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ז "ע מעניני עוה"דהיינו שיתרוממו וירוממו א תרומהי "אז העצה ע, יתבר�
 יקחו לי תרומהושזהו ' ותאוותיו והנאותיו אז ה� יהיו כל כול� שלו ית

ויקחו ' ז יזכו להיות שלי בחי"י התרוממות מעניני הגו� ותאוות עוה"שע
ז ורק כ� זוכי� "יש לזכור שצריכי� לפרוש לגמרי מהעוה ז לכ�"לי ועבו

ת להיות "ת ואל השי"ע להשי"ויקחו לי לקחת א' בחי ,ע"לידבק בבוכ
   .לגמרי בשלימות' דבוקי� בו ית

מכל תורות ושיחות  ז"עכ ו ובמאמריו א�השגה ב שו� אי� לנואמנ� ו
י שאנו רואי� מזה "ע ללמוד מוסר בפשטות צו שטייגע� לנו הצדיקי� יש

יש יותר  כ א� לנו"ממילא א כול� רוחניות כל היו אי� שאלו הצדיקי�
 כ יראה תמיד"גהיכ� שהוא אוחז  א במצבו ובחינתו"להתעלות כ

   ,ז אלא להתרומ� ממנו"ע בעוהז ולא לטבו"להתעלות מהעוה
קוד� ש ע"זי יסוד ושורש העבודה' בהייליגע  שמסופר על דיד "וע

  .גבוה יותר מ� זה העול�פטירתו אמר שזכה להיות טפח אחד 
ז "ג עוה"בעצמו ולהתעלות מע להתעלות א"אולימוד לכ שזהווממילא 

נ� ובכל המובני� שכלולי� ויש ז בכל הפשטי�"ולא ליפול לעוה ועניניו
ל אלא תמיד להיות בהתעלות והתרוממות "רח העול� השפל ו�תב

  .שכרו הרבה מאוד בזה ובבא כ� כמה שיותר עושי� כ� כי אז ,ז"מהעוה
יש  � הבאעול: שפירש כ� ני�'האמרי חיי� מויזאומרי� בש� בעל ולכ� 

ל "ולהנ, "נאר פאר א ערליכער איד"ז אי� לכל יהודי "לכל יהודי א� עוה
ז אז יש שלוות "י שמתעלי� מהנאות עוה"אוד כי דווקא עהוא מוב� מ

ו "ז כי אז אינו טרוד אחר תאוותיו ח"ושמחת הנפש ויכול להנות א� מעוה
ת ה� בחלק הרוחני וה� בחלק הגשמי ואז "ושמח בחלקו שנת� לו השי

ל שדווקא ורק "ק הנ"ולכ� אמר הה, אשריו וטוב חלקו בזה ובבא
  , שמתעלי� ממנוי "ז ע"יוד יש עוה' לערליכע
ובש� עוד צדיקי� כמה  א"� מלעלוב זיע"מר� הרשנשאומרי� בש� וכמו 
ולכ� , ז למי שאינו שקוע בו"ז למי ששקוע בו וכמה טוב עוה"ו העוה"רע ח

  .ל"ב וכנ"כ עוה"וכש, ל"ז וכנ"ז אז דייקא יש לו עוה"י שמתרומ� מעוה"ע
 תרומה יקחו ליו כ"ולכ� יש לדקדק במש ,ס"פשטי� עא' אי ק"הבתוהנה ו

' ל לא פי"ויש לדקדק ולהתבונ� בזה שרשיז לשמי לי היינוי "רשופי
ת היינו לרשות גבוה ולרשות הקדש "כפשוטו ויקחו לי להביא� להשי

\  

 

        

  

  6:30  6:09  5:00  לאנדא�

  5:05  6:05  6:40  

  4:50  6:04  6:44  
  5:16  =  6:45  

 ירושלי�

  בארא פארק

  בני ברק

  דברי תורהדברי תורה

 המשפיע צ"ממורינו הגה
        א"ד דקהילתינו שליט"אב

        
        ג''תשע אדר' ו

   דדדד""""גליו� תרגליו� תרגליו� תרגליו� תר
 קודש שבתזמני כניסת ויציאת 

 

            תרומהתרומהתרומהתרומה    פרשתפרשתפרשתפרשת

  ע"תש תרומהפרשת 
  אר� ישראל

אל משה לאמר דבר אל בני ישראל ' ר הוידב
ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו 

   )ב, כה ( תקחו את תרומתי
האי  ר"אדמו מר�ק "כ 'הק מאמר מזקניאיתא 

היינו א� ה�  ויקחו לישפירש  א"זיע סבא קדישא
ואבדיל אתכ� מ� "כ "עדשרוצי� להיות שלי 

' י ש� רואי� שהפי"וברש ,"העמי� להיות לי
ה כא� "להיות לי היינו להיות שלי וממילא ה

ע להיות "רוצי� לקחת א היינו א� ה� ויקחו לי
ולהיות כל כול� שלו  ע"להתדבק לבוכושלי 

ק "ובדק הבית ככל התרומות לביהמ
ד "שיל לי לשמי' בכל הדורות אלא פי

הוא שהתרומה תהיה לשמה ' שהפי
בלבד ולא לש� ' לש� שמי� לש� ה

� ו אלא כולו לש"ה פניה אחרת חאיז
ת לבדו ולא לש� "לכבוד השי שמי�

פניות של כבוד המדומה או כדי שירויח 
שצרי�  ב אלא"ז או לעוה"מזה בעוה

  .אכ� להיות לש� שמי�

  )ב, כה ( דבר אל בני ישראל
 ,דבר אל בני ישראל, 'ח הק"האובכתב 

צרי� לדעת למה לא הספיק במה 
אמר והדבר מוב� שלבני שקד� לומר ל
 לאמר ל"צאו לא היה  ,ישראל יאמר

 ,ויספיק באומרו דבר אל בני ישראל
�  ):יומא ד( ל"ז ש"מ ד"ע ל"ונ מני

א בבל שהאומר דבר לחבירו שהו
 אל משה' דתאמר שנאמר וידבר 

הדברי� האלה יצטר�  פ"וע ,לאמר
 כ"שאל ,לומר דבר אל בני ישראל

יחשוב משה כי לא בא אלא לתת 
חובה מני�  ,רשות שאי� זה בבל תאמר

ולדר� זה תמצא מרגוע  ,'דבר וגו ל"ת
לנפש� בכל התורה כולה שאמר 

כי בכל , הכתוב לאמר וחזר לומר דבר
 ,מצוה צרי� לומר לו לאמר ודבר

היה נשמע שחובה ובאחת מהנה לא י
עליו ה� הדברי� לאומר� לה� אלא 

  . ל"עכ ,רשות
ובאחת מהנה ' ח הק"ש האוה"מב "וצ

שלכאורה , לא יהיה נשמע שחובה עליו
למה לא יספיק באומרו דבר אל בני 
ישראל גרידא דמשמע מזה חובה וציווי 

ולמה , שידבר הדברי� לבני ישראל
  , צרי� לכתוב לאמר

' ברי הגמל בהקד� ביאור ד"יואולי 
מניי� לאומר דבר לחבירו שהוא ל "הנ

 בבל יאמר עד שיאמר לו ל� אמור
אליו מאהל ' דוידבר  )ויקרא א( שנאמר

הביא פסוק ' ח הק"באוה[, מועד לאמר
לא אמור , לאמר, י"ופירש, ]אחר

, הדברי� אלא א� כ� נות� לו רשות
  .כ"ע

י נראה "מפרש, ל"כתב וזא "ובמהרש
ת לא אמור דדריש לאמר במלה מורכב

ולולי  ,מושכת למטה ולמעלה' והא
 ,פירושו נראה דלאמר כמשמעו

דמדאיצטרי� לאמר דהיינו שיאמר 
דא� לא אומר ' לאחרי� שמעינ� מיני

' והכא בפ ,לו כ� שהוא בבל יאמר
ויקרא ובכמה כתובי� לא איצטרי� 

דהא כתיב  ,לאמר שיאמר לאחרי�
בתר הכי מפורש דבר אל בני ישראל 

 'א באומר לחברו כו"למד דאלא ל' וגו
ב "הנה ע� כל הפירושי� עדיי� צ ,ל"עכ

, דהלא פסוק זה היא בציווי הקרבנות
ואי� שיי� לומר שישנו בבל תאמר על 

והלא כל הדיבור מיועד לבני , דיבור זה
ולא , ישראל לדעת הלכות הקרבנות

עוד אלא שג� מוב� מאליו שחובה עליו 
למסור הדברי� לבני ישראל כי לה� 

וכ� כא� בתרומה , מיועדי� הדברי�
שהדיבור מיועד לבני ישראל שיקחו 
תרומה לבניית המשכ� ואי� יעלה על 

, הדעת שיהיה בבל תאמר על דבר זה
וכ� בכל המצוות שמיועדי� לבני 

והלכותיה� ' ישראל שידעו מצוות ד
למה לי לימוד מיוחד שאינו בבל 

וכי תימא שהג� שכא� לא שיי� , תאמר
מ נכתב לאמר מיותר כדי "בל תאמר מ

מר� וחסד מובא מ הוא כא� שהג� שבסת� צדקהוהחידוש 
כ זה "א� ניתנה לש� איזשהו פניה אחרת ג' שאפי 'הק ט"שהבע

הצדקה וחסד נעשתה  לאחר הכל אזי � סו�כי סוש "נקרא כמו לש
ו ' ולכ� אפי ,כ השיג התכלית ש�"א, כבר ויהודי� נהנו הימנו א� אינ

   ,ש יש לו חשיבות גדולה"לש
ת אומר שכא� אינו כ� "ק אומרת שהשי"י שתוה"כא� אומר רשולכ� 

ש ובלא "אלא כא� צדקה זו צריכה וחייבת להיות בדווקא כולה לש
לי  –ויקחו לי תרומה כשאר צדקות אלא פניות אחרות ושלא 

  .ש"לש לשמי
 צרי� להיות לשמהכ יש להבי� באמת מה טע� שכא� "שאאלא 
  , ש"לש וכולו
וחסד זהו  באמת כל צדקהשהתורה מלמדתנו  ל שכא�"י אלא

קוד�  כא� א� עכשיו ,ש"א� אינו כולו לש' ואפי חשוב מאוד
נתי ועשו לי מקדש ושכ" כ"וכמש ק"שהולכי� לבנות ביהמ

זה הכנה  עבור כדי לזכות להשראת השכינה צרי� אז לכ�, "בתוכ�
  , מפרשי�בא משמו כמוומיוחדת 
כל טוב ה ק שאמנ� בסת� צדקות"אומרת לנו כא� תוה במילא

א� כדי לזכות , ל"בכל אופ� וכנ וכל צדקה וחסד חשוב מאוד ויפה
יות צרי� לה י שתשרה בזה המשכ� לזה"ע 'לקבלת אור השכינה הק

ל ואז יזכו "שזהו ויקחו לי לשמי כנ, לשמה התרומה ממש שיהיה
כי כדי , ל"כנ לזכות להתרוממות להמש� ויקחו לי תרומה שהיינו

, להיות הכנה של התרוממות כנגד זה ג� להתרוממות צרי�לזכות 
' י שמתעלה מנגיעותיו האישיות ותור� לה"ע ש"לש דהיינו תרומה

ז דייקא יזכה שא� "ש ועיד"ו אלא לש"לבדו ולא עבור פניות ח' ית
כ תביאהו להתרוממות "ז ג"ההשראת השכינה שתהיה ש� עיד

  , ל"ז שזהו ויקחו לי תרומה כנ"מנגיעותיו עצמו ומעניני עוה
ק "לקדושת ביהמ זהו דייקא ההכנה הראויה והנצרכתולכ� 

י לי "רש' כמו שפי, ויקחו ליצרי� להיות  ז"ועבו ,והשראת השכינה
ז ויקחו לי "ועבו ועשו לי מקדשכ בהמש� "ל וכמש"נלשמי וכ

שההכנה לבית המקדש  דהיינו י לי לשמי"פירשכמו שו תרומה
ז נזכה לושכנתי "ש ועי"שכל מעשינו יהיו לש באופ� צריכה להיות

ק וקדושת השראת השכינה "ביהמ לזכות בזה לקדושת בתוכ�
  , י"עלינו ועכ

ה השכינה אצל כל ז שרת"השראת השכינה תו� המשכ� עידי "שע
של המשכ�  בתוכו ל"ש ושכנתי בתוכ� ודרז"א מישראל וכמ"או

י ששרתה במשכ� "דהיינו שע ,א"אלא בתו� כאו רמלא נא לבד
להיות כלי  א צרי� לראות להכי� עצמו"כלכ� ש ,שרתה ג� בתוכ�

ולהתקדש ולהיטהר  בתוכו לקבלת השראת השכינה מוכ� וראוי
 השראת השכינהז זוכי� ל"דעי יכ, ש ומידות טובות"בתורה ויר

. ואז זוכי� שיהיה השראת השכינה בתו� כל אחד ואחד, הנכונה
  .י"המרח� ישמור המרח� עלי ועכ ירח�
שתמיד צרי�  ל"העני� הנ הכל נקשר לעני� שדיברנו מקוד�ולכ� 

ז אלא תמיד להתרומ� "עוהעומקי הלראות לא ליפול בטביעה ל
 התרוממותבמימות ליל� ותמיד לזכור בתמידות ובת, ממנו

 וא� כל מעשינו, דר� רוחניתבז "עוהה כמה טפחי� מ� בהגבההו
א� לוקח עצמו  ויקחו ליוזהו . יכולי� לזכות לכ� אז ש"לש יהיו

ו ו תרומהלז ומתרומ� ממנו יכול לזכות "מהעוה להתרוממות שיהי
  .כל מעשינו יותר לש� שמי�

        שיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודש
            רררר""""עטעטעטעט    רררר""""מר� אדמומר� אדמומר� אדמומר� אדמו    קקקק""""ק כק כק כק כ""""מפמפמפמפ

 אאאא""""שליטשליטשליטשליט

 'ב' המש! בעמ

 ולמזהיר ולנזהר שלומי� ת� כימי נהר= זמ� תורה לחוד  –זמ� תפילה לחוד = ת "נא לא לקרוא בשעת התפילה וקריה

  קול רינה וישועה באהלי צדיקי	

הננו לשגר בזה מיטב ברכותינו אל ידידינו וידיד כל , בהודיה לפני שוכ� מעונה
, האי מרגניתא טבא ,מרבי� תורה וחסידות לעדרי�, שראל איש האשכולותבית י

ט "הקוה תינודי� רפיש מדבית מרנ� רבו, נער� באראלי קודש הילולו בנזר ועטרת
  ת"שכ, לבית אבותיו עטרת, ת"ענ� ע� אבו, א מלעלוב"זיע
        ראש הכוללראש הכוללראש הכוללראש הכולל    - - - -     אאאא""""שליטשליטשליטשליט    בי שלו� סופרבי שלו� סופרבי שלו� סופרבי שלו� סופרצ מורינו רצ מורינו רצ מורינו רצ מורינו ר""""הגההגההגההגה

        א א א א """"מורינו ורבינו זיעמורינו ורבינו זיעמורינו ורבינו זיעמורינו ורבינו זיע    ק מר� אדונינוק מר� אדונינוק מר� אדונינוק מר� אדונינו""""נ הרהנ הרהנ הרהנ הרה""""וחתדבוחתדבוחתדבוחתדב
אוצר של , ס"צנמ, ש"מ בתוי"ח המו"הבה ,בנו המצויי� נישואי שמחת לרגל

  א "שליט דוד שמעו� אהר�דוד שמעו� אהר�דוד שמעו� אהר�דוד שמעו� אהר� הרב ק"בנש, ש"יר
  ממצוייני ישיבת מחנובקא

  ראש כולל נדבורנא –א "שליט אהר� דוד ראזנבוי�אהר� דוד ראזנבוי�אהר� דוד ראזנבוי�אהר� דוד ראזנבוי�צ רבי "הרה תבג "עב
  ל "זצוק ר מנדבורנאר מנדבורנאר מנדבורנאר מנדבורנא""""ק אדמוק אדמוק אדמוק אדמו""""ככככב� 
  .א"שליט מארנאמארנאמארנאמארנאר מקאר מקאר מקאר מקא""""ק אדמוק אדמוק אדמוק אדמו""""ככככוחת� 

   צ המפורס� "ת היא קד� אביו הגאוהוהברכה אח
       א"ק ירושלי� תובב"עיה ק פאפא ק פאפא ק פאפא ק פאפא """"אבדקאבדקאבדקאבדקא "שליט משה סופרמשה סופרמשה סופרמשה סופררבי 

קד� נורא , יהא רעווא מ� קד� אבוהו� דבשמיא
זכות , הבט משמי� ופקוד גפ� זאת, עלילה

 ויזכו לבנות בית נאמ� בישראל, אבות יג� עלינו
ית צדיקי� זו ומשמחת ב ,ק"לתפארת אבוה

   .י"ג עלינו ועכ"ברו יושפעו השפעות טובות
    

        המברכי� נאמנה ושמחי� בשמחתכ�המברכי� נאמנה ושמחי� בשמחתכ�המברכי� נאמנה ושמחי� בשמחתכ�המברכי� נאמנה ושמחי� בשמחתכ�
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דבר אל  בני ישראל ויקחו לי דבר אל  בני ישראל ויקחו לי דבר אל  בני ישראל ויקחו לי דבר אל  בני ישראל ויקחו לי 
        ))))בבבב, , , , כהכהכהכה((((    תרומהתרומהתרומהתרומה

        
        

ש ש ש ש """"למשתתפי הכינוס דאנלמשתתפי הכינוס דאנלמשתתפי הכינוס דאנלמשתתפי הכינוס דאנק ק ק ק """"אגאגאגאג
 טטטט""""תשנתשנתשנתשנ''''הההה

לסדר ונועדתי שמה אל לסדר ונועדתי שמה אל לסדר ונועדתי שמה אל לסדר ונועדתי שמה אל ' ' ' ' אאאאד ד ד ד """"בסבסבסבס
 בני ישראלבני ישראלבני ישראלבני ישראל

חברי הנהלת המוסדות כ כ כ כ """"למעלמעלמעלמע
ש באי "ב וכל ידידי ואנ"בארה

י שלומכו� ישגה "הכינוס דע
        .לעל� בנעימות בימינ� נצח

 �כי גדלה תשוקתי לבוא אמנ� אמנ� אמנ� אמנ
ה לש� 'להשתת  עמכ� בכנסי

' שמי� לטובת המוסדות הקד
. לצערי לא זכיתי לזה, ק"בארה

' ט הק"א� כידוע מאמר הבעש

  
  כּ 
  
 ִניתבְ תַ  ֵאת, אֹוְת�ָ  ַמְרֶאה ֲאִני ֲאש�ֶר, לככ

 ֲעש�וּ ּת , ְוֵכ�; ּכֵָליו-ּכָל ּתְַבִנית ְוֵאת, �ַהּמִש�ְכּ 
  )ט, כה(
  

  של הצדיקכמתו ח
  

הראשונה שנתקבל הרב מבריסק בשנה 
יהודי נתפס . אירע מעשה מבהיל, לכהונתו

ויהי . והוא נשפט למוות, בעבירה על החוק
ולפי , היו� והגיע מועד ההוצאה לפועל

י יש להבטיח לכל מ -תקנות השלטו� 
, שיוכל להתוודות לפני מותו, שיוצא ליהרג

לא , ולהבדיל, אומר ווידוי ע� הרב -יהודי 

  .ע� הכומר -יהודי 
  

בעיצומו של יו� . היה ג� במקרה הזהוכ� 
שבת מגיע אל הרב מבריסק שליח מיוחד 

והוא מחזיק בידו , מטע� מושל המחוז
כי על הרב להתלוות עמו , פקודה בכתב

לומר וידוי ע� אל בית האסורי� כדי 
  . הנידו� למוות

השיב בקיצור , הרב את הפקודהמשראה 
ולמה סירב . אינני הול�: ובצורה נמרצת

  ? ללכת
מאחר והוא סבור כי : ונימוקו עמוטעמו 

בהליכתו ובאמירת הוידוי הוא גור� את 
, שכ� לפי החוק, מיתתו של הנידו� למוות

סירובו , ועל כ�. לא הורגי� -בלי ווידוי 
? וא� יקחו רב אחר. בלתי מתפשרתקי  ו

  .אבל לא הוא שיעשה כדבר הזה, יקחו -

 

מאתו השליח וחזר אל המושל בידי� יצא 
, שמע המושל על סירובו של הרב. ריקות

  . והוא נתמלא חימה וזע�
וזה , מיהר לשלוח אל הרב קצי� בכירהוא 

בא ולא רק דרש במפגיע שיבוא עמו אל 
קשי�  אלא הוסי  על כ� איומי�, האסיר

וחמורי� בעונש כבד שהוא יסבול על 
עליו לבצע את , שכ� בתור רב, סירובו

אבל הרב מבריסק . ההוראה בהתא� לחוק
חזר . הוא לא הול�. איננו משנה את דעתו

ג� בפיו . ג� הקצי� למושל בידי� ריקות
נתמלא מושל . הרב מסרב: אותו סיפור

 �המחוז חימה עוד יותר וק� בעצמו והל

  .אל הרב
  
נתקפו כל  - המושל אל הרב שהגיע מ

ה� הקיפו , הבעלי בתי� באימה וחרדה
! הרב מחריב את העיר: את הרב בצעקות

והרב עומד על ! הרב ממיט סכנה על כולנו
וג� כאשר הגיע , שלו בכל העוז והתוק 

ומסר לו את פקודתו פע� , אליו המושל
ע� איומי� גלויי� וברורי� , נוספת

די� עמו מיצוי ה, בהסקת מסקנות

 .לא נרתע הרב ולא זז מסירובו -והענשתו 

אנשי , המושל עזב בחרי א  את הרב
, הקהילה נשארו מפוחדי� ומבוהלי�

, זה בכה וזה בכה, והעיר בריסק רעשה
במוצאי שבת הגיע באופ� מפתיע , והנה

ובו בשורה מרעישה כי הוענקה , מברק
הדבר !... חנינה לאותו היהודי הנידו� למוות

כי עתה היה ברור . ת כול� בהל�היכה א
שאלמלא התעקש הרב בסירובו , לכל

ודוקא , היה האיש כבר מוצא להורג, ללכת

 .ניצל האיש מגורל זה -מפני שסירב 

  )שאל אבי� ויגד�מתו� הספר (

 

  ניצוצי אשניצוצי אש

ר "ק מר� אדמו"ק כ"ח מפ"דא
  א"ט זיע"רבינו הקוה

 

במקו� שמחשבתו של אד� ש� הוא 
על כ�  ,והמחשבה קומה שלימה, כולו

זאת נחמתי כי אהיה עמכ� בצוותא 
, במחשבה טובה ורעותא דליבא

 .ה יצרפה למעשה"והקב

עליכ� אישי� אקרא מריחוק ובכ� ובכ� ובכ� ובכ� 
�שאו , מקו� ומקירוב לבבות הנצמדי

' ידיכ� קודש לבוא בעזרת ה
ונפעול , בגיבורי� בלב ונפש חפצה

וביותר כי , להצלחת הדינר השנתי
ה עתה בחודש אדר הזמ� גרמא לז

ל הרוצה שיתקיימו "כאמר� חכז
ועל דבר המגבית . נכסיו יטע בה� אדר

עודני , לשמירה והצלחה אשר עמדי
בזה כי ברצוני למוסר� בעצמי מידי 

לידי הנדיבי� בע� תמכי� דאורייתא 
ואקוה כי , ו ולא על ידי שליח"הי

ת ברוב "בקרוב הימי� בעזהשי
 .פ"רחמיו וחסדיו להתראות פא

רה שכינה תפילתי שתשואני ואני ואני ואני 
א עמנו "במעשה ידיכ� ויהיה ה

' רבותינו הק-ע� אבותינו' כאשר הי
א וזכות� יעמד לנו "ע ועכי"זי

להיוושע בכל משאלות ליבנו 
, לטובה בגשמיות וברוחניות
א "וכבימי� הה� בזמ� הזה ישיש ה

עלינו לגאלינו בקיבו# נדחי ישראל 
פדויי� לציו� ברינה במהרה בימינו 

ט כל "ידכ� דושודברי ידאלה אלה אלה אלה     .אמ�
 קקקק""""חתיחתיחתיחתיו� ו� ו� ו� מקמקמקמק. . . . הימי� מקרוב לב

 

  ~ סיפור מפסוקי הפרשה~ 
  לכבוד סעודת מלוה מלכה

 

  )'חלק א( בעני� צדקה ופילפול שיחה
  "ויקחו לי תרומה"לפרשתינו 
ל משמיה דרב אמי "רש רב עוירא זימני� אד .)גיטי� ז( בגמרא

כה אמר  )נחו� א( וזימני� אמר לה משמיה דרב אסי מאי דכתיב
א� רואה אד� ' א� שלמי� וכ� רבי� וכ� נגוזו ועבר וגו' ה

כ "ש כשה� מרובי� ע"שמזונותיו מצומצמי� יעשה מה� צדקה וכ
  .'לשו� הגמ
תיו לפלא בעיני הסוחרי� והא היא הנותנת כשמזונווהיה 

  .מצומצמי� לא יוסי� עוד לחסרו
באחת העיירות כא� , למה הדבר דומהמשל אמשול א! 

ויהי ביו� , באמעריקע היה דר איש כפרי אחד שלא ידע הרבה
אחד רצה לשלוח איזהו דבר למדינה אחרת ושאל את אנשי 

כ ליל� "והגידו לו לית� עליה חות� ואח, המקו� כדת מה לעשות
ויבוא , וכאשר אמרו כ� עשה, א למרחוקלמסרו לבי דואר אשר ל

אמר ליה , למקו� הבי דואר וית� אותו לאחד מהעובדי� ש�
והשיב לו , כ מה אעשה"וישאל הכפרי א, העובד והלא הוא כבד

הלא , והאיש משתאה לו, תוסי� עוד חמש חותמות –העובד 
עד שהסבירו לו שזה ... א� הוסי� עוד חמש יהיה עוד יותר כבד

  .ח לשלוח את מה שרוצהית� לו הפת
ו , מוב� מאליווהנמשל  שכשנות� צדקה אינו מחסר כלל מנכסי

מצמי� יעשה וולכ� אמרו א� ה� מצ, אלא אדרבה מוסי� והול�
  .ס"וכמבואר בהרבה מקומות בש, ז יפרה וירבה"ועי, מה� צדקה

ונת�  )דברי� יג( גמליאל ברבי אומר' תניא ר :)שבת קנא( 'הגמל "וז
ל� רחמי� ורחמ� והרב� כל המרח� על הבריות מרחמי� עליו 
� עליו מ�  מ� השמי� וכל שאינו מרח� על הבריות אי� מרחמי

  . ק"ב בפ"וכ� מבואר באור� בב, השמי�
  

ולעול� אי� אד� : "ק"כתב וזל )מתנות עניי�' הל' פרק י( �"ברמב
-ר רע ולא היזק נגלל בשביל הצדקהואי� דב, מעני מ� הצדקה

ועד כדי כ� ברור , "שלו�, והיה מעשה הצדקה"שנאמר 
ה ירבה לו עושר וכבוד שאמר רבי יוחנ� משמיה דרב "שהקב

ל שבכל דבר אסור לנסות "לינוקא דר .)תענית ט(' בגמ( אושעיא
הביאו את כל המעשר אל  )י, מלאכי ג( חו- מזו שנאמר' את ה

צבקות ' אמר ה, "ובחנוני נא בזאת"ויהי טר� בביתי בית האוצר 
א� לא אפתח לכ� את ארובות השמי� והריקותי לכ� ברכה עד 

אמר רמי בר חמא אמר , מאי עד בלי די, ועוד איתא ש�, בלי די
  .כ"ע, רב עד שיבלו שפתותיכ� מלומר די

שמשמע , ד"ס א"רמז וה"רמ' ד סי"ביו י"בשכתב הרב והג� 
אבל בשאר צדקה , וקא הוא דשרי לנסותמהת� דבמעשר דו

� "ש שהביא מהיעב"עיי� בפת( ,דווקא במעשר תבואה' כלו, לא
אבל כבר הארי� , )ש"עיי' א שכתב בלשו� סת� וכו"שהשיג על הרמ

ד אי� שו� סברא "ולענ, ל"וז, )ו"ז ס"רמ' בסי( בזה ערו! השולח�ה
לחלק בכל אלו וג� החוש מעיד מכמה עשירי� שכל מה 

זהו , והג� שיש שעשירות נאבדו, י� יותר מתעשרי� יותרשנותנ
ועל פי רוב אינו , ובוודאי טובת� היא, אלוקינו' מהנסתרות לה

  .ל"עכ. כ�
ל א� "וז, "ונתנו איש כופר נפשו"פ "עה בעל הטורי�כתב וכ� 

לומר ל! מה שאד� נות� לצדקה , "ונתנו"כ "תקרא למפרע יהיה ג
ויש בזה הרבה , ל"עכ, זה כלו� יחזור אליו ולא יחסר לו בשביל

  .ואי� להארי� יותר
 –צדקה הוא גדולה מאוד והוא אחד מעמודי העול� מצות 

חייבי� אנו להיזהר במצות צדקה , �"וכלשו� הרמב, ח"שהוא גמ

ובזמנינו אי� לנו שו� זכותי� , ש"עיי', יתר מכל מצוות עשה וכו
ש ש� שי, .)שבת נה( כדמבואר' לא זכות אבותינו הק' אפי

וכתוב ש� בסו� , ר"ויקואיתא נמי במדרש , פלוגתא מתי נגמרה
', א� ראית זכות אבות שמיטה וזכות אמהות שנתמוטטה וכו

ו  שזכות  –נמצא העצה היחידה שיהיה זכות אבותינו בידינ
 וכדאיתא, הוא לטפל במדת� דהיינו חסד וצדקה –עצמינו ליכא 

וא מזרעו של שמי שעושה צדקה וחסד בידוע שה :)ביצה לב(
  .ז"אמ' ד סי"ביו הטורוכ� נמי כתב בפירוש , אברה� אבינו

נמי יש לאד� לית� אל לבו שכמו שמבקש בכל שעה וכ� 
ה שישמע "ה שיזמי� לו פרנסתו וכמו שמבקש מהקב"מהקב

  .שועתו כ� צרי� שישמע שועת עניי�
ולכ� , לא אגמור, אבוא לבאר את גודל מצות צדקה ושכרהוא� 

  . מה� ועתה ניזל ונעבור לעיקרא דהאי מילתאאחזור פני 
אלעזר הקפר אומר לעול� יבקש ' תניא ר :)שבת קנא( 'בגמאיתא 

וא� בנו לא  ,בא בנו ,אד� רחמי� על מדה זו שא� הוא לא בא
כלומר , כי בגלל הדבר הזה )דברי� טו( שנאמר ,ב� בנו בא ,בא

יעני והא ר יוס� נקיטינ� האי צורבא מרבנ� לא מ"א ,שהוא כגלגל
קא חזינ� דמיעני א� איתא דמיעני אהדורי אפתחא לא מיהדר 
אמר לה רבי חייא לדביתהו כי אתי עניא אקדימי ליה ריפתא כי 
היכי דלקדמו לבני� אמרה ליה מילט קא לייטת להו אמר לה 

ישמעאל גלגל הוא ' קרא קא כתיב כי בגלל הדבר הזה ותנא דבי ר
  .כ"ע, שחוזר בעול�

שבוודאי מידה זו במזלא  בחידושי אגדות א"הרשש� במואיתא 
ז מפרש "ולפי, אבל באפישו רחמי� אפשר לשנות המזל, תליא

שהוא כגלגל ( היינו גלגל המזלות, הא דקאמרו גלגול החוזר בעול�
נמצא ששו� אד� אינו בטוח בעשירות . כ"החוזר בעול� ע )ממש
 למחרא� לא היו� אז , ו"שאפשר יבוא יו� אחד ויפסק ח, שלו
  .'ואי� שו� עצה ותבונה נגד ה )ויש מחר לאור! זמ�(

שיש לו בקבלה כי  )'ז סעי% ה"סימ� רמ( ערו! השולח�כתב הומיהו 
י זה מציל את דורותיו "ע, י שהאד� מאס% צדקה מאחרי�"ע

הנה יש ל� , ומי חכ� לא ישמור אלה, אחריו מלחזר על הפתחי�
בבא ( וכמבואר ,עצה להתבר� בעשירות וכ� נמי לכל הדורות

והיה מעשה ' א גדול המעשה יותר מ� העושה שנא"אר .)בתרא ט
  .הצדקה שלו� ועבודת הצדקה השקט ובטח עד עול�

  
טהרת "א בספרו "ר רבי אהר� ראטה זיע"ק אאזמו"כוכדמביא 
ב מעלות בצדקה כמני� "ומונה ש� ע, מאמר הצדקה, "הקודש

שטורח לקב- שהגבאי צדקה  )ויגש( ק"זוהוכ� מביא מ, ד"חס
, מעות לעניי� ומעשה לאחרי� לית� לקבל שכר כנגד כל הנותני�

וזה מבהיל הרעיו� מה יכול , ולא עוד אלא שזוכה ונקרא צדיק
נמצאת שכל  ,וא� חושבי�, כ לשונו ש�"ע, לזכות המקב- צדקה

כ זוכה "א. זוכה נמי המקב-, הברכות שזוכי� הנותני צדקה
ולא ירגיש שכדאי להטריח  לכ� מי שוטה, לעשירות וכל טוב

  .ות מצוה גדולה כזו שעל ידה זוכה ומרויח לדורי דורותשולע
, )ב"ט סי"רמ' ס( ש"ערוה' וכדכ, הכי נמי שאי� זה קל בכללואי� 

, ואי� ל� עבודה קשה שבמקדש יותר מלאסו� צדקה מאחרי�
במקו� שהרבה , כ הרבה"אבל וכי לא שוה כל זאת כשמרויח כ

פ להיות "לי� עצמ� כל ימי חייה� להגיע עכאנשי� עומדי� ועמ
אתה זוכה , כל ימי חיי�' ולא אפי, ואתה בעבודה קשה זו, עשירי�

ולפיכ� שכרה , ש ש�"וכדמסיק ערוה, לעשירות לדורי דורות
  .כ"ע, מרובה ומציל בזה יוצאי יריכו מלקבל צדקה

ונכלל , איתא שכל המקב- מעות נקרא גבאי צדקה� "וברמב

  נ"נוע* שנ
  ל "זצוק שמעו� נת� נטעח המופלא נפש נקי וצדיק הרב "ת של הבה"מרשימות ד

  א"א שיבלחט"ר שליט"ר עט"ק מר� אדמו"ב� כ
  

 'ג' המש! בעמ
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  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

החוזה והיהודי ' תל -ר אברה�"רבי אלכסנדר זיסקינד הכה� מפלאצק ב –
  ))))זזזז""""תקצתקצתקצתקצ((((    'הק

זאב ' א שש� אביו ישעי"וי[ר בנימי� "רבי משה סטעניצער מזעליכוב ב
  ))))דדדד""""תרתרתרתר((((    והמגיד מקאזני�' החוזה הק' תל - ]מטארנא

        ))))וווו""""תרעתרעתרעתרע((((    ס"הגרי' ר שלמה אמסטרד� תלמ"רבי נפתלי ב
  ))))וווו""""תרתרתרתר((((    מחנה ד� -ד פרעשבורג"ר בנימי� וואל� פרוסטי� ראב"רבי דניאל ב

    גור אריה יהודה -ר מנח� זעמבא מפראגא"לייב ב' רבי משה יהודה ארי
  ))))דדדד""""תרפתרפתרפתרפ((((

 ר פינחס יעקב הכה�"ב א"חת� השפ -יכה� פאר – רבי חנו& צבי מבנדי�
�        ))))הההה""""תרצתרצתרצתרצ((((    ממאלעני

        ))))טטטט""""תשנתשנתשנתשנ((((    ב"ב' י פוניבז"ישועות דוד ר' ר שלו� פוברסקי ב"רבי יהושע דוד ב
        ))))חחחח""""תפתפתפתפ    אאאא""""בבבב((((    ה"ב� עמר� ויוכבד ע רעיא מהימנא משה רבינו –

ת ברית "שו -'החוזה הק' תל - ר אלעזר"צבי מפיעטריקוב ברבי אברה� 
  ))))טטטט""""תקעתקעתקעתקע((((    אברה�

  ))))וווו""""תרנתרנתרנתרנ((((    ר שבתי השני"רבי יחיאל יוס� מראשקוב ב
ח "ל ור"הייט' תל -ר דוד לייב"ד בורגופרונד ב"רבי יהודה פרידלנדר אב

  .מליסקא
  ))))הההה""""תרצתרצתרצתרצ((((    מגזע טשכנוב -ר יעקב"רבי מנח� חיי� לנדא מזאביירצה ב

  ))))הההה""""תשכתשכתשכתשכ((((    ת באר צבי"שו' יכער ברבי צבי קינסטל
  ))))ממממ""""תשתשתשתש((((    משנת יעקב' ל לייבובי� מקאפיש ב"ר עזרא סג"רבי יעקב ב

 - - - -    �  ))))חחחח""""תקמתקמתקמתקמ((((    תלמיד המגיד ממעזריטש -רבי גרשו� לאצקיר מליפאווי
  ))))טטטט""""תקמתקמתקמתקמ((((    רבי אריה לייב ב� הפני יהושע

  ))))בבבב""""תרעתרעתרעתרע((((    ר משול� זלמ� יהונת�"ד בריגל ב"ליפשי� אב' רבי טובי

        
        רררראדאדאדאד' ' ' ' וווו    קקקק""""יו� שביו� שביו� שביו� שב

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        

        רררראדאדאדאד' ' ' ' זזזז' ' ' ' אאאאיו� יו� יו� יו� 
        
        
        
        
        
        
        
        

        אדראדראדראדר' ' ' ' חחחח' ' ' ' יו� ביו� ביו� ביו� ב
        

        
        
        
        

        אדראדראדראדר' ' ' ' טטטט' ' ' ' יו� גיו� גיו� גיו� ג
        
        
        
        
        רררראדאדאדאד' ' ' ' יייי    ''''דדדד    יו�יו�יו�יו�
        
        
        

א א א א """"יייי' ' ' ' ההההיו� יו� יו� יו� 
        רררראדאדאדאד
        
        
        
        
        
        

        
 ב אדרב אדרב אדרב אדר""""יייי' ' ' ' וווויו� יו� יו� יו� 

  ))))הההה""""תרצתרצתרצתרצ((((    ר יוס� זאב מקשאנוב"אכניא ברבי אשר מאיר מב
  ))))דדדד""""תרצתרצתרצתרצ((((    ר שלמה"רבי אהר� מנח� מנדל מראדזימי� ב

  ))))דדדד""""תשלתשלתשלתשל((((    ר יוס� אריה לייביש"רבי משה מטאמשוב ב
        ))))דדדד""""תשתשתשתש((((    ד"ר יוס� הלוי מנייטרא הי"ב אונגאר ש רבי שמואל דוד"נעקה –

  ))))חחחח""""תקמתקמתקמתקמ((((    -פה קדוש - ר יצחק"י� ב'רבי שלמה זלמ� מוואלוז
    'ל מסאסוב והמגיד מקאזני� ואהבת שלו"רמ' תל - ר שמואל"ל מסיגעט ברבי מנח� מענדי

  ))))דדדד""""תקצתקצתקצתקצ((((
  ))))דדדד""""תשתשתשתש((((    ר יוס� הלוי"ד מנייטרא ב"רבי שמואל דוד אונגאר הי

  ))))פפפפ""""תרתרתרתר((((    ר אברה� יהושע העשיל"יבוז ב'רבי משול� זוסיא ממעז –
    רי יהודהאמ -ר משול� שרגא פייבוש"רבי אברה� זרח אריה יהודה לייבוש היילפרי� מברעזא� ב

  ))))''''אדר אאדר אאדר אאדר א    - - - - טטטט""""תרפתרפתרפתרפ((((
        ))))''''אדר אאדר אאדר אאדר א    ----זזזז""""תרכתרכתרכתרכ((((    ר קלונימוס קלמ� הלוי עפשטיי� מניישטאדט"רבי יוס� ברו& ב

   - ר יעקב"ב" שומר שבת"רבי יהודה לייב     ––––
  ))))''''אדר אאדר אאדר אאדר א    - - - - טטטט""""תקנתקנתקנתקנ((((    ה מפוטוק"מ הגדול מפרמישלא� ורצ"ק ר"אחי הרה

        ))))''''אדר אאדר אאדר אאדר א    ––––ד ד ד ד """"תרעתרעתרעתרע((((    ר זאב נחו�"ב" אבני נזר"' מסוכטשוב ב בורנשטיי� רבי אברה�
  ))))''''אדר אאדר אאדר אאדר א    - - - - גגגג""""תרעתרעתרעתרע((((    ר יעקב"רבי אברה� אבוחצירא ב
  ))))וווו""""תקסתקסתקסתקס((((    ר רפאל יצחק זרחיה "ב" א"רבינו החיד" רבי חיי� יוס� דוד אזולאי

  ))))זזזז""""תשיתשיתשיתשי((((    א מנדבורנא"חת� ר -ר פנחס"רבי ישכר בער שפירא מקעכניא ב
  ))))וווו""""תשכתשכתשכתשכ((((    ר חנו& העני&"ט ליפא טייטלבוי� מסאסוב ב"רבי חנניה יו
        ))))''''אדר אאדר אאדר אאדר א    ––––א א א א """"תרסתרסתרסתרס((((    ר יצחק אייזיק"דל מזידיטשוב ברבי מנח� מנ
  ר אפרי� פישל "ב ובער'הרוגוצ רבי יוס� ראזי�

  ))))וווו""""תרצתרצתרצתרצ((((    "צפנת פענח"ת "שו' ב
        ))))אאאא""""תשתשתשתש((((    ר ברו&"רבי פינחס מבורשא ב –

  ))))''''אדר אאדר אאדר אאדר א    - - - - בבבב""""תרצתרצתרצתרצ((((    פרי צדיק\קר� ישועה  - ר צבי אלימל&"וב ב'רבי יהושע מבלאז
  ))))זזזז""""רצרצרצרצתתתת((((    ר אהר�"רבי אלטר אליעזר מבייטש ב

  ))))טטטט""""תשנתשנתשנתשנ((((    ר אהר� אריה מטעמשוואר"רבי לוי יצחק לייפער ב
        ))))''''אדר אאדר אאדר אאדר א    ––––ז ז ז ז """"תרפתרפתרפתרפ((((    יקוב'ר מאיר מדז"ד בייטש ב"רבי אהר� הורווי� אב

  

ואיתא ', מצדיקי הרבי� ככוכבי� וכובהא שאמרו ו
שנחשב כאילו הוא בעצמו , ספר חסידי�נמי ב

כ מקבל ג� "עושה המצוה של נתינת צדקה וע
  .ל"וכנ .שכר�
שפעמי� מקבל ביזיונות או שלא נותני� לו פ "ואע

ידוע תדע ', וצועקי� עליו ומביישי� אותו וכדו
שנחשב  ספר החסידי�ב' שזכות� גדולה מאוד שכ

וא� . ואשרי חלק� בזה' נהרג על קידוש ה כאילו
תאמר שא� תל� לקב- יחשדו אות� שאתה מקב- 

אשרי מי  :)שבת קיח( ל"על זה אמרו רז, בעבור�
שא� אתה מכוו� לעבוד , שחושדי� אותו ואי� בו

כי בזה , למה ל� להשגיח על איזה פתאי�, בורא�
כי יותר חשיב דבר אחד , תתעלה נפש� מאוד

, מאה שעושי� במנוחה ובהרחבהשעושי� בצער מ
 -"שולח� הטהור"ז כתב זקיני באריכות בספרו "כ

  , א"שער צדקה והכנסת אורחי� פי
  

נמי איתא ששוקלי� ג� העפר שדר� עליה וכ� 
' רבי ר' רבינו הקוכ� מקובל מ, לעשות ולקב- צדקה
שההול� לקב-  נסקע'ה מליז"אלימל! זצוקללה

על עוו�  מתכפר לו, צדקה בארבע פינות העיר
ותסמר שערת אנוש לשמע כל , ד"ארבע מיתות בי

ודי בהערה זו א� ניצו- , ויש הרבה עוד, אלה
וצריכי� לידע שבכל . הקדוש של ישראל עדיי� ב�

 � מקו� ובכל עיר ועיר שהולכי� לקב- מעות מכריזי
מ� השמי� בפתח העיר כמה יעשה בכל העיר 

  .הזאת
 

 מאניפולי שאר זו"ר' רבינו הקהסיפור ע� וכידוע 
� , י"זיעועכ שבא לעיר אחת בשביל לקב- ממו

והיה ש� עשיר , והלכו שני אברכי� לקב- בעבורו
, אחד נדיב שהיה רגיל לית� בכל פע� סכו� גדול

והתיישבו אלו האברכי� כי מקוד� ילכו לאנשי 
כי בזה לא נתאחר כי , כ לזה העשיר"העיר ואח

ות וקיבצו חמישי� זהובי� פח, נתינתו בטוחה
ל והוא רק "כ באו לעשיר הנ"ואח, איזהו פרוטות

השלי� לה� את סכו� הפרוטות שחסרו לחמישי� 
פצרות לא רצה לתת לה� ובכל מיני ה, זהובי�

זושא ' וסיפרו זאת לפני הרב הקדוש ר, יותר
ואמר , ה מזה הנדיב וחרה לה� היטב"זצוקללה

כי כל עני ואורח , לה� רבי זושא בניי אל תרגזו
מכריזי� בשמי� כמה צרי� , לאיזה עיר כשמגיע

ואני כשנכנסתי , לקב- בעבורו וכמה יוציא מכא�
, לעיר שמעתי כרוז שיהיה לי כא� חמישי� זהובי�

ובגלל שהלכו לזה הנדיב לבסו� לא היה לו כוח 
   ...ורשות מ� השמי� לית� יותר על הסכו�

, ע סיפר לחסידיו סיפור זה"זי מסטרעטי�ק "הרה
כ "אעפ, פילו הלכו לקב- אתמולכ א"ואמר שא

המעות שנגזר מ� השמי� בוודאי מ� ההכרח 
רק החסרו� היה מ� , שמקבצי� בעבורו

כ נמי יש לזכור שאי� לרגוז על "וע, המתרשלי�
עושר שלא משתמע לדברי� ולאחר נת� יותר 

ל אינו יכול שכש� שנגזור כמה יקב- "שכנ, משל�
ע� לעשות שלא כל אחד זוכה בכל פ, נגזור נמי ממי
  )ה"יבוא בגליו� הבא אי' חלק ב( .מצות צדקה

  

כ למה לו לכתוב לאמר בעוד "א, ללמוד מזה שצרי� שיאמר לו לאמר
יספיק שיכתוב פע� אחת לאמר מיותר ונלמד מזה שישנו , הרבה מצוות

  . בבל תאמר
לכל דברות ולכל  ר"ובמדי "רשפי, ל"וז )ויקרא( מאור ושמשש ב"עפימל "וי

  . ש"עיי', אמירות ולכל צוויי� קדמה קריאה לשו� וכו
 ד"עפינראה ', העני� מפני מה הוצר� לקריאה לכל הדברות ולכל וכולהבי� 

בשלשה מקומות עמד משה מ� הצד בסנה עמד משה , )ויקרא א ה( ר"מדה
 'וכו אתה גואל� אי� אחר גואל�אי� א�  ה"הקבמ� הצד עד שאמר לו 

שלא לדמות בדעתו , והעני� ההוא מלמד להצדיקי� שבכל דור ודור. ש"עיי
כי , הג� שהוחזק זה כמה פעמי� שנגלה לו, שראוי לאותו השגה שהושג

א� צרי� להכניע עצמו ולהחליט בדעתו שאינו ראוי לדבר זה להשיג איזה 
שמוכ� לדבר זה יותר משאר השגה או לפעול איזה פעולה וא� שהוא רואה 

שצרי� להיות בגדר ענוה , יגמור בדעתו שאינו ראוי כ"עפא בני אד�
וזה העני� היה ג�  ,עד שיהיה מוכרח מ� השמי� לאותו השגה, והכנעה מאד

שלכל דברות ולכל אמירות ולכל צוויי� קדמה , ה"כ� במשה רבינו ע
 ה עמד מ� הצד"כי משה רבינו ע, ת היה צרי� לקרוא לו"שהשי, קריאה

רק , נו ראוי לקבל אותו דיבור לאמר לישראלשהיה מוחלט בדעתו שאי
, ת ואמר לו שאי אפשר על ידי אחר"עד שקרא השי, שיהיה על ידי אחר

  . ל"עכ
ושב אל ' אל משה פני� בפני� וגו' פירשו צדיקי� הפסוק ודיבר דוכ� 

ת דיבר ע� משה פני� בפני� שהוא "שלאחר שהשי )יא, שמות לג( המחנה
כ ושב אל "מ תיכ� ומיד לאחמ"נה מבחינה נשגבה שאי� למעלה הימ

מיד חזר משה לבחינת היותו בתו� המחנה ללא שו� השגות , המחנה
הבחינות הרמות כי שפט בדעתו כי כרגע כמימריה נפל מכל , ורוממות

  .לו לפני רגע' שהי
א שאמר שא� א� ישמע "זיע החוזה מלובלי�ק "הזה מובא על הרהוכעני� 

א� רק , כ יאמי� לזה"ד שהינו צדיק עה בכבודו ובעצמו שיעי"מפי הקב
  .ואבד צדקותו' בר יחשוש שנתרחק מדוכעבור רגע כ, לרגע זו בלבד

מרוב ענוותנותו ושפלותו , ה העניו מכל אד�"ל במשה רבינו ע"יז "ועפי
ה במפורש ובמבורר שיאמר הדברי� "אילו לא היה אומר הקב, בעיני עצמו

ה שהוא יהיה השליח "נת הקבלא היה מעלה על דעתו שכוו, לבני ישראל
כי מי הוא ומה הוא שיזכה לגדולות , למסור תורה ומצוות לבני ישראל

מ בכל פע� "מ, והג� שנצטווה ונשתלח כבר כמה וכמה פעמי�, האלו
חשב לעצמו כי עתה כבר אינו ראוי לזה להיות השליח הנאמ� למסור 

' צרי� לב שהיה' ח הק"ולכ� כתב האוה, לבני ישראל' מצוות התורה הק
כי אילו היה כתוב רק דבר אל בני , ודבר אל בני ישראל, לאמר, לימודי�

ה מוצא טע� וסיבה להשתמט ממסירת הדברי� לבני "ישראל היה משרע
והיה מחליט , שאי� הוא ראוי וכדאי לזה, ישראל מרוב ענווה ושפלות רוח

ל ה דבר אל בני ישראל הוא רק שאינו בב"לעצמו כי מה שאמר לו הקב
כי מי אני שאצטווה למסירת , תאמר א� לא שיהא מוכרח למסור הדברי�

  , ה"הדברי� מאת הקב
ללמד שאינו בבל תאמר והשני " לאמר"באה שני לימודי� האחת ולכ� 

לחובה שיצווה וילמד את בני ישראל התורה " דבר אל בני ישראל"
  )ב"תרומה תשע( .והמצוה

 

  נ"נוע* שנ
  'ב' המש� מעמ

 

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
  מוזיל מהונו לכל דבר שבקדושה, מוכתר בכל תואר, שלוחה בזאת לידידינו החשוב והמפואר

  א"שליט בערל דסקלבערל דסקלבערל דסקלבערל דסקל' רנדיב החשוב ה
  כלי מחזיק ברכה, ש היקרי�"לרגל הולדת הנכד אצל חתנו מחשובי אנ

  א"שליט יוס� מושקובי�יוס� מושקובי�יוס� מושקובי�יוס� מושקובי�' ג ר"הרה
ה בעתו "ויזכו אביו ואמו להכניסו בבשאאע, ח"יהי רצו� שיזכו לרוב נחת ממנו ומכל יוצ

  .ולגדלו לתורה לחופה ולמעשי� טובי�, ובזמנו

 

  תורהברי ד
  'א' המש� מעמ

 

  אמתורת ת
  יקרי* על הפרשהניני* פ

 
לאמור דבר אל בני ישראל ויקחו  אל משה' וידבר ה

לי תרומה במאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את 
  )ב, כה( תרומתי
א� ברצונ� להתרומ� להרי� את  לי תרומהויקחו 
על ידי שתכניס  מאת כל אישהעצה לזה היא , עצמ�

 תקחו את תרומתיתורה ויראת שמי� בלב אחרי� 
ה ודבר "בכ� אתה בעצמ� תתעלה ותתקרב להקב

כידוע לכל העוסקי� בלימוד , זה הוא בדוק ומנוסה
  )בית ישראל( .ברבי� וקירוב רחוקי�

  
  )ש�( לי תרומהויקחו 

המפרשי� שלכאורה היה צרי� להיכתב דקדקו 
אלא נראה לי לפרש על דר� רמז על פי מה , ויתנו לי
צעטיל בה ע"זי !ק בעל הנוע� אלימל"הרהשכתב 
האד� לא נברא בעול� רק לשבר את  )אות טז( קט�

ח דוקא "ע לתק� מדותיו בשנת י"הטבע לכ� יזרז א
כמו שאבאר כגו� מי שנולד בטבע של עקשנות 

יו� רצופי� לעשות דוקא להיפ� ' ישבר את טבעו מ
ממה שיעלה במחשבתו וכ� מי שבטבע עצל ירגיל 

זריזות ה� יו� רצופי� לעשות כל דבר ב' את עצמו מ
בהול� לשכוב על מטתו ה� לקו� בבוקר ממשכבו ה� 

י ולנקות את גופו וליל� "בזריזות לבישת בגדי� ונט
נ תיכ� אחר קומו מהספר וכיוצא בה� "בזריזות לבהכ

וכ� מי שטבעו בייש� מהחלק של בושה רעה ירגיל 
יו� להתפלל דוקא בקול ר� וכח תנועת ' את עצמו מ

י תאמרנה ולבר� על התורה אבריו ולקיי� כל עצמות
בקול ר� עד שיעזרהו מ� השמי� להסיר הבושה 
הרעה ממנו וכ� מי שאמרי פיו אינ� עולי� יפה 
ומסודר מחמת הרגל טבעו וכלי הדיבור שלו ירגיל 

יו� להטות אזנו להדיבורי� היוצאי� ' את עצמו מ
מאליו ה� במילי דעלמא וה� במילי דשמיא ה� 

כל דבר נעשה שלטו�  בשעת הלימוד כי הרגל של
וכ� מי שטבעו אינו מתמיד בלימודו ירגיל את עצמו 

יו� וילמוד יותר מהרגל שלו ויסתכל בכל ' ג� כ� מ
פע� קוד� הלימוד בצעטיל קט� שלי ומש� ואיל� 
מ� השמי� יעזרוהו להיות מוסי� והול� בשבירת 

  .מדות הרעות עד תומ�
  

ולא  ויקחוזה רמזה כא� התורה במה שכתב ועל 
יוכל  יו�' ויתנו אלא דהתורה רצתה לרמוז דעל ידי מ

שנרמזת ' מ -האד� לקחת לעצמו את התורה 
משנת ( .יו�' דהיינו התורה שנתנה במה 'תרומבמילה 
   )שכיר
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   077-470-3270: להארות הערות וכל עני� נית� לשלוח לפקס המערכת

  מנהגיה וטעמיה –עניניה  –מטעמי* לשבת אויפרו. 
  א"הרב דוד שמעו� אהר� סופר שליטשמחת נישואי החת� לרגל 

   –א "צ מורינו רבי שלו* סופר שליט"הגהב� 
  א"ט זיע"ר הקוה"ק מר� אדמו"נ כ"חדבו "אור מנח*"הכולל אברכי* ראש 
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  ��אא��  שמחת בית צדיקי	שמחת בית צדיקי	
 ליקוטי נישואי� לרגל השמחה

  נודב לעילוי נשמת
  האשה החשובה והצדקנית

  ה"ע שבעמרת 
  ק "צ המפורס� בנש"בת הרה 

  ל"זצ טוביה היילפרי�רבי 
  ד מבעלזא"מהריק "הרהחביבו של ' תל

  ה"צבתנ. ג"תשעשבט ' נפטרה ב
===  

  י בנה ידידינו הדגול והמפואר"ע במלאות השלושי� הונצח
  ב"ארה – ק"משב -א"שליט אלימל! מיללערג רבי "הרה 

 

  הודעה משמחת
  

לרגל שמחת שבת 
  האויפרו% 

  

 דוד שמעו� אהר�לחת� הרב 
צ "נ הגה"א ב� חדב"שליט

א "רבי שלו� סופר שליט
יתקיימו התפילות ועריכת 

ט בבית מדרשינו "השוה
  .�"רמב' ברח

  
הבאגלייטע� ייצא מבית 

 שלו� סופרצ רבי "הגה
   �35 "רמב' א רח"שליט

 .ה"אי 9:15בשעה 

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
תורה , ברחבי בני ברק וסביבתה' עוסק ללא לאות בהפצת הגליו� הק, לידידינו היקר והנעלה

  וחסידות אצלו מחוברה
  ו"הי שמואל דוד פרנקפורטשמואל דוד פרנקפורטשמואל דוד פרנקפורטשמואל דוד פרנקפורטר "הר

  צ"בשעטומ צ ולרגל הולדת הנכד"לרגל שמחת הכנס נכדו לעול תומ
  ס"ר שיזכה לרוב נחת ובריאות איתנה ושובע שמחות וכט"יה
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