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ה כא� ויקחו לי היינו א� ה� רוצי� "להיות שלי וממילא ה
 ע"רוצי� להתדבק לבוכ ה� שא� ע להיות שלי דהיינו"ת אלקח

דהיינו  תרומהי "אז העצה ע, ולהיות כל כול� שלו יתבר�
ז ותאוותיו והנאותיו אז ה� "ע מעניני עוה"שיתרוממו וירוממו א
י התרוממות "שע ויקחו לי תרומהשזהו ' יהיו כל כול� שלו ית

ז "ויקחו לי ועבו' יז יזכו להיות שלי בח"מעניני הגו� ותאוות עוה
ז ורק כ� זוכי� "יש לזכור שצריכי� לפרוש לגמרי מהעוה לכ�

ת "ת ואל השי"ע להשי"ויקחו לי לקחת א' בחי ,ע"לידבק בבוכ
 שו� אי� לנואמנ� ו .לגמרי בשלימות' להיות דבוקי� בו ית

 מכל תורות ושיחות הצדיקי� יש ז"עכ השגה בו ובמאמריו א�
י שאנו רואי� מזה "ע ו שטייגע�ללמוד מוסר בפשטות צ לנו

 כ א� לנו"ממילא א כול� רוחניות כל היו אי� שאלו הצדיקי�
היכ� שהוא אוחז והאי�  א במצבו ובחינתו"יש יותר להתעלות כ

ז ולא לטבוע "להתעלות מהעוה כ יראה תמיד"שהוא אוחז ג
' בהייליגע  ד שמסופר על די"וע ,ז אלא להתרומ� ממנו"בעוה

קוד� פטירתו אמר שזכה להיות ש ע"זי ודהיסוד ושורש העב
לימוד  גבוה יותר מ� זה העול� וממילא שזהוטפח אחד 

ולא  ז ועניניו"ג עוה"בעצמו ולהתעלות מע להתעלות א"אולכ
ובכל המובני� שכלולי� וישנ�  ז בכל הפשטי�"ליפול לעוה

ל אלא תמיד להיות בהתעלות "רח בטינופת העול� השפל
שכרו  כ� כמה שיותר עושי� כ� אז כי ז"והתרוממות מהעוה

  .הרבה מאוד בזה ובבא
� עול: שפירש כ� ני�'האמרי חיי� מויזאומרי� בש� בעל ולכ� 
ז אי� לכל יהודי נאר פאר א "יש לכל יהודי א� עוה הבא

י שמתעלי� "ל הוא מוב� מאוד כי דווקא ע"ולהנ, ערליכער איד
ות א� ז אז יש שלוות ושמחת הנפש ויכול להנ"מהנאות עוה

ו ושמח בחלקו שנת� "ז כי אז אינו טרוד אחר תאוותיו ח"מעוה
ת ה� בחלק הרוחני וה� בחלק הגשמי ואז אשריו וטוב "לו השי

' ל שדווקא ורק לערליכע"ק הנ"ולכ� אמר הה, חלקו בזה ובבא
מר� וכמו שאומרי� בש� , י שמתעלי� ממנו"ז ע"יוד יש עוה

ז "ו העוה"כמה רע ח ובש� עוד צדיקי� א"� מלעלוב זיע"הרשנ
י "ולכ� ע, ז למי שאינו שקוע בו"למי ששקוע בו וכמה טוב עוה

ב "כ עוה"וכש, ל"ז וכנ"ז אז דייקא יש לו עוה"שמתרומ� מעוה
  .ל"וכנ
ויקחו  כ"ולכ� יש לדקדק במש ,ס"פשטי� עא' אי ק"הבתוהנה ו

ויש לדקדק ולהתבונ� בזה  לשמי לי היינוי "רשופי תרומה לי
ת היינו "כפשוטו ויקחו לי להביא� להשי' פיל לא "שרשיז

לרשות גבוה ולרשות הקדש ובדק הבית ככל התרומות 
הוא ' ד שהפי"שיל לי לשמי' ק בכל הדורות אלא פי"לביהמ

בלבד ולא לש� ' שהתרומה תהיה לשמה לש� שמי� לש� ה
ת לבדו ולא "ש לכבוד השי"ו אלא כולו לש"איזה פניה אחרת ח
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            תרומהתרומהתרומהתרומהפרשת פרשת פרשת פרשת 

דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת 
 כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי

אל ' וידבר הבריש פרשתינו פרשת תרומה 
משה לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו לי 

ו תקחו תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לב
   )ב, כה (את תרומתי 

 ר"אדמו מר�ק "כ 'הק מאמר מזקניאיתא ו
 ויקחו לישפירש  א"זיע מלעלוב מ"הרמ

כ "היינו א� ה� רוצי� להיות שלי ועדש
ואבדיל אתכ� מ� העמי� להיות לי 

להיות לי היינו ' י ש� רואי� שהפי"וברש

מדומה או לש� פניות של כבוד ה
ז או "כדי שירויח מזה בעוה

שצרי� אכ� להיות  ב אלא"לעוה
  .לש� שמי�
הוא כא� שהג� שבסת� והחידוש 

 ט"שמר� הבעוחסד מובא מ צדקה
א� ניתנה לש� ' שאפי 'הק

כ זה נקרא "איזשהו פניה אחרת ג
 ס לאחר הכל אזי"ש כי סו"כמו לש

מ� הכפורת תעשו ' ועשית שני� כרובי� וגו
   )יח, כה( י�את הכרוב

' כרביא היינו ינוקא שהי :)סוכה ה( 'ובגמ
  , פני הכרובי� כפני תינוק

ש רבה א "שיה( מדרשמ דאיתא ב"עפיל "וי

מ בשעה שעמדו "אר )בפסוק משכני אחרי 
ישראל לפני הר סיני לקבל את התורה 

הביאו לי ערבי� ' ה וכו"אמר לה� הקב
' טובי� שתשמרוה ואני נותנה לכ� וכו

  , י בנינו עורבי� אותנואמרו הר
ה הא ודאי ערבי� טובי� על "הקבאמר 

מפי  )תהילי� ח( ד"ידיה� אתננה לכ� הה
  .ש"עוללי� ויונקי� יסדת עוז עיי

ז הטע� שצוה לעשות פני "לפיואפשר 
כ שה� הערבי� "הכרובי� כתינוק לרמז ע

על התורה המונחת בארו� תחת 
ג� היו הכרובי� מקשה ולכ� , הכרובי�
להורות שהכרובי� , הכפורת אחת ע�

וכמו , ה� חלק מהכיסוי על הלוחות
כ ג� "שהכיסוי הוא מג� על הלוחות כ

  .הכרובי�
א "בפסוק כ' בגור ארי( ל"המהרש "וכמ

שהכפורת היא כיסוי  )ש"י עיי"ברש
  , לעדות
תאמר הארו� עיקר שש� העדות שלא 
הוצר� שאי� , הכפורת רק לכסות' ולא הי

כלי בפני עצמו הדבר כ� אלא כל אחד 
הארו� הוא מקבל העדות , משמש לעדות

י הכרובי� "והכפורת משלי� את הארו� ע
  .ל"שעליו עכ

  

דבריו שהכפורת היא כשלעצמו וביאור 
כלי המשמש לעדות דייקא ואינו כלי 

  , טפל לארו� ככיסוי בעלמא
כמו שכתבנו שהכפורת והכרובי� אלא 

מגיני� על הלוחות ' פי, ה� כיסוי לעדות
פורת בכיסוי והכרובי� לרמז על הכ

  .התינוקות שה� ערבי� לשמירת התורה
פורשי כנפיי� למעלה סוככי� וזהו 

 .)שבת קל( 'לרמז על מג� כדאי, בכנפיה�
  , מגיני� עליה' מה יונה זו כנפי

. ל"היו הכרובי� מגיני� בכנפיה� כנוכ� 
ולכ� נמי כתוב ונועדתי ל� ש� ודיברתי 

, ני הכרובי�אית� מעל הכפורת מבי� ש
ה תורה ומצוות היו "שבכל ציווי הקב

מבי� הכרובי� היינו דר� הערבי� 
להזכיר� ולזרז� לתורה ולשמירת 

  .המצוות
  

כתב והיו  צרור המור' שבסושמעתי 
הכרובי� פורשי כנפי� למעלה סוככי� 

שבת ( לרמז על הא דאיתא, בכנפיה�

ל  :)קיט אי� העול� מתקיי� אלא בשבי
  , בית רב�הבל תינוקות של 

לה� פני תינוק הכוונה ' הכרובי� שהיוזהו 
ר שה� סוככי� ומגיני� על "לתשב
  .העול�

 

 כ השיג"א, הצדקה וחסד נעשתה כבר ויהודי� נהנו הימנו
ש יש לו חשיבות "א� אינו לש' ולכ� אפי ,התכלית ש�

ת "ק אומרת שהשי"י שתוה"ולכ� כא� אומר רש ,גדולה
אומר שכא� אינו כ� אלא כא� צדקה זו צריכה וחייבת 

ש ובלא פניות אחרות ושלא "להיות בדווקא כולה לש
ש "לש לי לשמי –ויקחו לי תרומה כשאר צדקות אלא 

צרי� להיות טע� שכא�  כ יש להבי� באמת מה"אלא שא
התורה מלמדתנו  ל שכא�"י אלא, ש"לש וכולו לשמה

א� אינו ' ואפי וחסד זהו חשוב מאוד באמת כל צדקהש
 ק"קוד� שהולכי� לבנות ביהמ כא� א� עכשיו ,ש"כולו לש

כדי  אז לכ�, "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכ�" כ"וכמש
זה הכנה מיוחדת  עבור לזכות להשראת השכינה צרי�

  , מפרשי�בא משמו מוכו
אל*  ק שאמנ� בסת� צדקות"אומרת לנו כא� תוה במילא

בכל אופ�  ל וכל צדקה וחסד חשוב מאודופיי� או� ווא
י "ע 'א� כדי לזכות לקבלת אור השכינה הק, ל"וכנ

התרומה  צרי� להיות שיהיה שתשרה בזה המשכ� לזה
ל ואז יזכו להמש� "שזהו ויקחו לי לשמי כנ, לשמה ממש
כי כדי , ל"כנ לזכות להתרוממות ו לי תרומה שהיינוויקח

להיות הכנה של  כנגד זה ג� להתרוממות צרי�לזכות 
י שמתעלה מנגיעותיו "ע ש"לש דהיינו תרומה, התרוממות

ו אלא "לבדו ולא עבור פניות ח' ית' האישיות ותור� לה

ז דייקא יזכה שא� ההשראת השכינה שתהיה "ש ועיד"לש
הו להתרוממות מנגיעותיו עצמו כ תביא"ז ג"ש� עיד

  , ל"ז שזהו ויקחו לי תרומה כנ"ומעניני עוה
ק "לקדושת ביהמ זהו דייקא ההכנה הראויה והנצרכתולכ� 

' כמו שפי, ויקחו ליצרי� להיות  ז"ועבו ,והשראת השכינה
 ועשו לי מקדשכ בהמש� "ל וכמש"י לי לשמי וכנ"רש

 דהיינו מיי לי לש"פירשכמו שו ז ויקחו לי תרומה"ועבו
שכל מעשינו  באופ� שההכנה לבית המקדש צריכה להיות

לזכות בזה  ז נזכה לושכנתי בתוכ�"ש ועי"יהיו לש
, י"ק וקדושת השראת השכינה עלינו ועכ"ביהמ לקדושת

ז שרתה השכינה "י השראת השכינה תו� המשכ� עיד"שע
 ל"ש ושכנתי בתוכ� ודרז"א מישראל וכמ"אצל כל או

דהיינו  ,א"אלא בתו� כאו' מלא נא בדשל המשכ� ל בתוכו

א צרי� "כלכ� ש ,י ששרתה במשכ� שרתה ג� בתוכ�"שע
לקבלת השראת  להיות כלי מוכ� וראוי לראות להכי� עצמו

ש ומידות "ולהתקדש ולהיטהר בתורה ויר בתוכו השכינה
ואז , ז זוכי� לריכטיגע השראת השכינה"דעי כי, טובות

 ירח�. כל אחד ואחד זוכי� שיהיה השראת השכינה בתו�
  .י"המרח� ישמור המרח� עלי ועכ

 'ב' המש  בעמ



 

 

 

 ב

 ב

        שיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודש
  'א' המש� מעמ

        

ובלאט , צורתו של משה רבינו האמיתית אתראה שז
, שקט שהגבאי� לא יראוהוהנתקרב למשה רבינו כ� ב

כיר טוב את חכמת הפרצו� ל אני מ"ופנה למשה רבינו וא
ואני רואה עלי� שאתה מלא במידות רעות ויודעי� 
שאתה מרקיע עולמות וכול� יודעי� שזה אתה משה 
רבינו וכא� למולי אני רואה אד� בעל מידות ונטיות 

השיב לו משה רבינו שאכ� הוא נולד כ� בעל נטיות , רעות
 ,א� הוא עבד על עצמו ותיק� עצמו, רעות בכל המובני�

ע צריכי� זי� "לפי שא� רוצי� לזכות להיות דבוק לבוכ
אויסארבעט� שהוא נהיה כולו טוב לאחר שהיפ� הכל 

ר "ושיבר את טבעו לטוב וניצח היצה ע"לטוב ועבד ע

והמיסו וזכה להיות כולו קדוש עליו� משה איש 
האלוקי� וכולו נביאות והשראת השכינה וכולו קודש 

   ,קדשי�
  

' בא רק מתו� יגיעה בעבודת ההסביר לו שהכל ולכ� 
במשה רבינו אבי . ז יכולי� לזכות להיות כולו טוב"ועי

הנביאי� אי� לנו שו� השגה ורק יש לנו ללמוד א מוסר 

 ל"העני� הנ הכל נקשר לעני� שדיברנו מקוד�ולכ� 
עומקי שתמיד צרי� לראות לא ליפול בטביעה ל

ותמיד לזכור , ז אלא תמיד להתרומ� ממנו"עוהה
 בתמידות ובתמימות ליל� מיט העכרקייט

ז מיט א דר� "עוהה כמה טפחי� מ� בהגבהה
יכולי�  אז ש"לש יהיו א� כל מעשינוו, רוחנית

  .לזכות לכ�
   

ז ומתרומ� "א� לוקח עצמו מהעוה ויקחו ליוזהו 
להתרוממות שיהיו כל ו תרומהלממנו יכול לזכות 

  .מעשינו יותר לש� שמי�
  

  ~ה "אדר יומא דהילולא דמשה רעיא מהימנא ע' ז~ 

ההילולא פו� די הייליגע זיסע משה רעיא היו� 
במל� אדיר וחזק ששמע על מסופר , מהימנא

משה רבינו שהוא מרגיז מממלכות והופ� עולמות 
שלח המל� לתהות על , והאיש משה גדול מאוד

קנקנו ולראות מי הוא ושלח שליח מיוחד שיצייר 

לו בדיוק מי הוא משה רבינו וכ� עשה והוא הביא 
והמל� הזה ידע , למל� את דמותו של משה רבינו
� יתכ� שזה משה את חכמת הפרצו� ואמר שאי

רבינו כי בתמונה הנוכחית רואי� שהאיש נולד 
כ החליט שיבוא "וא, במידות רעות ודברי� רעי�

וכ� הוה , בעצמו לראות מי זה משה רבינו האמיתי

תאוות ומידות הבפשטות לעבוד על עצמי לשבר 
ש כדבעי ומידות טובות "רעות ולהתקדש ולטהר וליר

  .ט ותורה עבודה וגמילות חסדי�"קדו
  

צדיקי אמת צרי� להביאנו להתעוררות מעשיות הכל 
ט יכולי� להפ� הרע לטוב "י תשובה ומעשי"וע

 כמובא אצל דוד מלכא משיחא, ט"ולהיות כולו יצה
שדוד מל� ישראל זכה  ,"ולבי חלל בקרבי" שאמר

ט "ט שכל לבו היה חלל ונתהפ� ליצ"להיות כולו יצ
יצר טוב שופט� והוא היה מנהיג�  צדיקי� והיה רק
  .לו רוחניותוהיה כו

  
ולחפש  ל� הזהלראות תמיד להתרומ� מהעוצרי  

להתקרב לאבינו שבשמי� ולא להיות זינקע� לתו� 
כל הבא ליטהר מסייעי� אותו בוודאי שהעול� הזה ו

מובא מצדיקי� שא� כ ...כחודו שלפתחו לי פתח 
ריבונו אחד עוד לא פתח פתח כחודו של מחט כי ה

ט להתקרב מיד רק ראה שמישהו מנסה מעשל עול� 
כל הבא לטהר שרק א� ' פותח לו פתח של אול� וכ

רק בא כבר פותח לו ורחמנא ליבא בעי שהוא רואה 
רצונו הטוב של יהודי שרוצה ומחפש להתקרב אליו 

מקרבו ומנמי� עצמו אליו ומרימו  ת"שיאז כביכול ה
  .'אליו ית

 

  והאיש משה עניו מאד מכל האד� אשר על פני
  )ג, יב( האדמה 

ביודעו עדות , לתמוה אי� היה שיי� אצלו ענוהיש 
, במדבר יב( י לא כ� עבדי משה בכל ביתי נאמ� הוא"הש

, )יח, ש�( פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות, )ז
  . ב שהוא השפל מכל אד�כ אי� יחשו"א

 )א"מ זיע"ק הרמ"רביה( ל"ר זצוק"ק מר� אאמו"כוביאר 
 .)וירא מדרש הנעל� קיז' ק פ"זוה( מ דאיתא"עפי

כדאמרו , ה בעצמו"י הקב"דממצרי� נגאלו ישראל ע
' אני ולא מלא� אני ולא שר� וכו )ספרי תבא כח( ל"חז

, שמות יב( ה בכבודו ובעצמו גאל� שנאמר"אלא הקב

' ולכאורה תקשי הלא הי', ועברתי באר* מצרי� וגו )יב
לגואל� וממילא כבר ' די שיבוא שליח ומלא� ה

� "יתוודע לעי� כל בשר מה רב כוח הש י בעצמו עד אי
כי בהיות שאר* מצרי� היתה ערות , תיר* בזה, חקר

י "שלכ� כתיב אצל בנ, עד מאד )ט, בראשית מב( האר*
דא� היו  )לט, שמות ש�( 'ולא יכלו להתמהמה וגו

עוד רגע אחד היו נשקעי� ' מתמהמהי� אפי

ועד כדי כ� גדלה טומאת� וזוהמת� , ל"בטומאת� עד עול� רח
ה נצר� "והקב, שאפילו שר� ומלא� היה נפג� מקדושתו ש�

  . לירד בעצמו כביכול ולהוציא� מש�
  

ה בכבודו "ה חישב בנפשו שהקב"ל כי משה רבינו ע"יז "ועפי
י מעמד "לבנ' ר אתו מפע� לפע� בכדי שיהיובעצמו צרי� לדב
  .והדברי� נוראי�, שלא ייפגמו על ידו, וקיו� בדבר� עמו

מה דראינו אצל הרבה צדיקי� שלפעמי� יצאו , ל עוד"יז "ועד
והרי דר� הצדיקי� להיות , מגדר� ודיברו על גדלות עצמ�

ותו האי� זה שאנו רואי� שה� מבטיחי� , שפלי� בעיני עצמ�
ומכירי�  עד שנראה שסומכי� על כוח�, ברכותישועות ו
  . בגדלות�

  

כ "כי ה� בעיניה� היו כ, העני� שה� צריכי� לעשות כ�אלא 

והדיבור , נבזי� עד שיכלו להתבטל מ� המציאות מרוב שפלות
ת "ט עה"ראה בעש( .לה� קצת אחיזה בעול� הגשמי' פעל שיהי

. '� בעצמ� כוכמה צדיקי� וחסידי� לפעמי� מתפארי, פינחס' סו% פ
ט שכמעט נתבטל ממנו "ובהערות ש� מביא מה שאירע ע� הבעש

  .)ש"עיי, הכניס בו החיות, י שתלמידו שבחוהו"וע, קוסטא דחיותא
  

ה "ה היה סבור שכל מה שהקב"ל כי משה רבינו ע"יולדרכנו 
זהו רק כדי לחזק , וכ� מה שהעיד עליו גדולות, כ"מדבר עמו כ

� עניו בעיני עצמו עד שהרגיש שיכול כל כ' שהרי הוא הי, אותו
  , להתבטל מהמציאות לגמרי

לו מזה קצת אחיזה ' דיברה התורה בשבחו ובגדלותו שיהיולכ� 
כ על פני האדמה אשר לכאורה "ובזה מדויק מש. על פני האדמה

  , מיותר
  

ו ' ל דהודעת דבר זה אשר משה רעיא מהימנא הי"כנאלא  עני
על ' ו אחיזה על זה העול� כלונצר� רק כדי שיהא ל, מכל האד�
ש� ( ש"וכמ, יכול להתבטל במציאות' הי, דא� לא, פני האדמה

בטל   'כי בעיני עצמו הי, מוכ� לזה' שהי, מחני נא מספר� )לב, לב
 .לגמרי

 

 

        ששששששששקודקודקודקודקודקודקודקודי י י י י י י י אמראמראמראמראמראמראמראמר
ט "ר הקוה"ק מר� אדמו"מכ

  א"זיע

        

ב ב ב ב , , , , כה כה כה כה ((((ועשו לי מקדש ועשו לי מקדש ועשו לי מקדש ועשו לי מקדש ' ' ' ' זהב כס� ונחושת וכוזהב כס� ונחושת וכוזהב כס� ונחושת וכוזהב כס� ונחושת וכו' ' ' ' ויקחו לי תרומה וכוויקחו לי תרומה וכוויקחו לי תרומה וכוויקחו לי תרומה וכו
            ))))חחחח- - - - גגגג    ––––

שכינה מיללת קלני מראשי קלני מזרועי ישראל בצער הכשע" כשע" כשע" כשע" 
ש עמו ש עמו ש עמו ש עמו """"כמכמכמכמ[[[[ואז אי� רצונה ואי� לה מקו" ומקדש  .).).).)סנהדרי� מוסנהדרי� מוסנהדרי� מוסנהדרי� מו((((

) ) ) ) ''''ישעיישעיישעיישעי((((צר צר צר צר ] ] ] ] קריקריקריקרי[[[[בכל צרת" לו בכל צרת" לו בכל צרת" לו בכל צרת" לו , , , , ))))תהילי" צאתהילי" צאתהילי" צאתהילי" צא((((אנכי בצרה אנכי בצרה אנכי בצרה אנכי בצרה 
' ' ' ' ל לא היל לא היל לא היל לא הי""""לו כביכול צר רלו כביכול צר רלו כביכול צר רלו כביכול צר ר' ' ' ' בכל זמ� שהיו בצרה היבכל זמ� שהיו בצרה היבכל זמ� שהיו בצרה היבכל זמ� שהיו בצרה הי: : : : ''''ובמצודות פיובמצודות פיובמצודות פיובמצודות פי

         ]]]]ככככ""""עעעע, , , , ו שמחה לפני המקו"ו שמחה לפני המקו"ו שמחה לפני המקו"ו שמחה לפני המקו"""""חחחח
        

ועשו לי ועשו לי ועשו לי ועשו לי ' ' ' ' זהב וכס� ונחושת וכוזהב וכס� ונחושת וכוזהב וכס� ונחושת וכוזהב וכס� ונחושת וכו' ' ' ' מה וכומה וכומה וכומה וכוויקחו לי תרוויקחו לי תרוויקחו לי תרוויקחו לי תרו"פירוש וזהו וזהו וזהו וזהו 
 ".ועשו לי מקדשועשו לי מקדשועשו לי מקדשועשו לי מקדש"אז , כשיש לישראל זהב כס� וטוב לה", """"מקדשמקדשמקדשמקדש

        )א"מ מלעלוב זיע"ק הרמ"ר מר� רביה"אדמו(
        

        ))))בבבב, , , , כה כה כה כה ((((לי תרומה לי תרומה לי תרומה לי תרומה ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו 
דאי� אד" נהיה , ויתבאר למה, ולא ויתנו ויקחוויקחוויקחוויקחו' לדקדק שנאנראה נראה נראה נראה 

שאד" נות� לעני ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו וזהו , עני מ� הצדקה ובודאי לא יחסר כל בו
, ב"ה נות� לו בחזרה מלא עומסו לעוה"אז הקב', מלוא עומסו כו

         ,,,,בבבב""""לעוהלעוהלעוהלעוהולא  בבבב""""בעוהבעוהבעוהבעוהותמוה דהיה צרי� לכתוב 
        

ז מלא עומסו להיות לו תועלת "ת נות� לו בעוה"ל שהשי"נאלא אלא אלא אלא 
וישיא , י זה יעשה צדקה ויתקרבו אליו צדיקי""כי ע –ב "לעוה

        )מלובלי�' החוזה הק(. ניותח וממילא ינצל מע"ביתו לת
        

        ))))בבבב, , , , כה כה כה כה ((((לי תרומה לי תרומה לי תרומה לי תרומה ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו 
פ ויקחו לי שרוצי" לקחת פ ויקחו לי שרוצי" לקחת פ ויקחו לי שרוצי" לקחת פ ויקחו לי שרוצי" לקחת """"וזוזוזוז[ת "דא" רוצי" להתדבק בהשי    לללל""""יייי
קוד" כל צרי� להפריש את עצמו מתאוות  –תרומה תרומה תרומה תרומה  –אז  ]]]]ע ליע ליע ליע לי""""אאאא

        , העול" הזה
פ "משפטי" עה' יש לפרש סמיכת הפרשיות דבסיו" פז ז ז ז """"ועפיועפיועפיועפי

' אי', ו הענ� ששת ימי" וגועל הר סיני ויכסה' וישכו� כבוד ה
והעני� הזה היה ', י דכל הנכנס למחנה שכינה טעו� פרישה וכו"ברש

יכול ' הי –שהוא קיי" בעצמו פרישה  –ז "אצל משה ורק אח
. ז יזכו להשראת השכינה"לצוות לבני ישראל שיפרישו עצמ" ועי

וכדרכ" של צדיקי" שאינ" אומרי" דבר רק א" ה" בעצמ" ג" כ� 
        )א"מ מלעלוב זיע"ק הרמ"ר מר� רביה"אדמו( .זובבחינה 

        ))))ש"ש"ש"ש"((((לי תרומה לי תרומה לי תרומה לי תרומה ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו 
, ויקחו לי תרומהויקחו לי תרומהויקחו לי תרומהויקחו לי תרומה ))))''''ג אג אג אג א""""ר פלר פלר פלר פל""""שמושמושמושמו((((ל במדרש "י מה שאחז"לבאר עפיש יש יש יש 
ומסיי" ומסיי" ומסיי" ומסיי" [[[[כי לקח טוב נתתי לכ" תורתי אל תעזובו  ))))בבבב, , , , משלי ד משלי ד משלי ד משלי ד ((((ד "הה

ש הרי דברי ש הרי דברי ש הרי דברי ש הרי דברי """"עייעייעייעיי' ' ' ' ש" במדרש אל תעזובו את המקח שנתתי לכ" וכוש" במדרש אל תעזובו את המקח שנתתי לכ" וכוש" במדרש אל תעזובו את המקח שנתתי לכ" וכוש" במדרש אל תעזובו את המקח שנתתי לכ" וכו
 ]]]]הההה""""ק מקחו של הקבק מקחו של הקבק מקחו של הקבק מקחו של הקב""""לו דהכוונה של ויקחו הוא התוהלו דהכוונה של ויקחו הוא התוהלו דהכוונה של ויקחו הוא התוהלו דהכוונה של ויקחו הוא התוההמדרש ברור מלהמדרש ברור מלהמדרש ברור מלהמדרש ברור מל

אורייתא בלא דחילו ורחימו לא  ))))''''תיקוני זוהר תיקו� יתיקוני זוהר תיקו� יתיקוני זוהר תיקו� יתיקוני זוהר תיקו� י((((ק "ואיתא בזוה
         ]]]]יייי""""רשרשרשרש[[[[לשמי  – ויקחו ליויקחו ליויקחו ליויקחו ליז יתפרש הכתוב "ולפי, פרחת לעילא

        
דהיינו  –תרומה תרומה תרומה תרומה  –מזה ' אז נהי, א" יהודי לומד תורה לשמהדהיינו דהיינו דהיינו דהיינו 

ק "ר מר� רביה"אדמו( .חת לעילאשהתורה שהוא לומד מתרוממת ופור
        )א"מ מלעלוב זיע"הרמ
        

        ))))חחחח, , , , כה כה כה כה ((((לי מקדש ושכנתי בתוכ" לי מקדש ושכנתי בתוכ" לי מקדש ושכנתי בתוכ" לי מקדש ושכנתי בתוכ" ועשו ועשו ועשו ועשו 
ה משרה "במדרש בתוכו לא נאמר אלא בתוכ" מלמד שהקב    איתאאיתאאיתאאיתא

כ למה לא נאמר בתו� כל אחד ואחד "וא, שכינתו בלב כל אחד ואחד
         ].].].].לשו� יחיד ולמה נאמר בתוכ" לשו� רבי"לשו� יחיד ולמה נאמר בתוכ" לשו� רבי"לשו� יחיד ולמה נאמר בתוכ" לשו� רבי"לשו� יחיד ולמה נאמר בתוכ" לשו� רבי"[[[[
        

בלב כל אחד ואחד ' נו שהשראת שכינתו יתק באה ללמד"שהתוהאלא אלא אלא אלא 
שכול" יהיו מאוחדי" " בתוכ"בתוכ"בתוכ"בתוכ""היא רק בתנאי שישראל יהיו בבחינת 

ורק בכוח הכלל יזכו להגיע למדריגה הגבוהה של , כאיש אחד בלב אחד
        )א"מ מלעלוב זיע"ק הרמ"ר מר� רביה"אדמו(    ....ושכנתי בתוכ"ושכנתי בתוכ"ושכנתי בתוכ"ושכנתי בתוכ"

        

        ))))ש"ש"ש"ש"((((איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי מכל מכל מכל מכל 
א שכל אד" צרי� לעשות עצות "זיע' ט הק"בש" מר� הבעשואר ואר ואר ואר ומבומבומבומב

, בנפשו אי� להפו� ולעשות הכל למידות טובות מכל אשר ידבנו לבו
ומידות רעות אשר היה רגיל בה" יקח דר� , מהתאוות החיצוניות

        )תולדות' תפארת שלמה פר(    .'ת להפו� תאוות אלה לעבודתו ית"לעבודת השי
****        

י שמי דתורה ושבת "בא להשיב הנשמה והנפש עויקחו לי לשמי שוזהו וזהו וזהו וזהו 
        , י עולה ארבעי""לכ� ל

        
רב יוחנ� ורב אליעזר דאמרי תרוויהו תורה ניתנה ) יבמות(' בגמ' דאיויוב� ויוב� ויוב� ויוב� 

כל המשמר תורתו נשמתו משתמרת , ונשמה נוצרה בארבעי", בארבעי"
י "לכ� הרמז ויקחו ל, וכל שאינו משמר את התורה אי� נשמתו משתמרת

י אהל מועד שעולה "י התורה שע"ארבעי" שרומז לתיקו� הנשמה ע שעולה
וזהו העני�  .ציו� כי מציו� תצא תורה שבשבת ניתנה תורה וזהו לי לשמי

י קדושת המשכ� שבו שולח� ומנורה ומזבח שה" "שכל השפע בעול" בא ע
עני� שפע גשמי ורוחני הרוצה שיעשיר יצפי� והרוצה שיחכי" ידרי" 

בצפו� ומנורה בדרו" שמה" שפע חכמה ועשירות וה" וסימנ� שולח� 
ושפע שלה" היא מקודש הקדשי" שבו לוחות ושברי , נמצאי" בקודש

        , השפע מקדושת התורה    לוחות מונחי" בארו� שכל
        

" שפע שבא לה" מהיות המקדש קיי" היו "שאילו ידעו עכו' איולכ� ולכ� ולכ� ולכ� 
ני� תיקו� לכ� כיו� שאהל מועד ע, מקיימי" אותו ולא מחריבי� אותו

הנשמות לכ� שיי� ממנו שפע גשמי שאז מעלי� הגשמי לרוחני 
צ "ומשתמשי" בו לצור� גבוה עבור הנשמה הרוחנית שתוכל לעסוק בתומ

        , ב"ז לצור� עוה"אז שפיר יכולי� להנות מעוה
        

� שעול" � שעול" � שעול" � שעול" """"ד השיחיד השיחיד השיחיד השיחי""""א תחת אחא תחת אחא תחת אחא תחת אח""""א פא פא פא פ""""ר שליטר שליטר שליטר שליט""""ק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמו""""שהארי� כשהארי� כשהארי� כשהארי� כוכמו וכמו וכמו וכמו 
אבל אבל אבל אבל , , , , ו להיפ�ו להיפ�ו להיפ�ו להיפ�""""י" תיקונו א" לטב או חי" תיקונו א" לטב או חי" תיקונו א" לטב או חי" תיקונו א" לטב או חהבא יש לכל אחד ואחד אחר שישלהבא יש לכל אחד ואחד אחר שישלהבא יש לכל אחד ואחד אחר שישלהבא יש לכל אחד ואחד אחר שישל

ז יש רק לערליכע יודי� שה" רגועי" ממנו ולא חסר לה" כלו" כי ז יש רק לערליכע יודי� שה" רגועי" ממנו ולא חסר לה" כלו" כי ז יש רק לערליכע יודי� שה" רגועי" ממנו ולא חסר לה" כלו" כי ז יש רק לערליכע יודי� שה" רגועי" ממנו ולא חסר לה" כלו" כי """"עוהעוהעוהעוה
שולח לה" כל שולח לה" כל שולח לה" כל שולח לה" כל ' ' ' ' ואז הואז הואז הואז ה, , , , צריכי" את העול" הזה רק לצרכי" גבוהי" ורוחניי"צריכי" את העול" הזה רק לצרכי" גבוהי" ורוחניי"צריכי" את העול" הזה רק לצרכי" גבוהי" ורוחניי"צריכי" את העול" הזה רק לצרכי" גבוהי" ורוחניי"

ז ז ז ז """"ג כי הבריאה עצמה רוצה שה" יהנו ממנה כי זהו תיקונה שעידג כי הבריאה עצמה רוצה שה" יהנו ממנה כי זהו תיקונה שעידג כי הבריאה עצמה רוצה שה" יהנו ממנה כי זהו תיקונה שעידג כי הבריאה עצמה רוצה שה" יהנו ממנה כי זהו תיקונה שעיד""""צרכ" ברוצרכ" ברוצרכ" ברוצרכ" ברו
והכס� והזהב רודפי" אחריה" ולא והכס� והזהב רודפי" אחריה" ולא והכס� והזהב רודפי" אחריה" ולא והכס� והזהב רודפי" אחריה" ולא , , , , שלהשלהשלהשלהתתעלה הבריאה לתכלית הרוחני תתעלה הבריאה לתכלית הרוחני תתעלה הבריאה לתכלית הרוחני תתעלה הבריאה לתכלית הרוחני 

יו" ' י המשכ� שהוא עני� מ"לכ� כל שפע העול" הגשמי עה" אחר פרנסת" ה" אחר פרנסת" ה" אחר פרנסת" ה" אחר פרנסת" 
        .של תיקו� הנשמה

        
תרומה לז ומתרומ" ממנו יכול לזכות "א" לוקח עצמו מהעוהלי לי לי לי ויקחו ויקחו ויקחו ויקחו 

  )א"ר שליט"ק מר� אדמו"כ(    .להתרוממות שיהיו כל מעשינו יותר לש" שמי"ו
  
  
        

        משולח� גבוהמשולח� גבוהמשולח� גבוהמשולח� גבוהמשולח� גבוהמשולח� גבוהמשולח� גבוהמשולח� גבוה

   הקדושי" מלעלוב מרבותינו

        



 

 

 

 ג

 ג

        עניי"עניי"עניי"עניי"    חכמי"חכמי"חכמי"חכמי"    לתלמידילתלמידילתלמידילתלמידי    צדקהצדקהצדקהצדקה    מצותמצותמצותמצות    בזכותבזכותבזכותבזכות
øå÷îøå÷îøå÷îøå÷î    äåöîä :ìëá úåãåáòä åðàù íéãáåò á÷äì"ä øëùä ïîåæî ÷ø äåòì"á áàì 
úåöî ä÷ãö åðàù íéðúåð úì"ç íééðò åëå 'òéâî äøåáò íâ øëù äåòá"æ.    ))))úåøâàúåøâàúåøâàúåøâà    éøäîéøäîéøäîéøäî""""èèèè    
úáùúáùúáùúáù    óãóãóãóã    ðøðøðøðø""""ãããã((((        
        
        עניי"עניי"עניי"עניי"    מתנתמתנתמתנתמתנת    מצותמצותמצותמצות    עלעלעלעל

øå÷îøå÷îøå÷îøå÷î    äåöîä :óà øëùù äåöî éàäá àîìò àëéì ,äìåâñ ìù åëå 'úðúî íééðò 
êéùîäì äëøá óà éàäá àîìò .))))ìëéäìëéäìëéäìëéä    äëøáääëøáääëøáääëøáä    ïðçúàåïðçúàåïðçúàåïðçúàå((((        

        
        בזריזותבזריזותבזריזותבזריזות    צדקהצדקהצדקהצדקה    הנות�הנות�הנות�הנות�
øå÷îøå÷îøå÷îøå÷î    äåöîä: äæå æîø ÷ãö ÷ãö áùçé êì éúù úå÷ãö íà óåãøú øäîúå úðéúð 

ä÷ãöä ,úåæéøæäã ãáì äåöî éðôá äîöò ,ïòîì äéçú äåòá"æ ,úùøéå äåòì"á .))))úîåçúîåçúîåçúîåç    
êðàêðàêðàêðà    ôôôô ' ' ' 'íéèôåùíéèôåùíéèôåùíéèôåù((((        
        
        ממנוממנוממנוממנו    מבקשי�מבקשי�מבקשי�מבקשי�    כשאי�כשאי�כשאי�כשאי�    א�א�א�א�    צדקהצדקהצדקהצדקה    שנות�שנות�שנות�שנות�    מימימימי

øå÷îøå÷îøå÷îøå÷î    äåöîä :ïëà íà àåä óãåø éøçà éðòä ïúéì åì åëå 'äæî òéâî åì øëù íâ äåòá"æ. 
))))úøàôúúøàôúúøàôúúøàôú    íéðáíéðáíéðáíéðá    –    íéèôåùíéèôåùíéèôåùíéèôåù((((        

        
        ....צדקהצדקהצדקהצדקה    לה"לה"לה"לה"    לית�לית�לית�לית�    העניי"העניי"העניי"העניי"    אחריאחריאחריאחרי    לרדו�לרדו�לרדו�לרדו�    הואהואהואהוא    הל�הל�הל�הל�    ככככ""""ואחואחואחואח, , , , צדקהצדקהצדקהצדקה    לולולולו    ונת�ונת�ונת�ונת�    לביתולביתולביתולביתו    עניעניעניעני    כשבאכשבאכשבאכשבא
øå÷îøå÷îøå÷îøå÷î    äåöîä :àáùë éðò åúéáì ïúðå åì ä÷ãö ,çàå"ë êìä àåä óåãøì éøçà íééðòä 
ïúéì íäì ä÷ãö äî ìåãâ åøëù åìéôà äåòá"æ....    ))))áúëîáúëîáúëîáúëî    éùéìùäéùéìùäéùéìùäéùéìùä , , , ,íéèôåùíéèôåùíéèôåùíéèôåù((((        
        
        זזזז""""בעוהבעוהבעוהבעוה    עניניועניניועניניועניניו    בכלבכלבכלבכל    יצליחיצליחיצליחיצליח    ושלשושלשושלשושלש    פעמיי"פעמיי"פעמיי"פעמיי"    המבקשהמבקשהמבקשהמבקש    ייייבענבענבענבענ    לבולבולבולבו    ירעירעירעירע    לאלאלאלא    א"א"א"א"

øå÷îøå÷îøå÷îøå÷î    äåöîä :íàå íãàä äãéîá åæ àìù òøé åááì ìò éðòä ù÷áîù äîë íéîòô 
åîåéá æà âäðúé åîò éùä"ú åãâðë áéèäì åì ìëá åéùòî åé÷ñòå åëå'.    ))))úéáúéáúéáúéá    éìúôðéìúôðéìúôðéìúôð    äàøäàøäàøäàø((((        

        
        מצוצמ"מצוצמ"מצוצמ"מצוצמ"    שפרנסתושפרנסתושפרנסתושפרנסתו    בעתבעתבעתבעת    צדקהצדקהצדקהצדקה    הנות�הנות�הנות�הנות�
øå÷îøå÷îøå÷îøå÷î    äåöîä :æå"ù éðåðçáå àð úàæá íà àì çúôà íëì úåáåøà íéîùä ôòàå"ë åàéáú 

øùòîä æà éúå÷éøäå íëì äëøá ãò éìá éã åëå 'äëáã"â øëùä äåòá"æ. ))))íéðéðôíéðéðôíéðéðôíéðéðô    íéø÷éíéø÷éíéø÷éíéø÷é , , , ,
éèå÷éìéèå÷éìéèå÷éìéèå÷éì    ùäùäùäùä""""ññññ((((        

****        
êëìåêëìåêëìåêëìå    äæá íà ùé íãàì åîöòá úåðåæî íåöîöá éôòàå"ë äùåò íäá ä÷ãö åëå 'æà äéäé 

çèáåî éàãåáù åäèìîé ä 'åúøöî .))))éøîàéøîàéøîàéøîà    øôùøôùøôùøôù    øäáøäáøäáøäá((((        
****        

çáåçáåçáåçáåéðåðéðåðéðåðéðåð    àð úàæá åâå 'íà àì çúôà íëì úà úåáåøà íéîùä éúå÷éøäå íëì äëøá ãò 
éìá éã ,åðééä ïúåðù ä÷ãö ïîæá àìù åçúôð úåáåøà íéîùä ,äæá åøëù ìåãâ ,øùà 

éúå÷éøäå íëì äëøá ãò éìá éã. ))))éøáãéøáãéøáãéøáã    ìåàùìåàùìåàùìåàù    ìòìòìòìò    úåãâàúåãâàúåãâàúåãâà    ùäùäùäùä""""ññññ , , , ,ïéèéâïéèéâïéèéâïéèéâ    ææææ''''((((        
        

        כ�כ�כ�כ�    כלכלכלכל    מצליחמצליחמצליחמצליח    שאינושאינושאינושאינו    בשעהבשעהבשעהבשעה    צדקהצדקהצדקהצדקה    הנות�הנות�הנות�הנות�
øå÷îøå÷îøå÷îøå÷î    äåöîä :îé äùåòù ä÷ãö äòùá åðéàù çéìöî ë"ë çèåáå äá ,'çéìöé úåëæá 

ä÷ãöä åëå 'éúå÷éøäå íëì äëøá ãò éìá éã.    ))))ïåàâäïåàâäïåàâäïåàâä    øøøø''''    íééçíééçíééçíééç    áàæáàæáàæáàæ    ãáàãáàãáàãáà""""÷÷÷÷    áåùæèàìæáåùæèàìæáåùæèàìæáåùæèàìæ    öæöæöæöæ""""ìììì,,,,    
íøëíøëíøëíøë    äîìùäîìùäîìùäîìù    äðùäðùäðùäðù    éééé""""ââââ    ääää''''((((        
        

        רחמנותרחמנותרחמנותרחמנות    מחמתמחמתמחמתמחמת    צדקהצדקהצדקהצדקה    הנות�הנות�הנות�הנות�
øå÷îøå÷îøå÷îøå÷î    äåöîä :íàù ïúåð ä÷ãö úîçî úåðîçø æà á÷ä"ä ïúåð åì åøëù äåòá"æ. ))))éøáãéøáãéøáãéøáã    
éøäîéøäîéøäîéøäî""""àààà    íéèôåùíéèôåùíéèôåùíéèôåù((((        
        
        וחסדוחסדוחסדוחסד    צדקהצדקהצדקהצדקה    לעשותלעשותלעשותלעשות    עליועליועליועליו    שמקבלשמקבלשמקבלשמקבל    מימימימי

øå÷îøå÷îøå÷îøå÷î    äåöîä :éî ÷ùéìá åéìò úåùòì ä÷ãö ãñçå ïéòéôùî åéìò äìòîìî ò"é 
äðéëùä åëå'. ))))ùáãùáãùáãùáã    éôìéôìéôìéôì    úëøòîúëøòîúëøòîúëøòî    éãöéãöéãöéãö""""÷÷÷÷((((        

        
        ולאלמנהולאלמנהולאלמנהולאלמנה    ליתו"ליתו"ליתו"ליתו"    לענילענילענילעני    לגרלגרלגרלגר    מכספומכספומכספומכספו    לתתלתתלתתלתת    האד"האד"האד"האד"    אתאתאתאת    המרגילי"המרגילי"המרגילי"המרגילי"    ותותותותוווובמצבמצבמצבמצ

øå÷îøå÷îøå÷îøå÷î    äåöîä :úåöîá íéøåëéá øùòîå éðò äúéìëúù ìéâøäì úà íãàä úúì åôñëî 
øâì éðòì íåúéìå äðîìàìå ,        

        

ïëìïëìïëìïëì    äåöîá åæ ùé úåøùôàä ù÷áì åúàî úé"ù úúì íâ éàäá àîìò øëù. ))))úéøàùúéøàùúéøàùúéøàù    íçðîíçðîíçðîíçðî    
ôôôô ' ' ' 'àåáúàåáúàåáúàåáú((((        

        התעניתהתעניתהתעניתהתענית    אחראחראחראחר    שנותני"שנותני"שנותני"שנותני"    הצדקההצדקההצדקההצדקה    עלעלעלעל
øå÷îøå÷îøå÷îøå÷î    äåöîä :àøâà àúéðòúã àú÷ãö åëå 'øëùä íéðúåðù äåòá"æ àåä ìò ä÷ãöä 

äéøçàìù.    ))))áòéáòéáòéáòé""""õõõõ    úåëøáúåëøáúåëøáúåëøá    åååå(:(:(:(:        
        

        עניעניעניעני    ע"ע"ע"ע"    חסדחסדחסדחסד    העושההעושההעושההעושה
øå÷îøå÷îøå÷îøå÷î    äåöîä :íöòî äåöîä åðéà ìåëé úåðäéì äåòá"æ ììë åëå ,'î"î ïåéë õåçù íåé÷î 

äåöîä ,àåä äùåò ãñç íò éðòä øæåòù åì úòùá å÷çã ,øåáò ãñç äæ àåä ìá÷î åøëù íâ 
äåòá"æ.    ))))éøåàéáéøåàéáéøåàéáéøåàéá    úåãéñçäúåãéñçäúåãéñçäúåãéñçä    áááá""""áááá , , , ,çøåàçøåàçøåàçøåà    íééçìíééçìíééçìíééçì , , , ,øäáøäáøäáøäá((((        

        
        הרבההרבההרבההרבה    ממו�ממו�ממו�ממו�    שיקבלשיקבלשיקבלשיקבל    הואהואהואהוא    לצדקהלצדקהלצדקהלצדקה    זזזז""""בעוהבעוהבעוהבעוה    השכרהשכרהשכרהשכר
øå÷îøå÷îøå÷îøå÷î    äåöîä :ïëúéã óà øëùäù ]ìò ä÷ãö [àåä øùòúéù óéìçé åì á÷ä"ä åøëù ïôåàá 
øçà óìç úåøéùòä ,úàæì äìéâ áåúëä ùéà øùà ïúé ïäëì åì äéäé ïåîî äáøä ,ïàëã 

äçéèáä äøåúä äéäéù øëùä åèåùôë ïåîî äáøä .))))úåãâàúåãâàúåãâàúåãâà    éøäîéøäîéøäîéøäî""""èèèè    úáùúáùúáùúáù    óãóãóãóã    ðøðøðøðø""""åååå((((        
        

        קהקהקהקהצדצדצדצד    לית�לית�לית�לית�    שיוכלשיוכלשיוכלשיוכל    כדיכדיכדיכדי    שפעשפעשפעשפע    מקבלמקבלמקבלמקבל    המצותהמצותהמצותהמצות    קיו"קיו"קיו"קיו"    בזכותבזכותבזכותבזכות
øå÷îøå÷îøå÷îøå÷î    äåöîä :äàøðå õøúì àäî àúéàã é÷øôá úåáà )ô"ã î"á (øëù äåöî äåöî ,ùåøéô 

éë øëù äåöî éàäá àîìò àëéì ,àìà øëù äåöî àåä úøøåâù ãåò äåöî úøçà ,åäæå 
éúúðå íëéîùâ íúòá ,úîçîå íùâä äéäú äëøá íìåòá ,åìëåúå ìë ãçà ïúéì ä÷ãö. 

))))úùåã÷úùåã÷úùåã÷úùåã÷    éåìéåìéåìéåì    éúå÷åçáéúå÷åçáéúå÷åçáéúå÷åçá((((        
        

        חסדי"חסדי"חסדי"חסדי"    גמילותגמילותגמילותגמילות    העושההעושההעושההעושה
øå÷îøå÷îøå÷îøå÷î    äåöîä :åìà íéøáã íãàù ìëåà íäéúåøéô äåòá"æ åëå 'åìàå ïä åëå 'úåìéîâå íéãñç 
åëå'.    ))))äàéôäàéôäàéôäàéô    îîîî""""àààà((((        
        
        לחבירולחבירולחבירולחבירו    אד"אד"אד"אד"    בי�בי�בי�בי�    החסדהחסדהחסדהחסד    עלעלעלעל

øå÷îøå÷îøå÷îøå÷î    äåöîä :äðäå ìë éãåòé úåáåè äåò"æ åëå 'ìò ãñçä ïéáù íãà åøéáçì åëå 'òå"æ åàá 
úëøá äåò"æ.    ))))éøîàéøîàéøîàéøîà    ùàùàùàùà    éúå÷åçáéúå÷åçáéúå÷åçáéúå÷åçá((((        

        
        זכותזכותזכותזכות    לכ�לכ�לכ�לכ�    חבירוחבירוחבירוחבירו    אתאתאתאת    הד�הד�הד�הד�

øå÷îøå÷îøå÷îøå÷î    äåöîä :øà"é äùù íéøáã íãà ìëåà íäéúåøéô äåòá"æ åëå 'åìàå ïä åëå 'ïãäå úà 
åøéáç óëì úåëæ åëå'. ))))úáùúáùúáùúáù    ë÷ë÷ë÷ë÷""""ææææ((((        

            
        ~~~~    צדקהצדקהצדקהצדקה    מצותמצותמצותמצות    עלעלעלעל    מברכי�מברכי�מברכי�מברכי�    אי�אי�אי�אי�    למהלמהלמהלמה    נפלאי"נפלאי"נפלאי"נפלאי"    סיפורי"סיפורי"סיפורי"סיפורי"וווו    טעמי"טעמי"טעמי"טעמי"כמה כמה כמה כמה     ~~~~
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צ רבי נחמן בידרמן "מהמשפיעים הגאוה

 א"א ורבי אלימלך בידרמן שליט"שליט

 

 בשמחה״ מרבים אדר משנכנס"

 הרה״ק שכתב כמו, השמחה חודש בשערי אמורים הדברים בפרט

 ןמרבי אדר ׳משנכנס שאמרו שמכיוון )תרל״ד שקלים( זי״ע ׳אמת שפתה׳

 השקלים על משמיעין באדר ׳באחד אמרו לכן, ).כט תענית( בשמחה׳

 .בשמחה להרבות יזכה לאחרים מנכסיו שיתן ידי על כי )א, ב שקלים(

 )א"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"מהגה(

 

 אין טוב אלא תורה ותפילה" ושמחת בכל הטוב" –שמחה 

הוא ו, ברכות ושבחות תעשה כאילו אתה עומד לפני מלךוכשתאמר 

ואל תמהר להוציא , ואל תרוץ דבריך, אומר לך השמעיני את קולך

ואם תצטרך לפרנסה אל תשים לבך רק לאותה ברכה , דברים מפיך

או אם יש לך חולי אל תשים לבך רק לברכת , כמו לברכת השנים

חולים מפני שאומרים עליך למעלה זה פלוני סבור שאינו צריך אלא 

להיות לפניו ' ע יראת ה"שהרי שמו לכך תכוין בכל הברכות, לזאת

, יכוין בכולם) 'ברכות לד ב(' ולכן אמרו בגמ' ביראה על כל הברכות וכו

' לפנינו בגמ(' וכו יכוין בברכת אבות או בברכת הודאהואם אי אפשר 

ו שמוכח שלפניו "תפילה רפ' י הל"אמנם יעויין בהגמי, או בהודאה שם ליתא הך

' וכן מבואר בספר הרוקח הל, ח שם"מקו, הח אומר בהודא"שכ' היתה הגיר

 ).א"ק' י סי"ק הובא בב"תפילה וכן בסמ

 

 בכוונה מתוך שמחהתפילה 

ה להתפלל בכוונה "טוב להתפלל ולכוין בשמחה ובכבוד להקבלכן 

י "וענינו מבואר בכל הס(שלא תדבר עם אדם קודם שתעמוד בתפילה 

' פ האזינה ה"עה) ז"תהילים פי(ט "והדברים מפורשים במדרש שוח, ח"וס

דדברים בטלים לפני התפילה מעכבים , תפילתי בלא שפתי מרמה

אלא אמור דברים המכניעים את הלב תחילה ברחמים  )ש"ע

וכשתתפלל תוסיף על כל ברכה וברכה מענינה לצורכיך כי ביותר הם 

, ואם לא תוכל להוסיף חקור לך אחר ניגונים' מכינים את הלב וכו

באותו , תן באותו ניגון שנעים ומתוק בעיניךוכשתתפלל אמור או

ותתפלל תפילתך בכוונה ויחשוב לבך אחר מוצא , ניגון אמור תפילתך

לדברי שבח ניגון , לדבר בקשה ושאלה ניגון שמכין את הלב, פיך

 )א"צ רבי נחמן בידרמן שליט"מהגה( ).ח"קנ' שם סי(המשמח את הלב 

 

כלומר שאדם שמח במה ', שוש אשיש בה )'א י"ס' ישעי(הפסוק פ "וז

כלומר שאנוכי שש , שוש' וזה הפי, ה שמחה במעשיו"שמביא להקב

שאני מביא שמחה , שאני גורם שאשיש' ושמח במה שאני אשיש בה

ר "ואדמור בוצינא קדישא מוהר, ה כביכול אני מביא שמחה"בהבב

שאני ' ז הפסוק שוש אשיש בה"כ בסגנון ע"ה אמר ג"דוב בעריש זלה

אמנם דברינו שאני שש מה , ה"ני משמח במצות הבורא בשש מה שא

וזה חיוב על כל אדם שיהיה לו שמחה , ה"שאני גורם שמחה בהבב

קדושת לוי . ('במה שהאל הקדוש משמח בו ומשעשע בעבודתו וכו

 )א"צ רבי נחמן בידרמן שליט"מהגה( .)'קדושה שני
 

 כיסו וארנקו לצדקה זוכה לשמחההפותח 

 בניו, ובכבוד ברווח לו מצויין היו מזונותיוש עשיר באיש מעשה

, אחד דבר מלבד, מאומה לו חסר ולא, לשולחנו סביב זיתים כשתילי

 , השמחה מידת - והיא

 - בפניו ותינה זי׳׳ע ישראל׳ מגור ה׳בית הרה״ק אל לו בצר נכנס פעם

 פתחת׳, אמרים בקוצר הרבי ענהו... החיים משמחת הוא רחוק מדוע

 לפרנס וארנקו כיסו את שיפתח כלומר ׳...השמח ותאזרני - שקי

 הוא כך כי, שמחה מלא להיות דקרא לסיפא יזכה עי״ז, משלו אחרים

 וממילא עצמו מצרכי דעתו מסיח אחרים למען שהנותן, העולם טבע
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äçðà ìò ïúåðäù ä÷ãö àåä 'øòîåøô 'ìò 

åðåáùç êéøàîå åúëøáá ,ïëì åð÷éú æç"ì ïéàù 
ïéëøáî ìò úåöî ä÷ãö.        
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íéîòèä ïéàù ïéëøáî ìò úåöî ñøåôé úàéöé 
íéøöî ,àúéà íéùøôîá éðôî äùéà äåöî 
ïéàù åì äáö÷ ,åðéàå àöåé éãé åúáåç ãò 

åðôèçúù äðéù ,ïëìå àì êééù êøáì åéìò ,éë 
éî øîàé éúéëæ éáì éúàöéå éãé éúáåç .ïëå áúë 

úçðîá êåðéç ,ïéàã ïéëøáî ìò úåöî øåôéñ 
úàéöé íéøöî éðôî àéäù äåöî ìù øåëæ úà 

íåé êúàö îõøà íéøöî ìë éîé êééç ,úâäåðå 
ìëá úò ïîæå ,êëéôì ïéà êééù øîåì åéìò 

äëøá .ïëå àåä ìöà úåöî ä÷ãö ,áéúëã 
)íéøáã åè ,é( ïåúð ïúú ,åùøãå æç"ì )éøôñá ,àáåäå 

ùøá"é ìò øúà (åìéôà äàî íéîòô ,åäéøáãéøáãéøáãéøáã    
íééçíééçíééçíééç    æðàöîæðàöîæðàöîæðàöî éæ"ò øàéá íòèä éìåàã ìò éãé êë 
ïúé íòô úçà ä÷ãö àìåúéî ,ïëìå íéëéøö 

ãéîú ïúéì ïúéìå ,ïëáå éúà øéôù éàã øùôà 
êøáì ìò äæ ,àîùã àì àöé éãé åúáåç.        

        
ãããã ( ( ( (àøîàúî íùá ìòáìòáìòáìòá    àéðúäàéðúäàéðúäàéðúä éæ"ò ,ïëìù ïéà 

ïéëøáî ìò úåöî ä÷ãö ,éðôî äåöîäù äìåãâ 
ìë êë ,êìåäùëù ïúéì ä÷ãöä ,øáë äùòð ìë 

íéðå÷éúä úåîìåòá íéðåéìòä ,åúå àì êééù 
êøáì åéìò ,åîëå ìöà  Çä Èîï åáúëù íéùøôîä 
ïåéëã àáù íéîùî àì äéä íéëéøö ãåò ï÷úì 

íéðå÷éú úåìòäìå úåöåöéðä íéùåã÷ä ,ïëìå àì 
åëøéá åéìò.         

        
ääää ( ( ( (àøîâá ))))äâéâçäâéâçäâéâçäâéâç    ääää(.(.( .( .  àúéà éàî íà áåè íàå òø 

éøîà éáã éáø éàðé äæ ïúåðä ä÷ãö éðòì 
àéñäøôá ,éë àä éáøã éàðé äééæç àåääì 

àøáâ à÷ã áéäé àæåæ éðòì àéñäøôá ,øîà äéì 
áèåî àìã úáäé äéì àúùäî úáäéã äéì 

äéúôñëå ]ùåøéô ,øã 'éàðé äàø ùéàì ãçà 
ïúðù æåæ éðòì àéñäøôá ,øîà åì øúåéù áåè 
íà àì éúééä åðúåð ,åéùëòî úúðù åì åúùééáå.[ 
ïëìå íà ïúåðä ãöä÷ äéä êìåä åúéáì ìù éðò ,

êøáîå äëøá åìéçãá åîéçøå ,ãò íìåëù åéä 
íéòîåù äëøáä äáäìðä ,éîå àåäù øúåé àøé 

ãøçå ,ãåò äéä óñàî ïéðî íìù éãë úåðòì 
ïîà ìò åúëøá ,äæáå éøä äéä ùééáî úà éðòä. 
ïëìå àì åð÷éú äëøá ìò úåöî ä÷ãö ,øúåéã 
áåè ïúéì úåòîä øúñá ,ïåâëå éøåçàî úìãä ,
óàù àì òãé éðòä éî ïúð åì ä÷ãöä .        
ïëáåïëáåïëáåïëáå    ïåéë åàøù  åðéúåáøæ"ì íäéðéòá ÷ä '

åéäéù íéùðà íéìåëéù àáì éãéì ìåùëî 
ùééáì úà éðòä ,àìå éðôî òåø íááì ,÷ø 
äáøãà éðôî úàøéä íéîù íäìù ,ïëìå àì 
åð÷éú äëøá ìò äæ. 

  

    פניני� ומאמרי� פניני� ומאמרי� 

  על עני� השמחהעל עני� השמחה

    הצדקההצדקה  מעלתמעלת  בגודלבגודל
  ''גג' ' המש� מעמהמש� מעמ

 

 )א"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"מהגה(. עליו לחול ל׳שמחה׳ אפשר

 

 ק בזכות השמחה"זכה לרוהי "האר

 שזכה העיד 'הקהאר״י ד, "חרדיםה״ בשם מביא" רהברו ה״משנה

 בתכלית שמח שהיה משום הקודש ורוח החכמה שערי לו שנפתחו

 .השמחה של מכוחה הוא, שזכה מה וכל. המצוות בקיום השמחה

 

 העושה מצוה בשמחהשכר 

 שכל.) קל שבת(רבותינו  שאמרו כשם )תבוא כי( "שפת אמתה״ כתב

 הוא כך, בשמחה אותו עושים עדיין ־ בשמחה ישראל עליהם שקיבלו

 ממנו פג אינו טעמה, בשמחה אותה עושה הוא אם, ומצוה מצוה בכל

 .לעולם

 

 פירושה להיות בשמחה גם לאחר עשיית המצוהשמחה 

 הכתוב מאמר כי, "לעיתים בינהה״ בשם" יחזקאל מראהה״ כתב

 ואפילו. אדם של דעתו המרחבת ,מצוה של שמחה, פירושו" בשמחה"

 יום שאותו שזוכר, וטעמו בלבבו השמחה לעולם, השמחה מרג אחר

 עם שמח והוא בכוונה עשרה שמונה התפלל או, נשמת הלל או אמר

 .והנחמד הנאהב הטעם וזוכר. עצמו

 

  העצבות מחמת הקללות כל

 סוד וזהו: "ויטאל חיים ק רבי"הגה של דבריו בסיום נתבונן הבה

 ,פח דברים(" לבב ובטוב בשמחה אלוקיך ה׳ את עבדת לא אשר תחת"

 את ,תבוא כי שבפרשת הקללה פסוקי בין הטמון הסוד מהו ).מז

 האמורות הקללות כל) שם( 'החיים אור'ק ה"הגה כתב לכך התשובה

 אך, המצוות את המקיימים אלו כנגד אלא נאמרו לא, תבוא כ׳ 'בפ

 עבדו לא אך, השם את העובד ־! בשמחה שלא אותן מקיימים

 .עונשל צפו׳, בשמחה

 

 בכוחה לתקן מהות האדם השמחה

 השמחה! בעולמו בוראו את האדם עבודת של ליבה לב היא השמחה

 שמחת מעלת על כתב) בא( אמת שפתוה .בעולם האדם עבודת היא

 המצוה שמחת על ידי כ׳, האדם מהות את לתקן כוחה רב כ׳, המצוה

 .זו שמחה חובכ האדם כל ניתקן

 

 ונאהשמחה של האמורא רבי ברכוח 

, מקום לאותו כשתגיע: לעולא אמר אילעא רבי )ברכות( בגמראאיתא 

 שאדם, החבורה בני כל במעמד, אחי ברונא רבי של בשלומו שאל

 שמחתו את עולא בפני תיאר אילעא ורבי. במצוות ושמח הוא גדול

 . המצוות בקיום ברונא רבי של

 פסק אול, לתפילה גאולה ברונא רבי סמך, אילעא רבי שח, אחת פעם

 המדקדק צדיק ברונא רבי היה ובוודאי! היום אותו כל מפיו החיוך

 רבי בחר גדלותו את אולם, התורה בלימוד ומתמיד, כבחמורה בקלה

 ". במצוות ושמח הוא גדול אדם: "אחת נקודה על להעמיד אילעא
 

 

 על מורה שהוא אחר, במצוות השמחה ענין הוא גדול עיקר, אכן

 שמחת כאשר, בוראו את עבודתו בכל, בכלל האדם של מעמדו

השם  לעבודת האדם של אמיתי חיבור על עדים כאלף מעידה המצוות

 .חייו הוויית עצם כאל

 

 הבא העולם לחיי זוכה, אחרים המשמח

, בשוק הנביא אליהו עם הלך ברוקא רבי) :ל תענית( בגמראאיתא 

 שני על הצביע הנביא אליהו ,הבא העולם בן הוא כאן מי: ושאלו

 ברוקא רבי. הבא העולם בני שהם, פשוטים אנשיםכ שנראו, אנשים

 אנשים'. מעשיהם מה ושאלם, אנשים שני אותם זכו שאלו במה

 - בעצבות ששרוי מ׳ רואים וכשאנו, 'השניים השיבו', אנחנו בדחנים

 . 'אותו משמחים אנו

 

 נאמנה עדות לנו הרי". אדם בני ומשמחים שמחים"' י הק"רש וכלשון

 העולם לח״ הזוכה, אחרים המשמח שכר בדבר, הנביא אליהו מפי

 .הבא
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