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 דברי אלקים חיים
 ליל שב"ק תרומה תשל"ג

 
אל הארן את העדת אשר אתן  ונתת

ימי  -. הימים האלה )כה, טז(אליך 

מסוגלים מאד לקדושה  -שובבי"ם ת"ת 

וטהרה, לתקון חטא המעור, ולהתקדש 

בקדושת היסוד. העצה לזה היא לימוד 

)ע' התורה, ובפרט לימוד התורה בעיון 

כמובא ברמב"ם  אמ"נ וישב ד"ה אחז"ל(

דאין מחשבת עריות  הלכות איסו"ב()סוף 

מתגברת אלא בלב פנוי מן החכמה, 

וידועים דברי האוה"ח הקדוש עה"פ 

זה יתנו כל העבר על  )להלן ל, יג(

הפקדים, זה נקראת התורה, עדה"כ 

לא ימוש ספר התורה  )יהושע א, ח(

הזה מפיך, כל העבר על הפקדים רומז 

למי שעבר על פקודי דאורייתא והמרה 

יתנו,  -לימוד התורה  -ית', זה  רצונו

והיא מגינה, מכפרת עון, ומרבה 

זכויות. ולדרכנו יש לרמז ענין האמור, 

ה'עבר ע'ל ה'פקודים ר"ת גימ' יסו"ד, 

אלו שעברו על פקודי דאורייתא ח"ו 

במדת יסוד צדיק, לא שמרו א"ע 

בקדושה כראוי, העצה להם היא זה 

יתנו, ילמדו תורה ויכופר להם, ולא 

ד אלא שיועיל להם להתגבר על היצר עו

 שאינו שורה אלא בלב פנוי מן התורה.

סגולה לתקן חטא זה היא  עוד

נתינת צדקה, על ידה מעלין כל 

הניצוצות שנפלו לעמקי הקליפות לשאול 

)ע' תחתית רח"ל לשרשם לקדושה 

אוהחה"ק שם בהמשך דבריו כי לאלה שאינם 

ה עמלי תורה יכופר ע"י נתינת תמיכה וצדק

. ולשם זה צריכים לידע לההוגים בה(

ולהאמין שהשי"ת הוא המשפיע והזן 

לכל, ורצונו שנשפיע מטובתנו לזולתנו, 

לא לחשוב כחי ועוצם ידי עשה לי את 

כל החיל הזה, וכספו הונו הוא, 

וממילא יבא ח"ו לקפוץ ידו מאחיו 

האביון. מה גם צריך אדם להדבק 

בדרכיו של מקום, מה הקב"ה משפיע 

וב לכל, כך האדם צריך להיות בבחי' ט

משפיע לזולתו, ובזה אמרתי לפרש 

יד עבד כיד רבו,  )גיטין עז:(הגמרא 

רבו רומז לקוב"ה רבונו של עולם, עבד 

רומז לבני ישראל עבדיו הנאמנים, יד 

בני ישראל צריכה להיות כיד הקב"ה, 

כמו שהוא יתברך חפץ ומשפיע תמיד 

העבד שפע רב וכל טוב, כמו כן יד 

תהיה פתוחה לעניים ומרודים, דכאי 

 רוח ונפש.

הפורים ממשמשים ובאים, זמן  ימי

)שבת קבלת התורה ברצון מאהבת הנס 

, וכן זמן מתנות פח. וברש"י שם(
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לאביונים, ומחיית עמלק, המן מזרע 

עמלק. ולכן על כל אחד ואחד להרבות 

בלימוד התורה ובנתינת צדקה, שתי 

א היסוד פגם סגולות הנ"ל לתיקון חט

עמלק אשר קרך, ואז ישובו אותיות 

או"ה שנפרדו מהשם והכסא על ידי 

 עמלק.

אפ"ל ונתת אל הארן את  ועפי"ז

העדת אשר אתן אליך, הס"ת ונתת' 

אל' הארן' גימ' לילי"ת הקליפה 

הארורה, הגורמת לפגם המעור, למען 

תבטלה ולהיות קדוש בבחי' צדיק, ונתת 

ה, כי אל הארן, הארן רומז לתור

הלוחות מונחות היו בארון, תתן 

ותקדיש עצמך כל כולך לתורה, ונתת 

רומז גם לנתינת צדקה לכל הנצרכים, 

ובפרט נחוץ ונתת אל הארן, הארן 

רומז לתורה כאמור, לתת צדקה לעניני 

תורה, להחזיק לומדי תורה, לתמוך 

בישיבות ומוסדות התורה. וכאמור אשר 

שר להגביר כח הצדקה נדרש לידע א

ממנו יתברך הכל ומידו נתנו לנו, לז"א 

את העדת אשר אתן אליך, ר"ל אם 

תעשה כך זהו עדות וסימן טוב שהנך 

מאמין ויודע אשר אתן אליך, שאני 

נותן לך, כי המקמץ סימן הוא שחושב 

ומדמה בעצמו לומר כחי ועוצם ידי, 

ובכח עצמו הגיע לעשירות, וכשם שאני 

ג חסדך נותן ומשפיע לך, כך אתה נהו

והשפעתך לזולת. וכאשר נתאמץ ונגביר 

כח התורה והצדקה בפרט בימים אלה, 

נזכה לקדש עצמנו במדת היסוד, נמחה 

את זכר עמלק המסית לפגם וגרם 

בכך לחסר בשלימות השם והכסא, 

ויקויים בנו ו'נתת א'ל ה'ארן ר"ת 

אתוון או"ה, בתקון חטא זה יושלמו, 

ה וא' ישובו אותיות אלו יחוד י"ה בו"

לכ"ס ביחודא שלים, ואז נזכה 

להשפעות טובות, ולשפע דעת לנצלן 

כראוי, למחיית עמלק בביאת הגואל 

 צדק במהרה בימינו, אמן.

 

עפ"י הידוע בדברי הזוה"ק  א"י

דעל האדם  )ח"א יב. ת"ז תל"ג, עז.(

לעבוד להשי"ת בין בטיבו ובין בעקו 

חסד  )ברכות ס:(ח"ו, וכמאחז"ל 

, אם הלים קא, א()תומשפט אשירה 

חסד אשירה ואם משפט אשירה, בכל 

המצבים צריכים להשאר דבוק ואדוק 

בהשי"ת. וזהו ונתת אל הארן את 

העדת אשר אתן אליך, הר"ת ו'נתת 

א'ל ה'ארן א'ת ה'עדת גימ' טו"ב 

עה"כ, הס"ת אשר' אתן' אליך' גימ' 

ר"ע, רומז לשני הזמנים, בין כשיש לו 

עצמו  כל טוב השפעות טובות יתן

לתורה, ארון רומז לתורה כנ"ל, ילמד 

תורה ויחזק גדרי צניעות, ובין להיפך 

 ח"ו ישאר דבוק בה' ובתורתו.
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זי"ע מפרש  ה'אהבת שלום'זקיני הק' 

ונתת אל הארן את העדת  )כה, טז( הפ'

ע"פ מה שאמרו חז"ל , ן אליךאשר את

'קדש עצמך במותר לך', וזה  (.)יבמות כ

מה שאומרים בנוסח הברכה ]ברכת 

כהנים[ אשר קדשנו בקדושתו של אהרן, 

ן בחשבון ן' פשוטה גימ' רשו"ת, "כי אהר

שצריכים לקדש את הרשות להכניסו 

ג"כ להקדושה, לבלי לעשות שום דבר 

רי להנאת עצמו רק לשמו ית', ונודע דב

לא 'הרה"ק מוהר"ר זושא זי"ע שאמר: 

שו את זושא מדוע אינו כמו הרה"ק ייענ

שו אותו מדוע יהרבי רבי בער, רק יענ

, כי כל אדם צריך להיות זושאמו שאינו כ

מחויב כפי תכונת נפשו והשגתו לעבוד 

ונתת אל 'וזה שאמר,  להבורא יתברך,

וגו', האר"ן בחשבון ן'  'הארן את העדת

רשו"ת, להכניס בו 'את פשוטה גימ' 

העדת', שיהיה הרשות קדוש בקדושת 

התורה, העד"ת אתוון הדע"ת, 'את 

העדת אשר אתן אליך', היינו, כל אחד 

צריך לעבוד בזה כפי השגת 'דעתו' אשר 

 ניתן לו מאת ה' ית', ע"כ.

כאשר האדם חפץ להישמר מן 

לעשות סייג ממנו החטא, אזי נדרש 

דברים  בעניני הרשות, שהםגם וגדר 

הגשמיים שחכמתו ית' גזרה שהאדם 

צריך להם לצורך קיום עולמו, כאכילה 

ושתייה ושאר ענינים החומריים, להיות 

שליט ומושל ברוחו לבלתי יפול ברשת 

ך בהם אחר שהיצר המסיתו להימ

תאוות לבו, ומטרתו להפילו בבאר 

 .שחת, כי מן ההיתר יסיתנו אל האיסור

רי והאיש המשכיל מתאמץ גם בדב

ההיתר לכבוש את תאוות לבו, שלא 

תי שובזה פיר .לתת ליצר לשלוט עליו

'משכו וקחו לכם',  )לעיל יב, כא(הפסוק 

לכ"ם נוט' ל'חם כ'סף מ'שגל, שהם 

, 'הכר כללות התאוות שבעוה"ז, ואמ

ם כמשכו וקחו לכם, אף בעת שהנ

צריכים לקחת את עניני 'לכם' כפי 

ההכרח והצורך, עכ"ז 'משכו', היו 

 טהורבכם יהא ימשוכים מהם, ל

להיות מחמדה ותאוה אחריהם, כי אם 

, להעלות את 'בכל דרכיך דעהובבחי' '

ואיתא  .נים הגשמיים אל הקדושהיהעני

 בקידושא רבאשיחת קודש 
 שב"ק תרומה תשל"ח
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' כלפרש ה 'נועם אלימלך'בספה"ק 

ועשית את ' טז(-)כו, טובפרשתנו 

הקרשים למשכן וגו' עשר אמות אורך 

הקרש ואמה וחצי האמה רוחב הקרש 

אפילו שאין  ,אשר בדבר ארוך, 'האחד

לו סוף יכולים לקרותו בשם אורך, אבל 

וצריכים  ,רוחב הוא דבר שיש לו סוף

עשר ', 'פהלומר כמה הוא רוחב, וזהו פי' 

, דהיינו בדבר שאין 'אמות אורך הקרש

והוא דבר רוחני שאין לו סוף  ,לו סוף

 וונקרא אורך, תראה שתעבוד אות

ות, באמות שלימות, בכל עשר עולמ

, ר"ל 'ואמה וחצי האמה רוחב הקרש'

 ,בדבר הגשמי שהוא דבר שיש לו סוף

 ,לגבי הדבר הרוחני 'רוחב'ונקרא בשם 

דהיינו תראה שתעשה באמות חצאים, 

דברים שאר בשתאכל ותותר, או 

תיך ותאו ותמלאלתראה שלא  יםגשמי

)עיי"ש באורך ביאורו על כל  , ע"כבשלימות

 .הפסוק(

'רשות' בעולם,  על האדם לידע שאין

שום מעשה ממעשי האדם אינו יוצא 

מגדר מצוה או עבירה ח"ו, יען גם 

דברים הגשמיים כאשר ֵיָעשו בהשכל 

ודעת דקדושה אזי למצוה ֵיָחשבו, ובאם 

ח"ו מתגשם בהם הרי הם כעבירה, 

ות העוה"ז ובוי התאוה להתענג בתאיובר

באים לחטוא על הנפש, כמו שפי' זקיני 

זי"ע מאמרם ז"ל ים' 'תורת חיהק' ה

אשר דוד המלך ע"ה למד  )אבות פ"ו מ"ג(

, דהיינו 'שני דברים בלבד'מאחיתופל 

שאין בעניני העוה"ז כי אם שני דברים, 

אין 'רשות', כי אך או מצוה או עבירה, 

גם עניני הרשות אם האדם מקדש 

עצמו בהם נעשו קדושים כמצוה, וכן 

אם אינו מקדש עצמו בהם בהיפך, 

היצר מפתה אין לכן נחשבים לעבירה, ו

לאדם לעבור עבירה מפורסמת, כי הוא 

יודע שבזה לא יאבה לו ולא ישמע אליו, 

ת והוא מנסה להסיתו לתאואלא 

העוה"ז, באמרו אליו הלא אין זה דבר 

איסור, ומן ההיתר ימשכנו אל האיסור, 

 'צמח צדיק'ובזה מפרש אא"ז הק' ה

'כי תצא למלחמה  )דברים כא, י(הכ'  זי"ע

הרשות על איביך', ופרש"י, 'במלחמת 

הכתוב מדבר', כאשר תצא ללחום עם 

היצר הרע שהוא האויב הגדול של 

האדם, דע לך, שעיקר המלחמה הוא 

בעניני הרשות, יען בדברים הללו נדמה 

לאדם שאין חסרון בדבר כאשר יתענג 

ת בהם, ואז נלכד ח"ו ביד היצר, לעומ

זאת מעבירה מפורסמת הוא ירא וחרד, 

 עיי"ש.

אשר רשו"ת עה"א גימ'  עוד, ואפ"ל

שב"ת או"ר עה"כ, 'אור' רומז לתורה 

, 'נר מצוה ותורה אור' )משלי ו, כג(עדה"כ 
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אשר לקדושת הרשות יבא האדם בכח 

קדושת השבת ולימוד התורה הקדושה, 

העכערע טאג, מער א שבת קודש איז 

ם קדוש הוא מבואו ות הנפש, יומהתרומ

נים הגשמיים יועד צאתו, בשב"ק גם עני

מתעלים אל הקדושה, סגולת השבת 

לרומם ולהעלות את האדם לקדש 

אף ענינים עד שעצמו בכל דרכיו, 

הגשמיים יהיו לנחת רוח להשי"ת, 

בקדושה וטהרה, התורה הק' וקדושת 

תויי היצר, ישב"ק הם תריס ומגן בפני פ

ורא ב"ה, מרוממים את האדם אל הב

כאשר נפש איש הישראלי מתרוממת ו

וכוספת אל בוראה, נדחים מפני זה כל 

חמדות ותענוגי העוה"ז, אין להם שום 

ערך וחפץ לעומת התענוג האמיתי 

רבת אלקים לי טוב, האיש ישבק

שכיל לא יחליף ולא ימיר התענוג מה

והשמחה שבלימוד התורה הקדושה 

שאין למעלה הימנו בתענוגי העוה"ז 

אינם רק לפי רגע אשר כלים ונפסדים, ה

 ולפי שעה.

ולזה נדרש לערוך את יום השבת 

כהלכתו, יען השבת הוא 'יום מנוחה 

כאותם  ,וקדושה', ולא יום מנוחה גרידא

המדמים בנפשם אשר יום השבת ניתן 

לנוח בו ולהתענג בתענוג אכול רק 

ושתה, תינח יום מנוחה יש כאן, אבל 

הוא מאד,  מיום קדושה עדיין רחוק

ניק השי"ת לבני עמתנת השבת שה

ישראל עם סגולתו לא היה רק לשם 

 .מנוחה גרידא, אלא להיותו יום קדושה

בשב"ק צריכים להתאסף יחד עם 

ולזמר  יהודים יראים ושלמים לשיר

שירות ותשבחות לקל חי לכבוד השבת, 

להלהיב את לבו באהבת השי"ת, לחפוץ 

א, להתרומם ולהתקרב אליו ית' קימע

זי"ע הפ'  אבי הק'כמו שמפרש 

'וצפית אותם זהב  )כ, כח(בפרשתנו 

ונשא בם', זה"ב נוט' ה'בוחר ב'שירי 

ז'מרה, נש"א נוט' א'כסוף נ'ועם ש'בת, 

תצפה את השלחן בשירות ותשבחות, 

שעל ידם יתעוררו בך כיסופי נועם 

שבת, ע"כ. חסידי קמאי בבוא יום 

על  השבת זענען זיי ארויס פון די כלים,

פניהם היה ניכר קדושת השב"ק שיקדה 

 מי החולוליהטה בהם, וממילא גם י

היו  ושאחרי ימי החולשלפני שב"ק ו

 אחרים. פניםב

עשות יכל דבר רוחני צריך לה

בחמימות חיות והתלהבות, להלהיב את 

לבבו ברשפי שלהבת אש לעבודת 

הבורא ב"ה, בגשתו אל התפילה ישליך 

י"ת, נפשו מנגד למסור נפשו להש

)שער חשה"נ  'חובת הלבבות'כמובא ב

אשר התפילה היא 'כלות  חשבון ט'(
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הנפש אל האלקים וכניעתה לפניו', לא 

כאותם קטני ההשגה אשר בעת 

התפילה יושבים בניחותא, פיהם ממלל 

את תיבות התפילה ולבם בל עמם, 

מפעם לפעם הם מביטים בשעון 

אמנם  .מצפים כבר לסיום התפילהו

יש כאן, אבל תפילה אין  תיבותאמירת 

כאן, ער זאגט עברי, אבער דאסט 

דכירנא יהודי  .הייסט נישט געדאווענט

לא היו כולל יונגעלייט, ולא אף קמאי ש

רבנים, אשר תפילתם היתה ממש 

בכלות הנפש, ווען זיי זענען געקומען 

צום דאווענען, זענען זיי ממש אויס 

געגאנגען, היו אדוקים ומקושרים 

"ה עד שלא ידעו מהנעשה בהבורא ב

סביבם מאומה, זיי האבען נישט 

זיי זענען,  וועלטגעוויסט אויף וועלכע 

אשר  )סי' צ"ח(וע"ד המובא בטור ושו"ע 

חסידים הראשונים היו מתפללים 

ומכוונים בתפילתם עד שהיו מגיעים 

להתפשטות הגשמיות ולהתגברות כח 

השכלי עד שהיו מגיעים קרוב למעלת 

 "ש.הנבואה, עיי

האיש הנלבב לבו מלא רגש וכסיפה 

אל הבורא ב"ה, אש קודש יוקדת בו 

ב"ה, רא בעת התפילה וקיום מצוות הבו

אולם האיש ההמוני חסרה מאתו אהבת 

בעת התפילה הוא כבר  ולכןהבורא ב"ה, 

מצפה לסיומה, ומאידך בדברים 

גשמיים, בשיחה על דא ועל הא, הוא 

יד חוזר וניעור לחיים, כמו שפי' החס

המפורסם רבי מרדכי חנא ע"ה הפ' 

'לא ישבתי עם מתי שוא',  )תהלים כו, ד(

 אתמצ ןהיככי שהוא לכאורה תמוה, 

 .'מתי שוא', אדם שהוא מת ולא מת

וביאר, כי האדם צריך להיות מלא חיות 

בעשותו מצות הבורא ב"ה ובגשתו אל 

בעוסקו בדברים  ,לעומת זהוהתפילה, 

אלא ם, גשמיים אל יהא להוט אחריה

אכן האיש אשר  .יהא שרוי בקרירות

בעשותו מצות הבורא שמהפך הסדרים, 

ב"ה הוא בלי רגש, ובפנותו לעסקיו הוא 

מלא רוח חיים, עליו אמר דוד המע"ה 

'לא ישבתי עם מתי שוא', אין בחפצי 

לישב ולהתחבר עם אנשים כאלו 

שבענינים רוחניים הם נראים כמתים 

ם לחיים. ובדברים גשמיים הם מתעוררי

לימוד התורה, התפילה לפני הבורא 

ב"ה, קדושת השבת המתאחדת 

ביראתך, אלו הם הדברים שצריכים 

ולא דברים הכלים  ,ליתן חיות לאדם

 ונפסדים.
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 ה' בכל עת

'משנכנס אמרו  )תענית כט.(חז"ל 

, ופירשו בספה"ק אדר מרבין בשמחה'

 בשמחה - כח הקדושה - מרבין

ובששון, עיקר הקדושה תלוי בקדושת 

מסוגלים לתקן  ימי השובבי"ם האות,

קדושה זו, לימוד התורה מקדש האות, 

'אין היצר שורה אלא בלב הפנוי מן כי 

, ועל כן לא )רמב"ם סוף איסו"ב( החכמה'

די במה שיקבע האדם זמן מועט 

לעסוק בתורה ויתר הזמן ילך בטל 

דברים בטלים, כי אז ושומם לדבר 

ישאר לבו פתוח להשראת היצר בקרבו, 

ושוב עלול לפגום ביסוד צדיק ולגרום 

לפירוד בין י"ה לו"ה ובין כ"ס לא', רק 

עול  קבלתהעומד מתוך הרגש של 

תמידי ואינו מבלה רגע  מלכות שמים

לבטלה, כל רגע פנוי מנוצל ללימוד 

התורה, מרחיק את היצר ממנו והלאה 

חשבון קדש, ולדבר זה נחוץ ויכול להת

, לבקר עיתיו ורגעיו לראות אם הנפש

אינו משאיר בהם מקום ליצרו שילכדו 

ובפרט בימים ברשתו בהיסח הדעת, 

כאשר אנו נפטרים מימי  אלה

לפקח על השובבי"ם, יעמיק דעתו 

, למען הרגעים שלא יצאו לבטלה

תשאר קדושת הימים קבועה בקרבו 

 ולא ימוט ממנה.

 משפטים תשנ"ח( )ליל שב"ק

 תשובה בשמחה

)שער חשה"נ  'חובת הלבבות'איתא ב

, שעל האדם פ"ג, והמשלים השלשים(

לחשוב עם נפשו מעלתו בעוה"ז 

כמעלת אדם נכרי שהגיע לארץ 

, ולא הכיר אחד מאנשי המדינה נכריה

שהגיע אליה ולא היה אחד יודע אותו, 

אשר מן התנאים המתחייבים מהגרות 

כי אינו יודע  ת,הכניעה והשפלוהם 

לשית עצה בנפשו, ויסתפק במה 

שיזדמן לו מצרכי עוה"ז, לא ירדוף 

להשיג מותרות התאוה, באשר לא ירד 

להשתקע במקום הזה אלא כגר וכאורח 

נטה ללון, גם מזומן הוא לנסיעה 

ולהעתקה ממקום הזה למקום מושבו, 

וככה ממש היא מעלת האדם בעוה"ז, 

לא בדרך אינו יושב פה כתושב קבוע א

ארעי, וכל ימיו ושנותיו עלי אדמות אינו 

רק כגר, ובוא יבוא זמנו לפרוש 

מהעוה"ז והנשמה תשוב אל מקום 

יתנזר ממותרות חוצבה, אשר על כן 

 

 משולחן גבוה
 "משנכנס אדר מרבין בשמחה"
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, ויתאמץ להשיג מזונותיו לחייו התאוה

האמיתים במקום אשר בו כתושב 

לימוד התורה לשם דביקות יכונה, והם 

 . הבורא

ם ונפרדים אנו יוצאיוהנה כעת 

מימי השובבי"ם ונכנסים לימי חודש 

לתיקון , ימי השובבי"ם מסוגלים אדר

התלוי בשבירת התאוה, וימי היסוד 

, שבירת ימי שמחהחודש אדר הם 

התאוה באה ע"י העמקת הדעת 

והמחשבה בגרותו בעוה"ז כאמור, אשר 

רוב העמקה בנמיכות רוחו ושפלות 

 נפשו, מה אנו מה חיינו, עלול להפילו

לעצבות, מה גם אם יזכור את אשר כבר 

כי אז פגם לסיבת השכחה כי הוא גר, 

יתמרמר ויתעצב עוד יותר ואז רע ומר 

חלקו, העצבות מרחיקה את האדם 

, ולזה באים הרחק מאד מיוצרו ובוראו

ימי חודש אדר בסמיכות ותכיפות לימי 

השובבי"ם, להצהיל את לבבו בגילה 

משולב ושמחה שיהא שברון לבו מהול ו

בשמחה, ואז ישלים תיקון היסוד 

 כראוי.

 )ס"ג משפטים תשנ"ח(

 אדר וימי השובבי"ם

בסמיכות ימי חודש אדר עוד זאת 

קבלת , אדר זמן לימי השובבי"ם

, שמחה )עי' שבת פח.( התורה ברצון

מביאה אהבת התורה, טומאת המעור 

הבאה מחמדת ותאות הלב מקורה 

נים', , כי 'תאוה היא לעיבעיניםושורשה 

כאשר מסיר השמירה מעיניו והולך 

בדרכים כשעיניו פתוחות לרווחה, 

משוטטות בכל אשר יפנה ללא גבול 

ומעצור, מתגרה בו היצר ומעורר חמדת 

לבו לכל אשר יביט ועי"ז פוגם במעור, 

ההסתכלות בתורה לקיים חובת ברם 

, מתקנת העינים באופן החיובי

ומקדשת את חוש הראות לבלתי יביט 

רי און, ועי"ז יקיים חובתם באופן בדב

השלילי ג"כ, ויהא רחוק מתאות עוה"ז 

וכל תשוקתו ומגמתו רק לה' יהיו. ולזה 

, להתאמץ מסוגלים ימי חודש אדר

בלימוד התורה ביתר שאת, לקדש 

תכלית  -העינים למען תיקון החותם 

עבודת ימי השובבי"ם, ומאידך החשבון 

 עם נפשו שהוא רק כגר, הנחוץ לימי

השובבי"ם, מעוררים את האדם ללמוד 

 -סגולת ימי אדר  -התורה בשקידה 

באשר רק בה חיים אמיתיים, חיים הם 

למוצאיהם, וזולתה כל הבלי עוה"ז 

נטולים כל חיות ואינם מובילים לחיים 

שסמיכות ותכיפות נצחיים, ונמצא 

הימים תלויים זה בזה ומשולבים זה 

 .לזה

 )שם(

 סור מרע ע"י עשה טוב

, חודש אדריום ברכנו בשעה טובה ה

פגם אשר קרך, וכן  - מחיית עמלקזמן 

זמן תיקון היסוד ע"י  ימי השובבי"ם
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ג"פ כ"ח כידוע. והנה  -פ"ד תעניות 

בעוה"ר שנחלשו הדורות וא"א להרבות 

בתעניות וסיגופים, העצה היעוצה היא 

להגביר בעשיית הטוב וממילא יסור 

לדיבורי , רומז פהעה"כ גימ'  פ"ד, הרע

הפ"ה, אשר במקום פ"ד תעניות ירבה 

 בתורה ותפלה, בשירות ותשבחות. 

ה מדר כהר"ת אברכין מבת שהר"ת 

מך, רומז לגדלות הבורא ב"ה, שדיר א

כעת בזמן קבלת התורה ברצון מאהבת 

, ירבה בעסק ועמל )שבת פח.(הנס 

מתוך התבוננות בגדלותו התורה 

ורוממותו ית"ש שעשה ניסים 

, בהפכו פני שונאינו אבותינוונפלאות ל

 כשולי קדרה ולישראל היתה הרווחה.

  )ס"ג משפטים תשמ"א(

 להיפך זדונות לזכיות

בשבת מברכין אדר עומדים אנו 

, והכוונה בשניהם בימי השובבי"ם

פגם אשר  -אחת, זמן מחיית עמלק 

קרך, לתקן פגם היסוד להעלותו אל 

הקדושה, כל הני"ק שנפלו בעמקי 

עלו לשרשם, וזאת בכח הקליפות ית

עה"פ  )סנהדרין קו.(כאז"ל  לימוד התורה

'ויבא עמלק וילחם עם  )שמות יז, ח(

שרפו ידיהם מן ישראל ברפידים' על 

)אדר ו,  'בני יששכר', ובספה"ק התורה

מבאר השייכות, כי הנה התורה  ג(

)אבות אין טוב אלא תורה  - טובנקראת 

, וקליפת עמלק י"זגימ'  טוב ו, ג(

 בבעל הטורים, כמובא זבובראת נק

שים וספר בכרון ז' )שמות יז, יד(עה"פ 

והיא גם גימ' י"ז, זה  זבוב,אזני' הר"ת ב

לעומת זה, היפך הטוב, כי אין הזבוב 

עומד אלא במקום המכה שהוא רע, 

ע"כ כשרפו ידיהם מן התורה הנקראת 

 טוב, בא עמלק, היפך הטוב, עיי"ש.

בלת ובפרט בחודש אדר שהוא זמן ק

 )שבת פח.(התורה מאהבה ורצון, כאז"ל 

הדור קבלוה בימי אחשורוש, ופרש"י 

בכח מאהבת הנס שנעשה להם, הרי 

מהפכין אף הזדונות לזכיות  האהבה

ומעלין הקליפות אל הקדושה,  )יומא פו.(

דר אברכין מבת ש וזה יש לרמז בר"ת

עה"א  אדירמך, שדיר אה מכהר"ת 

דר, בחודש אעה"כ,  אדר אהבהגימ' 

שהוא זמן התבוננות והשגה ב'מה 

אדיר שמך בכל הארץ' גדלותו 

ורוממותו ית"ש, ונהפוך הוא אשר 

ישלטו היהודים המה בשונאיהם, 

 )תהלים צח, ג(עה"פ  )מגילה יא.(וכאז"ל 

'זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל ראו 

 -כל אפסי ארץ את ישועת אלקינו' 

אימתי ראו כל אפסי ארץ בימי מרדכי 

', הרי בודאי הזמן גרמא לדבק רואסת

ובזה נמחה זכר  ,באהבת השי"תבנפשו 

 עמלק.

 )ס"ג משפטים תשמ"ב(



 

 

 יב

 

 ובכתבי הקודש נאמר
 ודשמכתבי ק

 ובהם הדרכות ישרות ולקח טוב
 

 

 

 

 

 

 

 ברכת מזל טוב לכבוד שמחת בר מצוה
 שמחת היכנס נכד מרן רבינו שליט"א לעול התורה והמצוותמוגש לרגל 

 

 ב"ה

 שלומים מרובים לכבוד ידידי, הרב הגאון המפורסם לשם ולתהלה

 מרביץ תורה לצאן קדשים, חוטר מגזע קדושי עליונים וכו'

 שליט"א יוחנן סופרכש"ת מוה"ר 

 אב"ד דק"ק ערלוי תצ"ו
 

 אחדשכתה"ר בידידות
 

נות את כרטיס הזמנתו לשמחת הבר מצוה של בנו היקר שיחי' קבלתי בזמנו, אך מטרדות שו

 שהקיפוני אחרתי תשובתי עד כה, אולם לברכות בכל עת הוא זמנם.

אברך את כתה"ר בברכת מזלא טבא וגדא יאה חמה ולבבית, יה"ר מלפני אבינו שבשמים שבנו 

היקר שיחי' יזכה לעלות מעלה מעלה בהתמדת תוה"ק, בדחילו ורחימו, ובעבודת השי"ת בקדושה 

נחת ותענוג דקדושה, מתוך שמחת הלב והרחבת הדעת, וטהרה, ויזכה כתה"ר לראות אצלו רב 

לתפארת אבותיכם הקדושים זי"ע, וידבק עצמו במצוות ובמעשים טובים כל הימים, כאוות נפשו 

 הטוב ונפש

 ידידו המברכו בכוח"ט ושנה מתוקה ומבורכת ונזכה במהרה לביאת גו"צ אכי"ר

 הק' משה יהושע בהה"צ שליט"א

 

 אבד חסיד מן הארץ
יחד עם כל מקהלות אנ"ש די בכל אתר ואתר, מבכים אנו מרה את פטירתו ללא עת של האי גברא 

יד הי עניו, שייף עייל שייף נפיק ולא מחזיק טיבותא לנפשיה, הולך תמים ופועל צדק, עובד רבא, הי חס

ה' באמת, בתמימות ובאמונה פשוטה, רוח המקום והבריות נוחה הימנו, משגיח בישיבתינו הק' עשרות 

 בשנים, דולה ומשקה מתורת רבוה"ק לעדרי צאן קדשים שטיפחם וגידלם לתורה ליראה ולחסידות

 זצ"ל זומר הלוי צבי ב"ר שאול כתריאל יד המפו' מוהר"רהחס

 לן יאה למבכי לן יאה למספד, על האי שופרא דבלי בארעא

שהיה מראשי הועד להוצאת דא"ח של כ"ק מרן אדמו"ר זצללה"ה בראשית שנות ההנהגה 

 וה'חוזר' על דברי התורה שנים רבות בפני כ"ק רבינו הק' זי"ע מדי שבת בשבתו
 

 מנוחות ואותנו עזב לאנחותהוא הלך ל

 ומחה ה' אלקים בלע המות לנצח' הכתוב ויקויים בנו יה"ר שלא ישמע עוד שוד ושבר בגבולינו

 ' אכי"רכי ה' דבר מעל כל הארץ מעל כל פנים וחרפת עמו יסיר דמעה
 

 בכאב, בצער ובברכת תנחומים

 הנהלת הועד


