
 

 

  
  

  בהתלהבות לימוד התורה
ואלה . (כא, א) ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם

מוסיף על ראשונים מה אלו מסיני אף אלו מסיני 

. דהנה ידוע שנתינת התורה הק' היה באש (רש"י)

וברתת ובזיע, וזה היה בעשרת הדברות, וחז"ל למדו 

בגז"ש שכל המצוות וכל לימוד התורה צריכה להיות 

ברתת וזיע, נמצינו למדים מכאן, שהתורה אינה 

נקנית לאדם אא"כ לומד באימה, ביראה, ברתת 

ובזיעה, וכל לימוד התורה ועשיית המצוות, צריכין 

להיות וללמוד בהתלהבות גדול כמו שקיבלו אבותינו 

את התורה על הר סיני, וצריך האדם לפשפש 

במעשיו תמיד היטב ולהרהר בתשובה קודם הלימוד, 

ולא כמצות אנשים מלומדה, רק שישבור את ליבו על 

מעשיו בעת עמדו להתפלל או ללמוד, ולקבל עליו 

  לבלתי לחזור עליהם עוד.

ואלה מוסיף על "ל ואלה המשפטים וזה ביאור הרש"י ז

כי עשרת הדברות נאמרו  - הראשונים, מה אלו מסיני

בסיני באימה וביראה וברתת ובזיע ובהתלהבות גדול. 

וכשאדם לומד ענינים כאלו, דברי מוסר, הם מעוררים 

מדם באימה ויראה אותו לעשות תשובה, והוא ל

ימוד דהיינו ל אף אלה מסיניכנתינתן מסיני, ומלמדינו 

, נלמד מסיני, שיהיה הלימוד של הדינים של התורה

התורה הנגלית, דהיינו לימוד המשפטים והדינים, יהיה 

  ברתת וזיעה והתלהבות כמו בסיני.
בפרשתן, עיי' הדברים בתוך הספר שמוסיף ביאור נרחב  מאור ושמש

להתעורר בתשובה קודם בהך ענין ומבאר שם באריכות האיך צריך 
הלימוד בכלל, ובפרט קודם לימוד הדינים והמשפטים ומאריך לבאר 
שהתפילה צריכה להיות באימה ויראה ורתת וזיעה, ומפרש שמהאי 
טעמא נסמכה פרשת דינין לפרשת המזבח שמרמז לתמידין שכנגדם 
נתקנה עבודת התפילה ולכן תשים סנהדרין אצל המזבח. שכמו 

עבודת התפילה, כן יהיה הלימוד התורה בהתלהבות דהיינו  -מזבח 

  גדול ברתת וזיעה, עיי"ש.
  

  שלא להתבייש לנהוג כצדיק 
אם כסף תלוה את עמי, את העני עמך לא תהיה לו 

ירמז הכתוב ענין נפלא והוא אשר . (כב, כד) כנושה

חכמים הגידו "ולא יתבייש מפני בנ"א המלעיגים עליו 

ובזה מותר להשתמש בעבודת ה' יתברך ויתעלה" 

במידת העזות, ולהעיז מצח ופנים נגד אנשי רשע 

ובליעל, אשר ילעיגו על עבודת הבורא ב"ה. והן הנה 

 תלוה את עמישיהיה לך בושה,  אם כסףדברי הכתוב 

להתחבר עם עמי, הצדיקים והחסידים שבעיר, ואמר 

מן העני  את העני עמךמי יהיה לך הבושה והכסף, מ

מכל עני בדעת ובמצוות, אמר שהוא ריק  -בדעת 

לעני הזה בבחי'  ולא תהיה לוהעז פניך בזה  -הכתוב 

העז  שאין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו, רק נושה

  פניך נגדו והחזק במוסר והתלוה עם החכמים.
בפרשתן, עיי' הדברים בתוך הספר שמאריך בזה ומבאר  נועם מגדים

ם עיין הדברים, ומסיים מתביישים מאנשים קרובי שיששם דוגמאות 

 ואומר והבן היטב אז תשכיל בדברינו.
    

  תפילה בציבור
  ולהשגות בתורה סגולה לפרנסה

(כג,  ועבדתם את ה' אלוקיכם וברך את לחמיך ואת מימך

עיקר עבדות ה' הוא שישתתף האדם עם הציבור . כה)

בכל עניני העבודה, הן בתורה והן בתפילה, ואם מתפלל 

עם הציבור יהיה מובטח שפרנסתו תהיה מזומנת לו כל 

צויה במעשי ידיו, ועל ידי מיום ברווחה, וברכה תהיה 

תפילת ציבור יכולים לבטל כל הגזירות קשות ורעות 

 דתם את ה' אלוקיכםועברח"ל, וזהו פירוש הפסוק 

פירוש לשון רבים, ואיזה עבודה שבלב הוי אומר זוהי 

תפילה. ואמר הכתוב אם תעבדו ביחד את ה' אלוקיכם, 

וברך את לחמך ואת דהיינו שתתפללו יחד עם הציבור 

פירוש שיברך את פרנסתך, שתהיה לך פרנסה  מימך

על קאי  ואת מימךטובה ורחבה. גם וברך את לחמך 

  אם תתפללו עם הציבור, תשיגו השגות בתורה.התורה, ו
עיי"ש הדברים באריכות, שמבאר את כח בפרשתן,  מאור ושמש

הרבים ואיך שזה מבטל כל הדינים והסירותי מחלה מקרבך, עיי"ש 

  .דברים נפלאים
  

  

 שליט"א  חיים רפאל אייזנבךנלקט ונערך ע"י הרה"ג ר' 
  מחו"ר ב"מרכז התורה" ומשגיח רוחני בישבה"ק

  
  

  הטומאה מבלבלת את האדם
  בהחדירה תאוות וכבוד

, (כג, כו)לא תהיה משכלה ועקרה בארצך את מספר ימיך אמלא 

 (משלי ח, כא)ובבעה"ט אמלא ג' במסורה, הכא, ואידך 

ופי אמלא תוכחות, וצ"ב  (איוב כג, ד)ואוצרותיהם אמלא, ואידך 

הרמז בזה. ונ"ל ע"ד שהתאונן החכם אדם דואג על איבוד דמיו 

ואינו דואג על איבוד ימיו, דכך הוא דרך האדם להיות דואג על 

צרכי הגשמיות וכשיארע לו איזה הפסד ממון ח"ו יתהלך עצב 

בני ביתו, אבל מאידך אין ודואג מנין יתפרנס מכאן והילך את 

דעתו נתונה כלל ליתן ליבו להתבונן על אחריתו ולדאוג על ימיו 

ושניו ההולכים וכלים לתוהו וריק ואפילו בימי זקנותו כשכבר 

עברו עליו רוב ימיו ושנותיו, עכ"ז אינו מוטרד מכך ששנותיו 

היקרים חלפו ועברו כשם שהיה ליבו דואב ומיצר על איבוד 

דרך הטומאה הרוצה להכרית את האדם מהעולם מבלי דמיו, וכן 

שירגיש, ומחדיר בו מידת הקנאה והתאווה והכבוד ומוציאו מן 

העולם מבלי שירגיש, ויורמז במסורה, דבא ללמד שיש ב' 

שיגיע לגבורות בטוב  את מספר ימיך אמלאדרכים לאדם, או 

בתאוות  אוצרותיהם אמלאובנעימים מלא מצוות ומעש"ט, או 

ואשאלך האיך תחליף עולם  ופי אמלא תוכחותון, אולם אז וממ

  קיים בעולם עובר.
  כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק זי"ע

  ט'שפ"ח רעוד"ר מאמר 

עיי"ש ביאור נפלא על המדרש עם הרוכל שהכריז מאן בעי למיזבן סם 

חיים, והאיך שרבינו זי"ע מתאונן על דור הזה אשר בכל צעד ושעל פונה 

ומחפשים תחבולות האיך לזכות לחיים נעימים ושוכחים לדרוש ברופאים 
  רח"ל מהעיקר להתחנן ולהתפלל להשי"ת שהוא הרופא לכל בשר.

    

  בכח הצדיקים לבטל גזר דין
  ע"י עסק התורה

ויקח את ספר הברית ויקרא באזני העם ויאמרו כל אשר דיבר ה' 

ונשמע, חדא הכא, ואידך  ובמסורה, ג"פ .(כד, ז) נעשה ונשמע

ונשמע קולו בבואו אל הקודש ובצאתו ולא ימות,  (שמות כח, לה)

ונשמע פתגם המלך וגו', וצ"ב מה מלמדינו.  (אסתר א, כ)ואידך 

ויבואר, עפ"י הענין המובא בספה"ק שבכח הצדיקים תופסי 

התורה והעוסקים בה לשמה לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, 

שנגזרו ע"י קיטרוג מידת הדין, וכאשר לבטל גזירות רעות 

פוסקים הת"ח ומכריחים אליבא דהלכתא שלא כן ההלכה, 

ומהפכים בזכותם הכא והכא, אז חוזר הדין לזכות את ישראל 

כל אשר ובטלו הגזירות, וזאת תהיה תורת המסורה, שאעפ"י ש

, שיצאה גזירה מלפניו, כי דיבור הוא לשון דיבר ה' נעשה ונשמע

וע"י קטרוג מדה"ד נפסק גז"ד לחובה,  רש"י שמות יט, ג) (עייןקשה 

, מאן מלכי רבנן, ונשמע פתגם המלך אשר יעשה וגו'אבל 

ונשמע קולו העוסקים בתורה ומוכיחים עפ"י דין תורה לזכות, אז 

ובצאתו ולא , שקול פסק דינים עולה השמימה בבואו אל הקודש

  .שמבטלים ומסירים גז"ד הקשה ימות
  שליט"אמו"ר כ"ק מרן אד

  חקל תפוחין קדישין תשע"ג

    

  ')ז(שנה  ותשע" -  משפטיםפרשת  - טכ"שגיליון 

 שליט"אבן לבנו מורנו הרה"ג 

 ראשי החבורות                    ההנהלה                  בני החבורות הק'



 
 

: בצוואת רבי יהודה החסיד סי' כ"ד כתב שני בני שאלה

אדם ששמותיהן שוים לא יזדווגו יחד בילדיהם, האם 

במחותנות אמר או רק במחותנים? [ומה הדין גם 

 למעשה במחותנים?]

: אין קפידא אם ב' המחותנות נקראות בשם תשובה

אחד, ולשון הר"י החסיד שם רק על המחותנים, וכן כתב 

סי' ו', ולא ידעתי למה  בשו"ת אבני צדק אהע"ז  אא"ז 

כתב אא"ז שם רק שהרוצה לסמוך להקל אין למחות 

 בידו, שבפשטות נראה שיש לסמוך על זה גם לכתחילה.

[ובשני מחותנים ששמותיהן שוות מסיק בשו"ת 

אבנ"צ שם סי' י' דיש לומר שבצוואה מדובר בילדים 

קטנים שאז המחותנים עיקר, ושיכתבו בהתנאים החתן 

מצד עצמו והכלה העומדת מצד עצמה, וכו' העומד 

ולא יזכירו אביהם כרגיל, וקבל שבענינים אלו צריך 

 לעשות ע"י שלושה רבנים שיתירו, ואז אין לחוש].

 נו"נ ע"י הגה"ח רבי מרדכי שבתי איזנברגר שליט"א

 00

  
  

  פיםלפרקי חינוך מא
  'ב -בדרכי הלימוד ובקנין התורה 

  

  

  הרב אריה יהודה בלומנטל שליט"א
  משגיח רוחני בישיבתנו הק'

  

על הרה"ק מרוזין זי"ע מספרים שהשתתף פעם באיזה 

מסיבה של מצוה וגם נשא שם דברים. בתוך דבריו הזכיר 

הרה"ק איזה מימרא מגמ' בשם אמורא אחד, אחד 

מהתלמידי חכמים שהיה שם העיר כי מימרא זו נזכרת 

בגמרא בשם אמורא אחר. נייתי ספר וניחזי... הביאו גמרא 

, הדבר היה לו לאותו ת"ח ונמצא שם כמו שאמר הרה"ק

פלא גדול, היתכן שהוא לא יזכור שם האמורא בשעה שרק 

אתמול למד גמ' זו. ואילו הרה"ק שרק לזמנים רחוקים 

רואים אותו לומד גמרא הוא כן זוכר שם האמורא. או אז 

פנה אליו הרה"ק זי"ע ואמר: אני אסביר לך סיבת הדבר, כי 

ם האמורא לא אתה לומד רק השכל של הגמרא ולכן ש

נחקק בזיכרונך, ואילו אצלי "אמר" הוא תורה ו"רבא" הוא 

  תורה על כן אני זוכר את כל הנ"ל.

זי"ע שאמר: אבי הרה"ק  וכן סיפר גם הרה"ק משטיפנשט

מרוזין היה איטי בלימודו שכשהיה אומר "אמר אביי" היה 

נעצר קמעא משום שהיה מברר עם אביי המימרא, 

א משום שהיה מברר וכשהיה אומר "רבא" היה נעצר קמע

  .עם רבא המימרא

כהמשך למאמר משבוע שעבר. בחרתי הפעם לפתוח את 

יוחד, וזאת לאור הטור בסיפור יקר זה שהינו חביב עלי במ

  מה שבדידי הוי עובדא, וכדלהלן.

מתוקף תפקידי כמשגיח ישבתי פעם ושוחחתי עם בחור 

דברי הדרכה וחיזוק כשהנושא המרכזי כמובן: תורה. שוחחנו 

רבות על הבעיה הכאובה, עליה כבר דיברנו בטורינו הקודם, 

בעיית הלימוד הרדודה והשטחית. תוך כדי שיחה, ואחר 

שטיקעלע גמרא, - שוחחנו רבות האיך צריך ללמוד אשכבר 

אמרתי לו, כי בחור שאחרי לימוד אינו יודע לסכם את 

השיטות ואת המחלוקת'ן ולפרט את שמות התנאים או 

אין זה לימוד כדבעי. כל למדן צריך להתקשר  - האמוראים 

לדמויות ההוד של הגמרא וכפי שאמרו לנו חז"ל "יצייר 

מד כנגדו", ומי שדקה או דקותיים כאילו בעל השמועה עו

אחרי לימודו אינו יודע מי הוא זה ואיזהו בעל המימרא עמו 

  עסק אך לפני כמה דקות, אין זה נקרא לימוד!

הבחור היה בהלם מוחלט הוא הביט בי כאילו נפלתי מ... 

"משגיח הגזמת" הטיח בי בפסקנות... הסברתי לו את 

הבחור אינו מוכן עמדתי ואף הבאתי סימוכין לדברי, אך 

  להסכים עם זה, חד משמעית.

באותו היום, ובהשגחה פרטית מופלאה, איקלע לידי 

הסיפור הנ"ל ואורו עיני, קראתי לאותו בחור, הראתי לו את 

  הסיפור בפנים הספר, ובעל כרחו ענה אמן.
  

  חד אמר וחד אמר�
ברור ומוסכם שאין אנו בדרגא כזו כמו הרה"ק מרוזין זי"ע 

, כשאמר "רבא" נעצר קמעא ומברר עם רבא שכאמור

המימרא. אך לעצור ולהתבונן ולחקוק במוחינו את בעל 

  המימרא, זה ודאי שאפשר, וגם צריך!

כ"ק מרן זי"ע היה מרגלא בפומיה לומר בשם זקה"ק הדברי 

חיים זי"ע שהתלהב פעם ואמר: סבורים הנכם שאביי ורבא 

היו אנשים כמונו, אש ירדה מן השמים וקראו לו אביי ואש 

  . ירדה מן השמים וקראו לו רבא. 

אמנם אין לנו שום שיג ושיח והבנה בתנאים ואמוראים, אך 

ונן רגע כמימרא, קצת להתחבר אל עכ"ז שומה עלינו להתב

  הענין ולא רק אל החלק השכלי וההלכתי של נשוא הסוגיא.

ישנה לדאבונינו תופעה, שכשמבקשים לאי מי שיסכם 

מחלוקת או פלוגתא שלמד זה עתה, תשובתו היבשה תהיה: 

"חד אמר  מותר, חד אמר אסור", או: "חד אמר טהור חד אמר 

ר"י, רבי יוחנן או ריש לקיש,  טמא", מיהו אותו "חד", ר"מ או

זה כבר מסובך... וכך גם עונים במבחנים, וכשיש שלוש או 

 3אסור.  - 2מותר.  -  1ארבע שיטות בדבר, כותבים מספרים: 

  ספק. וכך ההמשך על זה הדרך... הלזה יקרא לימוד?! - 

עובדא ידענא באחד שנבחן פעם אצל כ"ק מרן זי"ע, שהרי 

וע את בחורי הישיבה, ושאלו מרן דרכו היה לבחון מידי שב

זי"ע את קושיית התוספות, או אז ענה, ר"ת עונה כך וכך, ור"י 

עונה כך וכך. מרן זי"ע שמע את תשובתו ואמר לו בנחרצות 

כי התשובה אינה נכונה, הבחור חזר על הדברים, אך מרן זי"ע 

שוב אמר לו כי התשובה אינה נכונה, הבחור מאמץ שוב את 

חה שוב עונה וחוזר על דבריו, אך מרן זי"ע בשלו מוחו, ובביט

כי התשובה אינה נכונה. לאחר שהתפלא הבחור על הענין, 

שהרי הוא זוכר בבירור את דברי התוס', ענה לו מרן זי"ע: 

"אכן ענית כהוגן אך הפכת את היוצרות... את תירוצו של ר"ת 

  אמרת על ר"י, ואילו תירוצו של ר"י אמרת על ר"ת".

  הבחור עד מאד, כשואל ומביע: "מאי כולי האי"?התפלא 

ענה לו מרן זי"ע: "כשלומדים תירוץ של ר"ת צריך לקשר 

הדברים והתוכן אל ר"ת וא"א שיתכן אחרת, וכך גם 

כשלומדים דברי הר"י הקדושים צריך לקשר הדברים אל 

  ר"י ואל שורש נשמתו, והאיך יתכן לומר ההיפך"?!
  

  אוזן זו ששמעה�
העוסקת ב"ואלה המשפטים" מלמדת אותנו בזה פרשתינו 

פרק נכבד, הקב"ה מצוה את משה רבינו ע"ה "ואלה 

המשפטים אשר תשים לפניהם" וברש"י הק': "אמר לו 

הקב"ה למשה לא תעלה על דעתך לומר אשנה להם הפרק 

וההלכה שניים או שלושה פעמים עד שתהא סדורה בפיהם 

מי הדבר ופירושו, כמשנתה, ואיני מטריח עצמי להבינם טע

לכך נאמר אשר תשים לפניהם, כשולחן הערוך ומוכן 

  לאכול לפני האדם". ע"כ.

הדברים צריכים להיות ברורים כהוגן! לא רדוד ולא שטחי, 

ולא מלמעלה וכדו', רק כשולחן הערוך ומוכן לאכול! כך 

  לומדים תורה, וכך לומדים חוקים ומשפטים.

ה פעמים"? מסבירים ולמה אכן נקט רש"י הק' "או שלוש

המפרשים, כי בארבע פעמים ידעו אותו על בוריו, כפי 

שהיה בסדר הלימוד שלמד משה עם ישראל כמו שהביא 

  רש"י בסוף פרשת תשא.

בכדי לחדד את הענין, נביא כאן את דברי רש"י שם עה"פ 

"ואחרי כן נגשו כל בני ישראל ויצום את כל אשר דבר ה' 

: תנו רבנן כיצד סדר  והיא מגמרא עירובין   אתו בהר סיני" 

רש"י  -המשנה [כיצד למדו ישראל תורה שבעל פה 

שנה  אהרןמשה היה לומד מפי הגבורה, נכנס  -בעירובין] 

לו משה פרקו, נסתלק אהרן וישב לו לשמאל משה. נכנסו 

, שנה להם משה פרקם, נסתלקו הם, ישב אלעזר לימין בניו

שנה להם משה  זקנים. נכנסו משה ואיתמר לשמאל אהרן

שנה להם משה פרקם. נמצא ביד  כל העםפרקם וכו'. נכנסו 

כל העם אחד, ביד הזקנים שניים, ביד בני אהרן שלושה, 

ביד אהרן ארבעה וכו'. והמשך לשון הגמ': נסתלק משה 

ושנה להם אהרן פרקם וכו' נמצא ביד הכל ארבעה. מכאן 

תלמידו ארבעה אמר רבי  אלעזר, חייב אדם לשנות ל

פעמים. וק"ו, ומה אהרן שלמד מפי משה ומשה מפי 

הגבורה כך, הדיוט מפי הדיוט על אחת כמה וכמה. ע"כ 

  לשון הגמרא.

והטעם לזה מובן בפשטות, שדווקא כשלומדים ענין ארבע 

פעמים, יודעים אותו על בוריו, ובאופן כזה נקראו 

וא שמשה עצמו גם ה  "מחודדים בפיך", וע"ע מהרש"א 

  למדה מפי הגבורה ארבע פעמים!

מפליאים המה דבריו הק' של ה"ישמח ישראל" בפרשתין 

 -המפרש את דברי התרגום עה"פ "אשר תשים לפניהם 

ואילין דיניא די תסדר קדמיהון". ותמצית דבריו המה, כי מי 

, זה משפיע  שלומד כדבעי, באימה וביראה ברתת ובזיע 

ולעשות דברי הפסד על כל איבריו שלא יוכלו להזיק 

לחבירו ח"ו, ולא עוד, אלא אדרבה, דרכיה דרכי נועם וכל 

נתיבותיה שלום שע"י הלימוד כדבעי נעשה האדם אהוב 

וכל דרכיו המה נעימים ומתוקים, וכמו שאמר הרה"ק א"א 

ר' מענדילי מרימנוב זצ"ל, מיום שלמדתי את המשנה "אדם 

  , לא עשיתי שום נזק בעולם! מועד לעולם" 

זהו דוגמא ל"שמיעת האוזן ו"עריכת שפתיים" ממ"ח קניני 

התורה עליהם הרחבנו בשבוע שעבר, להתחבר עם הלימוד 

ולהפנים את הדברים עד כמה שאפשר עדי יחרשו חריש 

  עמוק בליבו.

"אשר תשים לפניהם" פירוש הדבר שיחדור לתוך תוכם 

לכל איבריהם, "אוזן ששמעה על הר סיני וכו' תרצע", מפני 

שהיא רק שמעה, לא הפנימה את הדברים לתוך הלב. 

הלימוד צריך שיהיה במצב של שמיעה באופן שיקבעו 

  הדברים בלב לשמור לעשות ולקיים.
  

  שלא יתחלף לך המקשה�
תוך כדי כתיבת שורות אלו, הקרה ה' לידי ספר קדמון 

אשר שמו נקוב "דרכי הגמרא" מרבינו יצחק קנפנטון ז"ל 

מקאשטילייא [=קאסטילא, איש אשר רוח אלוקים הגאון 

בו, בעל ספר היוחסין מעיד עליו שזכה לראותו "ופניו כפני 

השכינה" היה רבם של שני גדולי הדור, מהר"י אבוהב ז"ל 

  ומהר"י די ליאון ז"ל].

הספר מלא וגדוש בדרך הלימוד הנכונה, האיך ללמוד לשון 

יטב בקושיות הגמרא מתוך שימת לב מרובה, לעיין הדק ה

והתירוצים, בלשון המפרשים, לחתור היטב להבנת הסוגיא 

  בדינים היוצאים, לעשות סימנים לזכירת הנלמד, ועוד ועוד.

מצאתי שם את שאהבה נפשי, כאשר בין השאר מתייחס 

לענין של עיון בשמות התנאים והאמוראים, וכה כותב: 

וא הראשון בכל מאמר הוי מסתכל, מי הוא המדבר, ומי ה"

השואל ומי המשיב, מי הוא המקשה ומי הוא המתרץ, 

וראה אם הם הביאו תנא עם תנא, או אמורא עם אמורא, 

או רב עם תלמיד. תשא את שמותם ותשמור שלא יתחלפו 

  ".לך המקשה בשביל המתרץ או בהיפך

$ $  $

שורות ספורות אלו נכתבים ביום כ"ד שבט, יום היא"צ של 

אמו"ר הרה"ח ר' יהושע פאלק ז"ל. הוא הגבר אשר שמו 

נחרט באותיות של זהב כראש וראשון לכל דבר שבקדושה 

בכלל, ולקדשי בית צאנז בפרט. חוץ מכל מעשי הצדקה 

ול והחסד, הרי שהיה "המחנך" בה"א הידיעה, מחנך דג

שהעמיד מאות של תלמידים לתורה וירא"ש טהורה 

  והמפורסמות אין צריכות ראיה.

אך נקודה אחת הנוגעת לענינינו, הינו הענין שהחדיר 

בתלמידיו את דרך הלימוד הנכונה והיסודית, וזאת מתוך 

מתיקות ועריבות נפלאה, שגם היום, אחרי שכבר עברו 

בערגה על אותו עשרות שנים, עדיין תלמידיו מתרפקים 

ניגון הגמרא שהאהיב עליהם את לימוד התורה, וגם כי 

  יזקינו לא יסור ולא יפוג טעמם מהם.

הרה"ח ר' יהושע פאלק יהא נא מאמר זה לעילוי נשמתו: 

  .תנצב"ה -בהרה"ח ר' אהרן דוד ז"ל 



 

שעת הקימה, נהלכה נא בחלקו השני של מאמרי השכמת הבוקר, לאחר שהתעמקנו בעבודת זביחת היצר הרע המתגבר על האדם ביותר ב
בינות לכרמי החסידות ומעיינות החיים של רבוה"ק מאורי הדורות, לדלות מהם אמרים ערבים אודות ענייני ההשכמה, קטעי התעוררות 

  ופתגמין קדישין להלהיב לבו של אדם לעבודתו יתברך שמו.  
  

  

�  הרי אני שר על כל העולמות

ו של יום עליו להרהר כל אדם בקומו משנתו בבוקר

לעצמו, הן אני שר גדול על העולמות כולם ובידי מעשי 

לשנותם ולפעול דברים הרבה שירחשו בעולמות כולם, 

  ואם כן עלי למהר לקום משנתי אלי המלוכה הגדולה.
  זי"ע רבי אלימלך מגראדז'ינסקהרה"ק 

  חוקת דברי אלימלך

  

  בין ישראל לעמים

הנה רב ההבדל בין יהודי לגוי בקימת הבוקר, כי בעוד 

שאצל היהודי מצינו דכתיב "ויקץ יעקב משנתו 

תיכף הרי  ויאמרויאמר...", כי הנה רק מקיץ הוא משנתו 

  הוא כבר אומר מודה אני, תהלים, תפילה ותלמוד תורה. 

משא"כ הגוי, אצלו כתיב "ויקץ פרעה... וישן ויחלום 

מתהפך לצדו האחר וממשיך  שנית", כי הרי הוא

בשנתו, ולא כיהודי הקופץ ממיטתו מהרה לעבודת 

  הבורא.
  זי"ע השרף מקאצקהרה"ק 

  אות שפח אמת ואמונה
  

  מעין מסירות נפש

הנה רצונו של אדם מכונה 'נפשו', והנה בבוקר השכם 

רצונו של אדם נמשך עד למאד לשינה וקשה לו ביותר 

צועו עליו לקום משנתו, עד שבכדי לרדת מעל י

להתגבר בשבירת הרצון אדיר וחזק, נמצא שזה הקם 

לבוראו... מסירות נפש בבוקר השכם הרי הוא מעין 

ובזה מבוארים כמין חומר דברי הפייט הנאמר בין 

"קדושיך בניך, מסרו נפשם על קדושת השם, ההקפות 

  לרצון שנת עינם נדדו...".
  זי"ע הייטב לברביה"ק 

  פות יבשמחת תורה הק ייטב פנים

�  בגן עדן מקדם

הרה"ק הבית אהרן מקארלין זי"ע אמר להחסיד 

שוחט זצ"ל: "אין אנו רוצים בכך,  המפורסם רבי בערקא

שיהיו האברכים נעורים כל הלילה, כי על ידי 

התעוררות מעין זו מבלים את היום שלאחר הלילה... אך 

באם מתעורר האדם וקם באשמורת הבוקר מקים הוא 

את היום כולו! כי הנה האשמורת של ימות החול הריהו 

שבת כנועם גן עדן התחתון, ואילו האשמורת של יום ה

  קודש כמוהו הנועם גן עדן העליון...".
  עמ' יא דברי אהרןילקוט 

  

  עורו נא

נשאל נא אותך בחור מתרפה, למה זה כשצריך אתה 

לנסוע איזה נסיעה האהובה לך ושמח אתה בה, תתהפך 

ם בבוקר ובאיזה עד מהרה לחרוץ, משכים אתה לקו

רגעים אתה מתלבש וכל מעשיך בדיוק ובזריזות... זה 

פני שאהובה לך העבודה ונפשך שמחה בה, הוא מ

מתעוררת היא בכח ואוחזת בכל חלקי מוחך וגופך 

וכולם חיים... ולמה זה אין עבודתך עבודת הקודש כ"כ 

תתאמץ במוחך אהובה לך, עד שתקים נפשך בה... 

  וגופך עד שכולם יעבדו בחריצות התחזקות ושמחה...
  "דזי"ע הי רבי קלונימוס קלמן מפיאסצנאהרה"ק 

  ח"ד חובת התלמידים

�  איך אינו מפיל עצמו מהמיטה

הרה"ק האמרי אמת מגור זי"ע התבטא בקדשו לאמר: 

ממיטתו אין אני מבין האיך אין יהודי מפיל את עצמו 

בבוקר השכם, ולו בכדי לקבל עליו עול מלכות שמים 

  ולברך בהתעוררות שלא עשני גוי...
  ח"א עמ' ערב ראש גולת אריאל

  

�  ערב אנכי

הרה"ק הבית ישראל מגור זי"ע אמר פעם לחסידיו: ערב 

אנכי לעולם הבא לכל מי שלא יפסיק בדיבור באמצע 

  .ולמי שישכים ללמוד לפנות בוקרלימוד, 
  עמ' קלו בו תדבקו

  

  הסגולה הגדולה לתיקון עוונות

בזמנינו אנו אין לך סגולה גדולה יותר לתיקון העוונות, 

  מאשר לקום בבוקר השכם...
  זי"ע רבי צבי הירש מזידיטשויבהרה"ק 

  סור מרע ועשה טוב

  

�  טובה גדולה על כל היום

הנה ריש השולחן ערוך מעורר את האדם להשכים קום 

ולהתגבר כארי, כי אמנם בשביל קימת  בעבודת הבוקר

הבוקר צריך האדם למידה מרובה של מסירות נפש. אך 

זאת תדע, כי באם תתגבר על נפשך ותשכים קום 

  במהרה, אזי יהיה לך לטובה מרובה על כל אותו היום...
  זצוק"ל האדמו"ר מתולדות אהרןכ"ק 

  אסיפת מכתבים ח"ב דברי אמונה

  

�  חיות דקדושה

בר הגשמי שעושה האדם יש לו להעלותו הנה אף הד

ולקדשו שיהיה לו חיות דקדושה, ואם האדם עושה כן 

אשריו בעולם הזה וטוב לו לעולם הבא כי הוא מקבל 

שכר אף על הדבר הגשמי כמו בעשותו מצווה כי היה 

הוא זכה להכניס חיות דקדושה בזה הדבר. והנה על ידי 

ובה שהאדם משבר את טבעו ומשבר את שינתו הט

עליו, והרי הוא קם לעבודתו ית', הרי הוא מעלה ומתקן 

את השינה כולה ומכניס בה חיות דקדושה, והרי היא 

  כולה חשובה ומתוקנת לפני המקום ב"ה.
  זי"ע רבי משה מאוהלהרה"ק 

  פרשת בשלח ישמח משה

  

  
  

�  הנותן לשכוי בינה

הנה מלפנים היה הדרך להעמיד מחוץ לבית 

תרנגול, ובהגיע שעת הזריחה היה קורא הגבר 

ומקול קריאתו היו בני הבית מתעוררים ליום 

החדש. ובדרך בדיחותא אפשר לומר שהנה קול 

קריאת התרנגול נשמע 'קוקוריקו', הנשמע 

, היינו: קום קא-כארי- קאכקריאת התיבות 

ר את האדם כארי, קום. כי התרנגול מעור

  להשכמת הבוקר.
  זי"ע רבי נפתלי דוב לנדא מוואלאוועהגה"ק 

  סי' א שולחן מלכים
  

  עד מתי עצל תשכב

ד מתי עצל ע (משלי ו, ט)החכם מכל אדם אומר 

. ביאר בעל ה'חשק מתי תקום משנתך תשכב

שלמה' זי"ע בדרך צחות, שכאן מדבר הוא נגד 

בשעה מאוחרת ועל  קמים משנתםאלה אשר 

ידי כן אינם יכולים להירדם בלילה עד שעה 

מאוחרת ועל ידי כן הוא שוב מתאחר לקום 

עד מתי עצל ליום המחרת... ועל כן אומר: 

היום במיטתך, כי על ידי שתאריך כעת  תשכב

  למחר? מתי תקום משנתיךאת השינה 
  זי"ע רבי יעקב כוליהגה"ק 

  משלי עמ' קא ילקוט מעם לועז
  

  ההתעלות בהשכמה

 ומשה עלה אל האלוקים (שמות יט, ג)בכתוב 

וברש"י: "כל עליותיו בהשכמה היו, שנאמר 

וישכם משה בבוקר". בדרך צחות אפשר לבאר 

 כל עליותיובלשונו הבהיר של רש"י הק', כי הנה 

היינו כל מה שזכה משה רעיא מהימנא 

להתעלות לרום מדרגתו הנשגבה, כל זאת 

ות מה שהיה כל ימי חייו נוהג בזכ בהשכמה היו

  לקום באשמורת.
  זי"ע רבי הלל מקולומיאהגה"ק 

  ח"ב כלל א פרט ג משכיל אל דל

  

 

חנוכת הבית ברוב פאר שעה שסיימו לבנות את הקלויז דחסידי צאנז בעיר טארנא, ערכו החסידים מעמד 

והדר ומתוך שמחה של מצווה, וזכו לביאת אורו של צדיק, בהשתתפותו הטהורה של רביה"ק מרן הדברי 

חיים זי"ע אשר בא לפאר ולרומם את בית ה'. באותו מעמד נשגב מסר מרן הדברי חיים לקהל הקודש 

 חסידיו אנשי מעשה, דברי הדרכה בעבודת ה', וכה היו דבריו כאש:

יערע יונגעלייט... אברכים יקרי נפש... מה מבקשים מכם, אין אני מבקש אלא שכאשר תקיצו מן "טי

השינה, תהיו זהירים שלא להישאר במיטה לחזור ולחלום שנית; אלא תיכף ביקיצה הראשונה, תהיה 

 באיזה שעה שתהיה, תעמדו ממיטותיכם ובואו הנה לקלויז ללמוד ולעסוק בדברי תורה...".
 

 כרם שלמה -  זצוק"לרבי שלמה מבאבוב  האדמו"רכ"ק 
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 ברכת מזל טוב
 

 קדם ידידינו הנכבדים והנעלים
 העומדים לימינינו בכל עת ועונה

בני ברק

 
פעיה"ק



 
 צאנז בית שמחת לקראת

 

 למבצע' החיים בחצרות'ב ההכנות גוברות
  "אהבה רצוף" מבצע בשילוב' ביכורים מנחת'

  

 את רבה בהתלהבות קיבל ש"אנ אלפי קהל

 זו יערך אשר' וריםביכ מנחת' מבצע דבר

 בית שמחת לקראת, ד"בס השישית הפעם

 נקראו ש"אנ אלפי כאשר, ט"הבעל צאנז

 החל רצופות שעות 72 פ"לכה ללמוד

 ותחילת ם"השובבי שבועות מסיום

, ותצוה תרומה פרשיות -  ת"הת שבועות

 מעוברת שבשנה' הק מספרים כידוע אשר

 בעבודת ובהתחזקות בלימוד התיקון עיקר

 עוד ובהמשך - , אלו בשבועות הוא ת"השי

 ויחד, שמחתנו ליום עד השבועות שני

 של' הק המבצע עם יחדיו ויתלכדו יתקבצו

 הדיבור בתענית הלימוד -" אהבה רצוף"

 ורבבות אלפי לכדי ת"ת ם"השובבי בימי

 בעת הקודש פני מול אל שיוגשו שעות

 במעמד' ברכות שבע לעצטע'ה מעמד

" ביכורים מנחת" של והמיוחד המרטיט

 ימי סיום עם למסורת הפך כבר אשר

  .חיינו בבית השמחה

 התפרסמו, ש"אנ ובריכוזי מדרשינו בבתי

 המבצע דבר את המבשרות הודעות

, יחד כולם להתלכד ש"אנ לקהל וקוראים

, מעשה ואנשי חסידים, נערים עם זקנים

 בחורים לצד יום ועמלי בתים בעלי

 ינולאב רוח נחת לעשות, כוללים ואברכי

 אודות התבטא אשר, א"שליט רועינו

 ממתן הנגרמת המרובה רוחו קורת

  .ליבו שמחת בזמן זו מיוחדת תשורה

 יזכרו אף במבצע ישתתפו אשר ש"אנ אלפי

 למרן שיוגש קויטעל בכוללות לטובה

 אלו בימים. זה מיוחד במעמד א"שליט

 החיים בחצרות של הארגון צוותות עמלים

 ש"אנ בהשתתפות המיוחד המעמד סדרי על

 את יחדיו ויגישו בשיר וינעימו ישוררו אשר

  .הקודש פני מול אל הביכורים מנחת

  :המבצע פרטי להלן

 וכל, רצופות שעות ב"ע פ"לכה ללמוד יש

  .משובח זה הרי המרבה

 תרומה שבועות של הלימוד שעות את

 רצוף מבצע של בדף לרשום יש תצוה

 כי פרשת ראשון ביום ולהעביר, אהבה

 או א"שליט הרוחניים למנהלים תשא

 בכל שיתפרסמו לנציגים או, הכולל לראשי

  .ש"אנ ריכוזי

 הלומד את מזכה גם, אלו בשבועת הלימוד

 להיכנס, שבוע בכל רצופות שעות 52 מעל

 המיוחדת להגרלה    דעםדעםדעםדעם" על

    רעבינסרעבינסרעבינסרעבינס  ".תהליםתהליםתהליםתהלים

 סך את של השעות

 הלימוד ימי לאחר

 ם"השובבי

 המיוחדים בטפסים לרשום יש ת"ת

  .ואתר אתר בכל הנציגים אצל המחולקים

 הגראמן חריזת ביכורים המנחת מעמד בגמר

 יגשו, ש"אנ כלל בקרב התורה לימוד והחדרת

 שלמדו אלו כל הקודש פני מול אל לעבור

 ימי במהלך רצופות שעות מאות וצברו

 ובו צעטלעך השעות את להגיש, ם"השובבי

 ם"השובבי ימי מכל לימודיהם שעות סיכומי

  .א"שליט ר"אדמו מרן ק"לכ ת"ת

 מאות שלוש מעל שצברו אלו כל כן כמו

 הילולים פרי לקבל יעברו רצופות שעות

 מנחת הגשת מעמד בעת הקודש מידי

  .ביכורים

 ק"כ לפני יוגש ביכורים המנחת מעמד בעת

, הזכרון ספר א"שליט ק"הגה ר"אדמו מרן

 החל, הלומדים כל לרצון יעלו בו אשר

 לסיום ועד, תרומה' פר ט"הבעל משבוע

  .רצופות שעות 72 הפחות לכל השמחה ימי

 בזה קוראים החיים בחצרות ראשי

 ש"מאנ ואחד אחד לכל חיבה של בקריאה

 ותעצומות עוז להוסיף, נערים עם זקנים

 הכנה כלי לעשות ובכך, בהתמדה בלימוד

 מן היורדים ההשפעות שפעת לקבל

 ולהיות, צדיקא הילולא בגו השמים

, רוח נחת העושים מלך של מלגיונו

  .קדשו רצון ומקיימים

 ואחד אחד מכל לבקש המקום כאן 

 של הכללי השעות סך את להעביר לראות

 מבצע ושבועות ת"ת ם"השובבי ימי כל

פר' ' ד מיום יאוחר לא, ביכורים מנחת

 להתארגן נוכל למען', ב אדר' ופקודי 

 מנחת" של המרומם המעמד לקראת

  .ט"הבעל ברכות שבע בלעצטע" ביכורים

 בחצרות ראשי יצאו לעיל שהוזכר כפי

 שבועות' ב למשך מיוחד במבצע החיים

 שעות הלומדים לכל ת"ת ם"שובבי של אלו

 המבצע במסגרת, אלו בשבועות רצופות

 סיומם עם כאשר'. תהלים רעבינס דעם'

 י"ע רבתית הגרלה תערך ם"השובבי ימי של

 א"שליט דייטש אברהם' ר ח"הרה ק"המשב

, אלו שבועות משני התהלים ספרי שני על

, הישיבות לבחורי ייערך מיוחד כשגורל

  .הכוללים לאברכי ייערך מיוחד וגורל

 לקיים להמשיך בזאת נקראים ש"אנ קהל

 בלימוד' הק בתורה בהתמדה, צדיק רצון

, ם"השובבי בימי ובעיקר רצופות שעות

, התורה מאור האבוקה ולהעלות להגביר

  .זו מיוחדת בהגרלה ולהשתתף

 ר"יו אל לפנות ניתן נוספים לפרטים

' בפלא ו"הי טוביאס יואל ר"הר הארגון

054/8433100.  

  

 
 

 

לשולחנו  יקבחשיבות הענין של התאספות החסידים, ולבוא אל הצד

בטהרה על שולחן מלכים, לזכך ולרומם ו ת, בעת הוא פועל באכילהטהור

"ה, וכפי נשמות ישראל, ולעשות נחת רוח לפני מלך מלכי המלכים הקב

אכילת הצדיק דומה להקרבת הקרבנות, ששביארנו במאמרים הקודמים 

יחפוץ לחזות בנועם ה', ולראות אף בדורותינו אנו כשאין לנו לא  ומי לא

ז יש לנו צדיקים השמים נפשם כ"ולא שולחן, לא כיור ולא מנורה, ועארון 

. וע"י שלחם אלוקיהם הם מקריבים והיו קוד ,ם, ומקריבים קרבנותיהםבכפ

 הם משפיעים רב טוב ושפע לכל ישראל.אכילתם 

שפעם אחת הגיע  ,'נאכט ואךוונהגו לספרו בשעת ' יש עובדא ידועה

לעיר ופגש שם את הרה"ק מו"ה "ע זיהרה"ק הרבי ר' זושא מאניפולי 

, וישאלהו לאמור להיכן פנחס מקאריץ זי"ע כשהוא נס ונמלט על נפשו

, ויען אותו לאמור שכעת כבדוהו לשמש ורחוממי הוא בהוא נמלט 

כמוהל בברי"מ, ולא עלתה בידו לעצור את הדם, ולכן כועסים עליו 

 ורוצים להכותו, בטענה שאינו יודע למול, וישאל אותו הרבי ר' זושא

ו בודאי שלא והרי הדם הנעזי"ע האם נטלו ידים לסעודת הברית, וי

עדיין שותת, ויורהו הרה"ק מאניפולי זי"ע שיבוא עמו למקום עריכת 

הרבי ר' זושא זי"ע למהר תיכף להכין את סעודת  םהברית, ויצו אות

ו בנפשם צרהמצווה ולאכול ולשתות. המה ראו כן תמהו, אך לא ע

מבלתי שמוע בקולו וכן עשו, ואיך שרק התחילו לאכול, באו לבשר 

לום, וישאל הרה"ק מקאריץ זי"ע בששנעצר הדם, והכל על מקומו בא 

ושא מנין ידע לעשות כך, ויאמר לו, שלמד זאת הרבי ר' ז את הרה"ק

"ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו" והפי'  (שמות כד, א') מפסוק בפרשתינו

(מידת  "ויחזו את האלוקים" ר'הוא שכשרואים את מידת הדין מתוחה פי

ם "ויאכלו וישתו" ועי"כ ממתיקים את הדין ייצריך לק ז, אהדין)

 ...וחסדיםפיעים רחמים שומ

שכשהיה חולה נופל למשכב,  דרכו תמיד של הרבי ר' זושא זי"ע היהוכך 

 ,אהה' ועי"ז יהיה לו רפו יחן לפני ת"ח ויראדרכו לצוות לערוך שול היה

 עה,שויע"י הסעודה תבוא לי ה ושעה"ומרגלא בפומיה לומר "סעדני וא

על הרה"ק מוה"ר יצחק מדרוהוביטש זי"ע אביו של הרה"ק כן מסופר 

שבשנות צעירותו היה מתגורר זי"ע  מזלאטשוב למוה"ר יחיאל מיכ

ושם היה גביר מפורסם  (=שהיה נקרא בפי היהודים אות תורה)בעיר אוסטראה 

ת"ח מופלגים שהיו  בשם ר' יוזפא, שהחזיק בביתו מניןונדבן גדול 

, וכל מחסורם היה ה ועל העבודה בקדושה ובטהרהיושבים על התור

תו היחידה במחלה קשה למאוד, עד שכל נחלתה בעליו, וביום מן הימים 

מלמצוא תרופה למכתה ומזור למחלתה, ובצר לו  אשויהרופאים נתי

פנה ר' יוזפא הנ"ל לצוות הת"ח שישבו בביתו, ונתן לכל אחד מהם 

יקדשו צום ויקראו עצרה, מאתם שביום המחרת  ואדום זהוב, בבקש

אי שכולם ד, ובותו היחידהויתחננו לקל חי שישלח רפואה שלימה לב

להם כאב כאבו שביתו , כי גם קשתובכ לעשות שלם בהסכימו בל

הרה"ק הנ"ל, והוא לקח את , ואחד מן הת"ח היה סרתיומתיכואבת וחולה 

שהיות  ואמר לאשתו הסכום אותו קיבל מהגביר ר' יוזפא, והלך לביתו

הרגילה, לכן תלכי לשוק ותקני בשר  אהויש לי היום סכום יותר מההוצ

וזאת תהיה  ודת שבת ויו"טודגים ושאר מטעמים, ותכיני סעודה כסע

, והיא לא הבינה דרכו, אך היתה אשה כשירה ארוחתי למחרת בצהריים

וה אותה, ולמחרת בצהריים חזר ועשתה רצון בעלה, והכינה כאשר צי

הרה"ק הנ"ל לביתו שלא כהרגלו, וישב לאכול לחם ובשר ודגים וכן 

ו בצום ובתענית. ותעל תפילתם וזעקתם מטעמים, ושאר הת"ח ישב

ח עלתה טינה על רבי הת"השמימה, ונתרפאה בתו של ר' יוזפא, ובלב 

יצחק שלא צם באותו יום, ולא רק שלא צם, עוד אכל כסעודת שלמה 

 יוזפא, ואף הוא תמה מאד ע"כ.וספרו הדבר לר'  ,בשעתו

ונתו בזה, כי שאל את רבי יצחק זי"ע מה היתה כו בשעת סעודת ההודיה

 אילו צמתי"וחסיד, והשיבו רבי יצחק זי"ע  צדיקידע שהוא איש גדול, 

יה הדבר עושה שום רושם למעלה שכבר הורגלו שם עם גם אני, לא ה

, אבל כשעשיתי פתאום ביום חול סעודה ליוהסיגופים ש התעניתים

גדולה, נעשה רושם בשמים, מהיכן באה הרחבת הדעת לר' יצחק, ונודע 

הדבר שבתו של ר' יוזפא חולה והיא מסוכנת מאוד, והוא הרי בעל 

בשמים שזכות זו  "כ פסקוי"ח, ועצדקה, ונותן מלחמו לעניים, ומפרנס ת

 וזה הפי' כהנים אוכלים ובעלים מתרפאים... ."תגן עליה ותתרפא

 


