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                 ד"בס
 

 
  ישראל הבעל שם טוב'  ר–כתר שם טוב 

  

  : לבריאה5734אוצר החסידים : מתוך

  

לשאלתי את פי משיח אימתי אתי מר והשיב בזאת תדע בעת שיתפרסם למודך ויתגלה בעולם ... "

ויפוצו מעיינותיך חוצה מה למדתי אותך והשגת ויכלו גם המה לעשות יחודים ועליות כמוך ואז 

  "....ת רצון וישועהע' יכלו כל הקליפות ויה

, בטבת' ה
  ז"תשס

26/12/06  
  "!דידן נצח"

  
  

  "בין הכרבים"
והיו הכרבים פרשי כנפים למעלה סככים בכנפיהם "

על הכפרת ופניהם איש אל אחיו אל הכפרת יהיו פני 
ונתת את הכפרת על הארן מלמעלה ואל .  הכרבים

  .הארן תתן את העדת אשר אתן אליך
ך מעל  הכפרת מבין שני ונועדתי לך שם ודברתי את

הכרבים אשר על ארון העדת את כל אשר אצוה 
  ".אותך אל בני ישראל

  'כב-'כ" תרומה: "'פ
  

  :א"הרב יגאל פיזם שליט
  . ילד מאירים אורות רבים ומגווניםבכל... כל ילד הוא אור... "

  ".החסרונות יהפכו למעלות, אם נוכל לחפש את האורות
  "!תפילה בהתרכזות והתעמקות יתר? מה התוצאה, ה לו להתפללילד שקשה לו לקרוא וקש... "
  "!החסרון הוא גם היתרון... ב בחינוך"א"... 
  "!הרצון לעלות הוא רצונו של הילד, לכל הנבראים, משותף לכל העולם... הרצון להתרומם... "
... "מדבר"וה" מדבר"ב" חי"ה, חיב" צומח"ה, "צומח" הוא בתנועה להתכללות ל"הדומם"... 

  "!שואף לאלוקות
גדול מאוד רצונם ... ובמיוחד אצל ילדים בעלי ליקויים! הכל בתנועה כלפי מעלה.. ".

  "!להתרומם
  

שם טוב - לבעל) 13(צאצא , א בטבריה וגדל בצפת"תש, בשבט'  נולד בב,א"הרב יגאל פיזם שליט
  .ולאור חיים הקדוש

ראש ישיבת , "כולל"ראש , שמואלד קרית "  ראש קהילת חב...ד"של חב" המחנך"הרב פיזם 
" אפשרי-בלתי"ילד ... תוך שהוא מדגיש שהוא עצמו היה... אמר דברים אלו" תומכי תמימים"

  !אקטיבי מאד") היפר("בודאי , להוריו ולמוריו
על ידי , "נשלח"והאבא ... שהוריו הגיעו אלי ליעוץ' ילד בכיתה ב, אבא של רועי, בשיחה עם יאיר

בין איש "בנפש כל ילד ועל הקשר " אמונה"על ה"... הורים וילדים"לי על בע... לשיחה עם 
 ".ואשה


