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ויקרא וזהו פירושו ', השכינה ולחיבה יתירה שנודעת לו מאת ה
דהיינו ', י הק"הוא לשו� של חיבה כמובא ברש � זעירא"באל

ה אלופו של עול� יתגלה אליו "שהרוצה להגיע למדריגות שהקב
העצה הוא שיתנהג , ה של חיבה וישרה שכינתו אצלובקריא

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

  .חיבה
*  

קאי על צדיקי ' משה'דהנה ידוע דתיבת ', וכו ויקרא אל משהי "או
 :)שבת קא(' וכדאיתא בגמ, בכל דור ודורהדור וצדיקי� אמיתיי� ש

דמשה בכל דרא ' איתפשטותי  ק"משה שפיר קאמרת ובזוה
דבא הכתוב לרמז דהרוצה להתקרב לצדיקי אמת שעל יד� , ודרא

, י שיתנהג בענווה ושפלות רוח"הוא רק ע, ה"יזכה להתקרב להקב
 ז יזכה לקריאה של"ועי, היינו מידת הענווה, זעירא' וזהו ויקרא א
  .י שיתקרב אל משה דהיינו צדיקי הדור"ע' חיבה מאת ה

  
*****  

  )א, ג(' לרצונו יקריבנו לפני ה' עולה קרבנו וכווא� 
ל "כ ת"יכול בע, מלמד שכופי� אותו, ה יקריב אותו"די "וברש

 �"הרמבוידועי� דברי  .)ערכי� כא(, לרצונו עד שיאמר רוצה אני
א� כופי� אותו זאת  'ש כופי� אותו עד שיאמר רוצה אני דלכאו"עמ

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

ר לפני מי "נפשו הוא א� ורק לעשות רצו� הבורא ולעשות נח
ובכפיה זו ', אלא מי מעכב שאור שבעיסה וכו, שאמר והיה העול�

יאי� פנימיות רצונו האמיתי לעשות ז מוצ"ד מכי� אותו עי"שבי
�  .ק"עכתדה, עד שאומר רוצה אני, רצונו יתבר

א� אחד מישראל שהגיע למצב של ' זה צרי� ביאור דלכאוודבר 
אז , ל"הרי בוודאי מדובר באיש קל דעת ופורק עול רח, כופי� אותו

שאומר רוצה אני מא� ' דאפי, א� כשמכי� אותו מה תועלת בזה
ושרצונו מעכשיו לקיי� רצונו , מיתת הדברי�יימר שמתכוו� לא

ומה שאומר עכשיו רוצה אני הוא משו� דרוצה , יתבר� בזה
ואי� פיו ולבו שוי� , ד הטילו עליו"להיפטר מהעונשי� הקשי� שבי

  , דאי� לו ברירה אחרת ולכ� אומר רוצה אני
דדר� קלי הדעת כשמוכיחי� אות� ובפרט , על כ�ויתירה 

ובבוא ,  הרי בוער בה� תאוות אש הנקמה, 'כשמכי� אות� וכדו
ד לא ינוחו ולא ישקוטו עד "הזמ� כשיוכלו לנקו� בשליחי בי

  .שינקמו את נקמת�  ומה הועילו חכמי� בתקנת�
ל בעני� של כופי� אותו עד שיאמר "� ז"לבאר דברי הרמבוהנראה 
והיה מגיע , ל"דידוע כשאחד מישראל שעבר עבירה רח, רוצה אני
ל "ציוו לנו חכז', מלקות ארבעי� או מכת מרדות וכדו לו עונשי�

פ "דהיינו שהיו בודקי� אותו ע, אי� להלקות וכמה יכול לסבול
רופא כידוע ולא היו מלקי� אותו אלא כמה שהוא מסוגל לספוג 
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 ירושלי�

  בארא פארק

  בני ברק

  דברי תורהדברי תורה

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

        
        ג''תשע ניס�' ה

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

 

            אאאאררררויקויקויקויק    פרשתפרשתפרשתפרשת

  ט"סרא תשק ויק"מוצש
  ב"ארה –בארא פארק 

  )א, א( 'ויקרא אל משה וכו
וכבר נלאו כל חכמי לב לבאר , זעירא' אויקרא 
והנראה , ס"ובתורה פשטי� עא, זעירא' עני� א

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

הוא א� ורק , עול� במדור אחת ולהידבק בו
, בענווה ושפלות רוחי שיקטי� את עצמו "ע

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

ואלו המלקי� . לא פחות ולא יותר
שמלקי� אותו היו עושי� זאת 
מתו� רחמנות גמורה על האיש 

והיו ה� צדיקי� , המתחייב במלקות
בה� שו� שמ+ ' ולא הי, גמורי�

אלא כל , ונקודה אחת של אכזריות
 הפני� כמי�"כולו רחמי� גמורי� 

 משלי( "לאד� האד� לב כ� לפני�

היה נכנס באיש הזה כוח  ,)יט, כז

ודש ניס� שכל ימי החודש גדול ח

בכל , יש לו קדושת ראש חודש

דה ועבדת את העבו' המובני� כדכ

  .הזאת בחודש הזה בכל ימי החודש

וחודש זה הוא נשגב בכל עניניו  

ופרטיו בפרט בעניני העבודות 

 קב הישרק "בספה' לפסח כדאי

  :ק"וזל

ויש קבלה בידי שכל אלו " 

פסח בזכות ' שטורחי� ועומלי� לכ

כ� הוא , "ו להנצל מכל רעזה יזכ

  . 'בער� לשונו הק

ק רבי לוי יצחק "מהרה' איעוד 

ר שיתקבלו "ע יה"זי מברדיטשוב

 ק"הקשרהתפילות היוצאי� מ� 

  :ת"שהוא ר

ראצע� ק, ייבע�ר, יירע�ש, ר�'כש

חג הפסח ' שהכל עושי� לכ

הממשמש ובא והכל כדי שלא 

  .במשהו' ישאר שו� חמ+ אפי

רתי חק: "מובא ז"הרידבת "בשו

ל החמירו "ובדקתי שמדוע חז

בחמ+ במשהו ולא מצאתי שו� 

  , סיבה לזה

ק "בזוה' להגיע למה שאיומוכרחי� 

שחמ+ מרמז ליצר הרע וממנו יש 

במשהו ובל יראה ובל ' ליזהר אפי

שלא יהיה באיזור הניסיונות , ימצא

וישמור עצמו בחודש זה וכל , כלל

  .ל"ר הנ"ימות השנה מהיצה

ה לפרייליכע יעזור לנו שנזכ' וה 

ע או� א ליכטיגע פסח עלינו 'כשר

     )ע"תש ח ניס�"ר(. י אוי� תמיד"ועכ

דהיינו כוח המלקי� שה� היו : הפועלכוח , הפועל בנפעל
: בנפעל .כל כולו לש� שמי� ועשו אותו, צדיקי� גמורי�

י שהלקו "ע, דהיינו האיש הזה אשר היה מחוייב במלקות
ל סר ממנו הרוע והחשכות ומס� הברזל בינו "אותו כנ
  .בתשובה שלימה' ז נתגלה ניצו+ נשמתו הק"ועי, ש"לאבשב
הרי לאחר שהלקוהו , שעני� המלקות נקראי� עונשי�והג� 

נברר הדבר שאי� זה עונש כלל אלא כל כולו תיקוני� 
ז נתגלה אהבה המוסתרת שיש "ועי, כוכי� לנפשו הטהורהוזי

ומתו� , ה"להבורא ב, א אשר בש� ישראל יכונה"לו לכאו
  .החלטה גמורה ואמיתית בלב של� אמר רוצה אני

*  
 .)קידושי� מ(' ל בגמ"ל מוב� היטב דברי חז"כל הנולפי 

ה מצרפה למעשה מחשבה רעה אי� "מחשבה טובה הקב"
ה בישראל אבל באומות העול� אינו וכל ז, "מצרפה למעשה

ומחשבה טובה אינו מצרפה למעשה מחשבה רעה , כ�
  , וכי משוא פני� יש בדבר ומה בי� אלו לאלו' ולכאו, מצרפה
וא� , העני� הוא דידוע דהכל הול� לפי השורש והיסודאלא 

כ "משא, יש יסוד ושורש טוב הרי כל העני� כולו טוב הוא
�על יסודות איתני� הרי אפשר מ בני� שנבנה "ובד, להיפ

  .כ ביסודות רעועי�"משא, להוסי� עוד על גביו
ל חי שבמקורו -מוב� היטב דאצל ישראל בני קז "ולפי

, ולכ� לבו חפ+ לעשות א� טוב, ושורשו הוא כולו טוב
ובא� נאנס ולא עשאו , ולעשות רצונו יתבר� כל הימי�

 וציאבדבר ולא ה דמה יעשה שנאנס, נחשב לו כאילו עשאו
הרי נפשו ורצונו היה לקיי� , מחשבתו מהכוח אל הפועל

שהרי נשמתו חצובה , מצות הבורא ולא שיי� אצלו דבר אחר
מתחת כסא הכבוד שאי� שיי� ש� שו� רע אלא א� טוב 

וכ� להיפ� , וממילא מחשבתו מצטרפת למעשה, וחסד
  ..ד"ל עזה"כ כנ"ה מצרפה למעשה ג"במחשבה רעה אי� הקב

העול� שה� כל כולו רע ולא שיי� בה�  אומותכ "משא
וא� א� רצונ� . נקודה אחת של טוב אפילו כמלוא נימה

 �לעשות איזהו דבר טוב הוא רק 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 הרי ה� שמחי�  וא�
מחשבה טובה שלא יצאה לפועל לא  ולכ�, חה גדולהשמ

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

ללא שו� ' רוצה אני'ה שנהיה תמיד במצב של "הקביעזור 
  , ש"בלב' לעשות רצונו'ויעשו כול� אגודה אחת , כפיה כלל

עוד בזאת השנה לאכול מ� הזבחי� ומ� הפסחי�  הונזכ
ובני� בבריאות ושמחת ושלות הנפש והרחבת הדעת 

 .ק מיט א זיסע אופ� אוי� אייביג"ביהמ

 

        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

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



 

 

 

 ב

 ב

 

וכיפר עליו הכה� וכיפר עליו הכה� וכיפר עליו הכה� וכיפר עליו הכה�     פ"מפרשת� עה
        ))))כוכוכוכו, , , , הההה(((( ונסלח לוונסלח לוונסלח לוונסלח לו' ' ' ' לפני הלפני הלפני הלפני ה

============        
י "תשובה ומירוק העוו� עעניני 

  הצדיק
המעשה על איש אחד שבא ידוע ידוע ידוע ידוע 
קו� יל לבקש ת"האריז בינוראל 

ל הציע בפניו דר� "והאריז, לנפשו
והיא שיבלע עופרת , לתשובה
ואמר לו , ))))יסע בליייסע בליייסע בליייסע בלייהיהיהיהי((((רותחת 
        .ק� נפשוותתי זה "שרק ע

ומיד התחיל , הסכי�האיש האיש האיש האיש 
, ל בהכנת העופרת לבישול"האריז

יש לבכות ובינתיי� התחיל הא
, בדמעות שליש מאי� הפוגות

ת בחרטה "ושפ� לבו להשי
, והתוודה על כל חטאיו, גמורה

, ביודעו כי רגעיו ספורי�
י "לקח האר, וכשנתבשל העופרת

נתנו לתו� , ל כ" גדול בידו"ז' הק
, וקירב הכ" אל פי האיש, העופרת

, ההוא עצ� עיניו ופתח את פיו

  
  
  

  

  וד קצת יסוריםלי עהבו 
  

  )כו, ה(לו ונסלח 
מעשה . ל"זצ שבתאי יודלבי�רבי הגאו� סיפר 

מכאובי� , אשר יסורי�, סבל באד� למוד
, ומחלות פקדו אותו ואת אנשי ביתו שוני�

  , פרנסתו לא היתה מצויה לו בריווח
רבי שלו� אחד החליט כי יל� אל הצדיק יו� 

יו ולהתייע� עמו על להתבר� מפ ע"יז שרעבי
י "כאשר הגיע לבית הרב נתבקש ע. מצבו

. הרבנית להמתי� עד שהרב יתפנה אליו
, התיישב האיש באחת הכסאות שניצבו בחדר

וכיו� שעיי� היה מטורח הדר� שקע בשינה 
ובחלומו הוא רואה את עצמו מגיע . עמוקה

ודממה , לשמי� והנה לפניו דר� שוממה
צועד במעלה אט אט החל . שוררת במקו�

�לפתע שמע מאחוריו קול רעש גדול , הדר
לפתע עוקפת אותו מרכבה . הול� וקרב אליו

חלק� גדולי� , גדולה מלאה מלאכי� לבני�
כאשר תמה . ועצומי� וחלק� קטני� וצנומי�

החלה לעבור על , שיירת המלאכי� הלבני�
פניו שיירה ענקית של מרכבות נושאות 

הדבר עורר את . מלאכי� שחורי� מטילי אימה
עד אשר הגיע , הוא החיש את צעדיו, סקרנותו

וש� מצא את כל , לכיכר רחבת ידיי�
המלאכי� שירדו מה� פנו . המרכבות חונות

, לעבר מרכז הכיכר שש� עמדו מאזני� ענקיות
  .והחלו לעלות עליה�

  
מה , לא הבי� מה מתרחש לנגד עיניוהאיש 

ת כי כא� הוא בי, עד שהוסבר לו, פשר המחזה
, וכעת דני� דינו של אד�, די� של מעלה

המלאכי� העולי� על המאזני� נוצרו מהמצוות 
כאשר . ומהעבירות שעשה האד� בימי חייו

עושה האד� את המצווה בשלמותה נברא 
א� כאשר אי� המצוה , מלא� גדול וכבד משקל

חסר , נעשית בשלימות נברא מלא� פגו�
כי� והוא הדי� לגבי המלא, איברי� דק וצנו�

אלה שנבראו , הנוצרי� ממעשי העבירות
 �מעבירות שנעשו בכוונה תחילה או מתו

, לעומת�. נבראו כא� גדולי� וכבדי�, הנאה
מעשי עבירה שהיו בשוגג המלאכי� שנבראו מ

  .ה� צנומי� וקטני�, או באונס
  

ששמע את דברי ההסבר פנה לעבר  לאחר 
ואכ� ראה שעל אחת מה� ישנו שלט , המרכבות

על , כתוב ש� של מצווה או של עבירה שעליו
המרכבות שבה� היו מלאכי� הלבני� היה 

, כיבוד א� וא�, תפילה, תלמוד תורה: כתוב
על המרכבות של . שמירת שבת ועוד, ח"גמ

היו שלטי� שנשאו שמות , המלאכי� השחורי�
, חילול שבת, לשו� הרע, ביטול תורה, עבירות

תמלאות ובנתיי� המאזניי� הולכות ומ... גזל
  .ושחורי� מצד שני, במלאכי� לבני� מצד אחד

, ה� מטפסי� ועולי� על המאזניי�בעוד 
התעניי� האיש לדעת מי הוא האיש הנידו� 

כי הוא עצמו נידו� , והשיבו לו? במשפט זה
רואה הוא כי , בעודו נדה� ונחרד. במשפט

, כמעט כל המלאכי� כבר ניצבי� על המאזני�
ידוע , י� השחורי�וההכרעה נוטה לצד המלאכ

הרי  -ידע כי א� זו תהיה התוצאה הסופית 
ועל כ� החל רועד כולו , דינו כדי� הרשעי�

הא� , והנה הכרוז מכריז ושואל, מפחד הדי�
  "!לא"והתשובה היא ? נשארו עוד מלאכי�

  
אולי סבל היהודי יסורי� , שואל הכרוזושוב 

, וא� כ� אפשר לצרפ� לצד הזכויות, בימי בחייו
מופיעה מרכבה ענקית של מלאכי� מיד 

וכנגד כל מלא� של , שנבראו מהיסורי� שסבל
יסורי� הורידו מהמאזני� כמה מלאכי� 

את האד�  שכ� יסורי� ממרקי�, חורי�ש
כאשר ראה , ואז רווח לו מעט, מעוונותיו

שמשקל� של השחורי� הול� ופוחת וכפות 
כאשר תמו ג� . המאזני� כמעט השתוו זו לזו

ראה שהכ� עדיי� נוטה  ,ורי�מלאכי היס
ומזה הבי� שמצבו בכי , משהו לצד העבירותב

נוטה  והכ�, עוד מעט יוכרז פסק הדי�ד, רע
נפלטה לפתע מפיו זעקה בצר לו , לרעתו
  "!!! הבו לי עוד קצת יסורי�" גדולה 

  
ובבית , הצעקה התעורר האיש מחלומומקול 

הרב נבהלו מהזעקה וחשו לעברו ושאלוהו מה 
ק� , ק עכשיו הבי� שהכל היה חלו�ר? ארע

הרבנית קראה , ממקומו ופנה לעבר הדלת
והשיב כבר אי� ? רצית לדבר ע� הרב, אחריו
�בלתי את התשובה המתאימה יק, צור

  .מהשמי�

  ניצוצי אשניצוצי אש

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

 

ל והחלי" הכ" של "ואז מיהר האריז
והאכיל , העופרת ע� כ" דבש עריבה

        .להאיש כ" דבש מתוק ונופת צופי�
        

חו# מ� הלימוד מזה הסיפור והנה והנה והנה והנה 
נ "שאחרי תשובה שלימה במסי

יש כא� עוד לימוד , נפטרי� מ� העונש
והוא כי , יותר הומשמעות עמוק

, אחרי עשות האד� תשובה כזאת
קע� מע� האבע� ַא לעפעל זיסע קע� מע� האבע� ַא לעפעל זיסע קע� מע� האבע� ַא לעפעל זיסע קע� מע� האבע� ַא לעפעל זיסע "

במסירות כי על ידי תשובה , "האניגהאניגהאניגהאניג
והכל , נפש מתהפ� הכל לטובה ממש

ועל ידי תשובה , בא על תיקונו
�, שלימה ואמיתית יכולי� להגיע לכ

דבש ולא ' י הק"דלכ� הניח בו האר
. הסתפק בנתינת כ" ריקנית גרידא
, עיקר התשובה הוא מסירות נפש

ל וכמו "י ז"כמבואר בכוונת האר
ז ד" ז ד" ז ד" ז ד" """"עעעע' ' ' ' במסבמסבמסבמס((((א ב� דורדאי "שעשה ר

לעול� הנשמות עול�  שבא, ))))יזיזיזיז
, הבינה שמש� באי� הנשמות כידוע

וכמו , ועול� הבינה הוא כסא הכבוד
של� לתו� והה ש"אברה� אבינו ע
 .דוש הש�יכבש� האש על ק

 

אי� זה דבר שעולה ומגיע , , , , ואכ�ואכ�ואכ�ואכ�
תשובה ' � בהל"הרי הרמב, בניקל

 ,פוסק ומה היא התשובה ))))בבבב""""הההה, , , , בבבב""""פפפפ((((
הוא שיעזוב החוטא חטאו ויסירו 

ויגמור בלבו שלא יעשהו  ממחשבתו
ויעיד עליו יודע תעלומות ' עוד כו

מע� מע� מע� מע� ". שלא ישוב לזה החטא לעול�
שהיו כל כ�  "זעהט ביי צדיקי�זעהט ביי צדיקי�זעהט ביי צדיקי�זעהט ביי צדיקי�

א" , וע� כל זה, גדולי� וקדושי�
דה יאחזו� בימי� אלו לה� חיל ורע

ומה נענה אנ�  .מאימת הדי�
    מתו�מתו�מתו�מתו�חלק חלק חלק חלק (((( .מה נענה אנ�, אבתריה

 ))))חחחח""""שיחה לחודש אלול תשנשיחה לחודש אלול תשנשיחה לחודש אלול תשנשיחה לחודש אלול תשנ

 

  ~ סיפור מפסוקי הפרשה~ 
  לכבוד סעודת מלוה מלכה

 

  )א, א ( ויקרא אל משה
 )לה,שמות מ (בסו� הפרשה הקודמת נאמר , לדרוש סימוכי�יש 

, ויקרא אל משהוסמי� ליה , ולא יכול משה לבוא אל אהל מועד
וצרי� ויכול האד� להתגבר על , רותללמד� שתמיד יש הסת

אבל בסו� , א� שיש הסתר שלא יכול לבוא, ההסתרות
 )בית ישראל( .ויקרא אל משהכשמתגברי� אז 

  
  )ש�( אל משהויקרא 
יוס� ' על דר� ששמעתי אומרי� בש� ר .זעירא' ירמוז אעוד 

שאמר על מה שאומרי�  ה"ק פולנאה זללה"מגיד מישרי� דק
שהאמת  נ� יא והחסידי� לערני� ניטשהלומדי� לערהעול� 

שהלומדי� כל מה שלומדי� יותר ה� גדולי� בעיניה� ויחשב 
בעיניה� שכבר למדו הרבה כל הצור� והחסידי� כל מה 

וזהו כל מגמת� , שלומדי� יותר ה� יותר קטני� בעצמ�
והוא שרימז שלומדי� את עצמ� להיות קטני� ושפלי� בעצמ� 

דגל מחנה (. ירא להקטי� עצמ� והב�ו� לימוד זעלש 'זעירא א' א
 )אפרי�

  
   )ש�( אל משהויקרא 

מכא� אמרו כל תלמיד חכ� שאי� בו   )ו"ט' א' ויקר( ,ובמדרש
תדע ל� שכ� הוא ממשה אבי החכמה  .נבילה טובה הימנו, דעת

כ לא נכנס לפני� עד שקרא לו משמע "ואעפ, ואב הנביאי�
נבילה טובה , שמפסוק זה למדו שתלמיד חכ� שאי� בו דעת

אלא שממשה אנו למדי� ? ולכאורה מהיכ� למדו זאת, הימנו
, וישאי� התלמיד חכ� צרי% להידחק למקו� שאינו מוזמ� אל

שאינו שואל , ח שאי� בו דעה שאי� לשו� אחד השפעה עליו"ות
שהנבילה יש לה לכל הפחות . נבילה טובה הימנו, את פי הקהל
, א לא חוזרת יותרא� משליכי� אותה החוצה הי, מעלה אחת

מאורה של ( .ואילו רב כזה כל כמה שמשליכי� אותו הוא חוזר ובא
  )שמואל מוהליבר' תורה בש� ר

*  
 �אבל , נבילה מטמאה רק על ידי מגע ומשאזה יש לומר כי וכעי

אבל . אינה מטמאה, כשאי� ל� קשר אתה, אי� אתה נוגע בהשכ
חמק מפניו אי� מנוס ממנו אתה מת, תלמיד חכ� שאי� בו דעת
  )רבי מאיר שפירא מלובלי�הגאו� ( .והוא רוד� ובא אלי% הביתה

  
  בדברי המדרשעוד 

נבילה מותרת בהנאה כי , שאמרו שנבילה טובה הימנוהטע� 
חוות ( .ומתלמיד חכ� שאי� בו דעת ג� ליהנות אי אפשר, לפחות

  )יאיר
  

  בדברי המדרשעוד 
ני החכמה ל שקולי� במאז"בהתבונ� מעט הנה דבריה� זאבל 
משל דע כמו שהמעלות חלוקות אצל בעליה� ותזדמנה  , והצדק

. במדריגות מתחלפות יש בעל מעלה שיהיה רק נודע בי� שכניו
וא� תגדל מעלתו כ� יגדל שמו עד שיהיה נודע ג� בחוצות 

וא� יגדל ויוסי� במעלתו עוד יותר יעשה לו . וברחובות קריה
כ� ממש משפט . קי�ש� בי� הגדולי� הנודעי� ג� באר+ מרח

אבל לפעמי� יזדמ� שישתת� בעל מעלה גדול . החסרונות
�. ויתהל� בעול� ע� בעל חסרו� אשר אי� חסרונו גדול כל כ

בת התחברו ע� בעל יוע� כל זה יתפרס� גנותו בעול� מס
כ� אשה רעה היא נודעת רק בי� גרי ביתה ובי� . המעלה הגדול

כי יש ויש בי� הנשי� . אבל בחוצות אי� מדברי� ממנה. השכני�
אמנ� בהזדמ� אל האשה הזאת תהיה נודעת . כאלה וכאלה

        תורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמת
 פניני� על הפרשה

וזה לה מסבת בעלה כי הכל . ברעתה על פני כל האר+
מספרי� כבודו ושבחו ומתו� שבחו יבואו לידי גנותה לאמר 
אבל אשתו אשה רעה מאד לולא חשיבות אישה מי היה 

  , מדבר ממנה
באד� הדיוט מי ידבר א� יזדמ� איזה גנות הנמשל כ� ממש 

התלמיד חכ� שאי� בו דעה א� יעשה הוא מה שאי� כ� ממנו 
רעה מ� הקטנה שבקטנות יתפרס� רעתו למרחוק כי כל� 

וזה יענה לעומתו הלא ע� כל  .מדברי� משמע חכמתו ומעלתו
כי , שנבלה טובה הימנול "לכ� יפה המליצו ז .זה שוטה גדול הוא

א למרחוק והתלמיד חכ� הנבלה אינה מסרחת רק במקומה ול
ור מעלתו יזכרו כזכ. על ידי חכמתו ומעלתו הנודעת במרחקי�

  )משלי יעקב(. ג� גנותו במרחקי�
  

  ל"בדברי המדרש הנעוד 
יעקב יצחק ' שפע� אחת נסע הרב הקדוש הצדיק רשמעתי 

והלכו אנשי� , ק זמושטש"ע מלובלי� דר� ק"ה זי"זצלה
י� גדולי�  שהיו אז החשובי� הלומדי� דש� שהיו אז מתנגד

, ושאלו אותו דבר פליאה, מתנגדי� גדולי� להקביל את פניו
וסברת� הייתה שבודאי לא יהיה בדיו להשיב לה� ובזה ינצחו 

ח שאי� בו דעת נבילה טובה "ושאלו אותו המדרש כל ת, אותו
לה טובה ממנו הלא ישיאמר לה� הטע� מפני מה נב, הימנו
  , � לכה� גדול ע� האר+ח קוד"ח וממזר ת"כ הוא ת"אעפ

� "ה השיב לה� תיכ� תירו+ מספיק עפ"והוא הקדוש זצלה י די
� פסק כ� שטומאת קרי חמור מטומאת נבילה "שג� הרמב

מחמת שהוא טומאה היוצאת מגופו ובפסוק והיה אמונת 
  , שדעת הוא נגד טהרות )שבת לא(ל "עתי� דרשו חז

קוה ח שאינו הול% למ"כל תובזה מתור+ בטוב טע� אשר 
כי , אז נבילה טובה ממנו, לטהר את עצמו מקריו ומטומאתו

  )דבש השדה( .ל"טמאת נבילה קיל יותר מטמאת קרי ר
  

  ל"בדברי המדרש הנעוד 
והקושיא , תלמיד חכ� שאי� בו דעה נבלה טובה ממנוכל 

ה "א מפילאב זצללה"והגאו� הקדוש מוהר, מפורס� לכל
אלא שאי�  "בו"רק בלשו�  "לו"למה לא כתב לשו� , השיב

ספר שיח שרפי (. י"ק ודברי פי חכ� ח� והמב"רו עכלתוכו כב
  )תלמיד חכ� - קודש 

  
  )ב, א ( 'כי יקריב מכ� וגואד� 
ה יקח "ב' האד� ההול� בדרכיו ואי� לו שו� התקרבות לה' פי

הקדש להקרבה על פי דיבורו של ' מ� הבהמה שנעשי' לו ראי
י "ש קדשי� רק עהאד� שאמר הרי זו עולה ונעשית קוד

פ שהבהמה עצמה לא "ואע' דיבורו והבל פיו של האד� עלי
בור שמוציא האד� הוא יא� הד. נשתנית והיא כמו שהיתה

כ יראה "קודש קדשי� והוא שחל על הבהמה והקדישה א
בור של תורה יו הד"ומה עוד ק. אשר בו' האד� גודל הקדוש

להתקרב  שרוצה אד� כי יקריב מכ�פ "וז. י"ותפלה לפני הש
. י דיבור פיו"ע' יבי� מעצמו שחל הקדושה עלי מ� הבהמה' לה

אשר בקרבו והוא ' בהרוח הכי די לו  תקריבו את קרבנכ�ובזה 
    )תפארת שלמה(. משכ� לו

    

  )ג, א ( 'פתח אהל מועד יקריב אותו לרצונו לפני האל 
במדבר ' עי(ל "יש לומר על פי מה שאמרו חכמינו זת "בעזהשי
על הפר שהקריב  )וילקוט שמעוני מלכי� א יח רמז ריד' ג ט"רבה כ

, אליהו הנביא שהיה ר+ בשמחה אל המזבח כדי שיקריבו אותו
אל פתח אהל וזה , ת"והיה עוד משתוקק להיות קרב� להשי

רצה לומר שתל� הבהמה בעצמה , מועד יקריב אותו לרצונו
  )אריה שאג(. 'מועד להיות קרב לרצונו לפני ה לפתח אוהל
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  "אוהב ישראל"בעל הע "יז עשיל מאפטאהק רבי אברה� יהושע "מהרהסיפורי� לקט 
   )ה"קפת( ניס�' היומא דהילולא לרגל 

 
 

  יקיאיקיאהילולא דצדהילולא דצד

בוז בעל אוהב ישראל 'ר שמואל ממז"רבי אברה� יהושע העשיל ב –
        ))))הההה""""תקפתקפתקפתקפ((((מאפטא 

ר ישראל צבי הירש ליפינער תלמיד החוזה "רבי אשר זאלקי מגראדזיסק ב
        ))))צצצצ""""תקתקתקתק((((ענסק 'א מליז"והרר

, ד פאלאצק ולובלי�"אב תורת חסד' ר ב'ר שלמה ליאדי"רבי שניאור זלמ� ב
        ))))בבבב""""תרסתרסתרסתרס(((( צ מלובויטש"הצ' תל

  ))))טטטט""""תרעתרעתרעתרע((((ר אברה� שמואל מברזנה "וס  מסארני ברבי י
  ))))זזזז""""תרצתרצתרצתרצ((((חת� רבי מרדכי משומסק  -ר יחיאל מיכל"רבי ברו! הלוי יוזופוב ב

  ))))וווו""""תשסתשסתשסתשס((((משנת יוס   -ר אריה לייבוש"יאשע בלזער ב- רבי יוס  שטייכעל
  ))))דדדד""""תרפתרפתרפתרפ((((ר דוד מדינוב "וב ב'זארבי צבי אלימל! שפירא מבל

ר מאיר מפאדובה "ד וויניצאה ב"ה קאצינילנבוג� אברבי שמואל יהוד –
  ))))זזזז""""שנשנשנשנ((((

ספר  –ר אליעזר ליפמא� "מ בלובלי� וקרעמני# ב"ש ר'רבי יעקב תעמירל
  ))))וווו""""תכתכתכתכ((((ת "דצניעותא דיעקב עה

ד "ר משול� זלמ� יהונת� ליפשי# אב"רבי ירוח� טייטלבוי� מטארנא ב
  ))))טטטט""""תרנתרנתרנתרנ((((בריגל 

עטרת \כסא -מבילגארד ר יעקב"ד רויסטי# ב"רבי שלמה מונייא� אב
  ))))יייי""""תקתקתקתק((((שלמה 

        ))))דדדד""""תקתקתקתק((((ר יעקב אבולעפיה "רבי חיי� ב
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ישראל היה מגדולי תלמידיו של  האוהב
ונער� על כל גדולי החסידות " נוע� אלימל�"ה

 .בדורו

  
והיה יודע , בילדותו ניח� ברוח הקודשעוד 

א� מכיו� , מה� מעשיו של כל אחד ואחד
כי ' שאהבת ישראל בערה בקרבו התפלל לה

יקח ממנו כח זה לבל יראה בעוונותיו של אד� 
הוא העיד על עצמו שיודע הוא . אלא בזכויותיו

בה� שימש ככה� , את כל גלגוליו הקודמי�
א� אמר שעיקר הסיבה שחזר , גדול ונשיא

ואכ� , לעול� היא כי אהבתו לא היתה בשלמות
וישראל ' כל מגמתו הייתה מופנית לאהבת ה

 .עמו

 

  של הצדיקכוחו 

בנו בית , רב באפטא" אוהב ישראל"הכשהיה 
וכדי לזרז את התושבי� לתרו� , כנסת חדש

הניחו לאחר התפילה כסא ושולח� לרב במקו� 
מיד רצו . הבני� והודיעו כי הרב אוס� תרומות

הל� , לאחר כמה זמ�. כול� ותרמו ברוחב לב
ובנו מילא את , הרב לביתו לטעו� דבר מה

מדוע בעת , אבא :שאלו בנו, כשחזר. מקומו
וברגע שהלכת , שישבת באו תורמי� רבי�

כאשר רצה משה שיפסיק : ענה האב? התמעטו
איש ואשה אל "הע� לתרו� למשכ� נאמר 

יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש ויכלא הע� 
מדוע מצוה משה שלא יעשו , ויפלא". מהביא

? עוד מלאכה במקו� לצוות שלא יביאו עוד
נכנסת תשוקה אלא שכל עוד הקורנס מכה 
ולא היה מועיל , בליבות ישראל להביא תרומות

אול� כשפסקו . להכריז שלא להביא עוד
, כבה ממילא החשק בלבבות, להכות בקורנס
 .ולא הביאו עוד

  
 �  ע"אמת להרבששות
 של עיירתו' יבוז'מז לעיירה סמו� אחד בכפר

. מוזג, אחד יהודי ול חי, מאפטא ק"ההר
 כל ע� אבל, פשוט יהודי היה הזה והיהודי

 מי כל. ישועות פועל היה פשוט יהודי היותו
 וכל הגו� רפואות, פרנסה בשאלת אליו שפנה
  . מיד נענה היה אחרת בקשה

  
 שהצטופפו מאלה ואחדי� לפלא היה הדבר

 על לו סיפרו, מאפטא הרב הצדיק של בחצרו
 ידעו ולא עושה שהוא הישועות ועל מוזג אותו
 אחד הוא נסתר צדיק שמא. גדול כוחו במה
 מהסטרא לו בא כוחו חלילה או, הצדיקי�' מלו

  .ליצל� רחמנא אחרא

        בגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיא
 

 של קנקנו על לתהות מאפטא הקדוש הרב החליט
 מצדקתו לו בא כוחו א� ולדעת, יהודי מוזג אותו

 להכרית עלי ואז .אחרא מסטרא שמא או, המרובה
 הרב התחפש. הרב אמר השמי� מתחת שמו את

  .ביתו אל ובא יהודי מוזג אותו של לכפרו והגיע
  

, משונה דבר כל ראה ולא ימי� שלושה אצלו היה
�, שמי� וירא של� יהודי. כשורה היה הכל ההיפ
 בעיניו תמוה היה אחד דבר רק. כהלכה מצוות שומר
 הקופה ליד ויושב המשקה את מוכר היה היו� שכל
 מרשה הוא אי�. הערב עד מהבוקר מש�  זז היה ולא

 היו� כל מש� אותו להחלי� משפחתו מבני לאיש
  .הרב בעיני מאוד תמוה נראה זה. לרגע לא אפילו

  
 אמר. בלילה אחריו עקב, הצליח ולא להבי� ניסה
 נוהג היה. היא ולא בחשאי מצוות הוא עושה שמא

 כל ויושב מתפלל ק� ובבוקר לישו� ללכת לעבוד
 הוא תמי� שיהודי ראה. מהקופה זז ולא למכור היו�
 לפעול כוח שכזה פשוט ליהודי לו מני� זאת ובכל

  .פעולות
 הוא אי� כי, היהודי לו וענה שאל. אותו אשאל: אמר

  . דבר עושה
. לי לגלות עלי� מצווה ואני מאפטא הרב אני: לו אמר
 כיו�. חכמי� דברי לשמוע מצווה: המוזג לו ענה

 בקיצור אותו אביא אבל, ארו� הסיפור, ששאלת
�  .לפני

  
 מאז, חיי ימי כל אני -. מוזג אותו אמר ל� דע

 הרביתי ודבר דבר כל ועל בש� בטחתי ומתמיד
 עד מי� ביתי ולבני לי שהגיעו ואפילו צדקה לעשות

 לנו אי� והנה לצדקה ממוני את לפזר הרביתי, נפש
 הבית בני בי דחקו רב זמ� ולאחר לאכול מה כבר

 קצת שיביא לעסק שות� לחפש הגדולה לעיר שאצא
  . ונינצל בשותפות כחלקו כס�

  
 בי� בדר� והנה ביתי את יצאתי ואני בוכי� ביתי בני

 תפילתי ונשאתי שמחה נתמלאתי והגני� השדות
 אותי שלחו ביתי בני שהנה לו והסברתי עול� לבורא
 שהיו�, וד� בשר שות� לי מה אבל, שות� למצוא

 שלח, לי שות� אתה היה יקאלו אנא. נואינ ומחר כא�
 לי חצי שנינו נתחלק והלאה ומהיו� מברכותי� לי

  .ל� חצי
  

 קניתי בכיסי כס� מטבע מצאתי תפילתי כשסיימתי
 המשכתי ברווח ומכרתי� משקה בקבוקי שני בה

 והנה. בעסקי וגדולה רבה ברכה רואה והתחלתי
 ואחת ביתי ולבני לי אחת, תיבות שתי לי עשיתי
 כל עומד אני ומאז. שלי השות�, הוא ברו� לקדוש

 ביני חצי חצי בדיוק ההכנסות את לחלק ודואג הזמ�
 וחלילה חס שמא איש על סומ� איניני. שותפי ובי�

  .בעניי� ימעלו

, לעניי� לחלק דואג אני, לש� אשר הקודש כס� את
 לש� עבודתי זאת. מעשה ואנשי חכמי� תלמידי
�  .דבריו את המוזג סיי�, יתבר

  
. דבר אמר ולא דבריו את שמע מאפטא הצדיק הרב
 בשובו. למקומו וחזר פרידה דברי ממנו נטל ק�

 של כוחו על מתפלאי� את� למה :לחסידיו אמר
 שעשה מה, שות�" ערו� בשולח� נאמר הרי, האיש
 הוא ברו� הקדוש של שותפו שהוא ומפני" עשה

 ישועות פועל הוא כ� על, ובתמי� ובאמונה, באמת
�  .באר

  
  של שלו� ביתמצות 
 בעל, מאפטא הקדוש הרב אצל נזדמ� אחת פע�

 בערב העיר של צדקה גבאי שבאו, "ישראל אוהב"
 היתה והרבנית, העניי� עבור מצות לגבות פסח

 לתת הבית אנשי והלכו, טוב ליו� בהכנות טרודה
 ולקחו שכחו הטרדה ומרוב, המצות את להגבאי�

, הרב לש� פסח בערב שנאפו, השמורה מצות את
, להגובי� ונתנו, בחדר מיוחדת במפה מונחות והיו

  .לה� והלכו נטלו והללו
  

 מצות כי וראתה, להחדר הרבנית כ� אחרי בבוא
 לה ונתוודע, ודרישה חקירה העשת, אינ� השמורה

, הרבנית מאד ונזדעזעה. הצדקה לגבאי אות� שנתנו
� יראה כי לעשות מה ידעה ולא, בקרבה לבה וי

  . הקדוש לבעלה הדבר מלהגיד
 הניחהו, פשוטות מצות ולקחה הרבנית נמלכה

 יודעת כלא עצמה ועשתה, המפה בתו� במקומ�
 בעל רסדה את הקדוש בהר וער�. הנעשה מכל

  .הפשוטות המצות
  

 שאל. להתגרש זוג הרב לפני באו הפסח חג לאחר
  ?אשת� תגרש כי ל� מה: הבעל את הרב

  
 בשבילו לבשל רצתה לא אשתו כי, הבעל יבוהש

 החסידי�ש שרוייה בלי מיוחדי� בכלי� בפסח
 מצה בפסח לאכול לבלי מדקדקי� מעשה ואנשי

  .במי� מצה בפסח לבשל לבלי ונזהרי�, שורייה
  

, נא הגידי: לה ויאמר, להרבנית לקרוא הרב ציוה אז
  . ?מה היו המצות שאכלתי בליל הסדר יתירא אל

 כל את ותספר.. פשוטות מצות :תהרבני ותע!
  :בני, נא ראה :להבעל הרב אמר ואז. המעשה

, פסח של ראשו� בלילה פשוטה מצה אכלתי אני
 לא למע�, מרגיש וכלא יודע כלא עצמי את ועשיתי

  , לקטטה ו"ח או, הקפדה לידי אבוא
 ועשה! ?שרוייה בשביל אשת� את לגרש רוצה ואתה

  .לשלו� מאותו והלכו, ביניה� שלו� הרב
  

 יג! עלינו ועל כל ישראל אמ!זכותו 
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