
כשם שבצדקה - הנותן הוא בעצם 
מקבל, כך בלימוד התורה - המלמד הוא 

מקבל הטובה
וידבר ה' אל משה לאמר, דבר אל בני ישראל ויקחו לי 

תרומה )כ"ה, א' ב'(.

ועוד( מדייקים בלשון  )יעויי' אבן עזרא  המפרשים  הנה 
הכתוב שאמר ויקחו לי תרומה, הא לכאו' הו"ל למימר 
ויתנו לי תרומה. גם צריך לבאר את הרמז שכתב כאן 
הרב בעל הטורים - תרומה, מ' תורה, דמה ענין תורה 

להכא.

התורה  מצוות  כל  גבי  חז"ל  אמרו  דהנה  לומר,  ויש 
ליכא  עלמא  בהאי  מצוות  דשכר 
מצות  גבי  אמנם  לט:(,  )קידושין 

מובטח  דשכרה  אשכחן  צדקה 
חז"ל  כדרשת  עלמא,  בהאי  גם 
בשביל  תעשר  עשר  ט.(  )תענית 

י(  ג,  )מלאכי  וכמאה"כ  שתתעשר, 
הביאו את כל המעשר וגו' ובחנוני 
נא בזאת וגו' והריקותי לכם ברכה 
שהנותן  א"כ  ונמצא  די.  בלי  עד 
כי  מקבל,  עצמו  הריהו  צדקה 
טובת  מקבל  הריהו  נתינתו  ע"י 
הנאה ושכר המובטח אף בעוה"ז, 
רשומות  דורשי  אמרו  וכאשר 
עה"כ )שמות ל, יב( ונתנו איש כפר 
נקראת  ונתנו  דתיבת  לה',  נפשו 
מסופה לתחילתה כשם שנקראת 
לרמוז  בא  לסופה,  מתחילתה 
נחשב  העשיר  אין  דבצדקה 
שניהם  רק  כמקבל,  והעני  כנותן 
נותן  דהעשיר  לזה,  זה  כנותנים 
מקבל  הריהו  ועי"ז  לעני,  צדקה 
ממעשה  לו  הבאה  הנאה  טובת 
וזהו שאמר כאן הכתוב  הצדקה. 

הוא  תרומה  שהנותן  לומר  נתכוין  תרומה,  לי  ויקחו 
עצמו נחשב ללוקח. כמבואר דבצדקה הנותן אף הוא 

נחשב למקבל.

והנה יסוד זה שהנותן יהא נחשב כמקבל אשכחן גם 
בתורה דהנה אחז"ל )תענית ז.( "הרבה למדתי מרבותי 
הרי  מכולן",  יותר  ומתלמידי  מרבותי  יותר  ומחברי 
שיותר ממה שנהנה האדם מרבו ומחבריו, נהנה הרב 
מן התלמידים, כי ע"י מה שהוא משפיע להם מתורתו 
עצמו  הוא  כי  הנאה,  טובת  מכך  עצמו מקבל  הריהו 
אשכחן  טעמא  דמהאי  ואפשר  כך.  ע"י  הרבה  נחכם 
להניק  רוצה  הפרה  לינוק  רוצה  שהעגל  ממה  דיותר 
מקבל  שהרב  ההנאה  טובת  כי  יעויי"ש(  קיב.  )פסחים 

של  מהנאתם  גדולה  לתלמידיו,  שמשפיע  מה  ע"י 
יותר  להשפיע  תמיד  רצונו  כך  ומשום  התלמידים, 

ויותר. 

התורה  ענין  הטורים  בעל  הרב  הסמיך  כך  ומשום 
שהנותן  זה  ענין  אשכחן  בתרווייהו  כי  לתרומה, 
מקבל  הריהו  נתינתו  שע"י  כמקבל,   נחשב 

טובת הנאה.

השראת השכינה בעוה"ז דווקא 
באמצעות חפצים גשמיים

ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם )כ"ה ח'(.

איתא במדרש תנחומא בפ' כי תשא )י( "בשעה שאמר 
לו 'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם', אמר, רבש"ע הנה 
השמים ושמי השמים לא יכלכלוך, אמר לו ]הקב"ה[, 
משה, לא כשם שאתה סבור, אלא עשרים קרש בצפון 
ואשכון  שלי  שכינה  ואצמצם  וכו',  בדרום  ועשרים 
ביניהם". יש להבין דברי המדרש, מה סבר משה רבינו 

ע"ה, ומה השיבו הקב"ה.

ונראה לומר, דהנה מעשי בני אדם נחלקים לב' חלקים, 
רוחניים  בענינים  התעסקותם  הוא  האחד  החלק 
השני  והחלק  וטהורים,  קדושים 
הוא מה שצריכים לעסוק בענינים 
הגשמיים כפי הנדרש מבשר ודם 
ליפול  האדם  ועלול  הזה.  בעולם 
ב'  בין  ולחלק  הטעות  ברשת 
בשעה  שרק  ולומר  אלו,  ענינים 
הרוחניים,  בענינים  שעוסק 
להשראת  לזכות  הוא  יכול  אז 
השכינה כי הוא מתדבק בקדושה 
צריך  שהוא  בשעה  אך  הרוחנית, 
לעסוק בענינים הגשמיים אז אינו 
מסוגל להשראת השכינה, כי בעל 
כרחו ירחיקוהו הענינים הגשמיים 

מקירבת אלוקים.

לכך בא הציווי על עשיית המשכן 
השי"ת  וציוה  זו,  טעות  לשלול 
ואבנים  מעצים  מקדש  שיבנו 
מקום  באותו  ודוקא  גשמיים, 
בעולם  השכינה  השראת  תהיה 
הזה, להורות שגם באותם ענינים 
יש  נבנה המשכן  גשמיים שמהם 
בהם ענינים נשגבים. והמשכן לא 
ללמד,  בא  כולו  הכלל  על  אלא  ללמד  בא  עצמו  על 
על  ודוקא  גשמיים,  מדברים  נבנה  שהמשכן  שכשם 
אדם  צריך  כך  בעוה"ז,  השכינה  השראת  נעשה  ידם 
לדעת גם בנוגע לחיי עוה"ז, שאף שבוודאי מצד היותו 
גשמיים,  בענינים  לעסוק  מוכרח  הוא  הרי  ודם  בשר 
אמנם מצד היות האדם נברא בצלם אלוקים, ונשמה 
ודאי  ממש,  אלוק  חלק  היא  בקרבו  הנתונה  טהורה 
יש בו כוח שכל מעשיו הגשמיים יהיו מכוונים כנגד 
שיעסוק  ע"י  וזאת  וטהורים,  רוחניים  עליונים  דברים 

בעניניו הגשמיים בקדושה לש"ש.

שאתה  כשם  לא  רבינו,  למשה  הקב"ה  שאמר  וזהו 
והגבלת מקום  סבור שהמשכן מורה ח"ו על צמצום 
כבודו ית"ש בעולם. אלא אדרבא, המשכן בא ללמד 
בענינים  דוקא  מוגבלת  אינה  השכינה  שהשראת 
רוחניים, אלא אף בענינים הגשמיים תימצא השראת 
שכינתו ית"ש. וזהו ענין של כ' קרש בצפון וכ' בדרום 
וכו' ואצמצם שכינה שלי ואשכון ביניהם, להורות שאף 
בקרשים גשמיים יכול אני לצמצם ולהשרות שכינתי 
בהם, כאשר הם נעשים בקדושה לשם ה', וכמו כן אף 

בשאר כל ענייני הגשמיות.

פנינים יקרים ואמרות טהורות, מלוקטים מדב"ק של כ"ק אדמו"ר הקוה"ט זיע"א

באור פני מלך
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 בעזהשי"ת, שנת תשע"ו לפ"ק 
פרשת תרומה 

- גליון ש"ה -

בתוך כל אחד מכם

יחול  דיליה  דהילולא  שיומא  זיע"א,  הקוה"ט  רבינו 
קצת  היא"צ  שמחזיקים  )למנהגנו  הבעל"ט  בשבוע 
אף באדר ראשון(, היה אומר בימי הילולא של אביו 
הקדוש מרן ה"דבר חיים", שיום ההילולא הוא זמן 
של חשבון הנפש עבור התלמידים. שביום כזה על 
לבבו  את  ולבחון  עצמו  עם  להתייחד  תלמיד  כל 
היטב, האם אכן זכה לשמור על התקשרותו אל רבו 
או שמא  נוספת לסילוקו,  אף עתה, עם חלוף שנה 
מעט  שנתרופפה  לכך  גרמו  והזמן  המקום  ריחוק 

הקרבה.

אדמו"ר  מרן  מבאר  בעולם,  הצדיק  של  שליחותו 
זי"ע, הוא בעיקר לפעול אצל אחרים, להשפיע על 
ההולכים לאורו שיתעלו במעלות היראה ועבודת ה', 
של  שכינתו  מקום  את  כבי'  ולהרחיב  לפשט  ובכך 
הקב"ה בעולם, שתהא קדושתו שרויה בתוך כל אחד 
ואחד. זו היא שליחות חייו של הצדיק, ועל כך הוא 
מנוחתו  מהיכל  חייו,  לאחר  אף  ומייחל  משתוקק 

בעדן הנשמות.

כשביקש  לאחר,  בתו  שהשיא  אחד  למלך  "משל 
לשוב לארצו אמר לו המלך, 'בתי שנתתי לך יחידית 
לך אל תטלנה  לומר  יכול,  איני  לפרוש ממנה  היא, 
איני יכול, אלא זו טובה תעשה לי שכל מקום שאתה 
כך  אצלכם".  שאדור  לי  עשה  אחד  קיטון  הולך, 
'ועשו  המצווה  טעם  את  המדרש  מבאר  זה  במשל 
לי מקדש ושכנתי בתוכם', מיד לאחר קבלת התורה. 
למנוע  כביכול  יכול  ואינו  תורתו,  לנו  מסר  הקב"ה 
"קיטון  מאתנו,  מבקש  כן  על  אותה,  ליטול  מעמנו 
אחד עשו שאדור אצלכם", ולא תדחקו את שכינתי 

ח"ו מתוככם.

כמה היה רבינו הקדוש עמל לעשות את אותו קיטון 
של קדושה בלב כל אחד ואחד מאתנו. כמה שעות 
וכוחות היה מייחד הצדיק עבור איש אחד, לתקוע 
להשראת  מעון  ולעשותו  בליבו  קדושה  של  יתד 
איזה  מרבינו  לשמוע  זכה  שלא  מי  אין  השכינה. 
בתוכו  רושם  שעשו  הלב,  מן  היוצאים  דיבורים 
קדושה  של  הקיטון  לייסוד  הקרקע  את  והכשירו 
מקדש  לאותו  הפינה  אבן  את  הניח  רבינו  בתוכו. 
ובנשמת  אפיים  בזיעת  ואחד,  אחד  כל  שבתוך 
חיים. שאיפתו הנצחית היא אפוא לראות את אותה 
פינת יקרת ממלאת את תפקידה, וראויה להשראת 

השכינה והקדושה בקרבנו.

עתה בימי השובבי"ם ת"ת שתכליתם לשוב בתשובה 
הטהרה  ברוח  חשים  והכל  הבית,  בדקי  את  ולתקן 
ואתר  אתר  בכל  די  הקודש  קהילות  על  העוברת 
לסקל מן הדרך אבני נגף, תפקידנו בראש ובראשונה 
לפחות להרחיק את אותם מזיקים הגורמים לדחוק 
את רגלי השכינה, כדי שלא לקלקל את מה שכבר 
נוסד בדם וביזע. הקב"ה רוצה לשרות בתוכנו ולהיות 
לו מדור של קדושה,  רק שנכין  היא  עמנו, בקשתו 
ואם כל כך קטנים אנו שאיננו יכולים להכין בעצמנו, 
ואז  ח"ו.  רגליו  את  נדחוק  לא  הפחות  שלכל  אזי 
נזכה להשיב שכינתו בתוכינו, ויוכלו כל המתקדשים 
קדישא,  דהילולא  ביומא  לשמיים  עיניהם  לשאת 

ולומר "רבי, עשיתי משהו לעילוי נשמתך".

על ידי מסירות נפש זוכים 
להשראת השכינה

בפרשתינו(  ראובני  )ילקוט  במדרש 
מילה  מצות  ישראל  שקיימו  "בשעה 
ופריעה, בההוא שעתא אתבשרו למהווי 
מקדש  לי  'ועשו  כד"א  מקדשא  בינייהו 
ענין  מה  ולכאורה,  בתוכם'".  ושכנתי 
מילה אצל השראת השכינה, אשר משום 
ופריעה  מילה  מצות  ישראל  שקיימו 
שם  אשר  מקדש  להם  שיהא  נתבשרו 

תשרה השכינה.

שכינה  שתשרה  שבשביל  הכלל,  אלא 
נפשינו  שנמסור  מאיתנו  נדרש  בתוכינו 
בעבור קיום רצון ה', שעל ידי שנגלה את 
האהבה הגדולה להשי"ת עד כדי מסי"נ 
השכינה  להשראת  נזכה  רצונו,  לקיום 
מסירת  היא  הרי  מילה  ומצות  בתוכינו. 
חלק מהגוף בפועל ממש, ועל כן בשכר 
וכן  השכינה.  להשראת  ישראל  זכו  זאת 
נפש  מסירות  שע"י  לדורות,  הכלל  הוא 

למען ה' זוכים להשראת השכינה.



אמרות טהורות מצדיקי הדורות על פרשת השבוע

תורת אבות

התורה מתקיימת רק במי שגודר עצמו מכל צד

ויקחו לי תרומה )כ"ה ב'(.

תור"ה  הוא  ד'תרומה'  קעט.(  )ח"ג  בזוה"ק  שכתוב  דרך  על  לומר  יש 
יום  ארבעים  ההרה  רבינו שעלה  למשה  יום  למ'  ניתנה  מ', שהתורה 
מ"ם  אות  שכמו  לרמוז  יום,  למ"ם  שניתנה  והטעם  לילה.  וארבעים 
סתום מכל צד, כן צריך האדם לגדור עצמו בגדרים וסייגים מכל צד, 
שלא ישלוט עליו צד הרע וסטרא אחרא. וזהו שאמרו )מגילה ב'.( "מ"ם 
וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדין", שבאמת לא היה בכוחו של אדם 
וסמ"ך  מ"ם  שאמרו  וזה  עוזרו.  הקב"ה  אלמלא  כך,  כל  עצמו  לגדור 
שבלוחות, שמי שרוצה שיהיה משכן התורה, צריך שכמו אות ם' וס' 
שסתומים מכל צד, כן יגדור עצמו. ובאמת בנס היו עומדין, בישועתו 

ית"ש נגד היצר הרע.

'לי'  שילמדו  לימוד,  מלשון  'ויקחו'  תרומה",  לי  "ויקחו  שנאמר  וזהו 
והרמז  יום,  היינו שילמדו לשמה התורה שנתנה למ'  'לשמי',  פירש"י 
כנ"ל, לידע שכדי להניצל מם היצר, יש להיגדר מכל צד כמ"ם  וסמ"ך.

)זרע קודש(

'ושכנתי בתוכם' מכל מקום

ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם )כ"ה ח'(.

זי"ע  שמעלקא  רבי  "הרבי  זי"ע:  מזלאטשוב  המגיד  הרה"ק  אמר 
צריך  מקודם  מקדש',  לי  'ועשו  כך,  הזה  הכתוב  פירש  מניקלשבורג 
ולהזמין עצמו  אדם לעשות בליבו מכון להשראת השכינה הקדושה 
להיות כלי מוכן לקבל הקדושה, ואחרי כן 'ושכנתי בתוכם' אכן יזכה 
נאה היא להרה"ק  זו אכן  כי בחינה  ואנו אומרים  להשראת השכינה. 
הרר"ש, אשר עשה בנפשו כאשר דרש, אולם לבני אדם שאינם זוכים 
להכין עצמם מקודם בכוחות עצמם להיות ראויים להשראת השכינה, 
עליהם אנו אומרים "מקדש ה' כוננו ידיך", הם לא יפסידו ח"ו השראת 
השכינה מחמת שלא השכילו להכין עצמם, אלא הקב"ה בעצמו יכונן 

לו המשכן בתוך ליבם, שיהיה שם מכון לשבתו ולהשראת שכינתו".

)תורת המגיד מזלאטשוב(

ממנו ניקח לעבוד את ה'

מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי )כ"ה ב'(.

זאת היא עבודת האדם בזה העולם בהיפוך החומר לצורה, שבכל עת 
שתתעורר אצלו איזה מידה לא טובה או תאווה פסולה, ישעבד אותה 
לעבודת הבורא ולצרכי שמיים, ויהפך את עניינה באופן שתהיה כלי 
לשרת בה את השי"ת וקיום מצוותיו. ומהם יקח לעבודתו, שאם יראה 
עצמו מתחייה ומתאווה לאיזה דבר גשמי, מיד יקח מוסר לנפשו, ומה 
הנפש הבהמית מתאווה כך למלא משאלתה, כל שכן הנשמה שהיא 
חלק אלוק ממעל, יש לה לכסוף ולהשתוקק לעבוד את ה' לכל הפחות 

באותו כוח, וביתר שאת ויתר עוז.

וזהו "מאת כל איש אשר ידבנו לבו" – כל איש אשר לבו הגשמי חושק 
באיזה עניין מענייני עולם הזה, "תקחו את תרומתי" – תשעבדו העניין 

לעשות ממנה תרומה לעילא לחזק העבודה הרוחנית.

)בעל שם טוב(

ארון נעשה מעצי שטים, לרמז שלא יתגאה הת"ח בתורתו

ועשו ארון עצי שטים וגו' מבית ומחוץ תצפנו )כ"ה, י' י"א(.

ובגמרא )יומא ע"ב:( למדו ממקרא זה )מבית ומחוץ תצפנו( הנאמר אצל 
יש  הארון, שכל תלמיד חכם שאין תוכו כברו אינו תלמיד חכם. אך 
לתמוה לפי זה, מפני מה ציוותה תורה שיהיה הארון אמצעיתו מעץ, 

הרי ראוי יותר לכאורה שיהיה כולו זהב.

יחשוב  כברו, שאל  להתלמיד חכם שתוכו  ומוסר  הוראה  מכאן  אלא 
בליבו שהנה מתוכו בנפשו זורח עליו אור ה' והרי הוא זהב, ואף מצד 
חוץ, בני אדם מכבדים אותו, ונמצא הוא כולו זהב. אלא יזכור שבאמת 
אורו  עליו  רוצה להזריח  יבש, רק שהשי"ת ברחמיו  כי אם עץ  איננו 
מפנים, ולהביא לו כבוד הבריות מבחוץ, לא מצד מעלתו שלו, שכאמור 
איננו אלא עץ יבש, אלא רק מצד רחמי הבורא. ולהורות דבר חשוב זה 

ציווה הכתוב שיהא הארון עשוי אמצעיתו מעץ וציפויו זהב.

)תולדות אדם(

תורה לשמה היא כאשר אין מתכוון לשום טובת הנאה אפילו ברוחניות
וידבר ה' אל משה לאמר, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו 

את תרומתי )שמות כ"ה, א' ב'(.

וברש"י, "ויקחו לי תרומה, לי לשמי". ויש להבין, מקודם מהו הלשון 'ויקחו', כי מן הראוי יותר לומר 
בכהאי גוונא 'ויתנו'. וכמו כן צריך לידע מה טעם בא הכתוב להשמיענו דווקא במצווה זו של תרומת 
המשכן שיש לקיימה לשם שמיים "לי, לשמי", הרי כל המצוות כולן צריך לקיימן לשם שמיים ולא 

לשום כוונה אחרת.

ובמדרש )שמו"ר ל"ג, א( הסמיכו ואמרו "הדא הוא דכתיב )משלי ד' ב'( כי לקח טוב נתתי לכם תורתי 
אל תעזובו", ועוד שם בהמשך הדברים, "אמר הקב"ה לישראל מכרתי לכם תורתי, כביכול נמכרתי 

עמה שנאמר ויקחו לי תרומה". וכדאי לעיין בדברי המדרש הללו, להבין המכוון בהם.

ונראה לומר, דהנה איתא בגמרא פסחים )נ"א( "אמר רב יהודה אמר רב לעולם יעסוק אדם בתורה 
ומצוות אע"פ שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה". הרי שיש בחינת תלמוד תורה וקיום 
והיא התכלית הנרצית שבכל קיום מצווה ותלמוד תורה, לזכות לבוא למעלה  המצוות "לשמה", 
העליונה של קיום 'לשמה'. דהנה מעלות הרבה יש בלימוד התורה לשמה, יש הלומד כדי לידע, 
זהו ג"כ לשמה, ויש הלומד כדי לזכות למדרגות, אף זהו לשמה, אמנם המעלה הגדולה מכולם היא 
מעלת הלומד תורה באופן כזה שכל כוונתו זכה ונקיה בלתי לה' לבדו, לעשות נחת רוח לבוית"ש 
ולהידבק בו, בלא שום תוספת הנאה כלל. מעלה זו היא הגדולה מכולם, והיא הנקראת תורה לשמה 

בלא שום סרך.

ולכל  זה הנוגע ללימוד התורה הק'  יסוד כללי  בפרשת תרומת המשכן בא הכתוב ללמדנו  וכאן 
מצוות התורה, היאך יש לקיים הכל "לי, לשמי", לשם השי"ת בלבד, וזהו התנאי להשראת השכינה 
בישראל, כמו שכתוב "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם", היינו שיעשו המקדש באופן האמור, על ידי 

שיקחו תרומה "לי לשמי".

והוראה זו אינה מכוונת רק למצות תרומת המשכן בלבד, אלא היא באה ללמד על הכלל כולו, כמו 
שרמז על כך בבעל הטורים דתיבת תרומה נוטריקון "תורה מ'", לרמז על התוה"ק שנתנה למשה 
יום, בהם לחם לא אכל ומים לא שתה, והיה מופרד ומופרש לגמרי לכל ענייני  רבינו בסיני במ' 
עוה"ז בלא שום שייכות כלל, ורק בכה"ג כאשר הייתה התורה זכה אצלו בלא שום הנאה כלשהי 
ושייכות לגשמיות, זכה לקבל התורה. ואף בני ישראל שזכו לקבל התורה מסיני, קיבלוה כל אחד 
על פי דרגתו ומידת הכנתו, שככל שנתייגעו יותר בקניית בחינת ה"לשמה" באופן הנעלה יותר, כן 

זכו לקבל את התורה באותה המדרגה אותה סיגלו לעצמם בעבודתם.

תרומת המשכן תלוי ברצון הלב וגודל ההשתוקקות שבקרב כל אדם
ויקחו לי תרומה וגו' )כ"ה ב'(.

וברש"י, "ויקחו לי תרומה - לי לשמי". הנה ראוי להתבונן בטעם מצווה זו, מפני מה נשתנית ממצות 
מחצית שנצטוו כל ישראל להביא, דשם גבי מחצית השקל היה הציווי מאת הבורא על כל איש 
ישראל לתת את תרומת ה' מחצית השקל בשקל הקודש, העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט, אלא 
הכל שווים בכך בלא חילוקי דרגות בין הנותנים, ואילו כאן במצות תרומה כתיב "אשר ידבנו לבו", 
הרשות נתונה לכל איש ליתן כאוות נפשו, אם רב ואם מעט, יש להבין אפוא טעם החילוק בין שני 
תרומות אלו, מפני מה בתרומה זו שהוא תרומת המשכן - כדפירש"י )ד"ה תקחו את תרומתי( אמרו 
רבותינו שלש תרומות אמורות כאן והשלישית היא תרומת המשכן, נדבת כל אחד ואחד - ניתנה 
הבחירה ביד כל אדם לתרום ברצותו כפי אוות נפשו. עוד יש לדייק בלשון הכתוב כפי שכבר עמדו 
בזה מפרשי התורה, מהו דכתיב כאן "ויקחו", לא היה לו לכתוב אלא "ויתנו", כי נדיבי הלב הרימו 

הם תרומת ה' ושפיר שייך כאן לשון נתינה ולא לקיחה.

ונראה לפרש עפ"י מה שדיבר בקדשו הרה"ק אאמו"ר זי"ע לבאר, כי ב' מידות יש בנותני צדקה: 
הא' הם אלו הסבורים וחושבים בעת שמקיימים מצוות צדקה, כי במעשיהם הם נותנים מממונם 
הפרטי לצרכי צדקה, אך דרגה הב' המעולה, כאשר הנותן משיג אחר התבוננותו ויודע נכוחה שהוא 
אין לו ולא כלום משלו ואפי' שווה פרוטה, רק הכל הוא מאת רבון העולמים - כדכתיב "לי הכסף לי 
הזהב נאם ה'" )חגי ב' ח'( והם אינם רק שלוחי דרחמנא להעביר פקדונם שבידם לידי אותם הנצרכים 
לצדקה, וכל חלקם ונתינתם היא רק שנותנים רצונם להטיב ולתת הפיקדון, והוא נותן את כל הרצון 

שלו להיטיב עם חבירו.

ובזה יש לבאר אף כאן, דהנה מצות צדקה של מחצית השקל, ביסודה היא באה לכפר על חטא 
העגל, ככתוב )ל' ט"ו( "לכפר על נפשותיכם", לפיכך ציותה תורה שיהא לכל א' וא' מישראל חלק 
שווה בזה, וכולם שוין לטובה לתת מחצית השקל מבלי להוסיף או לגרוע ממנו. אך לעומת כן, 
וגודל הפגם שנעשה  תרומת המשכן נמסרה לאיש "אשר ידבנו לבו", שהבין והשיג עומק חטאו 
בנפשו והתרחקותו מאת ה' ע"י החטא, ונפשו משתוקקת בכיסופין לשוב ולהתקרב אל הבורא ית' 
כבתחילה. אדם העומד במעלה זו, אינו מוצא מרגוע לנפשו בנתינת מחצית השקל כמצווה, אלא 
שהוא משתוקק יותר ויותר להתקרב אל ה' אף מעבר לחיוב ולציווי הכללי לכל ישראל. על כן, לרוב 
אהבתו אליו הוא נותן את רצונו וחשקו, ומוסיף מן דיליה עוד כהנה וכהנה לפאר ולרומם משכן 
ה', ובזה להביא להשראת השכינה אף בקרבו ובתוך ביתו, ולהוסיף ולהתעלות במעלות הקדושה 

וההתקרבות כביכול לקונו.

ומעשים ראויים וטובים כאלו הנעשים ברעותא דליבא ומתוך מחשבה תחילה בכוונת "לי - לשמי", 
פותחים השפעה טובה ורבה ברוחניות כנגד מעשיו ורצונותיו והקב"ה משפיע עליו במידה טובה 
חינם  נמצא מקבל מלוא חופניו מאוצר מתנת  ליתן,  ובמקום שבא  פי פעלו,  מרובה כפליים על 
דלעילא. לזה שפיר ראוי לכתוב לגבי זה "ויקחו לי" ולא 'ויתנו', שהנותן הוא לוקח לעצמו ברכה 

מרובה במה שהוא מוסיף ומיטיב בתרומת ה', וזהו 'ויקחו' דייקא.

אמרות קודש ופנינים יקרים, מלוקטים ממשנתו של כ"ק אדמו"ר שליט"א

דברי אלוקים חיים



פרקים רבים, זוהרים בשלל אורות מבהיקים, הרכיבו 
את מסכת חייו הנאדרת בקודש של כ"ק מרן רבינו 
דביקות  של  אחת  מקשה  שהייתה  זיע"א,  הקוה"ט 
בה', אהבת הבורא בלי קצבה, וכלות הנפש לעבודתו 
ליריעות  מחולקים  האדם  חיי  שימי  כשם  באמת. 
חייו  מסכת  כך  ולמועדים,  לתקופות  ולפרקים, 
הרוחנית של רבינו מחולקת הייתה לתקופות שונות 
ומזהירות, מימי הילדות ועד שנות הגבורות, כשהצד 
השווה שבהם ש"כולם שווים לטובה". כולם מרישא 
ועד גמירא היו תמימים בשלימותם, רצופים בעבודה 
והמטרה  הנפש,  כוחות  בכל  פוסקת  ובלתי  נשגבה 
העליונה אחת, לעשות נחת רוח לבורא יתברך שמו 

ולעובדו בלבב שלם.

לקראת יום ז' אדר א' הבעל"ט, יום שנסתלק בו רבי 
זעיר  ילקוט  בזה  מביאים  אנו  המאורות,  וכבו 
ישישים  חסידים  מפי  קטנות  זיכרון  ופיסות 
רבינו  של  ימיו  שחר  אודות  נאמנים,  ועדים 
זי"ע, שנות הבחרות בעת עלה לארץ הקודש 
בצל  ביפו  כן  ואחרי  בירושת"ו,  תורה  ללמוד 
אין  זיע"א.  חיים"  ה"דבר  רבינו  הגדול  אביו 
בודדות ממחרוזת ענפה של  פנינים  אלו אלא 
תורה עבודה ודביקות, אך יש בהם כדי ללמד 
בנויה  הייתה  כיצד  הפרט,  ועל  הכלל  על 
הקדושה  החיים  ממסכת  שעה  וכל  עת  כל 
של  רגע  בלא  נצחית  קודש  בעבודת  הזו, 
בלתי  ולילה,  יומם  עבד  עבודת  הדעת.   היסח 

לה' לבדו.

אחד יחיד ומיוחד
מהרי"ץ  בישיבת  רבינו  של  לימודיו  בתקופת 
הישיבה  אז  מנתה  בירושלים,  דושינסקי 
למעלה ממאה תלמידים, כולם שלמים ויראים, 
בני עליה מבקשי ה' שכל חפצם ללמוד תורה 
ולשקוד על דלתיה בהתמדה. הייתה זו ישיבה 
מובחרת בה התקיימו סדרים ושיעורים לאורך 
רוב שעות המעת-לעת, ורק מובחרים באמת 
מצאו בה את מקומם. ובכל זאת, עפ"י עדות 
תלמידים מן הימים ההם, רבינו בלט בשיעור 
בו  הביטו  וכולם  החבריא,  בני  פני  על  קומתו 

בהערצה וידעו כי עדיו לגדולות.

שנה  במשך  רבינו  של  חברותא  שהיה  מי  מספר 
תמימה בין כותלי הישיבה, ויחד התמידו שעות רבות 
בתלמודם: "הרבי היה דבוק בהשי"ת כל הזמן ללא 
הפסקה, וראו זאת על כל צעד ושעל. היינו יושבים 
את  להבין  מנסים  מוקשה,  בתוספות  ומתייגעים 
קריאה  פורצת  הייתה  כשפתאום  והתירוץ,  הקושיה 
הייתי  ומיוחד!'.  יחיד  אחד  'אוי!  רבינו,  של  מפיו 
מתפלא על כך, ומעיר לו כי עתה רשאי הוא להניח 
רבינו  של  בדבריו  להתעמק  כדי  מעט,  לדביקותו 
הסוגיות  בתוך  לכך...  מסוגל  היה  לא  הוא  אך  תם, 
הסבוכות ביותר, כאשר הריתחא דאורייתא הרקיעה 
ועד קצהו,  בית המדרש  והקול הלך מקצה  שחקים 
היה רבינו תופס עצמו מפעם לפעם, וקורא בכוונה 
את  עיניו  לנגד  להעמיד  ומיוחד',  יחיד  'אחד  גדולה 

הדר גאונו ית' ויראת מלכותו.

צעיר לימים היה אז הרבי, אולם עבודתו כאחד  אך 
שכל  היה,  בישיבה  הנהוג  הסדר  הצדיקים.  מגדולי 
יום לאחר תפילת שחרית מתיישבים היו התלמידים 
וראש  בתפילין,  מעוטרים  בעודם  השולחנות  אצל 
ומלמד  לפניהם  יושב  היה  זי"ע  המהרי"ץ  הישיבה 
משתתפים  הישיבה  בני  כל  ערוך.  בשולחן  שיעור 
היו באותו שיעור מתחילתו, מלבד אחד... רבינו זי"ע, 

מהסיבה  באיחור,  השיעור  אל  היה  מצטרף  תדיר 
מתמשכת  הייתה  שלו  העמידה  שתפילת  הפשוטה 

אל תוך השיעור!

ומעיד אחד התלמידים, כי לא ניתן היה שלא להבחין 
הגה"ק  לעברו  ששיגר  והחביבות  ההערצה  במבטי 
מהרי"ץ תוך כדי מסירת השיעור, כשעל פניו ניכרת 
הקבועה,  בפינתו  העומד  הקדוש  לתלמיד  הערצתו 
המתחטא.  כבן  ותחנונים  תפילה  אומר  כולו  וכל 
הרבי היה מתנועע בעוז, פניו שטופות דמעות חמות, 
וכלל אינו מרגיש בנעשה סביבו... כמו הניח את גופו 
למטה אצל הסטנדר, ולעצמו הלך לשוט לו בעולמות 

עליונים.

הרב  הישיש  החסיד  מספר  רפאינו",  "בתפילת 

אברהם פישר הי"ו, שהיה בילדותו ממתפללי המניין 
הקבוע בישיבה, "היה הרבי מוציא מכיסו גיליון מלא 
בשמות אנשים הזקוקים לרפואה, והיה שופך דמעות 
כמים, פשוטו כמשמעו, לרפואת חולי ישראל. והוא 
אחת  מרצפת  הייתה  עשרה...  שבע  בן  בחור  אך 
בפינתו של רבינו, עליה ניכרת הייתה לחלוחית לאחר 
התפילה, מדמעותיו של הנער הקדוש בעת העמידה.

ובכלל, כל התפילה כולה הייתה בלהבת אש נוראה, 
אל  היו  ניגשים  פעמים  וחזק.  אדיר  גדול  ובקול 
מהאריות  מבוגרים  תלמידים  התפילה  לאחר  רבינו 
כאלו  בקולות  דרכם  אין  כי  ומעירים  שבחבורה, 
יותר  מעט  להתפלל  כדאי  לטעמם  וכי  בתפילה, 
לעומתם  משיב  היה  רבינו  אף  אולם  בניחותא... 
בהתלהבות הנפש, "אדרבא, ולמה שלא תהיה דרככם 

כך? 'קול ה' חוצב להבות אש' נאמר, לא?"...

ובמהלכה של התפילה, כאשר קולותיו של רבינו עם 
רקיעות הרגליים נשמעים היו ברמה, מסב היה ראש 
הישיבה הישיש את עצמו עם הכסא לאחור, ותוקע 
כולו  הבוער  הנעלה,  בתלמידו  אהבה  מלא  מבט 
בשלהבת של עבדות הבורא יתברך. ישיש וחלש היה 
בקושי  התענוג,  על  וויתר  לא  הוא  אולם  המהרי"ץ, 

במראה  עיניו  לזון  כדי  עצמו  מסובב  היה  ובכבדות 
כאומר  עיניו,  במראה  תלמידיו  את  ולעודד  הגדול, 

להם 'ממנו תראו וכן תעשו'.

מתוקה שנת העובד...
הייתה  ומוכרת  ידועה  הצעיר,  העלם  של  קדושתו 
לא  הירושלמית.  אונגרין  בתי  בחוצותיה של שכונת 
אחת נצפה היה רבינו מהלך בדרך, כשפניו תקועות 
ברצפה ורגליו מנסות לנחש היכן היא הדרך הנכונה, 
ופחתים,  בבורות  לעתים  היה  נופל  מכך  וכתוצאה 
ברחוב  מתהלך  היה  הרבי  ועמודים...  בעצים  ונחבל 
תמיד כשעיניו עצומות, והוא לא פקחן אפילו לרגע. 
היו זמנים בהם היה לו בן-לוויה שכיוון אותו בדרכו 
מהישיבה לדירת מגוריו, אולם היו זמנים בהם 
נאלץ לעשות את הדרך לבד, וכאמור, לא אחת 

מעד ונחבל.

השכונה הקטנים, אף שרכים בשנים היו  ילדי 
וקצרי הבנה, העריצו בליבם את הנער המיוחד, 
ניחון  והוא  פניו,  על  נפלא  אור  שורה  שתמיד 
בחינניות חסידית מיוחדת עם שמחה פנימית 
נעלה. בסביבתו של רבינו שרתה תמיד שמחה 
טהורה של אמונה וביטחון, והיא הייתה מקרינה 
על כל השוהים במחיצתו. פעם במוצאי שבת 
הבחורים  לדירת  בסמוך  השכנים  אחד  חלף 
בהם התגורר רבינו, והוא שמע בעד החלון קול 
צהלה וזמרה נאה. הציץ פנימה, וראה את רבינו 
יושב ומזמר זמירות של מוצאי שבת, כשלצידו 
הבחורים  שאר  ואף  בכינור,  מנגן  נוסף  בחור 
רווי  חרישי,  בקול  העדינה  בשירה  משתתפים 

שמחה טהורה וזכה...

היו  משוכנים  חדרים,  שלושה  בת  זו,  בדירה 
בהם  מהישיבה,  תלמידים  כחמישה-עשר 
היה  התלמידים,  אחד  עדות  עפ"י  זי"ע.  רבינו 
הפוך,  חלב  ארגז  למיטתו  בסמוך  לרבינו  לו 
ועליו סדורים ספרי מוסר ושאר ספרי יראים. 
לעלות  ליל  באישון  מגיע  רבינו  היה  וכאשר 
על יצועו, לתנומה קצרה עד עלות השחר, לא 
היה נשכב מיד לישון, אלא מקודם היה נוטל 
לימוד  מתוך  וכך  בהם,  והוגה  ספרים  אלו  אי 
הייתה חוטפתו שינה. כאמור, היה זה באישון 
ליל בשעה שכל התלמידים כבר נמים היו את שנתם, 
רק אז שב היה רבינו מאחד מבתי מדרשיותיה של 
והתמדה  במתיקות  בתורה  הוגה  היה  שם  ירושלים, 

אל תוך הלילה השקט.

אלא  לחדרו,  היה  חוזר  לא  כלל  רבות  ופעמים 
פעם  המדרש.  בבית  ספסל  על  שם  אי  לנום  נותר 
לו  שאירע  'מביך'  מקרה  על  בעצמו  רבינו  סיפר 
למדים  נמצינו  ממנו  בירושלים,  בחרותו  בשנות 
מנהגי  "היה  ההם.  בימים  לילותיו  סדרי  על  מעט 
כאשר  באזור,  המדרש  מבתי  באחד  בלילה  ללמוד 
מתגברת,  הייתה  כשהעייפות  הלימוד,  לאחר 
שעל  ההגבהה'  'ספסל  על  עצמי  מניח  הייתי 
לחטוף  מנת  על  וגדול,  רחב  שהיה  הבימה,   יד 

עליו תנומה. 

פעם אחת הקצתי משנתי בבהלה, ולחרדתי אני רואה 
כמניין בני אדם עומדים למראשותיי, כולם מעוטפים 
בטליתות ומעוטרים בתפילין ופיהם מרחש תפילה. 
לא ידעתי את נפשי, קמתי בבהלה ויצאתי במנוסה 

- - -

או אז התברר לי להוותי, שבמקום זה מתקיים מזה 
באשמורת,  בוקר  בכל  וותיקין  מניין  ועידנים  עידן 

אב ידעך מנוער

המשך בעמ' הבא <<<<<<<<<<<<<<<



שונה הúכות
מדור úשינוני הúכות ופסקי דינים 

משנכנס אדר מרבים...
התוספת  ענין  מעוברת'  'שנה  שהינה  זו  ובשנה  בשמחה,  מרבים  אדר  משנכנס  א. 
בשמחה נוהג כבר מאדר הראשון )משמעות החת"ס בשו"ת ח"ס או"ח סי' קס"ג וע"פ דברי 
הגמ' מגילה ו' ע"ב אין בין אדר הראשון לאדר ב' וכו'( וי"א שענין הריבוי בשמחה נוהג רק 

באדר השני )יעב"ץ, אשל אברהם בוטשאטש(.

ב. ענין ריבוי השמחה הינו שכל אחד יעשה פעולות המשמחות את נפשו כל אחד לפי 
תכונותיו כדי לזכור את הניסים והישועות שארעו לאבותינו בחודש זה )נימוק"י או"ח(.

ג. תוספת שמחה זו הינה גם לאחר הפורים עד ראש חודש ניסן )הגהות חת"ס על שו"ע 
סי' תקנ"א סק"ב(.

ואם  אדר,  חודש  מראש  בשמחה"  מרבים  אדר  "משנכנס  כרזות  לתלות  המנהג  ד. 
הענין  האם  הנ"ל  במחלוקת  הדבר  תלוי  א'  אדר  חודש  מראש  אלו  כרזות  לתלות 

להרבות בשמחה הינו גם באדר א'.

ה. מי שיש לו דין ומשפט עם גוי יראה לדחותו לחודש אדר ]ויש להעדיף אם אפשר 
לחודש אדר ב'[ משום שימי מזל הם לישראל )ירושלמי מגילה פ"ד ה"א ]דמגלגלין 

זכות ע"י זכאי וליום זכאי – מהרש"א[. 

נדרים וקבלות טובות
הראשון משום  באדר  יחלקנה  אדר,  בחודש  צדקה  לתת  עצמו  על  אדם שקיבל  ו. 

ש'אין מעבירין על המצות' וזריזין מקדימין למצוות )שו"ת חת"ס או"ח סי' קס"ג(.

ז. לעומת זאת מי שקיבל על עצמו לעשות סעודת הודאה על נס שאירע לו, ידחנה 

לאדר השני כדי לעשותה סמוך לחודש ניסן - חודש הגאולה )שם(.

ח. יש נוהגים לבדוק מזוזות כל שנה מעוברת, מכיון שההלכה היא שפעמיים בשבע 

שנים צריך לבדוק המזוזות וקשה לזכור ולהחזיק חשבון לטווח ארוך כל כך לפיכך 

נהגו לבדוק המזוזות בשנה מעוברת שאז נמצא ממילא שבדק פעמיים במשך שבע 

שנים )יוסף אומץ(.

בר מצוה

ט. בפוסקים האריכו לדון מתי מתחייב נער שנעשה בן 13 בחודש אדר בעול תורה 

ומצוות אם נולד בשנה פשוטה ושנת הי"ג שלו הינה שנה מעוברת או ההפך, אמנם 

בשנה זו אין כמעט נפק"מ בזה כיון שגם לפני י"ג שנים היתה השנה מעוברת, א"כ 

הנולד בחודש אדר א' נעשה בר מצוה באדר א', והוא הדין לנולד באדר ב' שמתחייב 

במצוות באדר ב'.

י. יש מי שכתב שאף הנולד בשנה מעוברת באדר א' אינו נעשה בר מצוה רק באדר ב' 

)מג"א סי' נ"ה(, והנה למעשה נחלקו כמעט כל הפוסקים על חידוש זה והמנהג הפשוט 

אצל כל בעלי ההוראה שהנולד בשנה מעוברת באדר א' מתחייב במצוות באדר א', 

ומכל מקום יש שהקפידו לא לסמוך בחודש זה על הנעשה בר מצווה לענין מצוות 

דאורייתא כעדות קידושין וקידוש בליל שב"ק כדי לחוש לדעה שלא נהיה בר מצוה 

עד אדר ב', אבל לענין צירופו למנין ומזומן וכו' אין לחשוש כלל )שו"ת קנין תורה(.

הלכות שנה מעוברת

לתרומות, לשמחות, לעילוי נשמה, נא לפנות להר"ר חיים מרדכי וולס הי"ו 052-7144204

נדבת ידידנו הנכבד

הר"ר יחיאל עקשטיין הי"ו

לכבוד שמחת הולדת הבן במז"ט

 יה"ר שיזכו אביו ואמו לגדלו לתורה
 לחופה ולמעשים טובים, וירוו ממנו

ומכל יוצ"ח רוב נחת דקדושה

נדבת ידידנו הנכבד

הרה"ח אהרן הרש הי"ו

 לכבוד שמחת נישואי הבת תחי' עב"ג
בשעטומ"צ

  שמחת החתונה ביום חמישי
באולמי 'ארמונות וולף' – ירושלים

כסא דברכתא
 ברגשי גיל וצהלה, נשגר ברכת מזל טוב

 קדם ידידנו החשוב מסור בלו"נ למען כלל
בני חבורתינו ה"ה האברך היקר

הר"ר יחיאל )בר"ז( עקשטיין הי"ו
לרגל השמחה בהולדת בנו במז"ט

המברכים והמאחלים
אברכי קהל עדתנו באלעד   בני החבורות

נדבת ידידנו הנכבד
הרב דוב ויטריאול הי"ו

משפיע רוחני דישיב"ק "תכלת מרדכי"
  לכבוד שמחת נישואי בנו החתן

הבה"ח שמואל הי"ו, עב"ג בשעטומ"צ

  שמחת החתונה ביום חמישי
באולמי 'פארהאנד' – בית שמש

שהשמחה במעונם

 הר"ר יחיאל עקשטיין הי"ו
להולדת הבן

 הר"ר מרדכי הלטובסקי הי"ו
 הר"ר חיים מרדכי בטלמן הי"ו

להולדת הבת
 הרה"ח אלימלך וולנר הי"ו

לאירוסי הבת
 הרה"ג דב ויטריאול הי"ו

לנישואי בנו החתן שמואל נ"י
 הרה"ח אברהם יהודה עקשטיין הי"ו

 הרה"ח אהרן הרש הי"ו
לנישואי הבת

 הרה"ח זושא עקשטיין הי"ו
 הרה"ח אביגדור פרידמן הי"ו

להולדת הנכד

 הרה"ח אברהם אריה פיגה הי"ו
 הרה"ח יעקב יוסף בטלמן הי"ו

 הרה"ח משה יוסף הלטובסקי הי"ו
 הרה"ח יחזקאל פרנקל הי"ו

להולדת הנכדה
 הרה"ח מאיר שלמה פיגה הי"ו

 הרה"ח משה בטלמן הי"ו
להולדת הנינה

 הרה"ח יעקב ויטריאול הי"ו
 הרה"ח יצחק אלבום הי"ו

לנישואי הנכד
 הרה"ח יעקב הרש הי"ו

 הרה"ח יחיאל צבי עקשטיין הי"ו
 הרה"ח יהודה לייב טרייטל הי"ו

לנישואי הנכדה

היו  התקופה  כל  שבמשך  הסתבר  ידעתי.  לא  ואנכי 
האנשים רואים את הבחור הישן על הספסל, ונמנעו 
לי  ישן  הייתי  ואני  להעירו.  מנת שלא  על  מלהרעיש 
ציבור  כשמסביבי  המדרש,  בית  במרכז  במנוחה 

שעומד ומתפלל..."

על  ומתרפק  עורג  כשהוא  לימים,  רבינו  סיפר  כך 
זכרונות הימים ההם, שהיו ערבים עליו מכל שעשוע.

אם ארעב לא אומר לך
הקודש,  לארץ  זיע"א  חיים"  ה"דבר  רבינו  משעלה 
אב,  ומורא  כבוד  ברוב  בעקבותיו  כרוך  רבינו  נעשה 
עמו  רבינו  אף  עבר  ביפו,  להתגורר  עבר  וכאשר 
והתיישב בצל אביו. מכאן ואילך קבע רבינו את מקום 
לימודו בבתי מדרשות שבאזור מגוריו, כאשר חלקים 
בהתבודדות  לתורה  היה  מקדיש  היום  מן  נרחבים 

בחדרו הפרטי, כשהוא מסוגר לבדו.

הישיבה הק' ביפו בימים ההם, מספרים על  תלמידי 
היה בעיניהם  היותו בחור צעיר, כבר  הרבי שעל אף 
אחד  זאת  להגדיר  מגדיל  המילה.  מובן  במלוא  'רבי' 
ולא  כמעט  שלדידו,  כשאומר  התלמידים,  מגדולי 

ניכרה שום השתנות באורחותיו של רבינו למן הימים 
ההם, ועד לערוב ימיו. כולם היו קודש קודשים לתורה 
התפשטות  של  פלאיות  מדרגות  מתוך  ולעבודה, 

הגשמיות ופרישות נוראה.

על  "כי  התלמיד,  מספר  משים",  מבלי  גיליתי  "פעם 

מיטתו של רבינו בחדרו כלל לא מונח מזרן! רבינו היה 
כל השנים ההם.  לאורך  כך  בלבד,  שוכב על קרשים 
כן עקב בעיה  כך, השיב שנאלץ לנהוג  כשנשאל על 
זו  אכן  יודע אם  אינני  היום  עד  אולם  ברגלו,  כלשהי 

הייתה הסיבה, או שרק אמתלה מצא לו"...

ומעיין  שעות,  גבי  על  שעות  בחדרו  יושב  היה  הרבי 

ספרי  רבינו  היה  מחבב  במיוחד  שלפניו.  בספרים 
בהם  לפניו,  אחדים  שו"ת  ספרי  נמצאו  ותדיר  שו"ת, 
הרבה ללמוד בעיון. פעם הציע רבינו לאחד מתלמידי 
ערוך  שולחן  ללימוד  סדר  לעצמו  שיעשה  הישיבה 
הישיבה,  סדרי  לשעות  מעבר  הסדר,  על  חיים  אורח 
ואכן  לימודו.  על  פעם  מדי  אותו  יבחן  ירצה,  ואם 
התלמיד עשה כעצת רבינו והחל ללמוד שולחן ערוך 
היטב, עם כל הנושאי-כלים שעל הדף, ואחת לשבוע 

נכנס לרבינו וביקש להיבחן.

ספר  כשלפניו  יושב  היה  "הרבי  התלמיד,  ומספר 
במקצוע אחר בתורה, והחל לשאול אותי על לימודי, 
כאילו הוא קורא מתוך הכתב. הוא שאל בכל סעיף-

במחצית-השקל  ואפילו  ובמגן-אברהם,  שבט"ז  קטן 
עצמו  שהכין  ובלא  פה,  בעל  זאת  וכל  אותי,  בחן 
יודע בעל-פה את כל  מקודם. ראיתי בבירור שהרבי 
שולחן ערוך אורח חיים על הלשון, כולל כל הפוסקים 

שעל הדף! וכל זאת כשהוא אך בחור"...

אמנם  היו  מצוא,  עת  בכל  רבינו  שהתענה  התעניות 
סוד שאינו גלוי, אך בכל זאת הקרובים ידעו והרגישו. 
כשהוא  בצום,  רבינו  על  היו  עוברים  שלמים  ימים 
משכיל להסתיר זאת מעיני אמו הרבנית, שלא תרגיש 
ותיחלש עליה דעתה. בחשאי היה מעביר את פרוסת 
היה  וכך  מהתלמידים,  למי  עבורו,  שהכינה  המזונות 

עולה בידו להתענות מבלי שתחוש בכך.

כך, בסתר המדרגה ובעבודה בלתי פוסקת בנה רבינו 
את  שרק  התמירה,  הרוחנית  קומתו  את  עמל  ברוב 
שביבים  הם  אלו  ידענו.  לא  ואותה  ראינו  בבואתה 
בלבד מפרק מפואר ועתיר תהילה, פרק עבודתו של 
 רבינו זי"ע את קונו בימי הנעורים, בלתי לה' לבדו עד 

כלות הנפש.

>>>>>>>>>>>>>>>המשך מעמ' קודם 


