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  .כ"ז בפשטות כ"שאי
א� ראשוני� כמלאכי� אנו ' להרחיב הדברי� דהנה אמרו בגמויש 
ל "והביאור במאמר חז, א אנו כחמורי�"וא� ראשוני� כבנ, א"כבנ
אנו , בזה שא� הראשוני� ה� בדרגה של מלאכי�' דאי� הפי, הוא

נו א א"וא� ה� בדרגה של בנ, א"בדרגה פחותה שלה� רק של בנ
שא� ה� , בזה היא ביותר' אלא הפי, בדרגה פחותה של חמורי�

אי� לו , ז"וכמו שלב� אד� שהוא חי בעוה, א"מלאכי� הרי אנחנו בנ
�ואי� לו , שו� השגה ואי� לו שו� שייכות ונגיעה במושג של מלא

כ אנחנו "כמו', ולא יוכל להגדירו או להשיגו וכדו, כ"דמיו� בזה ג
דכמו , א אנו כחמורי�"וכ� א� ראשוני� כבנ, לגבי דורות ראשוני�

החמור שאינו יכול להבי� ולא יוכל להשיג כלל שכל ודעת של ב� 
ושמח , והוא רק מבי� לנהו� בקופה של תב� שנותני� לו, אד�

ל "כ הגדירו חז"כמו, ואי� לו שו� נגיעה ושייכות לאד�, בחלק זה
, לא לדברשלא שיי� כלל לנגוע ו, הדור האחרו� לגבי הראשוני�

משו� שאי� , א לומר השערות והגדרות כלל על הראשוני�"וא
, ואי� לנו שייכות לזה, יודעי� ואי� לנו השגה מהו המושג ראשוני�

  .ע"כ מהו הדיבור במיתת תלמידי ר"וא
ל דבאמת בוודאי אצל "ואפ, ו�'סי� 'אד 'עטי� 'ש'פיש ובתורה 

אמנ� שיטה  ,ס"ע היה ביניה� כולו אהבה וריעות עא"תלמידי ר
את חבירו לעבודת ' מיוחדת היתה לה� ביניה� שכדי לעורר א

אלא ', לא היו מדברי� ביניה� בדרכי נעימות וכדו' ת וכדו"השי
כדי שיתעוררו " א שטארקע שפרא�"דיברו בתקיפות והיה לה� 

אמנ� בוודאי שהתקיפות היתה מתו� אהבה , לתורה ועבודה
, "מגולה ואהבה מוסתרת תוכחת"' וזה היה בבחי, שלימה באמת

  .ובאמת ודאי היה ביניה� כולו כיבוד וכולו אהבה
אנו ' מאחר שהיו ההמו� ע� האנשי� מ� הצד שה� בבחיאמנ� 

וה� הרי לא הבינו זאת שהרי האהבה היתה מכוסה , כחמורי�
ולמדו בפשטות את חריפות� , במוסר ותוכחה בתקיפות, מאוד

ע לכ� "כ תלמידי ר"ולי� כומאחר שהיו גד, ותוכחת� כפי ראיית�
שמתו כול� בפרק אחד , מפני ההמו� ע�, זה היה עני� בדקות

  )ט"תשס –ק "אח' מתו� שיחת קודש פ(. ל"רח
  

  מ"שבי� פסח לשבועות ה� ימי חוהטע� 
הימי� , ק ובש� צדיקי� שמפסח עד שבועות"בספההובא 

: ק"וזל, לו, � ויקרא כג "רמב' ועי(חול המועד ' שביניה� ה� בבחי
והימי� הספורי� בינתיי� בחולו של ' וכו, כי ש� נעצר הכל" עצרת היא"

ב העני� בזה "צ' ולכאו. )ש"מועד בי� הראשו� והשמיני בחג עיי
  .והשייכות שבי� פסח לשבועות

ע� משה רבינו להוציא ' דהנה מצינו כבר דתחילת דבר ה, בזהל "וי
 )יב, ג  שמות(כמוכח מהפסוק , ה"ל הקב"א, את ישראל ממצרי�

בהוציא� את הע� ממצרי� תעבדו� ' וזה ל� האות וגו', ויאמר וגו
והיינו שתנאי יציאת מצרי� היתה , את האלוקי� על ההר ההוא

ה בעצמו כבר קישר את "כ הקב"וא, מ שיקבלו את התורה"ע
משו� שזה היתה תכלית היציאה , ת"יציאת מצרי� לקבה

יוצא לנו מהכא וה, כדי שנקבל את התורה והמצוות, ממצרי�
ט אחד והמש� "שפסח ושבועות תלוי וקשור הא בהא וזה כיו

  .אחד
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 ירושלי�

  בארא פארק

  בני ברק

  דברי תורהדברי תורה

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

        
        ''''פרקי אבות אפרקי אבות אפרקי אבות אפרקי אבות א    ––––    ג''תשע ניס� ו"כ

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

 

            שמינישמינישמינישמיני    פרשתפרשתפרשתפרשתשבת מברכי� שבת מברכי� שבת מברכי� שבת מברכי� 

  פניני קודש על ימי ספירת העומר
  ב"ארה –בארא פארק 

  הטע� מהו שלא נהגו כבוד זה לזה
ב אל� זוגי� "י" :)ת סדיבמו(' בגמאיתא 

ע וכול� מתו בפרק אחד "תלמידי� היו לו לר
  ".מפני שלא נהגו כבוד זה לזה

הזה בפשטות ' כל הרואה מאמר הגמ' לכאו
ע דאי� יתכ� "יקשה לו העני� של תלמידי ר

ואי� יעלה על הדעת לומר בפשטות שלא 
והרי מי לנו גדולי� , נהגו כבוד זה לזה

השיג� כלל ובוודאי ע ומי יוכל ל"כתלמידי ר

שבאותו זמ� , ל"מהאריז' ואי
מאחר שלא יכלו כבר , במצרי�

כיו� שהיו שקועי� , להשתקע ש�
ט שערי טומאה ועד קרוב "כבר במ

שלא היו יכולי� לצאת ', לשער הנ
לכ� היציאת מצרי� , ל"מש� רח

, ה"מהקב מתנת חינ�' היתה בבחי
ט "שריח� עלינו והוציא אותנו ממ

ט "מיד להיפ� למ, שערי טומאה
ואחר היציאה , שערי קדושה' והנ

בי מנח� ק ר"אודות הרהסיפורי צדיק 
   )אייר' ד א"יו( מוויטעפסקמנדל 
זאת שאנו יושבי� כא� ביומא בעת 

מנדלי ' דהילולא של הרבי ר
קריינא "אז הרי , מוויטעפסק
, "ליהוי איהי פרוונקא דאיגרתא

פרי "' מכתב נורא שכתוב בס איתא
והתחנ�  אודות אחד שביקש" האר,

, פרי בט� עבור ק"מאוד אל הרה
התחת : "מנדלי' הרבי רואמר 

ט "אחד היה הבעש, אלוקי� אנכי
מהקדמוני� לא ק� כמוהו ולאחריו 
לעפר ואחריו לעפר מי יקו� אשר 
". נתקיי� בו ותגזר אומר ויקו�

רה הרי ראינו שהצדיקי� ולכאו
ולמה כ� אז  ,רבות נפלאות פועלי�

ונראה , ענה רבי מנדל בלשו� כזו
צדיקי� ' ר שאפיינע'הרוז פ"לתר, ע

היו נדחי� א�  רק שביטלו גזירות ה�
, רק הניחו הגזירה בצד, בטלי�תלא מ

שהיו ממתיקי� הגזירות כמו מנגע 
הפשט שעבדו , לעונג ומצרה לרצה
, � מגיע השורשבאלו האותיות שמש

ויש בחינה שבמזלא תליא ואת זה 
ולזאת ', ט הק"יכל רק מר� הבעש

  .מנדלי' הרבי ר כיו� באמרוכנראה ש
י היה "בימי� הה� ליסוע לא פע�

' כשהגיע הרבי ר, ממש מסירות נפש
מנדלי לגור בצפת לא יכל לשהות 

לכ� הוכרח , ש� כי סבל מרדיפות
 מסופר, ליסוע לטבריא וש� נשתקע

' י היה אצל ג"קוד� שנסע לאכי 
נ "פ מקורי, ור"ק ר"צדיקי� הרה
מסופר כי , התולדות' מטשרנוביל וב

כשנסע בי� נשבה לפתע רוח סערה 
אז אמר , שאיימה על האניה לטבוע

נ "ע יודע אתה כי ר"רבש: "רבי מנדלי
מטשערנוביל ניקה את ביתו לכבודי 
 �ואמר שמנקה הבית לכבוד מל

לבש בגדי שבת פ מקורי, "ור, ישראל
התולדות שהיה קפד� ' וב, לכבודי

כ כיבדני "והוא כ, גדול ופחדתי ממנו
ע איזה "ואתה יודע רבש, וקירבני

יסורי� היו לי מכל הכבוד הזה וכמה 
לכ� בזכות זה מבקש אני , סבלתי

  .וכ� הוה, שהי� ינוח מזעפו
מ מוויטעפסק חת� "שרמ ידוע

בצוואתו , "השפל באמת"בחתימתו 
יר שלא יעשו שו� דבר הוא מזה

ושלא , לכבודו באזהרות נוראות
יתמנו במקומו בשו� אופ� כ� ציוה 

  )ז''סח אייר תש"ר( א"ועכייע ז. לבניו

ואז התחילו לעמול בעצמ� , נטלו מה� את כל המדריגות
' ט והנ"כדי להגיע למדריגת המ, ולקרב עצמ� עוד יו� יו�

והיו צריכי� להתחיל מחדש בעצמ� עד , שערי קדושה
י עבודת� שיחזור לה� כל "ועות יזכו עט שב"שכשיגיע היו

ולכ� נת� לה� , ותיקנו בכל יו� עוד מדריגה ומידה, המדריגות
את מצוות ספירת העומר שבזה ה� היו מתעלי� בכל יו� 

ט "ומתקני� את המידות ועולי� ממדריגה למדריגה עד היו
וכ� מתעורר בכל שנה ושנה , התורה –קבלת  –שבועות 
ת שזהו "התיקוני� ה� הכנה לקבהכ הרי כל "וא, לדורות

כ שפיר נקשרו יחד פסח "וא, מטרת היציאה ממצרי�
שיש בו , ט אחד"א שיהא יו"אמנ� א, ט אחד"ושבועות ליו

כ כמו שביארו "וע, הפסק של שבעה שבועות ימי חול
מתו� (. מ"מ וקדושת� קדושת חוה"ק שה� ימי חוה"בספה

  )ח"תשס –אמור ' שיחת קודש פ
  

  מה ימי� נשגבי� מאודע ה"ספיהימי 
שימי הספירה הנשגבי� המה  )ל"אריז(דבר ידוע לכל ז "הרי

וג� עצ� מצוות , ימי� המסוגלי� לתיקוני� גדולי� עד מאוד
, ע"ספירת העומר וכל התפילות שתיקנו וסידרו אחר ספיה

הרי ה� כול� תיקוני� , ע"והרבש', אנא וכו, למנצח, הרחמ�
בסדר נכו� ומדוייק לפי  וכל תיבה ותיבה מסודר, גדולי�

ובכללות ימי , מה� זהו תיקו� גדול' שכל א, התיקוני� שבו
ועיקר , הספירה הרי ה� ימי� מסוגלי� לתיקו� המידות

י אחדות ואהבת "והוא ע, התיקו� הוא בי� אד� לחבירו
ע "ל על תלמידי ר"ולכ� באמת סיפרו לנו חז, ישראל באמת

יבמות סד (זה לזה שמתו בפרק אחד משו� שלא נהגו כבוד 

ע שהיו כולו "שהג� שאי� לנו שו� השגה בתלמידי ר )ל"הנ
מ הסיפור דברי� בא להורות לנו על "מ, אהבה ואחדות

עבודתינו ללמוד לימוד מוסר בפשטות להיזהר בכיבוד 
, חברי� ואהבת ישראל ולתק� המידות בי� אד� לחבירו

, כ�ומאחר דנמצא דימי הספירה ה� ימי תשובה המסוגלי� ל
, ט שבועות"ז בכל יו� עד היו"כ צרי� להתחזק ולעבוד ע"א

של ויח� ' שאז זה קבלת התורה ואז כבר צרי� להגיע לבחי
שזהו , י כאיש אחד בלב אחד"ופירש, ש� ישראל נגד ההר

ורק אחרי שמגיעי� ומשיגי� את התיקו� , ת"ההכנה לקבה
א באמת "וכ -, ת"אז ראויי� לזכות לקבה, השל� של אחדות

ע בתיקו� של בי� "יראה לתק� עצמו בכל התיקוני� ולהכי� א
ובתיקו� שבי� אד� לחבירו לחיות באחדות , אד� למקו�

ובזכות ימי הספירה והתפילות שבו אפשר להזדכ� , ז"זע
נ מכל סיג ופג� "כדי לתק� את נרו, ולהיטהר בכל הענייני�

 ת יעזור"והשי, ט שבועות בטיהור גמור"עד שנגיע ליו', וגו
ונזכה שיקויי� בנו , באמת שנזכה כולנו לקיי� זאת במעשה

וברוב , "מא� דמטי טהור להאי יומא"ק "מאמר הזוה
רחמנותו ישפיע עלינו ממרומי� שפע של קדושה וטהרה 

מתו� שיחת קודש (. התורה אמ� וחיזוק בלימוד ותיקו� המידות
  )ט"תשס –בחקתי - בהר' פ
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קח ל� קח ל� קח ל� קח ל� ' ' ' ' ויהי ביו	 השמיני וגוויהי ביו	 השמיני וגוויהי ביו	 השמיני וגוויהי ביו	 השמיני וגו
        עגל ב� בקר עגל ב� בקר עגל ב� בקר עגל ב� בקר 

        .))))בבבב- - - - אאאא, , , , טטטט(((( ''''וגווגווגווגולחטאת לחטאת לחטאת לחטאת 
, ע כי כל עני� התשובהידוהנה הנה הנה הנה 

הוא דבר שלמעלה מדר� הטבע 
        , של העול	

 ))))א הא הא הא ה""""ר פר פר פר פ""""בבבב((((במדרש ל ל ל ל """"וכאמזוכאמזוכאמזוכאמז
והעני� , תשובה קדמה לעול	

ל בילקוט "הוא כמו שאחז
שאלו  ))))בבבב""""תהלי	 רמז תשתהלי	 רמז תשתהלי	 רמז תשתהלי	 רמז תש((((

לחכמה מה דינו של חוטא 
, ואמרה חטאי	 תרד  רעה
שאלו לנבואה אמרה נפש 

שאלו לתורה , החוטאת תמות
ה אמר יעשה "שאלו להקב' וכו

ד טוב "תשובה ויתכפר לו הה
על כ� יורה חטאי	 ' וישר ה
        , ))))חחחח, , , , תהלי	 כהתהלי	 כהתהלי	 כהתהלי	 כה((((בדר� 
דבדר� הטבע אינו מוב� והיינו והיינו והיינו והיינו 

  
  
  
  

  הצדיק אצל הרשע הטמאראיית 
  

  )מז, יא( רַהטהו ּוֵבי� ַהּטֵמא בי�, ְלַהְבּדִיל

 

בימי הגאו
 רבי נורא אשר אירע מעשה 
  .אב בית די
 בעיר סור
, ל"צבי זצ משה

  
אחת בא אל הרב סוחר נכבד מעיר פע� 
, וסח לו את צערו בדמעות שליש, ברודי

  :בספור הבא
אחד מ
 הסוחרי� הותיקי� בעיר אני "

ויש לי קשרי מסחר ע� , ברודי שבגליציה
ר נכבד בתוכ� סוח, הסוחרי� ברוסיה

שנשא ונת
 , מעיר בלטה בש� רבי יצחק
ונשאר חייב לי אל� , עמי כמה פעמי�

, ונת
 לי שטר חוב על הסכו� הזה, רובל
  . כדר� התגרי�

זמ
 קצר הייתי צרי� לשלוח לו לפני 
, רשימה של סחורות העומדות למכירה

הכינותי את הרשימה ושמתי אותה 
במעטפה מיוחדת לשלחה אל הסוחר רבי 

  . מבלטה בצרו� חשבונותיויצחק 
ובמקו� , למחרת טעה המשרת שליא� 

הרשימה שלח אל הסוחר מבלטה את 
  . השטר חוב בסכו� אל� רובל

, למחרת בטעות הגורליתכשהרגשתי 
שלחתי לו מכתב דחו� והעמדתי אותו על 

ושלחתי לו את הרשימה , הטעות
  . קשתיו להחזיר לי את השטר חוביוב

קול ואי
 עונה  מספר שבועות ואי
עברו 
בלתי יוהנה ק, כתבתי לו שנית. ואי
 קשב

  :ממנו תשובה לאמר
הוא מעול� לא , "היו דברי� מעול�לא "

ולא עוד אלא שהוא , נת
 לי כל שטר חוב
 
קובל ורוגז על שאני חושד בו במה שאי

סכו� השטר הוא גדול ! והנה רבינו. בו
חי לשאת הפסד גדול כזה וואי
 בכ, מאד

כעת פונה אני . את הרגל מבלי לפשוט
כי יתקנני בעצה , בצר לי אל כבוד רבינו

  ".ולהציל עשוק מיד עושקו, טובה
   
רבי משה צבי שמע בתשומת לב  גאו�ה

, את מרי שיחו ובקשתו של הסוחר מברודי
בעוד כחדש ימי� אהיה בעזרת : "ואמר לו

תבוא ג� אתה לש� באותו , בעיר בלטה' ה

בעצתו כדי הטוב ינחני ' וה, פרק זמ
העיר בלטה היתה אז כפופה ". להושיע�


וסרה , אל הגאו
 אב בית די
 מסור
  .למשמעתו ופקודותיו

   
כחודש ימי� נסע רבי משה צבי לאחר 
ש� נפגש עמו הסוחר מברודי , לבלטה

והגיש פניו את כתב התביעה נגד הסוחר 
הסוחר רבי יצחק מבלטה הוזמ
 . מבלטה

ית דינו להתיצב לפני רבי משה צבי וב
  . לענות על כתב התביעה

ושני הסוחרי� בעלי , בא אל בית הדי
הוא 
הסוחר . הדי
 התחילו לסדר את טענותיה�


כי היה בידו שטר חוב של ,  מברודי טוע
ובטעות הוחזר , הסוחר רבי יצחק מבלטה

והסוחר מבלטה צווח . השטר טר� שנפרע
וכפר , !"לא היו דברי� מעול�: "ככרוכיא

  . הבכל התביע
מעמד התאספו רבי� מבני העיר באותו 

, לאול� בית הדי
 שבאו לחזות במשפט
אי� יוציא הרב הצדיק רבי משה צבי את 


לאחר ששמע רבי משה צבי . פסק הדי
הוצאו , ובית דינו את טענות הצדדי�

  ניצוצי אשניצוצי אש

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

 

        . עני� כוחה של התשובה
כא� שאמרה תורה קח ל� וממילא וממילא וממילא וממילא 

י "ופירש, עגל ב� בקר לחטאת
י עגל "ה ע"להודיעו שמכפר לו הקב

        , זה מעשה עגל שעשה
שמיני , שמיניכתיב ויהי ביו	 הלכ� לכ� לכ� לכ� 

דייקא שזהו המספר שמעל לדר� 
ל "כידוע מדברי המהר, טבע העול	

הוא ' דמספר ז ))))ממממ""""ש ועוש ועוש ועוש ועו""""בדרשה לשבדרשה לשבדרשה לשבדרשה לש((((
בתו� הטבע של העול	 שהמה שבעת 

        , ימי הבני�
וביו	 , שבעת ימי המילואי	והיינו והיינו והיינו והיינו 

ורומז , השמיני הוא מעל לטבע
 .ל"לתשובה וכנ

מפרסת פרסה ושוסעת שסע מפרסת פרסה ושוסעת שסע מפרסת פרסה ושוסעת שסע מפרסת פרסה ושוסעת שסע כל כל כל כל 
בבהמה אותה בבהמה אותה בבהמה אותה בבהמה אותה פרסות מעלת גרה פרסות מעלת גרה פרסות מעלת גרה פרסות מעלת גרה 

        . ))))גגגג, , , , יאיאיאיא(((( תאכלותאכלותאכלותאכלו
ק מרמזת "דהתורה, לבאר בזהויש ויש ויש ויש 
לאד	 ' כי לטהרה צרי� שיהי, לנו

פנימי , פנימי וחיצו�, שני סימני	
וחיצו� היינו , היינו מעלה גרה

        , מפרסת פרסה
שהאד	 צרי� לשמור עצמו היינו היינו היינו היינו 

' מבפני	 המחשבות והמעשי	 וכו
צרי� הוא להקפיד בשמירה  וג	

 מעליותא כראוימיוחדת שמירה 
 וכמו, ד גדרי	 וסייגי	 מבחו#"ע

אור פנימי אור פנימי אור פנימי אור פנימי ' ' ' ' פיפיפיפי((((' לבוש וכדו עני� של 
כמבואר בכוונת כמבואר בכוונת כמבואר בכוונת כמבואר בכוונת , , , , ואור המקי  לשמירהואור המקי  לשמירהואור המקי  לשמירהואור המקי  לשמירה

        , ))))תתתת""""בסוד עטיפת הטלית והנחבסוד עטיפת הטלית והנחבסוד עטיפת הטלית והנחבסוד עטיפת הטלית והנח
שלכ�  .והב�, בלא זה אי אפשרדזה דזה דזה דזה 

 .וזהו הרמז, צריכי	 אלו הסימני	

 

  ~ סיפור מפסוקי הפרשה~ 
  לכבוד סעודת מלוה מלכה

 

åâäð úåöåôúá ìàøùé ïéëäì úáùì øçàù âç çñôä 

úåìç "úåìåâò ")åîë úåöî( åéäå íéðúåð êåúá ÷öáä 

"áåëøë ")ïøôòæ( éãë úåìçäù åéäé íäì äàøî 

"áåäö ,"øùàëå øøáúð ùéù  áåáøëá úåùùç ìù 

øåñéà ,åéä íéâäåð ááøòì êåúá ÷öáä íéáéëøî 

íéøçà éãë åéäéù úåìçì äàøî "áåäö  ,"ïëìå 

úàø÷ð úáù úàæ "úáù òìòâ úåöî ."  

åîë ïë åâäð áå÷ðì úà úåìçä éðôì ïúééôà 

á"çúôî" éãë äéäéù úåìçá úøåö çúôî.  

  

äîì íéôåà "úåìç úåìåâò "úáùì åæ:   

äøä"÷ éáø øëùé áåã àæìòáî äéä ïúåð íòè 

âäðîì ìàøùé úåôàì úåìç "úåìåâò ")åîë úåöî( 

úáùì ,ïåéë éðáù ìàøùé åàöé íéøöîî åáééçúð 

ïáø÷á äãåú çñôáå àì åéä íéìåëé áéø÷äì ïáø÷ 

äãåú íåùî  ù"éîçì äãåúä "íä "õîç" ,ïëì 

åîéìùä íúåà øçàì çñôä ,  

ïëìå íéôåà úåìçä "úåìåâò" ,íåùî éîçìù äãåúä 

íä úåìåâò .  

  

äîì íéôåà úåìç "úåáåäö "úáùì åæ:  

äøä" ÷àæìòáî ïøäà éáø  åéáà íùá øîåà äéä

äøä"éæ áåã øëùùé éáø ÷"íòè ò äîì åðéëä úåìç 

òáöá "áåäö "úáùì åæ ,?úåéä øùòå úåëîä å÷ìù 

íäá íééøöîä íéøöîá ,åéä úðéçáá óåâð àåôøå  

        שבת געלע מצותשבת געלע מצותשבת געלע מצותשבת געלע מצות
            מיוחדי�מיוחדי�מיוחדי�מיוחדי�    מנהגי�מנהגי�מנהגי�מנהגי�לללל    טעמי�טעמי�טעמי�טעמי�    ועודועודועודועוד
 בהאי שבתא עגולות וניקוב� במפתחעגולות וניקוב� במפתחעגולות וניקוב� במפתחעגולות וניקוב� במפתח    באפיית חלותבאפיית חלותבאפיית חלותבאפיית חלות

óåâð íéøöîì, àåôøå éðáì ìàøùé .àúéàãëå 

ùøãîá ìò ÷åñôä" :éãåã çö íåãàå –" "çö ")ïáì( 

ìàøùéì "íåãàå "íéøöîì .òáöå ä"áåäö "áëøåî 

òáöîé "íåãà "å"ïáì" ,  

ïëì íéðéëî úåìç òáöá "áåäö "éãë úúì çáù 

äéãåäå éùäì"ú ìò åéãñç åéîçøå éðáì ìàøùé.  

  

íòè âäðîä "á÷ðì úà úåìçä çúôîá"  

àúéà øôñá ùåã÷ä "áäåà ìàøùé ")íéèå÷éì( íòè 

äîì åâäð ïéëäì úáùì øçàù çñôä úåìç  íäù

íéáå÷ð á"çúôî, úåéä éðáå ìàøùé úòá íúàéöé 

íéøöîî ,åéä íéò÷åùî îá"è éøòù äàîåè ,

á÷äå"ä íäéáâä îì"è éøòù äùåã÷, àúåøòúéàá 

àìéòìã úðéçáá úðúî íðç ,øçàìå íúàéöé 

íéøöîî ååèöð éðá ìàøùé ïéëäì úà íîöò 

àúåøòúéàá àúúìã úàø÷ì "úìá÷ äøåúä ."

áéúëå" :éçúô éì éúåçà éúéòø" ,éùäù"ú ù÷áî 

éðáî ìàøùé" :éçúô éì çúô åãåçë ìù èçî ,éðàå 

çúôà íëì çúô åçúôë ìù íìåà."  

äåöîäå äðåùàøä ååèöðù íäá éðá ìàøùé øçàì 

íúàéöé íéøöîî àéä úåöî ä"úáù" ,ïëì úáùá 

øçàìù çñôä ,íéá÷ðî úåìçä á"çúôî ,"æîøì äæá 

òù"é åðàù ïéçúåô úà åðáéì äåöîá  úçàéäùà 

úøéîù úáù ùãå÷ ,äëæð éùäù"ú çúôé åðì úà 

öåàåø áåèä äëæðå áø÷úäì úé åéìà"ù.  

 'ג' המש� בעמ

  פניני� על הפרשה –תורת אמת 
  

  )ו, ט (' תעשו וירא עליכ� כבוד ה' ויאמר משה זה הדבר אשר צוה ה
בתורת כהני�  ונראה לבאר דאיתא, קחו שעיר עיזי� )'פסוק ג(הלא כבר על זה ציוה לעיל , א� הקרבת קרבנות, 'אשר צוה הוקשה מהו הדבר 

ר העבירו מלבכ� ותהיו כולכ� ביראה אחת ובעצה אחת לשרת לפני "אמר לה� משה לישראל אותו יצה, תעשו' ויאמר משה זה הדבר אשר ציוה ה
היו� ופירושו כי אחר שאמר לה� כי ' וא� עשית� כ� וירא אליכ� כבוד ה' כ� תהיה עבודתכ� מיוחדת לפניו וכו, כש� שהוא יחידי בעול�, המקו�

מדריגות : אמר לה� משה, היינו שבני ישראל קרבו והכינו עצמ� לקבל ולהשיג מדריגות –' נראה אליכ� כתיב ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני ה
המדרגות  – 'וירא אליכ� כבוד הוא� עשית� כ� אז ממילא , ר העבירו מלבכ�"אותו יצה, 'זה הדבר אשר ציוה הוזהו , עשו את שלכ�, את� רוצי�

  )השר) מקוצק (.גיעו מעצמ�י
  

  )כג, ט (ויבא משה ואהר� אל אוהל מועד 
יש צדיק שנקרא בש� משה ויש צדיק אשר הוא במדריגת אהר� וכל אחד כפי מדרגתו הנשגבת עולה לקדושה , ויש לבאר דיש כמה סוגי צדיקי�

ולמרות שיוצאי� ממדרגת� בזה גופא פועלי� קדושה  ,כ יוצאי� קצת ממדרגת� למע� ויברכו את הע�"ואח, ויצאו, הנקראת בש� אוהל מועד
ה "וישראל זה עדות של הקב, ושבת - ישראל–ה "הקבל שלושה מעידי� זה על זה "ומתבאר בחז, אל כל הע�' ש לכל הע� וזהו וירא כבוד ה"ויר

נוע� (. ש"יה� להתפשטות קדושה וירזהו ישראל שנאמני� וחדורי� לבית� נאוה קודש לצדיקי� שה� גורמי� במעש, וזהו עדות� נאמנו מאוד
  )אלימל�

  

  )ב, י (ותאכל אות� ' ותצא אש מלפני ה
שהיא הקרבת נשמת� במזבח העליו� והראיה שלא נשר� רק נשמת� וגופ� היה חי שאינו ' ו רק אש ה"מבואר שלא שלטה בה� האש הגשמית ח

  )מלא העומר –ל צינ( "מהרי(. בטבע אש ההדיוט



 

 

 

 ג

 ג

 

  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

  ))))זזזז""""תקיתקיתקיתקי, , , , אאאא""""בבבב((((יהושע ב� נו�  –
  ))))הההה""""תצתצתצתצ((((י� מחנה אפר –דיי� בקושטא , ר אהר� נבו�"רבי אפרי� ב

לוית  –ר שמואל זנוויל "ק אלטונא והמבורג ב"רבי אפרי� העקשר דיי� דק
  ))))טטטט""""תקיתקיתקיתקי((((דברי חכמי� וחידות� , אדני פז, ח�

  ))))דדדד""""תרפתרפתרפתרפ((((ר אברה� אביש "ד סעראצק ב"רבי יוס! לעוינשטיי� אב
בר� משה  –ר חיי� צבי מסיגעט "רבי משה טייטלבוי� מסאטמאר ב

  ))))וווו""""תשסתשסתשסתשס((((
המגיד ' תל –ד וולאטשיסק "ש הורווי" אברבי אריה יהודה לייבו –

  ))))וווו""""תקעתקעתקעתקע((((ממעזריטש 
  ))))טטטט""""תקעתקעתקעתקע((((קונטרס הספיקות  –ר יוס! כהנא "רבי יהודה ב

מגדלות מרקחי�  - ר משה מחוסט"ד צעלי� ב"רבי לוי יצחק גרינו ואלד אב
  ))))����""""תשתשתשתש((((

  ))))זזזז""""תרטתרטתרטתרט((((ד קאזי� "ר לוי הכה� אב"ד טשעטשאווי" ב"רבי מאיר כהנא אב –
  ))))גגגג""""תרלתרלתרלתרל((((תולדות אד�  –הנ רבי יהושע מאוסטרוב

  ))))הההה""""תשנתשנתשנתשנ((((ד "ר ש� הי"רבי משה קלינברג מזאלשי" ב
ר שרגא פייבוש מזאלישטשיק "רבי אברה� יהושע העשיל האגר מקאסוב ב

  ))))טטטט""""תשנתשנתשנתשנ((((
  ))))אאאא""""תשסתשסתשסתשס((((ר יצחק מנשה "רבי אהר� הכה� רוזנפלד מפינסק קארלי� ב

 ר יעקב"ב –י דברי חיי� "ח ור"" העדה"חבר הבד –רבי משה הלברשטא� 
  ))))וווו""""תשסתשסתשסתשס((((דברי משה  –מטשאקאווא 

        ))))טטטט""""תקפתקפתקפתקפ((((ר פנחס מקארי" "טיווקא בירבי יהודה מאיר שפירא משפ -
            ))))חחחח""""תריתריתריתרי((((ר אליעזר "רבי משה מקאברי� ב

ו ו ו ו """"ככככ    קקקק""""יו� שביו� שביו� שביו� שב
        ניס�ניס�ניס�ניס�

        
        
        
        
        
        

        ז ניס�ז ניס�ז ניס�ז ניס�""""ככככ' ' ' ' יו� איו� איו� איו� א
        
        
        
        

        ח ניס�ח ניס�ח ניס�ח ניס�""""ככככ' ' ' ' יו� ביו� ביו� ביו� ב
        
        
        
        
        
        
        
        

        ט ניס�ט ניס�ט ניס�ט ניס�""""ככככ' ' ' ' יו� גיו� גיו� גיו� ג

        
        

        ניס�ניס�ניס�ניס�' ' ' ' לללל' ' ' ' יו� דיו� דיו� דיו� ד
        
        
        
        

        אייראייראייראייר' ' ' ' אאאא' ' ' ' יו� היו� היו� היו� ה
        
        
        
        
        
        
        
        

        
 אייראייראייראייר' ' ' ' בבבב' ' ' ' יו� ויו� ויו� ויו� ו

        ))))טטטט""""תשלתשלתשלתשל(((( כנסת מרדכי -ר אהר�"רבי מרדכי שלו� יוס! פרידמ� מסדיגורא ב
  ))))אאאא""""א תתקא תתקא תתקא תתק""""דדדד((((! "י מיגאש תלמיד הרי"ר מאיר הר"רבי יוס! הלוי ב -

   ))))פפפפ""""א שא שא שא ש""""הההה((((] ] ] ] אייראייראייראייר' ' ' ' א בגא בגא בגא בג""""יייי[[[[ר יוס! "יי� ויטאל ברבינו ח
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 לשני הדי
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ובכ
 , עוד מעיז להטיח דברי� כלפי בית הדי
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 , הסוחר מבלטה חוורו והסמיקו כאחתפני 
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ועלי , במצוות שבי
 אד� לחבירו ושבי
 אד� למקו�
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א� כששמעתי , לל שבתיכי ראה במו עיניו שדודו ח
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לטשטש את , השטר והמכתב בנרות שלפניו
אבל הלא , בכדי שלא יוודע הדבר לאיש, העקבות
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 ד משנה"אבות פ(כאומר� , ומרעה אל רעה יצא, גבול
ולמרות היותו שומר תורה ". עבירה גוררת עבירה" )ב

וחילל את , לא היה יכול לעצור ברוחו, ומצוות
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