
"במקום גדולתו שם אתה מוצא ענוותנותו" 

את  החסידות  בספרי  ביארו  כך  יא.(,  )מגילה 

פשר האות א' זעירא ב"ויקרא".

לכבוד  רבינו  משה  שזכה  מה  כל   - ויקרא 

עצמו,  את  והקטין  שהזעיר  בגלל  היה  ויקר, 

הקב"ה  השפיל  מידה  כנגד  ומידה  זעירא.  א' 

כך   - שכינתו  עליו  והשרה  עצמו  את  כביכול 

רבי  הרה"ק  פירש 

שלמה מלוצק זי"ע.

הרה"ק  על  מסופר 

משה  דוד  רבי 

זי"ע,  מטשָארטקוב 

אצלו  נכנס  שפעם 

ומצאו  משמשו, 

זולגות  הק'  שמעיניו 

הרבי  פתח  דמעות. 

הנה  למשמש:  ואמר 

התורה מעידה על משה 

רבנו "והאיש משה עניו 

מאוד מכל האדם". ויש 

להבין, איך היה יכול משה לדמות בליבו שהוא 

שפל ועניו מכל שאר בני האדם, והרי השי"ת 

דבר עמו פנים אל פנים כדבר איש אל רעהו, 

ועל ידיו עשה את כל האותות והמופתים, מה 

שלא זכה לזה שום ילוד אשה, ואיזו מציאות 

היתה לו שיאמר שהוא האדם השפל מכל?

שעלה  יום  שבארבעים  ידוע  לך:  דע  אלא 

כאחד  וחומרו  גופו  נזדכך  למרום,  משה 

לאכילה  צריך  היה  שלא  עד  מרום,  ממלאכי 

הגיע  עצמו  ומזה  הגוף.  צרכי  ושאר  ושתיה 

איזה  באומרו:  הענווה,  למידת  רבנו  משה 

חידוש יש כאן שאני עובד את ה', אחרי שגופי 

לגמרי?  והגשמיות בטלה ממני  כך  כל  נזדכך 

אבל שאר אדם מישראל, אשר מלובש בגוף 

ולהכשילו,  עליו לפתותו  ויצרו מתגבר  עכור 

ובכל זאת הוא מתגבר ועובד באיזה פעם את 

ובוודאי  למאוד,  הוא  יקר  מה  הרי  השי"ת, 

מקנא אני בו וגדול הוא ממני!

כל  עם   - החסידות  גדולי  הלכו  זו  בדרך 

לא  להו,  אניס  לא  רז  ל  שכָּ בתורה,  גדלותם 

התגאו כלל וביטלו עצמם 'כעפרא דארעא'.

מסופר על הרה"ק ר' פייבוש מז'באריז' זי"ע 

בעל "יושר דברי אמת", 

אצל  שבת  שפעם 

הרה"ק רבי מנחם מנדל 

במוצאי  זי"ע.  מרימנוב 

הרה"ק  נכנס  שבת 

הרה"ק  אל  מז'באריז' 

מרימנוב, ואמר לו: הרי 

אני כבן שבעים וארבע 

עדיין  והנני  שנים, 

בשפל המדריגה בתורה 

הרה"ק  ענה  ועבודה. 

מרימנוב על עצמו: הרי 

אף אני כואב על כך, גם 

עצמי  השלמתי  לא  שעדיין  מכך  מודאג  אני 

כראוי.

כך גדלה ענוותנותם של הצדיקים.

היה  זי"ע  מוויזניץ  חיים"  ה"אמרי  הרה"ק 

"אז  אומר בשם חסידים מהדורות הקודמים: 

מ'וואלגערט זיך צווישען חסידים, ווערט מען 

כשם   - ונמשל  משל  זהו  חמצ'דיג"...  נישט 

שהמצה, כל זמן שמגלגלים אותה בלי הפסק 

הוא  כך  נחמצת,  ואינה  תופחת  אינה  היא 

חסידים',  בין  'מתגלגל  הוא  כאשר  האדם, 

מתוך  לאסיפה  ובא  בהכנעה  בחבורה  יושב 

רצון לקבל ולשמוע לקח טוב, אזי אינו תופח, 

אינו מתגאה ואינו מחמיץ. וזה מרומז בכתוב 

ע"י  - מאחיו",  לבבו  רום  "לבלתי  כ(  יז,  )דברים 

אחדות החברים זוכים להתרחק מגבהות הלב.

ויקרא אל משה וידבר ד' אליו מאהל מועד לאמר )ויקרא א, א(.
עוסק  עצמו  שהוא  בכך  די  לא  כי  למשה,  הורה  הקב"ה 
בתורה, ולמרות שבעיני ד' יקר וחביב מאוד לימודו. ויקר א', 
לאחרים  ללמד  לאמר  הוא  תפקידו   - לימוד  לשון  הוא  אלף 

ולהורותם בדרכי התורה.
הרה"ק רבי יעקב אריה מטריסק זצוק"ל 
]"ילקוט מאורי אור"[

אדם כי יקריב מכם קרבן לד' מן הבהמה מן הבקר מן הצאן 
תקריבו את קרבנכם )א, ב(.

רואה  הוא  אם  דהיינו  וממהותו,  מה שמקריב אדם מעצמו 
לד'",  קרבן  "מכם  נקרא  זה  מתקנה,  והוא  רעה  מידה  בעצמו 
מן  הבקר  'מן  ואילו  למענו.  יקריב  שיהודי  יתברך  רצונו  וזה 
הצאן', שמקריב ממונו ורכושו, הרי זה רק בבחינת 'תקריבו את 

קרבנכם'.
הרה"ק רבי שלום נח מסלונים זי"ע ]"נתיבות שלום"[

אדם כי יקריב מכם קרבן לד' מן הבהמה )א, ב(.
מן  ראיה  לו  ויקח  ד'.  אל  להתקרב  אדם  יכול  אחד  ברגע 
עולה',  זה  'הרי  שאמר  ע"י  קודש-קדשים  שנעשית  הבהמה, 
אף שהבהמה עצמה לא נשתנתה, אך הדיבור שיצא מפיו חל 
גודל הקדושה שבו,  יראה האדם  והקדישה. מזה  על הבהמה 
יקריב  כי  'אדם  וזהו:  ד'.  לפני  ותפילה  תורה  בדיבורי  ובפרט 
ראיה,  לו  יקח  הבהמה'  'מן  לה',  להתקרב  שרוצה   - מכם' 
'תקריבו את קרבנכם',  ובזה  שהקדושה חל עליה ע"י דיבורו, 

שהרי רוח ה' בקרבו.
הרה"ק רבי שלמה מראדאמסק זי"ע ]"תפארת שלמה"[

על כל קרבנך תקריב מלח )ב, יג(.
לטפח  מורה  היה  זצ"ל  אויערבאך  זלמן  שלמה  רבי  הגאון 
בילדים  רק  המשקיעים  העם  כהמון  שלא  מוכשרים,  ילדים 
חריף  רב  צריך  חריף  שילד  אומר  והיה  מוצלחים.  שאינם 
שילמדו תורה, שהרי כתוב בתורה "על כל קרבנך תקריב מלח", 
להקריב  צריך  מלח  היא  המנחה  אם  שגם  שנינו  ובתוספתא 
איתה תוספת מלח, מכאן, שגם כשמדובר במלח - ילד ממולח 
וחריף, צריך לו תוספת מלח - ללמדו ברמה גבוהה יותר, לפי 

כשרונותיו הברוכים.
"המאור הגדול"

ממעיינות החסידות

ונכתב בספר
לכל דברות ולכל ציוויים קדמה קריאה

 )רש"י בתחילת פרשת ויקרא(.
בכל  משה  היה  זקוק  ענוותנותו  בגודל 
וציוויים  אמירות  דברות  כל  שלפני  עת, 
היה  עלול  זאת  בלא  כי  הקריאה,  תקדים 
לחשוב שהדיבור או האמירה אינה מכוונת 
אליו אלא לאחר. ואף שהשי"ת דיבר עמו 
שבינתיים  תמיד  היה  סבור  בסיני,  כבר 
יוסיף  שהשי"ת  ראוי  ואינו  מעלתו,  איבד 

לדבר עמו.
"אמרי יוסף" 
להרה"ק רבי יוסף מאיר מספינקא זי"ע

במקום גדולה שם ענווה

בס"ד. גליון ע"ז • פרשת ויקרא • דף היומי: בבא בתרא ס"ט

6:57  ............ הנרות:  הדלקת 

7:16 ......................... שקיעה: 

6:33  ................... החמה:  נץ 

9:08  .............. מג"א:  סזק"ש 

9:44  ............... גר"א:  סזק"ש 

סוף זמן תפילה: ........... 10:40

1:27  .............. גדולה:  מנחה 

7:17  ...................... שקיעה: 

מוצאי ש"ק '50 דקות': ..... 8:07

מוצש"ק זמן רבנו תם: .... 8:29

זמנים לשב"ק פרשת ויקרא

ליקוטים יקרים



חרפתם  שומעים  עולבים,  ואינם  "הנעלבים 

ואוהביו  אומר  הכתוב  עליהם  משיבים...  ואינם 

הסביר  רבנו  כג(.  )יומא  בגבורתו"  השמש  כצאת 

להארת  יזכה  אחרים  מעליב  ואינו  הנעלב  למה 

שמש דווקא? היות וזה שנעלב השתנו פניו ונעשה 

חיוור, כדברי הגמרא )ב"מ נח:( "אזל סומקא ואתי 

לבוא  לעתיד  יזכה  מדה  כנגד  מדה  לכן  חיוורא", 

אדם  ששום  בגבורתו,  השמש  כצאת  פניו  שיאירו 

זוהר פניו היפות  יוכל להסתכל בפניו, מעוצם  לא 

של המקבל חרפתו בשמחה! )"טהרת הקודש"(.

בספרו "שומר אמונים" כתב רבנו עדות אישית 

במעלת העמל והיגיעה בתורה, אע"פ שאינו מבין 

וקשה עליו הלימוד. בדבריו נותן חיזוק ועידוד לכל 

אחד בכל מצב ומדריגה שהוא עומד, וזלה"ק: 

הוה  שבדידי  מה  אספר  ידידיי,  לבבות  "לחזק 

גדולות  נסיונות  עלי  שנפלו  נעוריי,  בימי  עובדא 

כי  בידי  ספר  ליקח  יכולתי  שלא  נורא  וחשכות 

היה  ונפשי  דיבור,  בכל  מאד  מרור  טעם  טעמתי 

קשה עלי מרוב מרירות וחשכות ונסיונות מכל צד, 

ונפל עלי שינה וכבידות מאד בתמידות, וזה היה 

במשך איזה זמן, ולא היה לי למי לספר, כי אפילו 

סיפרתי לא היה לי מי שיתן לי איזה עצה, ומרוב 

מרירות לבבי בכיתי הרבה לה' ולא מצאתי לי שום 

עזר ותרופה עד שפעם אחת הלכתי על קבר איזה 

גאון וצדיק, ובכיתי שם בכי רב ועצום במר לבבי: 

לבבי שאוכל  יתהפך  או  ח"ו,  נפשי  שינטל  ח"ו  או 

ולא  פשוט,  איש  כמו  בתורה  פנים  כל  על  לעסוק 

אהיה נדחה משני עולמות ח"ו. וברוב בכייתי נפל 

בלבי שאשוב לביתי ואקח לי ללמוד במסירות נפש 

ויעבור עלי מה.

לפני  ונפתח  ספר  פתחתי  לביתי  וכשבאתי 

ללמוד  אני  מוכרח  ואמרתי  מקוואות,  של  הרא"ש 

זה הלימוד ולגומרו אפילו בכל מיני מסירות נפש, 

וישבתי ללמוד במסירות נפש גדול, וטעמתי ממש 

מה  עלי  יעבור  ואמרתי  דיבור,  בכל  מיתה  טעם 

ואחר  הלימוד.  זה  אגמור  ח"ו  נפשי  תצא  אפילו 

גדול, הטעים  נפש  זה הלימוד במסירות  שגמרתי 

לי ה' פתאום אור מתוק וטעם נפלא, ונהפך לבבי 

עד  דאורייתא,  חמידא  שוב  בי  ונכנס  אחר,  לאיש 

שאחר כך יכולתי ללמוד אפילו בבית מלא אנשים 

לחזק  זאת  וכתבתי  אותי.  בלבלו  ולא  המדברים 

לבבות דורשי ה' שבאמת אין שום הסתר בעולם, 

ולא נבראו ההסתרות רק כדי לשברם".

לזכר עולם יהיה צדיק

עבודת ביעור חמץ
מה  לבאר  כתב  תקמ"ו(  )ח"ג  הרדב"ז  בשו"ת 

שבתורה,  איסורין  מכל  בפסח  חמץ  נשתנה 

ובסדקין,  בחורין  בדיקה  להצריך  עליו  שהחמירו 

נמצאו  לא  כאלו  וחומרות  ביטול,  וגם  ושריפה 

רומז  בפסח  חמץ  כי  שבתורה.  האיסורין  בכל 

ליצר הרע, והוא שאור שבעיסה, ולכן כלה גרש 

בכל  עליו  ויחפש  מעליו,  האדם  אותו  יגרש 

מבואות מחשבותיו, ואפילו כל שהוא לא בטיל.

מובא בשם הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב 

אחינו  שנוהגין  מה  וצדיקים,  גדולים  ועוד  זי"ע 

הספסלים,  את  הפסח  לפני  לגרד  ישראל  בני 

הכסאות, הכותלים ושאר הכלים - שמכל גירוד 

בפני עצמו, נברא מלאך מליץ טוב על בני ישראל.

מסורת רווחת בשם הרב הק' מברדיטשוב על 

ה"יהי רצון" של תקיעת שופר, בו נמנים המלאכים 

היוצאים מן השופר, מן התקיעה שברים תרועה 

הוסיף  קשר"ק",  "ומן  שם  נאמר  ואח"ז  תקיעה, 

רחום,  אב  חנון,  "אב  ואמר:  רב   הברדיטשובער 

לוי  בו  שתקע  מהשופר  שיצאו  המלאכים  אם 

יצחק בן שרה סאשע הינם מלאכים חלשים, אזי 

יבואו נא המלאכים הקדושים והבריאים שנבראו 

פסח,  לפני  ישראל  בני  של  ויגיעתם  מעבודתם 

קראצן  של  העבודות  את  בכלים  שביצעו  ממה 

גירוד  שפשוף,  קרצוף,   - קשרן  רייבן,  שאבן 

והכשרה לכבוד פסח, לשם הידור מצוה, וימליצו 

טוב בעדינו!"

הרה"ק רבי אהרן ראטה זי"ע
בעל "שומר אמונים" • ז' בניסן תש"ז, 70 שנה להסתלקותו

שכר הנעלבים ואינם עולבים

לחזק לבבות דורשי ה'

נון  בן  יהושע  תפ"ט:  אלפים  ב'  בניסן  י'   - ז' 
שהנהיג את בני ישראל להכניסם לארץ ישראל, 
לבית  הגיעו  הם  הארץ.  את  לתור  מרגלים  שלח 
ואמרה  יריחו  למלך  כיחשה  היא  ביריחו.  רחב 
המרגלים  הלכו.  וכבר  בביתה  שהו  שהמרגלים 
נשבעו לה, שאת כל בני משפחתה יותירו בחיים 
לישראל  נפתחה  כך  יריחו.  את  יכבשו  כאשר 

הדרך לארץ הקודש שהובטחה לאבותינו.
את  ישראל  ובני  יהושע  עברו  בניסן  י'  ביום 
ונמוגו כל מלכי כנען. נסים רבים  הירדן בחרבה, 
אירעו ביום זה )סוטה לו.( - שהספיקו להגיע להר 
כל  ואין  מיל,  מששים  יותר  עיבל  ולהר  גריזים 
מזבח  בנה  יהושע  בפניהם.  לעמוד  יכולה  בריה 
וקראו  מהירדן,  העלו  האבנים  מי"ב  עיבל  בהר 
ובו  ושלמים,  עולות  הקריבו  וקללות,  ברכות 
מח:(.  )ברכות  הארץ  ברכת  את  יהושע  תיקן  ביום 

ונתחייבו בחלה, בערלה ובחדש.

ח' בניסן ד' אלפים תתק"נ: במסעי הצלב נהרגו 
בעלי  ישראל  גאוני  השם  קידוש  על  זה  ביום 
שבאנגליה,  יורק  בעיר  המלך  במגדל  התוספות, 
]=יורק[  ֵמֶאֶבְרִויקא  הקדוש  אליהו  ר'  ביניהם 
שאני,  ד"ה  תוס'  יד:  זבחים  במסכת  המוזכר 
מח.  יומא  במסכת  המוזכר  טוב  יום  ר'  והקדוש 

תוס' ד"ה מי, הי"ד.

קורא הדורות

רבנו נולד לאביו בשנת תרנ"ד באונגוואר, לאביו החסיד המופלא ר' שמואל יעקב 
בן חמש שנים החל  היותו  ומאז  יתרה,  ובפרישות  מילדותו התנהג בקדושה  זצ"ל. 

לומר תהילים בהשתפכות הנפש, וגדל על יתר בני גילו בקדושה וטהרה ובחכמת התורה.
תורה  דלתי  על  ושקד  מראדווענקא,  אדלער  פנחס  ר'  הגה״ק  של  בישיבתו  ללמוד  נסע  י"ג  בן  בהיותו 
בקדושה עילאית. משם נסע לישיבת וואיע אצל הגה״ק ר' יהודה גרינוואלד תלמיד ה'שבט סופר' וה'חתן 
סופר', ואח״כ בישיבתו של הגה"ק רבי ישעי׳ זילברשטיין בעל 'מעשי למלך' בווייטצען, שם החלו להתקבץ 
סביבו חברים מבקשי ה׳ שהדריכם בדרכי העבודה. מאז לא פסקה מעל שולחנו חבורה קדושה שהלכו לאורו.
בבחרותו לקח לעצמו לרב ומורה את רבו המובהק הרה״ק רבי צבי אלימלך שפירא מבלאזוב, וכן נסע 
להסתופף בצל הרה״ק ר' יששכר דוב מבעלזא ורבי ישראל מוויזניץ. צדיקי דורו ראו בו כלי מחזיק ברכה 

וקרבוהו עד מאוד.
את ביתו בנה עם בתו של הגה״ח רבי יצחק כ"ץ רב בפעסט, אשר עמד בעוז נגד כל שינויים ביהדות. 
לאחר מכן קבע מושבו בעיר סאטמאר, ונקבצו אליו חבורה קדושה של בני עליה אשר הנהיגם בדרכי קדושה. 
בשנת תרפ״ח עלה לארה״ק, וגם שם העמיד תלמידים, אולם בשנת תרפ״ט בעקבות המאורעות באר"י ובשל 

חולשת גופו שב לחו"ל שם שהה במרחצאות להברות את גופו, ומשם חזר לסאטמאר.
בשנת תרצ"ו קבע מושבו בבערגסאז, וכאשר החלו הצרות בעלות הרשע מגרמניה וכל עם בני ישראל 
חרדו מאד, הרעיף רבנו טללי נוחם על לבבות נשברות. בפרוץ המלחמה הנוראה עלה בדרך פלאית לארה״ק, 

למרות הסגר הימי שכבר החל אז.
ועבודה. מפורסם סדר  ורבים נקבצו אליו להתחזק בדרכי תורה  בירושלם הקים את חבורתו הקדושה 
עבודתו בקודש ומסירות נפשו לקיים מצוות ה׳, לחזק דרכי ומסורת אבות ולהדריך נערי בני ישראל בקדושה. 
חסידיו נקראו בשם "שומרי אמונים", ע"ש שהחדיר בהם ענין עניית אמן בקול רם. אף סייר בערי הארץ 

ובמושבותיה במטרה להקים בתי מדרש מיוחדים ע"פ דרכו ושיטתו.
נלב"ע ו' ניסן תש"ז בשנתו הנ"ב, ונטמן בהר הזיתים. הותיר אחריו את ספריו הנודעים "טהרת הקודש", 
כן הותיר  "שולחן הטהור", "שומר אמונים" ומכתבי קודש המחיים נפשות לעלות בדרך העולה בית א-ל. 

אחריו דור ישרים יבורך, מהם תוצאות חיים מבצרי תורה וחסידות הממשיכים בדרכו הסלולה.
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