דר� ו"נור ועיז נעשה דר� וצ"את אכל� ועי
 .את ידי� ומשביע לכל חי רצו�

' שנזכה להתקדש ולהטהר ולקבל את החג הקר ר ר ר """"ויהויהויהויה
לב  -ולקבלת התורה מתו� שמחה של מצוה וחדות הלב 

 .טהור
        

 .מ. א. ל א"כ מ"עו', ט יברכ� ד"ידיד� דושומנאי מנאי מנאי מנאי 

  ניצוצי אשניצוצי אש

  'ב' המש� מעמ
  קודשמכתב 

  יג� עלינו ועל כל ישראל אמ�יג� עלינו ועל כל ישראל אמ�כותו כותו זז
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  057-796-2493: להארות הערות וכל עני� נית� לשלוח לפקס המערכת

  -א -ההתנהגות כתגובה
  

  מולדותתכונות 
התוקפנות היא יצר "טועני� כי יש 
כלומר ישנ� אנשי� שחלק , "מולד

. ממכלול תכונותיה� היא התוקפנות
הרי , ח ריסו" מוגבלוהיות ולאד� כו
אחרי שמגרי� את , שבשלב מסויי�

  .הוא יתפר* בחריפות, הילד התוקפ"
אנו כיהודי� מודעי� לכוחנו , אול�

ולחובתו של כל אד� לעבוד על 
מידותיו ולשבר את טבעו וכדברי 

צעטיל 'ע ב"זי ענסק'א מליז"ק ר"הרה
הרי , "עד שיתהפ+ לטבע שני" -'קט"

מוטלת שעל המחנכי� ועל ההורי� 
החובה להשקיע בכ+ ה" באופ" כללי 

  .וה" באופ" פרטי
מגלי� ילד בעל נטיות כאשר 
יש להתייחס אליו באופ" , תוקפניות

ספציפי בנקודה זו ולמנוע ממנו להגיע 
למקרי� של התפרצות על ידי שיחות 

ההפסקות חלוקת  .ומבצעי� שוני�
לטבלה מסודרת וציו" כל מקרה של 

ה� אמצעי  - התגברות ושל הבלגה
  .מצויי" לבלימת אלימות

  חולשה אישית. ב
נובעת האלימות מחוסר לעיתי� 

הילד מרגיש שאי" לו  - ביטחו" עצמי
אי" לו , אפשרות להשפיע על החברה

יכולת מילולית נאותה כדי להציג את 
ממילא לעיתי� , דעותיו בפומבי

ות הוא ינסה להשפיע ולהביע ובקר
  .כוח על ידי אלימות

עצמי נמו+ ג� הוא ממקורות דימוי 
ילד בעל חסכי� רגשיי�  - האלימות

ינסה למשו+ את תשומת הלב 
, העיקר - הנדרשת לו בצורה שלילית

  ...שידעו שהוא קיי�
יו" כ -"כלי של החלשי�"נקרא והוא 

שהחלש משתמש באלימות כדי 
האמת הוא , לחפות על חולשתו

איזהו גבור ) אבות(כמאמר התנא 
, היינו יודע להתאפק, בש את יצרוהכו

גיבור א� אתה לא יודע והנ+  אז אתה
וזאת צריכי� ! אתה חלש נקמה משיב

  .להחדיר בה� שוב ושוב
אלימות נובעת ג� מחוסר אמו"  

הילד לא מאמי" שיש אפשרות  - בזולת

 

  פרקי חינו�פרקי חינו�


  הרב שמואל שטר
 �  ויוע" חינוכיויוע" חינוכימחנ� מחנ

        שיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודש
  'ב' המש� מעמ

ההרי� והגבעות והתחנ� אצל 
השמש והכוכבי� ימי� ונהרות 
שיבקשו עליו רחמי� שיזכה לעשות 

דעת האמיתי תשובה עד שהגיע ל
שאי� הדבר תלוי אלא בי וא� אי� 

אז נת� את ראשו בי�  ,אני לי מי לי
יו ובכה בבכיות נוראות בתשובה ברכ

ותיקוני� על העבר בתשובה 
אמיתית עד שיצאה נשמתו ויצאה 

א ב� דורדיא "בת קול אשרי� ר
        .ב"שאתה מזומ� לחיי העוה

לזאת משו� שנשמת ישראל וזכה וזכה וזכה וזכה 
פ שחטא ישראל הוא וחלק "אע

ולכ� בתשובה , אלוקי ממעל ממש
ע יכולי� להתהפ� מ� "אמיתית לבוכ

א הייליגער א הייליגער א הייליגער א הייליגער "ולהיות הקצה אל הקצה 
י "ע, "איד א הייליגע בעל תשובהאיד א הייליגע בעל תשובהאיד א הייליגע בעל תשובהאיד א הייליגע בעל תשובה

ה -י שלהבתלהבת רשפי אש קודש 
הבוער בלב כל אחד אשר בש� 

        .ישראל יכונה
זה בכה רבי יש קונה עולמו ועל ועל ועל ועל 

' שמח רבי'דלכאורה , בשעה אחת
ל ולמה היה לו לבכות הרי "הול

בסופו של דבר הוא הגיע לתיקו� 
ה ל שדווקא לכ� בכ"אלא י, השל�

דורדיא � ב א"רבי דלאחר מעשה דר
נתעורר רבינו הקדוש לתשובה 

פ א� יש קונה עולמו "ולחשבהנ
בשעה אחת הרי כמה שעות אחת 
יש לנו במעת לעת ומה אנו עושי� 
ע� שעה אחת הלזו כדי למלאותה 

ז "ש יפה שעה אחת בעוה"כמ, כראוי
ב "ט מכל חיי העוה"בתשובה ומעש

        .י"ירח� המרח� ישמור עלי ועכ
ראשו� בתשובה הוא לעמוד וכלל וכלל וכלל וכלל 

זי� שטעלע� זי� שטעלע� זי� שטעלע� זי� שטעלע� "ולהיקהל על נפש� 
, ולהתרומ� מהחומריות" אויפ� פיסאויפ� פיסאויפ� פיסאויפ� פיס

עורו ישני� משנתכ� ונרדמי� 
הקיצו מתרדמתכ� התנערי מעפר 
 ,קומי לבשי בגדי תפארת� עמי

שנתנער מהחומריות ונעשה  ז"ועי
על יד "תשובה אמיתית אזי נזכה 

גאולה היינו ה" איש בית הלחמי
        .א"לימה בבהש
תשובה זוכי� לכל הישועות י י י י """"ועועועוע

ע "ולהתקרבות ולדביקות בבוכ
ג "ובצדיקי אמת ולכל הישועות ברו

        .ולקירוב הגאולה
כתב שא� היו ' ישרי�ישרי�ישרי�ישרי�מסילת מסילת מסילת מסילת ''''ובובובוב

אנשי� חיי� ביישוב הדעת 

ז� , מזלא טבא שלוחה לידידינו עוז איש האשכולותרכת ב
, ת"של� ותמי� ביראת השי ,פניו מאירות בענוות ח
, הכשרונות

  א"ק רבינו שליט"דבוק בקשרי קודש לכ
  ה האבר�"ה

  ירושלי� - א"שליט    ססססעעעעללללעעעעאברה� פאברה� פאברה� פאברה� פר "הר
  ט"מזהולדת ביתו ללרגל 

 
ק "על אדני התורה וחסידות בדר� רבוה ויזכה לגדלהת "השיית
  .מתו� ברכות ושפע קודש עד בלי די

�  חבורת האברכי� - י"חסידי לעלוב אקהל  - בש

  מזל טוברכת ב
  לידידנו

  והנעלההחשוב 
  מחזיק ברכהכלי 
ישכר דוב ר "הר

  ו"הי הרשלר
שמחת לרגל 

  אירוסי הבת
  .ט"במז
  

        י נשמתי נשמתי נשמתי נשמתוווולעיללעיללעיללעיל  
  ל"ז יוס� יהודהיוס� יהודהיוס� יהודהיוס� יהודהר "ב� הר מאיר יעקב קאפלמאיר יעקב קאפלמאיר יעקב קאפלמאיר יעקב קאפלר "הר

  א"אייר תשנ' ע ח"נלב
  .ה . ב . צ . נ . ת 

  ח"רודצו, י בנו ידידינו החשוב"הונצח ע
        ירושלי�ירושלי�ירושלי�ירושלי�    ----ו ו ו ו """"ישראל משה פרוימובי' היישראל משה פרוימובי' היישראל משה פרוימובי' היישראל משה פרוימובי' היר "הר 

        

הגדולה לא 
התייאש כלל א! 
כשראה שאי� לו 

במר , דר� תשובה
נפשו הל� הוא אצל 

פ האמיתי "ובחשבהנ
היו זוכי� לכל 
המדריגות הגבוהות 

, ט"בתשובה ומעש
בר� טכסיסו 

הוא נוטל ר ש"הראשו� של היצה
מהאד� הזמ� שלא יהא סיפק 

פ ומבלבל "בידו לערו� חשבהנ
אותו תמיד בכל האופני� שלא 

ועל כ� , פ"יוכל לחיות בחשבהנ
כלל ראשו� בכל עת הוא 

פ להיות ער ולא ליפול "החשבהנ
ומידה , ל"ז רח"לתרדמת העוה

ט הוא "טובה מרובה שעבודת היצ
פ "ז א� ורק להיות בחשבהנ"כה

ידע מה חובתו וישוב הדעת ול
שהרי בראשית בשביל , בעול�

כ צרי� "א, התורה ובשביל ישראל
לידע ולהודיע מה חובתי בעולמי 
ולזכור תמיד שכל העול� נברא 

דער חסידישער דער חסידישער דער חסידישער דער חסידישער "רק בשביל 
, "חניוק דער כולל יונגערמא�חניוק דער כולל יונגערמא�חניוק דער כולל יונגערמא�חניוק דער כולל יונגערמא�

היושב ולומד תורה מתו� הדחק 
        .טהורה' ביראת ה
מהבעלי מוסר שהיה בחור ואיתא ואיתא ואיתא ואיתא 

נובהרדוק שישב אחד מתלמידי 
 ד עד שנפלה"ולמד בלילה בביהמ

עליו תרדימה וכ� נשכב על אחד 
ובבוקר כשאחד , ד"מספסלי ביהמ

ד הגיעו "מהגבירי� של ביהמ
לתפילת שחרית וראה את הבחור 

ד נתמלא עליו "כ� בשכיבה בביהמ
ח "ניגש ש� אחד מהת, רחמי�

אל תרח�  :לאותו הגביר באומרו
וא הרחמנות ה ,עליו יותר מדאי

הוא ישב ולמד כל , עלי� ולא עליו
הלילה ואתה שכבת וערבה ל� 

כ הדעת נותנת כי עלי� "וא, שנת�
        .הרחמנות

לעניינינו שכל המחשבות נחזור נחזור נחזור נחזור 
האלו צריכי� להביא את האד� 
להתרוממות הדעת והנפש 

ז נזכה לתשובה "ועי, פ"ולחשבהנ
והנה לתשובה יש . שלימה האמיתית

ראה ייש תשובה מ, הרבה מדריגות
כתשובת רבי , ויש תשובה מאהבה

� עד "וכתשובת הרמב סעדיה גאו�
שיעיד עליו יודע תעלומות שלא 

וכל כמה שיעשה . ישוב לכסלה עוד
תשובה עליו לידע שעדיי� לא התחיל 

אבל העיקר , כלל בתשובה
ב של תשובה הוא "שבעיקרי� הא

, חרטה על העבר וקבלה על העתיד
 ז יעלה ויתעלה במדריגות"ועי

ויזכה , ויל� מחיל אל חיל, התשובה
ג "לכל הברכות והישועות ברו

 .ס"ולכט

. להסתדר ע� חברי� בצורה אחרת
חסרי� לו כישורי� חברתיי� 

אל קבוצה זו נית" , הגורמי� לאלימות
ג� לצר) את הילדי� שלא מביני� 

ה� , שהאלימות תגרור אחריה בעיות
  .את הטווח הקצר בלבד רואי�

א הגברת הבטחו" לכל אלו הוהפתרו� 
הסבר על , ידי�הענקת תפק, העצמי

, ועל גרורות האלימות, חיי חברה
הדרכה להשתלבות תקינה ובריאה 

הגברת החשיבות , בעול� החברתי
העלאת , של היכולת המילולית

מת" תחושה של , הדימוי העצמי
ת ורגשות ניטרול ממחשבו, "והש"

הענקת , חיזוקי�, של חוסר אוני�
והחדרת העובדה  - תשומת לב נאותה

לעומת  לשהפירושה חו שאלימות
המתבטאת בהתאפקות  -עוצמה

 �יכל אלו ה� כלי� חיוני, ובהתגברות
  .ונאותי� להפחתת רמת האלימות

  ימותלתסכול מביא לא .ג
לא יכול להתהל+ ע� מטעני� בתו+ אד� 
 הוא מנסה לפרוק משא בהזדמנות, ליבו

אד� מתוסכל מחפש , הראשונה שנוצרת
ודרכו הרווחת , כיצד לפרוק את תסכולו

של המתוסכל להשתחררות היא פר* 
ילד רעב שחוזר הביתה  .אלימות מהיר

מחפש אי+ לפרוק את  -לא מוכ" והאוכל
או  תלמיד שנכשל במבח". כעסו

שמתאמ* מאוד ובכל זאת לא מבי" את 
  .ראשונההמתפר* בהזדמנות  -הנלמד

שנער+ הוכנסו ילדי� לחדר מלא במחקר 
, צעצועי� א+ נאסר עליה� לשחק בה�

ש+ הותר לילדי� רק לאחר גירוי מממו
ושברו את כל  הרסו א+ ה�, לשחק

קבוצה נוספת שהוכנסה . הנקרה בדרכ�
לא  -לחדר זהה והורשתה לשחק מיד

 -כלומר, אלא נהנתה בחדר, קי�גרמה לנז
  .לתוקפנותהתסכול הוא גור� ישיר 

נובע מהגבלת הילד  - שרירותיתסכול 
. בתחו� מסויי� ללא סיבה נראית לעי"

ללא הסבר  -יול נחשקביטול של ט
ללא סיבה  יסורי�הטלת א, מתאי�
אלו גורמי� להחרפת  כל מוצדקת
התיסכול ג� יגבר כפול שהילד , התיסכול
ירוע וככל שהוא התאמ* או חפ* קרוב לא

  .בו
ומתוסכלי� רבי� פורקי� את כעס� היות 

יש לדאוג להמנע ככל , בצורה אלימה
בא� , האפשר מתסריט שמוביל לתסכול

אי" ברירה והגעת� למצב שהילד 
נסו לפצות אותו , כועס ומתוסכל, מאוכזב

 -ר מתאי�סבי ה"או להרגיע את רוחו ע
ר+ שהוא ולא נעצור אותו בכל ד במידה

  בגליו� הבאמש, ה .עד שירגע
  

ק בעל "ק הרה"נ כ"זה מוקדש לטוטור 
  ע"ני- זי'מויז "ישועות משה"

 


