
 

 

  
  

  

  יראת הרוממות ואהבת ה' 
כי הנה ידוע, . (כז, כ) ואתה תצוה את בני ישראל

אשר כל העבודה שאדם עובד להקב"ה עבור פחד 

העונש, או עבור קבלת השכר בעוה"ז או בעוה"ב, 

אין זה עבודה הראוי, כי אין זה עבודה להקב"ה כי 

אם את עצמו עובד לקבל פרס, ועיקר העבודה 

שעובד אדם לבורא, הוא בבחינת יראת הרוממות 

לת יוצר ואהבת אמת, שהוא כאשר הוא מבין בגדו

בראשית ב"ה. וע"י הבנתו לפי כח שכלו וערך 

חכמתו בגדולתו ב"ה, וכבודו והדר יקר תפארתו 

וכבוד הדר מלכותו וממשלתו בכל העולמות כולם, 

תכף יפול עליו יראה ופחד ורתת ורעדה וחלחלה, 

בזוכרו מי הוא ולפני מי הוא עומד, ואל מי שרוצה 

ר, הרי לעשות נחת רוח. ותכף ישוב לאחור לומ

עכ"פ בי בחר ה', ואהב אותי מכל החי אשר 

בעולמות העליונים, ומיד יכמה בשרו ויצא נפשו, 

ויכלה חיותו, לילך להתקרב ולשרת אותו ולעובדו 

בלבב שלם, ויקנה בנפשו בחינת אהבה רבה עזה 

ועצומה אליו, עד אשר תכלה לבבו, ותבער באש 

להבה סביב, לעבדו באהבה, ויעזב כל אשר לו 

בית ומחוץ, ואהבה הזאת שורפת בכוחה כל מ

  בחינות התאוות האחרות, כי הוא אש אוכלה אש.

והנה נודע שמילת 'אתה' רומז על החסד, הוא 

ואתה תצוה את האהבה הגדולה, ולזה אמר הכתוב 

, כלומר שהציווי לבני ישראל יהיה בני ישראל

הוא בחינת האהבה  ואתהשיהיה להם בחינת 

  הגדולה והעצומה.
בפרשתן, עיי' הדברים במילואם שמבאר  אר מים חייםב

באריכות איך יגיע ליראת הרוממות ולאהבה אמיתית הבאה 
מתוך התבוננות וכשיתבוננן בגדלות השי"ת ומשרתיו וריבוי 
העולמות העומדים לפניו עד אין מספר, ובכל עולם ועולם 
נמצאים אלפי אלפים ריבוא רבבות, כיתות כיתות מלאכי 

רפי אש וחיות הקודש, וכרובים לוהטים אראלים השרת וש

אישים עירין קדישין, וכולם עומדים ומצפים, משתוקקים 
ומתאוין וחומדין, ונכלה חיותם לומר מתי יגיע העת והעונה 

שנוכל לשרת פני אלוקינו, שאין קץ ושיעור וערך לכבוד הדר 
זיו יקרו ותפארתו וחכמתו, כי גדלה עולם מהכיל ומכל אלה 

בחר הקב"ה לעבוד לו לקבל לקבל נחת רוח ממנו, כי אם לא 
מאדם אשר על הארץ כלי ריק מלא בושה וכלימה, חסר דעה, 

בשר ודם עומד לפני תמים דעות ב"ה, ותיכף יפול עליו יראה 
ופחד וכו'. ומצד שני יתמלא באהבה להשי"ת אשר בחר בו 
לעבדו ולהכתירו בכתר המלוכה ע"י מצוות ומעשים טובים 

ר הם כתרי כתרים לקונה הכל ב"ה, ואז תמיד יהיה ליבו אש
בוער ועולה ומלהיב לברך בשמו בכל אות נפשו באמת עיי"ש 

 דברים נפלאים ותרווה נפשך.

    
  ע"י ענוה מבטלים בגזירות 

ולקחת את שתי אבני שהם ופיתחת עליהם את 

שמות בני ישראל וגו' ונשא אהרן את משפט בני 

נראה עפ"י . ל)-(כח, ט תמיד ישראל על ליבו לפני ה'

רמז דהנה צדיקים שבדור, עליהם מוטל תמיד 

שיראו להפך מידת הדין למידת הרחמים. ועיקר 

הכל שעל ידו יוכל הצדיק להפך מידת הדין 

לרחמים הוא, שצריך לדבק עצמו במידת 'אין' 

דהיינו שלא יהיה נחשב בעצמו לכלום, רק להיעות 

ולקחת את שתי  תמיד בבחינת 'מה' וזהו פירוש

', דהנה ידוע כי אותיות נקראו אבנים, שהם'אבני 

וזהו ולקחת שתי אבני 'שהם', ר"ל תקח שתי 

אותיות מתבת 'שהם' שהוא צירוף 'משה' ולקחת 

מדת משה, דהיינו שתי אותיות 'מה' מ'משה' ועל 

ידי שתקח שתי אותיות הנזכרות לעיל דהיינו 'מה' 

חת עליהם ופתמ'שהם' ותהיה במדרגת 'מה'. 

רוצה לומר שתחרוט ותצור על  שמות בני ישראל

שמות בני ישראל גם כן מדרגת 'מה' דהיינו שיהיו 

נכנעים בתשובה שלימה ויהיו נזכרים לפני ה' 

ונשא אהרן את משפט בני ישראל על לרצון. ועי"ז 

, ר"ל שירומם וינשא את המשפטים דהיינו ליבו

ולא יצאו  הדינים והגבורות שיהיה על בני ישראל,

לשלוט ח"ו על ישראל, רק שיתגלה חסדים ורחמים 

  על כנסת ישראל.
בפרשתן, עיי"ש הדברים בתוך הספר שמבאר  מאור ושמש

באריכות המתקת הדינים בשורשם ומרמז נמי ענין זה באבני 
החושן לרמז שהכהן הגדול יאחד את כל ישראל איתו בדרגת 

 עם ישראל.'מה' ועי"ז יפעל ישועות ורחמים וחסדים ל

    
  פיו וליבו שוים 

החשן היה על . (כח, כח) ולא יזח החשן מעל האפד

 -  ולא יזח החשןליבו, ו'אפד' הוא מספר פה, וזהו 

היינו מעל הפה, שיהיה פיו  - מעל האפדהיינו הלב, 

  וליבו שוים, ולא יהיה חלוק ליבו מפיו, וקל להבין.
עיי' הדברים בתוך הספר שמבאר דכל מצוה  דגל מחנה אפרים

נוהגת גם בזה"ז כי ידוע שהתורה היא נצחית ונוהג בכל אדם 
 ובכל זמן, עיי"ש.

    
  הקדושה תלויה בפה

ועשית את מעיל האפד כליל תכלת והיה פי ראשו 

בתוכו שפה יהי לפיו סביב מעשה אורג כפי תחרה 

. ועשית את מעיל לב)-(כח, לא יהיה לו לא יקרע

'אפד' עלה כמספר 'פה' והיינו לעשות מעיל  האפד

, ר"ל והיה פי ראשו בתוכוומלבוש אל הפה. וזהו 

שיהיה להאדם פה קדוש מדבר בהשכל וחכמה 

שבראשו, וזהו 'ראשו בתוכו', ר"ל להשים ראשו 

ושכלו, לשקול את כל דבריו המישור וצדק וזהו ג"כ 

, שישמור את כל דיבוריו שפה יהי לפיו סביב

ות להם גדר ושפה, כי ע"י שעושה ושומר פיו לעש

ולשונו מלדבר רע, ושום בחינת דיבור רע. אז עי"ז 

, ר"ל לא לא יקרעודאי ינצל מהס"מ ונוקבא ואז 

  .יקרה רע ח"ו
עיי"ש הדברים שמרחיב דע"י ששומר על ברית  אוהב ישראל

הלשון עי"ז נשמר בקדושה הכל הענינים וחלילה להיפך, עיי"ש 
  הנפלאים.דבריו 

 
  

  

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

  
  

  ע"י לימוד התורה בהתמדה
  זוכה לסייעתא דשמיא

ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור 

, והנראה לבאר מקרא קודש זה, עפ"י מה (כז, כ)להעלות נר תמיד 

שידוע כלל גדול דעל מנת שיזכה האדם למדריגה אמיתית של לימוד 

התוה"ק ושיזכה לכוון לאמיתה של תורה מבלי להפך דברי אלוקים 

חיים לגלות פנים בתורה שלא כהלכה בדרכי שוא ושקר לומר על דבר 

יא גדולה  טמא טהור ועל טהור טמא צריך שתהיה לו סייעתא דשמ

לאוקמי גירסא סייעתא מן שמיא,  (מגילה ו, ב)מאד, וכמאמרם ז"ל 

והעצה לזכות לסייעתא דשמיא הוא ע"י מסירות נפש על דברי תורה 

ושילמד בעמל וביגיעה, משא"כ אדם הלומד תורה מקופיא בלי עמל 

(ירושלמי ויגיעה אינו יכול לזכות לכתרה של תורה, ויבואר מאמרם ז"ל 

העושה תורתו עיתים הרי זה מפר ברית, והיינו דמי  ברכות פ"ט ה"ב)

שאינו לומד בקביעות במסירות נפש אלא קובע עיתים ללימודו, ה"ה 

בגדר מפר תורה ואשר על כן יצא שכרו בהפסדו ויבוא לידי הפרת 

, שאם ירצו שתורתם ואתה תצוה את בני ישראלתורה, ויבואר הכתוב 

ולא  כתית למאורלאמיתה של תורה, ושיהיה  מן זית זךשתהיה בגדר 

שילמד תמיד  להעלות נר תמידבאופן חשוך ומבולבל הדרך לזה 

 כתיתובקביעות ולא לקבוע עיתים כנ"ל, ויורמז, שאפי' בזמן שהוא 

  .להעלות נר תמידוחולה, ג"כ יעסוק בתורה 
  כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק זי"ע

  שפ"ח רעוד"ר מאמר י'

עיי"ש ביאור נפלא על ששלחה אסתר לחכמים כבר כתוב אני על דברי הימים 

של מלכי מדי ופרס, היינו מחמת רוב שקיעותם בכוחם ומוחם של חכמי 
הדורות בתוה"ק לא ידעו כלל מה נמצא בספרי אוה"ע ושלכן כתב הרמ"א טוב 

לעסוק מעט בתורה קודם שיתחיל הסעודה בתבלין, שרק ע"י לימוד התורה 

  וכלו לקיים לבסומי כראוי, עיי"ש דבריו המתוקים.י

    
  כל יהודי באשר הוא נזכר לטובה לפני ה'

ולא יזח החושן מעל האפוד ונשא אהרן את שמות בני ישראל בחשן 

 .כט)- (כח, כח המשפט על ליבו בבואו אל הקודש לזכרון לפני ה' תמיד

וצ"ב מה שהקפידה תורה כ"כ לאסור באיסור לאו שיהיה החושן 

מחובר לאפוד ולא יפרדו. ונראה לבאר, שענין החושן הוא כמפורש 

בקרא שבו היו חקוקים שמות י"ב שבטי ישורון שיעלו לזכרון לפני 

אביהם שבשמים וכל מי שהוא מזרע אברהם יצחק ויעקב הוא נזכר 

ן גם שמות האבות כדאי' במדרשים, לטובה ולכן נחקקו על אבני החוש

לרמז שכל מי שבשם ישראל יכונה יזכר לטובה, והנה דרשו חז"ל 

איש יהודי, אמאי קרי ליה יהודי, שכפר  (אסתר ב, ה)עה"פ  (מגילה יג, ב)

בע"ז, וכל הכופר בע"ז נקרא יהודי, ונמצינו למדים מזה שבחן של 

וא חוטא ופושע ישראל שאעפ"י שהוא רחוק מאד מתורה ומצוות, וה

בע"ז, אז הוא נחשב מבניו של האבות  - אבל בדבר אחד הוא כופר 

 (זבחים פט, ב)הקדושים וממילא נזכר לטובה לפני ה' ע"י החושן, ואי' 

 לא יזח החשן מעל האפודשהאפוד מכפר על ע"ז, ולזה רמז הקרא 

שאף שהאדם הרבה לחטוא מ"מ אם הוא בחי' אפוד וכופר בע"ז גם 

  לטובה ולברכה, והבן..הוא יזכר 
  כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
  סעודת חקל תפוחין קדישין תשס"ז

    

  ')ז(שנה  ותשע" - צוהתפרשת  -  ל"אשגיליון 



 
 

פסקינן בש"ע אבן העזר סי' ב' סעי' ח' שעם הארץ שאלה: 

לא ישא כהנת ומקורו בגמ' פסחים מ"ט ע"א שרק ת"ח 

 מותר לישא כהנת, מה המנהג בזה?

בשו"ת חוות יאיר סי' ע' כתב שאין לנו עם הארץ תשובה: 

שדיברו חכמים בו, ובתשו' מהר"ם שיק סי' ו' כתב דבחור 

מופלג וירא שמים יכול לישא בת כהן וזיווגו יעלה יפה, 

שהרי אנו חייבין לכבדו ואפילו ביניק וחכים, וסתמא 

המצווה גם בזמן הזה, [הגם שאין דין תלמיד חכם בזמן 

מה דברים] וכיון שאנו חייבים לכבדו בודאי אין הזה לכ

 עיי"ש. ,גנאי לאהרן ואדרבה לכבוד יחשב

אבל בשו"ת צמח צדק החדש אהע"ז סי' י"א אות ז' כתב 

דכל שיודע מסכת אחת, מותר לו לישא כהנת, וכן כתב 

סי' ה' דג' מדרגות  בשו"ת אבני צדק אהע"ז (הייטב לב)אא"ז 

יש בזה וכו' ומי שאינו ת"ח כגון אותם האנשים שהם 

במקרא וכו' שהם אמצעים בין ת"ח לע"ה וכו' שאינו ת"ח 

גמור ולא ע"ה שהיה בימי הש"ס, מזה אינו מדבר ר' יוחנן 

האוסר כלל, שזה אינו שבח לאהרן וגם אינו גנאי, להכי אין 

ינו שבח, אבל אם צריך לרדוף לדבק בזרעו של אהרן כי א

מזדמן לפניו בת כהן ודאי רשאי ליקחנה כי אינו גנאי, והרי 

(דברי הוא ככל הזיווגים אשר אם חיברם היוצר עולה יפה 

 .יציב אבן העזר סוף סי' ו')

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

 00

  
  

  פיםלפרקי חינוך מא
  'ד -בדרכי הלימוד ובקנין התורה 

  

  

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

  

מספרים על בן כפר שלא ראה רכבת, ולא שמע את 

שמעה מימיו. בכפר נוסעים על החמור, חורשים על 

השור, ושמעה של זו לא הגיעה לאזניו מעולם. ויהי 

היום, ורגלו דרכה מעבר לגבולות הכפר, בפתחה של 

עיר גדולה, ובדרכו נפרשה לעיניו שורה ארוכה של 

רואה את תחילתם או את סופם,  מוטות ברזל, אשר אינו

ולידם, בהפרש של אמה או שתיים, שוב מוטות ברזל 

 חזקים ויפים. - לכל האורך 

אין דומה להם  - במושגיו, חשב הכפרי כי מוטות אלו 

אין כמותם לחיזוק רסן  -לחרישות האדמה, והברגים 

והחל  - הבהמות, ועד מהרה התיישב על ה'מציאה' 

  ברזלים...במלאכת פירוק הברגים וה

בעודו עייף ושקוע במלאכתו, לפתע הגיחה הרכבת 

מרחוק ובאה במהירות לקראתו. נהג הקטר, שהבחין 

פתח מיד בצפירה  -בעוד מועד באדם הרכון על הפסים 

בכל הצופרים העומדים לרשותו, הפעיל את כל 

  האזעקות, על מנת לאותת לאיש שירד מן הפסים.

דבר... הוא אינו מבין מה אינו מבין  -דא עקא, שהכפרי 

פשר הצפירות, ולא מה טיבם של הפסים, ולא כלום... 

אכן, לפתע הוא שומע רעש מעניין: קולות חזקים 

ועבים, עולים ויורדים... לרגע הוא נזכר ביום חתונתו, 

ובזמר הכפרי שהיטיב לשעשע 

  את המוזמנים...

הקולות שגברו מרגע לרגע גרמו 

ר לכפרי להסיט את ראשו לעב

מקור הרעש, והנה הוא מבחין 

בעין גדולה עגולה ויפה 

המתקרבת ובאה, ועמה קולות 

זמר משונים... כאן, כשראה את 

נזכר מיד בכרכרה  -העין הגדולה 

המיוחדת של החתן והכלה, 

המשובצת בקישוטים וחיטובים שונים, ואמר בלבו: 

  לבטח זוהי חתונה נוסח בני העיר הרעשנים...

חשבה ללבו, ואמר לעצמו: "נפוש נא או אז התגנבה המ

  ונשמח עם החוגגים!"... -מעט מן העמל 

הוא קם על רגליו ופצח בריקוד  למעשה... - וממחשבה 

  ב...נלה

אדם מן הצד אשר יראה את המחזה, ודאי יאמר בלבו: 

"האיש הלזה לבטח חרש באזניו, ולכן אינו שומע את 

חרש  צפירתו של הקטר!"... אולם מה האמת? וכי אכן

הוא? הרי הוא שומע היטב! אדרבה, עוד שומע ורוקד... 

אבל אוי לה לאותה שמיעה! הרי זו שמיעה כזו שעוד 

  רגע והוא מרוסק איברים איברים...

הפירוש הוא לרדת מהפסים!  -כשהקטר צופר, 'לשמוע' 

אינו שומע  - מי שאינו מבין את משמעותה של הצפירה 

  ..אלא שומע זמרי חתונה. -'צפירה' 

  
  בראיה בעלמא לא קני!

"...כאשר נתבונן במצב הדור הזה הרי אוי לנו שכך 

עלתה בימינו, דישנם בני אדם שלומדים תורה אבל אין 

תלמוד גדול  (קידושין מ, ב)מקויים בהם מאמרם ז"ל 

שמביא לידי מעשה, ואינם מקיימין התורה שלמדו, 

ובהכרח שאינם לומדים לאמיתה של תורה, ואפילו אלו 

שלומדים קצת תורה, וגם לומדים ספרי חסידות ומוסר 

המלהיבים הנפש בשלהבת אש לעבודת ואהבת השי"ת, 

הרי זה לימוד בהבטה בעלמא, וגם אם יודעים היטב מה 

שלומדים אין זה מחייב אותם לקיים מה שלמדו, 

  והלוואי היו מקיימין עכ"פ אחד מיני אלף מלימודם".

ריה אשכחתיה לההוא , ברו(עירובין נג, ב)"בחז"ל 

תלמידא דהוה קא גריס בלחישה, בטשה ביה וכו', 

ויל"ב האיך עשתה כן, והלא אשת איש היתה ואין זה 

מדרכי הצניעות. אלא דרמזה לו כי בלימוד כזה לא 

יוכל לעמוד אפילו בנסיון קטן של נגיעת א"א, ומיד 

יבואו לו הרהורים רעים, ואם חפצו שהתורה תהיה לו 

לא לסם המות ח"ו ותצילהו מן החטא לסם חיים ו

ומהרהורי עבירה, צריך הוא לעסוק בפיו ואז חיים הם 

למוצאיהם, אבל בדרך המוטעה של עיון גרידא 

(שבת וחיפוש בספרים בבחי' גמרא גמור זמורתא תהא 

  יוסיף מכאוב על מכאובו" קו, ב)

שורות ספרות וכאובות אלו שהינן מדברי קדשו של כ"ק 

י"ע, מבטאות ולו במקצת את נושא הלימוד מרן אדמו"ר ז

הרדוד והשטחי עליו אנו מקדישים כעת מאמר רביעי, 

וכפי שכבר כתבנו, הלימוד הלז הינו ההיפך מ'שמיעת 

האוזן' ו'עריכת שפתיים' שהם ממ"ח קניני התורה 

ומבלעדי זה א"א לקנות התורה ולגדול ת"ח וכפי 

ה יכולים "ורק באופן כז שמתבטא שם מרן זי"ע בהמשך:

  להיות תלמיד חכם מובהק, אבל בראיה בעלמא לא קני."

בהמשך מבאר מרן זי"ע את ה'מסורה' הידוע ג"פ 

, ונשמע קולו"ונשמע", וכה הם דברי קדשו: "...וכן 

שלומד בקול גדול ולא בלחישה ובראיה והבטה בעלמא, 

וכמו שנהגו צדיקי אמת שאפילו ספרי מוסר או חסידות 

היו לומדים וחוזרים בקול רם, תורה כזו תביאהו לידי 

(רעד"ר כל אשר דיבר ה' נעשה ונשמע מעשה ויקויים בו 

  .תצוה תשל"ג)

לכל הנ"ל אנו מצרפים את דברי קדשו של כ"ק מרן 

אדמו"ר שליט"א שבעידן רעד"ר 

תרומה העעל"ט כאב וביכה את 

המצב הלז, ובדברי קדשו 

החוצבים להבות אמר כי ישנם 

כאלו שחושבים שתורה  בעווה"ר

ללא יראת שמים יש בה ממשות, 

הס מלחשוב כן, תורה ויר"ש הינן 

תרין רעין דלא מיפרשי והא בלא 

הא אי אפשר, וכבר אמר הכ' 

  "ראשית חכמה יראת ה'"!

מרן שליט"א ציטט את דברי הרמב"ן באיגרתו 

המפורסמת "וכאשר תקום מן הספר תחפש באשר 

ל לקיימו" וכזאת צריכה למדת אם יש בו דבר אשר תוכ

שתהיה אופן הלימוד של כל בחור ואברך יר"ש, שתביאו 

לידי מעשה הלא כן אמרו חז"ל "ללמוד ע"מ לעשות" 

ובאם לומדים התוה"ק בלי להוציא את תמצית הענין, 

ובלי לקיים את דברי חז"ל תלמוד גדול שמביא לידי 

הלזה לימוד יקרא!? [בהמשך פירש מרן  -מעשה 

ם הוא את ה'מסורה' הנ"ל לדרכו בקודש, שליט"א ג

  עיי"ש ותמצא מעדנים לנפשך].

  
  ובצאתו ולא ימות�

היה זה לפני כעשר שנים, זכיתי לבקר במעונו של 

הגר"ח קנייבסקי שליט"א להזכר לטובה ולברכה. לפני 

עמד בחור אחד ישיבה גדולה'ניק שבתוך אחד השאלות 

הבאה: מה ששאל את הגאון הנ"ל, שאל גם את השאלה 

  עושים כדי לזכור את הלימוד?

חזער'ן [לחזור]. הבחור  הגר"ח שליט"א ענה על אתר:

משום מה סרב לקבל את התשובה הפשוטה הלזו, ושאל 

שוב את שאלתו. הגר"ח שליט"א חזר שוב על תשובתו 

  הברורה: חזער'ן!

שאל הבחור, כי הוא מכיר בחור אחד שחזר - או אז אמר

  על מסכת ברכות כשישים פעם ואינו זוכר את לימודו.

  הגר"ח שליט"א: ס'קען ניט זיין!

רגש ושכל  הבחור התעקש, וללא כל התרגשות, ובלי

לדעת לפני מי הוא עומד, חזר שוב על עמדתו: אבל אני 

  מכיר אותו אישית...

הגר"ח שליט"א: ס'קען ניט זיין! ואז הוסיף לומר משפט 

נחרץ שמהדהד באזני עד היום: מסתמא האט ער 

  מלכתחילה דאס ניט גוט גילערנט!

אם מחפשים אנו משפט נחרץ שיתמצת את ארבעת 

עתה, אזי המשפט הנ"ל הינו המאמרים שכתבנו עד 

ביטוי הולם לכל מה שנכתב, אם מלכתחילה לא לומדים 

ביסודיות מה תועיל החזרה!? הלימוד ביסודיות הינה 

  סגולה בדוקה לזיכרון!

"ונשמע קולו בבואו אל הקודש" כשלומדים עם השמעת 

קול 'שמיעת האוזן' ו'עריכת שפתיים', או אז זוכרים מה 

וד ח"ו לכתחילה לוקה בחסר שלומדים, אך אם הלימ

  ויתר אזי שבשתא כיון דעל על,  רח"ל.

בפרשתן "ונשמע קולו בבואו אל הקודש ובצאתו ולא 

ימות" ופירשו צדיקים כי התוה"ק רימזה בזה שאף 

"ובצאתו" כאשר יוצא מן הקודש, אחרי לימוד של כמה 

דפים או של כמה שעות, "ולא ימות" שהתוה"ק תמשיך 

למצב של ללמוד ע"מ לקיים שזהו  ללוותו, להביאו

  התכלית הנרצה של הלימוד.

וכפי שפירש הרבי ר' בונם מפרשיסחא זי"ע "אדם ביקר 

בל ילין נמשל כבהמות נדמו", כאשר  מגיע לאדם איזה 

התעוררות, צריך לראות שישאר מזה רושם הלאה, אם 

"ולא ילין", אינו מבין להלין  -ח"ו "אדם ביקר ולא יבין" 

  שה שקבל, אזי "נמשל כבהמות נדמו".את הקדו

דברי הרמב"ן דלעיל "וכאשר תקום מן הספר וכו'" בחדא 

מחתא יהלכון עם הא ד"בצאתו ולא ימות" והאיש 

המשכיל ידע כי הלימוד הנכון והיעיל ביותר היא 

שמביאה לתוצאות. "ולא ימות" מען זאל חלילה נישט 

  אפשטארבן דאס לימוד!

הסיפור בו פתחנו ושאינו אלא משל, תואם להפליא את 

מצבינו, אנו שומעים הערות מוסריות, שיחות עמוקות, 

"שלש סעודות תורה'ס" וכדו', אך יוצאים מהשיחה 

  ארט נפלא!'... והרי זה ממש כאותוואומרים: 'הא! וו

 שגברו הקולות
 גרמו לרגע מרגע

 את להסיט לכפרי
 מקור לעבר שורא

 ,הרעש
 ...ב מבחין הוא והנה



 

  

עם תום ימי השובבי"ם ת"ת העעל"ט, יכולים 

אנו לסכם ולומר 'רבינו עשינו ככל אשר 

הוריתנו', כאשר המוני אנ"ש בכל מקומות 

ם מושבותיהם, זקנים עם נערים, טף ובחורי

עולי ימים, אזרו חיל ואומץ בלימוד התוה"ק 

בשעות רצופות בימים הללו. בכתבה שלפנינו 

נפרוס אי"ה זעיר מזעיר מתחושות הקודש של 

אנ"ש חסידי צאנז בכל מקומות מושבותיהם, 

ונעלה בידינו כמה אנקדוטות מימים נוראים 

אלו, כאשר בכל בתי המדרשות, מבצרי 

צאנז, מתלקחת  הכוללים, והיכלי הישיבות של

אש הקודש של שובבי"ם ת"ת, רשפיה רשפי 

אש שלהבת קה, ההתעוררות המקיפה את כל 

אנשי שלומנו, עמלי תורה לצד עמלי יום, כולם 

דיבור, -כאחד רושמים שעות רצופות, בתענית

דבקים בתביעת הקודש של רבוה"ק להוסיף 

  קדושה וטהרה, להוסיף אומץ בלימוד התורה.

ו בימים האחרונים של הימים כאשר עומדים אנ

הנעלים ימי השובבי"ם ת"ת, אשר כידוע בשנה 

זו עולה על כל השנים, בהיותה שנה מעוברת, 

שבה עיקר התיקונים, נטלנו בחרדת קודש עט 

סופרים להעלות כאמור את אור הקדושה אור 

התורה שהתלקחה בשבועות האחרונים אצל 

  כלל אנ"ש חסידי צאנז.

כ"ק  פר' ויחי העעל"ט, פנה בעידן רעוא דרעוין

מרן אדמו"ר שליט"א וביקש 'מכל אחד שיקבל 

על עצמו ללמוד לכה"פ שש שעות מדי יום 

ביומו בתענית הדיבור, והחסידים ואנשי 

מעשה אברכים ובחורים יראים ושלמים, 

החפצים להתעלות כהנה וכהנה יקבלו על 

עצמו ללמוד לכה"פ עשר שעות ביום, ויהיה זה 

כלל ישראל שלא תוכל הטומאה שמירה על 

להזיק, ועל ידי זה יושפע שפע טוב, בני חיי 

ומזוני, רפואות וישועות'. כאשר תוכן קריאה 

  קדושה זו נכנסת ישר לתוך מעמקי הלב.

מחזה מעורר התפעלות של מאות רבנן 

ותלמידיהון, הוגים בתורה בטהרה, בימים 

נשגבים אלו של שובבי"ם, מוכרים לנו כבר 

עברו בהיכלי הכוללים כמו גם בהיכלי משנים 

הישיבות הק', שבהם ניכרת התמדת התורה, 

וקול התורה מהדהד ברמה מבין כותלי בית 

  המדרש ונשמע למרחקים.

מידי שבוע בשבוע הוכנסו אל הקודש פנימה 

מספר שעות הלימוד של כלל אנ"ש אברכים 

ובחורים, אלו אשר תורתם אומנתם, וגם מאלו 

כתם ארעי ותורתם קבע, אשר עושים מלא

כאשר אלו ואלו צוברים מידי שבת בשבתו 

עשרות שעות רצופות. והיו מספר השעות 

  למראה עיני הקודש להניח ברכה על ראשם.

במשך שבועות השובבי"ם, סובב ראש הישיבות 

הגרימ"ד שליט"א בין כל שבעת הישיבות הק' 

בקרית צאנז, בחיפה, בירושלים, ובבני ברק אחת 

יים, ובהם אסף את ה'שעות צעטלעך' לשבוע

של בחורי הישיבות והכניסם אל הקודש פנימה. 

כמו כן מידי שבוע בשבוע נאספו בהיכל הכולל 

פעיה"ק ה'שעות צעטלעך' ע"י ראש הכולל 

הרה"ג רבי יעקב ישראל שמרלר שליט"א 

והוכנסו לקו"פ על 

ידי הרה"ג רבי 

מאיר 

א. משולם שליט"א בן כ"ק מרן אדמו"ר שליט"

שאר ה'שעות צעטלעך' שהגיעו מהיכלי 

הכוללים די בכל אתר ואתר אל משרדי הארגון, 

הוכנסו גם הם על ידי ראשי הארגון מידי שבת 

  בשבתו.

הלוחות המיוחדים 'רצוף אהבה' שנתלו 

בהיכלי הישיבות הק', גרמו אף הם לתוספת 

זירוז להרבות בלימוד התורה ברציפות, זאת 

שנערכה מידי שבוע מלבד ההגרלה הרבתית 

בשבוע על ספר התהלים בו אמר כ"ק מרן 

אדמו"ר שליט"א כל ספר התהלים ביום ו' 

ערש"ק כנהוג בחצרות קדשנו. כשמבצע זה 

  עדיין לא הסתיים, כפי שיורחב להלן.

גם בהיכלי הכוללים לא נחו על זרי הדפנה, 

ומנהלי הכוללים בהבינם את נחיצות הענין 

קו לאברכים מלגות העלו את המלגות, והעני

מיוחדות לימים אלו. מלבד העלאת המלגות, 

נערכו גם מבצעים מיוחדים בהיכלי הכוללים, 

ברשת כוללי 'מבצר התורה' נערכו מידי שבוע 

₪,  500בשבוע הגרלה על סכום נכבד של 

הגרלה נפרדת בכל סניף מרשת הכוללים, 

ורשת הכוללים מרכז התורה פעיה"ק נערך 

ית דיבור משך כל שעות מבצע מיוחד לתענ

הסדרים, וכן בכולל האברכים בחיפה נערכה 

דקות יומיות. ברכות  390מבצע מיוחד בשם 

תודה מיוחדות עוטרים לראשם מנהלי 

הכוללים, ה"ה מוה"ר בערל שטמר הי"ו ומוה"ר 

הערשל רייכמן הי"ו מנהלי מרכז התורה 

והחסד, מוה"ר אהרן הופמן הי"ו מנהל רשת 

התורה, מוה"ר יוסף יהונתן הכוללים מבצר 

שנק הי"ו הר"ר צבי אלימלך לווינשטיין הי"ו 

והר"ר חיים שלמה לוי הי"ו מנהלי המוסדות 

  בחיפה.

הגרלות ומבצעים מיוחדים נערכו גם בהיכלי 

הישיבות הק' בשבועות קבלת התורה פרשיות 

  משפטים ע"י בחצרות החיים.-'יתרו

גם בישיבה"ק לצעירים שפע חיים בב"ב, כמו 

בישיבה"ק לצעירים 'דברי ברוך' פעיה"ק, נערך 

מבצע מיוחד בשם 'משכני אחריך נרוצה' 

לתוספת חיזוק ללימוד בשעות רצופות בימי 

השובבי"ם ת"ת, כאשר כל בחור שלמד במשך 

השבוע סך של למעלה משלושים שעות 

על     בסדרי הישיבה, השתתף בגורל מיוחד

  זיכוים כספיים.

'דברי חיים' פעיה"ק גם בישיבה"ק לצעירים 

נערך מבצע מיוחד, כאשר כל הלומד סך 

למעלה ממ"ב שעות רצופות במשך השבוע 

נכנס להגרלה מיוחדת על זיכויים כספיים. 

בישיבה"ק לצעירים 'שפע חיים' בירושלים 

עיה"ק, נערכה המבצע כשכל אחד שלמד 

משך חמש שעות רצופות בכל יום מלבד סדרי 

על זיכויים  הישיבה נכנס להגרלה דומה

  כספיים.

בהיכלי הישיבות הגדולות נערכו מבצעים 

מיוחדים, בהיכל המתיבתא פעיה"ק נערך 

, במסגרת 'אין חסידות כבתחילתה''אין חסידות כבתחילתה''אין חסידות כבתחילתה''אין חסידות כבתחילתה'מבצע 

המבצע כל בחור שלמד ברציפות מיד בתחילת 

, סדרי הישיבה, עיון, בקיאות וסדר שלישי

מתחילת  למד לכה"פ כשעה ומחצה ברציפותו

הסדר, וכן בשעה האחרונה של הסדר, השתתף 

  בסיום במבצע זה, בהגרלה מיוחדת שנערכה

 גליון זה נדבת
 

ידידנו הנכבד והנעלה
 

 ירושלים

 

 

 גליון זה נדבת
 

 ידידנו הנכבד והנעלה

 פעיה"ק

 

 

 גליון זה נדבת
 

 והנעלהידידנו הנכבד 

 יוניאן סיטי

 

 

 גליון זה נדבת
 

 פעיה"ק

 

 ברכת מזל טוב
 

קדם ידידנו הנכבד העומד 
 לימינינו בכל עת ועונה

 פעיה"ק - מראשי החבורות

 

 

 טובברכת מזל 
 

קדם ידידנו הנכבד העומד 
 לימינינו בכל עת ועונה

 פעיה"ק

 

 

 ברכת מזל טוב
 

קדם ידידנו הנכבד העומד 
 לימינינו בכל עת ועונה

 בני ברק - מראשי החבורות

 

 

 ברכת מזל טוב
 

קדם ידידנו הנכבד העומד 
 בכל עת ועונה לימינינו

 אשדוד -מראשי החבורות 

 

 

 ברכות לרוב

פרנס גליון שבועי

והחסידות זכות הפצת מעיינות התורה 
תשפיע עליו לרוב טוב  עד בלי די, לשפע 

 ברכה והצלחה בכל הענינים, אכי"ר.
    יואל טוביאסיואל טוביאסיואל טוביאסיואל טוביאס    ----    



  
 

ב' ‰˘בועו˙ זכו בסכומים כספיים ‚„ולים 
נ"י,  ‰ב‰"ח „ו„ ‡רנבר‚ נ"י ‰ב‰"ח חיים נוסנˆווי‚

‰ב‰"ח מ˘‰ ‡. בלומנטל נ"י, ‰ב‰"ח י˜ו˙י‡ל 
י‰ו„‰ פו˜סמן נ"י, ‰ב‰"ח י˜ו˙י‡ל י‰ו„‰ 
‚וטליב נ"י, ‰ב‰"ח חיים רייך נ"י, ‰ב‰"ח מ˘ולם 
פיי˘ וייˆנער נ"י, ‰ב‰"ח י˜ו˙י‡ל י‰ו„‰ וינ‚רטן 
נ"י, ‰ב‰"ח ˘מעון (ברˆ"„) רייך נ"י, ‰ב‰"ח יע˜ב 

 .ו˜סבר‚ר נ"י, ו‰ב‰"ח ‡. ˘. ˘ימון נ"י
‚ול˙ ‰כו˙ר˙ ‰יי˙‰ ‰‰‚רל‰ ‰מיוח„˙ בכל 
˘בוע על "„עם רעבינס ˙‰לים". עם ˙חיל˙ ימי 
‰˘ובבי"ם נרכ˘ו ע"י ‰נ‰ל˙ ‰‡ר‚ון ˘מונ‰ 
ספרי ˙‰לים מ‰ו„רים בכריכ˙ עור, ו‡לו ‰וכנסו 
‡ל ‰˜ו„˘ פנימ‰, כ‡˘ר מי„י ˘בוע ‰˘˙מ˘ 
מרן ˘ליט"‡ ב˙‰לים ‡ח„, וכל ‰לומ„ים מעל 

ו ‡ל ‰‚רל˙ ˜ו„˘ ז‰, ˘עו˙ רˆופו˙ נכנס 52
‰נ‰ל˙ ‰‡ר‚ון מוסר˙ ˘עמ„ו נפעמים מסך 
‰בחורים ו‰‡ברכים, ‡˘ר למ„ו ˘עו˙ כ‰ 
מרובו˙, ובכל ˘בוע ‰ו‚„ל ‰סכום בעו„ לומ„ים 
‡˘ר נכנסו ל‰‚רל‰. במ‰לך ‰˘בועו˙ זכו 
בספרי ‰˙‰לים ˘ל כ"˜ מרן ‡„מו"ר ‰‚‰"˜ 

 -˘ליט"‡, ‰ב‰"ח י˜ו˙י‡ל י‰ו„‰ זילבר נ"י 
חיים בב"ב, ‰ב‰"ח ‡‰רן ˆבי  י˘יב"˜ ˘פע

מבני ‰חבורו˙ בבי˙ ˘מ˘, ‰ב‰"ח  -טובי‡ס נ"י 
י˘יב"‚ פעי‰"˜, ‰ב‰"ח מ˘‰  -חיים רייך נ"י 
י˘יב"˜ ˘פע חיים בב"ב, ‰ב‰"ח  -‚„לי‰ בריל נ"י 

מ˙יב˙‡ „ברי יˆיב  -י˘ר‡ל „ו„ וינ‚רטן נ"י 
בחיפ‰, ב˘בוע ‰ב‡ בעז‰˘י"˙ ייערכו עו„ 

˘ל פר˘˙ ˘לו˘‰ ‰‚רלו˙ על ‰˙‰לים 
מ˘פטים ˙רומ‰ ו˙ˆוו‰ למו˙ר לˆיין ‡˙ 
‰עי„ו„ ‰רב ˘˘‡בו בחורי ‰חמ„ במס‚ר˙ 
מבˆע ז‰, כ‡˘ר עיני כל ר‡ו בחו˘ ‡˙ ˙וספ˙ 

 ו‰‚בר˙ לימו„ ‰˙ור‰ כר‡וי וכי‡ו˙.
ביום ‚' ‰בעל"ט ייערך כ‡מור ‡י"‰ ˘לו˘˙ 
‰‰‚רלו˙ ‰‡חרונו˙ במס‚ר˙ מבˆע '„עם 

ורי רעבינ'ס ˙‰לים', ועל כן מ˙ב˜˘ים בח
‰חמ„ „י בכל ‡˙ר ו‡˙ר ל‰עביר ‡˙ סך ˘עו˙ 
 ıלימו„ ע„ ליום ‡' ‰בעל"ט, כ„י ˘יוכלו ל˘ב‰

 ‡˙ ˘מם ב‰‚רל‰.
‡ין כל ספ˜, כי ל‡ ‰י‰ עול‰ בי„ינו ל‰וˆי‡ מן 
‰כח ‡ל ‰פועל ‡˙ כל ‰מבˆעים ‰ללו, לול‡ 
עזר˙ ‰˙ורמים ‰נכב„ים ‡˘ר ‰רימו נ„ב˙ם 

, ˜ו„˘ למען ‰פˆ˙ מעיינו˙ ‰˙ור‰ ו‰חסי„ו˙

ו‰‚בר˙ לימו„ ‰˙ור‰ ‡ור ‰˜„ו˘‰ ו‡ור ‰˙ור‰ 
נ˙רם  -במ˘ך ˘בועו˙, ‡לו, ‰"‰, פר˘˙ ˘מו˙ 

, ל"ז ˘טמר יע˜ב' ר ח"ב‰ר‰ ˆבי' ר לע"נ ‰ר‰"ח
 ˘מו בעילום ‰חפı י"ע נ˙רם - ו‡ר‡ פר˘˙

 נ˙רם - ב‡' פר', ˘יחי בנו ני˘ו‡י ˘מח˙ לר‚ל
˘מם ל‰ˆלח˙  בעילום ‰חפˆים ‰˙ורמים י"ע

נ˙רם ע"י  -בני‰ם בלימו„ ‰˙ו‰"˜, פר˘˙ ב˘לח 
‰נ„יב ‰ח˘וב ‰חפı בעילום ˘מו ‡ב"י בלונ„ון, 
וע"י י‰ו„י נכב„ לע"נ ‰ר‰"ח ר' מ˘‰ ב"ר מ‡יר 

נ˙רם ע"י ‰ר"ר פנחס ˘ר ‰י"ו  -ז"ל, פר˘˙ י˙רו 
מבני בר˜, ועו„ ‡ח„ מ‡נ"˘ ‰י"ו לר‚ל ˘מח˙ 

רם ע"י נ˙ -‰ול„˙ בנו במזל"ט, פר˘˙ ˙רומ‰ 
‰נ„יב ‰ר‰"ח ר' מנחם מנ„ל רייך ‰י"ו ‡ב"י 
בפ˙ח ˙˜ו‰ לר‚ל ˘מח˙ ‰ול„˙ ב˙ו ˘˙חי'. 
פר˘˙ ˙ˆו‰ נ˙רמ‰ ע"י מספר י‰ו„ים ˘יחי' 
וע"י ‰ב‰"ח ‰חפı בעילום ˘מו ˘יחי', ו‡י˙ם 

 עמם עו„ רבים ‡˘ר ‰רימו נ„ב˙ם ˜ו„˘.
ב˘בוע ‰בעל"ט פר' כי ˙˘‡, מ˙‡ח„ מבˆע 

ˆע 'מנח˙ ביכורים' '˘ובבי"ם ˙"˙' יח„ עם מב
ל˜ר‡˙ ‰˘מח‰ ‰‚„ול‰ ˘מח˙ ני˘ו‡י נכ„ כ"˜ 
ליט"‡ ‰ח˙ן מורנו ‰רב מ‡יר נ˙ן   ̆ מרן ‡„מו"ר

ליט"‡. ליט"‡ בן ר‡˘ ‰י˘יבו˙ ‰‚רימ"„̆   נטע̆ 
ע˙‰ ˘וו נ‡ בנפ˘כם, כמ‰ נח˙ רוח י‚רום ענין 
ז‰ לעטר˙ ר‡˘ינו כ"˜ מרן ‡„מו"ר ˘ליט"‡, 

˘ כ‡˘ר כל ע„˙ ˆ‡ן מרעי˙ו מ˙לכ„ים כ‡י
‡ח„ לעסו˜ ב˙ור‰ עו„ ועו„, מ˙וך ח„ו˙ 
‰לבבו˙, וי„וע ˘‡ינו „ומ‰ ‡ור ‰מ‡יר מנר 
בו„„, ל‡ור ‰מ‡יר מנרו˙ רבים ˘‰˙‡ח„ו 

 יח„יו ו‰פכו ל‡בו˜‰ ‰מ‡יר‰ למרחו˜.
‰'לעˆטע בעי„ן רעו‡ „רעוין ע˙ ˘מח˙ 

ב‰˙‡סף ר‡˘י עם יח„ ˘בטי  ˘בע ברכו˙'
י˘ר‡ל, נ‚י˘ מנח˙ ‡‰ב‰ בר‚˘י ‰˙רוממו˙ 

יר נ˙יבו˙ינו, עמו„ ‰‡˘ ‰‰ולך לפני למ‡
‰מחנ‰, כ"˜ מרן ‡„מו"ר ‰‚‰"˜ ˘ליט"‡, 
כ‡˘ר על מ˙נ‰ זו נמנים כל בני ע„˙ינו ‰˜', 
‡˘ר ‰וסיפו עוז ו˙עˆומו˙ בלימו„ ‰˙ו‰"˜ 
מ˘ך למעל‰ מע˘ר‰ ˘בועו˙ רˆופים, ‰י˘ 
מ˙נ‰ נ‡‰ מזו? ובז‰ נכריז ˜מי מרן ˘ליט"‡, 

 ע˘ינו ככל ‡˘ר ‰ורי˙נו!
 נ‡מר ונ˘מע נע˘‰ יח„ בברי˙ ולםכ ויבו‡ו
 עוז בי˙ר ממ˘יכים ע„˙ינו ˜‰ל! כ‡ח„

 ל˜ר‡˙ רˆופו˙ ˘עו˙ בלימו„ ו˙עˆומו˙
 ˘עו˙ ‡˙ ל‰˘לים כ˘ני˙ן, ‰‚„ול‰ ‰˘מח‰

 לזכו˙ כ„י רˆופו˙ ˘עו˙ 72 פ"לכ‰ ˘ל ‰לימו„
 במעמ„ ˘יו‚˘ ‰˜וויטעלך בספר ול‰כלל

 '.ביכורים מנח˙' ‰‚˘˙ מעמ„ ‰ו„ ‰נור‡
 ‰‚˘˙ במעמ„ ו‰‰˘˙˙פו˙ ‰˙וכני˙ פרטי

 בכל ‰‡חרון ב˘בוע ‰˙פרסמו ביכורים מנח˙
 נ˜ר‡ים ב‰ם, מיוח„ו˙ במו„עו˙ ˘"‡נ ריכוזי

 ו˘נים ˘בעים עו„ פ"לכ‰ ללמו„ ˘"‡נ כלל
 נח˙ לע˘ו˙ ובכך, ˙רומ‰ מפר˘˙ ‰חל ˘עו˙

 ˜"כ ר‡˘ינו לעטר˙ ‡‰ב‰ מנח˙ ול‰‚י˘ רוח
 .‡"˘ליט ˜"‰‚‰ ר"‡„מו מרן
 ליום ע„ ל‰עביר ני˙ן ‰˘עו˙ וסך ‰˘מו˙ ‡˙

 כפי, ט"‰בעל ˘ני ‡„ר' „ וי˜ר‡ פר˘˙' „
 .˘"‡נ ריכוזי בכל ˘יפורסם

 

כפרי... אנו נהנים מהצפצוף של הווארט המוסרי, אך 

איננו שומעים אותו כלל! אילו שמענו היינו מבינים, 

 שכל כולו אינו אלא מעורר 'למעשה'!

גם על קריאת מאמרים חל הכלל הנ"ל של "בצאתו 

ישנם כאלו הקוראים בשקיקה כל מיני ולא ימות"... 

מאמרים תורניים, מאמרים מלאי תוכן ומוסר 

המלהיבים לב האדם לתורה לעבודה ולחסידות, הם 

נהנים מאד, הם באים אפי' להחמיא על המאמרים 

הנפלאים... אך תכלית בשטח, ולא נודע כי בא אל 

קרבנה... וחבל! תכלית המאמרים כמו כל תכלית של 

ספר' להלהיב לב האדם -או 'חסידישער ספר'-'מוסר

לעבודתו ית"ש ולהגיע לתכלית של ה"אם יש בו דבר 

 אשר תוכל לקיימו"!
 

 ז‡˙ ˙ור˙ ‰עול‰
לתועלת הקוראים, ובכדי לקיים את ה"וכאשר תקום 

מן הספר וכו'" נסכם במילין זעירין את תורת העולה 

 לנו מן המאמרים:
'בינת  'שמיעת האוזן' ו'עריכת שפתיים' כמו גם .א

 הלב', הינם כלים חיוניים ביותר לקנין התורה.
להתעמק וללמוד ביסודיות כל דבר. הלימוד  .ב

 אסון. -השטחי והרדוד 
להתבונן בכל תיבה ושורה כמו גם בשמות  .ג

 התנאים והאמוראים.
 -החזרה על הלימוד וכן הלימוד בחברותא  .ד

 מועילים מאד.
חיוני מאד  -עריכת סיכומים וטבלאות בכתב  .ה

 להבנת הסוגיא.
גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, אחרי כל לימוד  .ו

תחפש באשר למדת אם יש בו דבר אשר תוכל "
 ".לקיימו
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