
 

 

  
  

  

  תורה עם יראת שמים 
ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו 

כבר כתבנו שאפילו . (כה, ב) תקחו את תרומתי

כל התורה כולה אם ילמד האדם, ולית ביה 

יראת ה', לא כלום הוא, שאין לו כלום מכל 

תורתו כאמור בתקו"ז "אורייתא בלא דחילו 

ורחימו דמאריה לא פרחת לעילא" וזה אומרו 

, כלומר שיקחו דבר כזה, שעל ויקחו לי תרומה

ידו יהיה לי תרומה, שיתרומם אלי כל פרטי 

ועבודותיהם, ואומר הכתוב במה יקחו  מעשיהם

, שיהיה מאת כל איש אשר ידבנו ליבוזה 

מתבונן בלבבו ביותר ויותר מרב גודל רוממתו 

והדר זיו יקר תפארתו, וחיוב יראתו ואהבתו 

תמיד, ואז יגיע אליו היראה והפחד והאהבה 

שיהיה  תקחו את תרומתיוהשמחה, ובזה 

כם אלי אצלכם תרומת ה', שיתרומם כל עבודת

  למעלה, לרצון ולנחת ולשמחה.
בפרשתן, עיי' הדברים במילואם בתוך  באר מים חיים

הספר שמאריך לבאר ענין זה דע"י יראה ואהבה מתעלה 
כל עבודתו, והדרך להגיע לאהבת ה' וליראתו עיי"ש 
דברים נפלאים ומסביר לפי"ז את שמו של אלישע בעל 

בה לפרח כנפיים שכל מצוותיו נעשו באהבה ויראה ר
 לעילא, עיי"ש.

    

  ללמוד מוסר השכל
  מבעלי התאוות 

 ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו

מאת כל איש  - שילמדו איך לרומם לי . (כה, ב)

, פירוש מאת אותם שהולכים אשר ידבנו ליבו

אחר תאוות ליבם מה שליבם מתאווה וכמה 

התאמצות עושה, ואיך מוסר נפשו בשביל 

מכל שכן איך לעשות התאמצות תאוותו, 

  לעבודתו יתברך שמו.
בפרשתן, עיי' בפנים שמוסיף עוד נקודות  זרע קודש

דרכי הגוף, איך  -  חשבתי דרכינפלאות ומפרש הפסוק 
על  ואשובה רגליאני עושה התאמצות בשביל זה, ועי"ז 

 .אל עדותיך ,דרך זה

    

  הכנה לתורה 
ועשית שנים כרובים זהב, מקשה תעשה אתם 

משני קצות הכפורת, ואל הארן תתן את העדת 

הנה הארון מרמז . כא)- (כה, יח אשר אתן אליך

לתורה, והכפרת מרמז לתשובה, כמו תשובה 

מכפרת על עוונתיו, וזהו לשון 'כפרת' דהיינו 

שתעשו תשובה קודם הלימוד התורה, וזהו 

ופרש"י "פרצוף תינוק  ועשית שנים כרבים זהב

דם לעשות תשובה, להם" דהיינו שצריך הא

ויהיה נכנע בעיניו ונדמה כתינוק בן יומו, שלא 

עשה עדיין כלום מצוות ומעשים טובים. ושני 

פעמים צריך האדם לעשות תשובה, ולעשות 

עצמו כתינוק, דהיינו קודם הלימוד, ואחר 

, ר"ל שני פעמים שנים כרוביםהלימוד, זהו 

צריך אדם להחזיק עצמו כרביא דהיינו כתינוק 

יומו, קודם הלימוד ואחר הלימוד כנ"ל,  בן

 משני קצות הכפורתוצריך לחברם יחד, וזהו 

דהיינו שתעשו תשובה קודם הלימוד ואחר 

מקשה הלימוד בלי שום פרוד ביניהם וזהו 

  .תעשה אותם משני קצות הכפרת
עיי"ש בפנים שמרחיב להסביר את כוונת  מאור ושמש

יזה כונות אחר התשובה שצריכה להיות קודם הלימוד, וא
 הלימוד, עיי"ש ותרווה נחת.

    
  דיבורי התפילה מלב מלא רגש 

לעומת המסגרת תהיינה הטבעות לבתים 

הענין . (כה, כז) לבדים לשאת את השולחן

בקיצור אזהרה לאדם שיתבונן לשקול בפלס 

מאזני שכלו, בעת מרים קולו בתפילתו שלא 

יגביה קולו יותר ממה שיש לו אהבה ויראה 

בפנימיות מחשבתו אליו יתברך, כי בודאי 

צריך להיות פיו וליבו שוים, ואם לאו 

האותיות שמוציא מפיו, המה בלתי לחלוחית 

דימת הארה עליונה הנמשכת בהם מן ק

המחשבה. והכלל הראוי להיות טרם עומדו 

להתפלל לפניו יתברך, יתמלא תחילה אהבה 

ויראה, ויכנס בקרבו רוממותו וגדלותו אין 

סוף יתברך, ואח"כ יתפלל בשפה ברורה 

ונוחה. ובין והבן הדברים כי בזה תולה עיקר 

לעומת בנין התורה והתפילה ורומז הכתוב 

שבה של כי המח המסגרת תהיינה הטבעות

על שם  מסגרתאדם אפשר לכנותה בשם 

שהוא סגור ומסוגר. ובחינת הקול אפשר 

. ע"ש שיוצא מטבעות טבעותלכנות במלת 

הקנה, ולצוות באה תורתינו הק', אזהרה 

לאדם אופן בנין תיבותיו וצירופי שמותיו 

 -  לעומת המסגרתהקדושים ויראה וישכיל 

היינו פנימיות מחשבתו, כמו שמרגיש 

נת עצמו אהבה ויראה, כמוהו ממש בבחי

  פיו וליבו שוים. תהיינה הטבעות
עיי' הדברים בתוך הספר שמאריך מאד אור המאיר 

בביאורים נפלאים בחשיבות הדבר שדיבורו בתפילה יצא 
מלב מלא יראה ואהבה ואז נחשב דיבורו לפני האלוקים 

 דיבור מושלם, עיי"ש.
  

  

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

  
  

  דוגמת תבנית המשכן למידי חכמיםדרך הת
וראה ג' , (כה, מ) וראה ועשה בתבניתם אשר אתה מראה בהר

וראה אם דרך עוצב  (תהלים קלט, כד)במסורה בריש קרא, הכא, ואידך 

וראה בנים לבניך, וצ"ב הרמז בזה, ויבואר,  (שם קכח, ו)בי, ואידך 

ובהקדם דמצינו במקדש וכליו שהיו בפנים עץ ומבחוץ זהב, כמו 

הארון שהיה מורכב מג' ארונות, פנימי וחיצון הנראים לעין היו 

עשויים זהב והתיכון שהיה מכוסה היה מעץ, וכן המשכן היה מבחוץ 

פה ביריעות ומבפנים זהב ובאמצע קרשי עץ, ופירש בחת"ם מחו

דהרמז בזה להורות אופן  (תורת משה פרשתן, עה"פ ועשו ארון)סופר 

התנהגות תלמידי חכמים אשר בהם תורת ה' שלעיני בנ"א יתנאו 

דרבי אמר לר"ג בנו,  (כתובות קג, ב)כזהב ויתנהגו בנשיאות כדמצינו 

תלמידים, אולם בהסתר ובתוכיותם  נהוג נשיאותך ברבים זרוק מרה

יהיה ליבם נדכה ורוחם נשברה על שאינם מתנהגים כראוי, וזה דבר 

, רצ"ל בי ובתוכי ליבי עצוב ונשבר, וראה אם דרך עוצב ביהמסורה, 

התלמידים, הנני מתנהג  -בגלל הבנים  וראה בנים לבניךורק משום 

אתה  וראה ועשה בתבניתם אשרקצת בהתנשאות, וראיה לדבר 

  ., המשכן שהיו עשויים מעץ ורק מבחוץ היו מצופים זהבמראה בהר
  כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק זי"ע
  שפ"ח רעוד"ר מאמר ב'

עיי"ש בפנים ביאור נפלא במאמר הגמ' מרדכי מן התורה מנין דכתיב מר דרור, 
ולהשתנות  וביאור הענין שהביא הרמ"א שנהגו בפורים ללבוש פרצופין

  במלבושים להורות על ענין זה שאין החוץ שוה לבפנים עיי"ש דבריו המתוקים.

      
  ישראל בנים למקום ולכן מועיל תשובה

ובמסורה, ג"פ  .(כה, מ) וראה ועשה בתבניתם אשר אתה מראה בהר

וראה אם דרך עוצב בי  (תהלים קלט, כד)וראה, חדא הכא, ואידך 

וראה בנים לבניך שלום על  (שם קכח, ו)ונחני בדרך עולם, ואידך 

ישראל, וצ"ב. והנראה, דכבר הקשו הקדמונים איך מועיל תשובה 

לחוטא, הא קיי"ל מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול. ותי' 

שבנ"י נקראים  (הובא בבני יששכר מאמרי השבתות מאמר ט')הקדמונים 

הא דבני  בנים למקום, והאב שמחל על כבודו, כבודו מחול. והנה

ישראל נקראים בנים מוכח מהא דבמתן תורה שטענו המלאכים 

תנה הודך על השמים משום דינא דבר מצרי, שהם בשמים 

קרובים יותר, ומה שלבסוף קיבלנו את התורה משום דאנו בנים 

(כמש"כ הש"ך חו"מ סי' למקום ובמוכר לבנו אין שייך דינא דבר מצרא 

וראה אם דרך רה, אף שחטאתי . זאת תהיה תורת המסוקע"ה סק"ל)

עפ"י הידוע מספה"ק שע"י תורה ומצוות יבוא האדם  עוצב בי

ונחני בדרך לשמחה, ולהיפך ח"ו ע"י חטאים בא לעצבון, עכ"ז 

ומועיל תשובה, ואם תקשה דמלך אין כבודו מחול, ע"ז אמר  עולם

שהוא הר סיני ורמז למ"ת שאז  וראה וגו' אשר אתה מראה בהר

 וראה בנים לבניך שלום על ישראלניו של מקום וזהו הוכח שאנו ב

  .שמועיל תשובה בכל עת
  כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
  סעודת עתיקא קדישא תשס"ז

    

  ')ז(שנה  ותשע" - תרומהפרשת  - "לשגיליון 



 
 

: זוג שנתגרשו או נתאלמנו האם מותר להם שאלה

עם איש או אשה ששמם כשם הראשון או  לינשא

 הראשונה?

: מקור הדבר בספר חכמת הנפש לאחד קדוש תשובה

(בעל הבני קדמון שהדפיס אא"ז הגה"ק מהרצ"א זי"ע 

וכן אם יש  (דפוס צפת דף כ"ב ע"ב)שכתוב שם  יששכר)

לאדם אשה ומתה לא ישא אחרת ששמה כשם 

הראשונה או מת בעל לאשה לא תקח בעל ששמו 

כשם הראשון וכו', וכן כתב בצוואת רבי יהודה החסיד 

באזהרות נוספות אות א', ולדעתי בגרושה גם כן שייך 

 .(דברי יציב אבן העזר סי' י"ד)זהירות זה ועוד יותר חמור 

 מרדכי שבתי איזנברגר שליט"אנו"נ ע"י הגה"ח רבי 

 00

  
  

  פיםלפרקי חינוך מא
  'ג -בדרכי הלימוד ובקנין התורה 

  

  

  אריה יהודה בלומנטל שליט"אהרב 
  משגיח רוחני בישיבתנו הק'

  

(סדר בספר 'סדר היום' לרבינו משה בן מכיר ז"ל כותב וז"ל 

"יתחיל בלימודו בנחת, לאט, מילה במילה, כדי : הלימוד)

שלא יטה מדרך הישר, ויוכל לכוין אל האמת. כי לא נמצא 

הטעות והשגיאה, כי אם בשביל שאינו מדקדק בדבריו, 

וקורא במרוצה, ואינו שוקע בעיונו. אלא מתרצה ברצי 

כסף, המובן בתחילת העיון, ובזה אפשר לטעות שאין 

הכוונה כך. אבל המעמיק משיג כוונת הענין, ומגיע אל 

  תכלית ותמצית הענין".

"הרי זה דומה לסוחט אשכול של ענבים בראשי אצבעותיו, 

 ויוצא מה שיוצא, ומשליך השאר. כי נמצא כל מה

שמוציא הוא הטפל של האשכול, והמוהל של ענבים, אבל 

 -עיקרם ותמציתם נשאר עדיין בתוכה. ומי גרם לו לזה? 

העצלות! ומיעוט ההשתדלות לסחוט בכוח בכל ידו, ואם 

אין כח בידו היה לו לדרוך ברגלו, עד שיצא ממנו 

המבוקש. ואותו יין ודאי יהיה טוב ומתוק מדבש, ויוכל 

וישמח אלוקים ואנשים. מה שאין כן  להתקיים כראוי,

העצל, שחושב להוציא יין והוציא המים בלבד, ומוציא 

שם רע על הענבים שיינם אינו מתוק ולא חזק. ומעשיו הם 

שגרמו, שלא ידע דרך סחיטת הענבים כיצד נעשה, ומפני 

  זה לא הועילו לו מעשיו".

"כן דרך הלומד, שיש הפרש רב ועצום בין המעמיק, 

על פני המים. כי זה מוציא לאור מבוקשו, ומוציא לקורא 

לאור משפטו, להבין ולהורות חוק המשפט, ותעלומה 

יוציא אור, וטועם  טעם הענין מדבש ונופת צופים. מה 

שאין כן בקורא כאגרת, כי הלך בחושך, ואומר לכל סכל 

הוא. והימים והשנים חולפים ובאים, ולא ימצא אתו לא 

א דבר מאפילה לאורה, ולעמוד על שכל ולא יושר, להוצי

עקרון של דברים, להשיג הכוונה האמיתית שלא יכשל 

  עכ"ל הזהב. בה".
  

  בעל השמועה עומד לפניו
תגובות חמות ונלהבות הגיעו בעקבות המאמרים 

הנפלאים על אופן ודרך הלימוד הנכון, ולבקשת רבים 

  אנו ממשיכים בס"ד.

הנפלאים של בעל הפעם בחרנו לפתוח טורנו בדבריו 

ה'סדר היום' שהיה מן המקובלים שבצפת בדורו של ה'בית 

יוסף' זצוק"ל, וספרו הלז נתקבל בכל תפוצות ישראל 

  כספר יסודי אשר מלא בדרכי חיים ותוכחות מוסר.

דברי קדשו המובאים לעיל, שופכים לנו אור על אופן 

הלימוד הנכון שצריך להיות בעומק ובהבנה יסודית ודלא 

ואשר עליהם  'כאגרת'ו הלומדים באופן רדוד ושטחי כאל

  ".כי הלך בחושך ואומר לכל סכל הואהוא מתבטא "

כבר בתחילת המאמר יודגש, כי אין כוונתינו ללימוד ה'עיון' 

אשר גם הוא חלק בלתי נפרד ממצוות תלמוד תורה, אלא 

על 'לימוד' נטו והוא צריך שיהיה לעומק  כוונתינו

וביסודיות, בשמיעת האוזן ובעריכת שפתיים, ובבינת הלב 

  כפי שכבר הארכנו במאמרינו הקודמים.

 (מכות י, א)כ"ק מרן אדמו"ר זי"ע הסביר פעם את דברי חז"ל 

חרב על צווארי שונאיהם של תלמידי חכמים שיושבים 

שמטפשין וכו' ולא  ועוסקים בתורה בד בבד ולא עוד אלא

עוד אלא שחוטאין וכו'. וזאת לפי שהלומד בחברותא 

מוכרח להוציא הדברים בפיו, משא"כ הלומד בד בבד 

שמעמיק ומתבונן במחשבה בלבד, וחסר לו את ה'עריכת 

שפתיים' שהוא ממ"ח קניני התורה ומבלעדיו לא יתכן 

  להגיע למצב של קנין התורה.

למה נקראת תורה שבעל  בהזדמנות אחרת ביאר מרן זי"ע

, וזאת כי הלומד חייב להוציא הדברים בפיו, וכדברי חז"ל פה

"חיים הם למוצאיהם" אל תקרי למוצאיהם אלא  (עירובין נד, א)

למוציאיהם בפה. ורק באופן כזה יכולים להיות ת"ח מובהק, 

  .(רעד"ר תצוה תשל"ג)אבל בראיה בעלמא לא קני. 

והאמורא, עליה הרחבנו  גם בענין ההתבוננות בשם התנא

במאמר הקודם, יש לציין את מה שכתב הרה"ק רבי אלעזר 

זי"ע באגרת הקודש בשם אביו הרה"ק הרבי ר' אלימלך 

מליזענסק זי"ע וזל"ק: וכך אומר אאמו"ר נ"י ששמע מרבו 

ז"ל, ואמר, האיש הזה המזכיר התנא ואינו רואה אותו, הוא 

  תמיהה גדולה עליו, עכ"ל.

 (ירושלמי קידושין יט, ב)"ע היה מצטט את מאמר חז"ל כ"ק מרן זי

כל האומר שמועה בשם אומרה יהא רואה בעצמו כאילו בעל 

השמועה עומד לפניו. ובהקשר לכך היה מספר: הרה"ק 

מראפשיץ זי"ע, שדרכו בקודש גבוהה ונעלמה מעין כל חי, 

נכנס פעם אל רבו הרה"ק מלובלין זי"ע, והתאונן שאדם אחד 

היום מאד וקנטרו בדברים קשים. שאלו הרה"ק העליבו 

מלובלין מה השיב למחרפו, וענה שנטל אותו ונשקו, כששאל 

הרה"ק מלובלין מיהו זה שמלאו ליבו לעשות כן, ענה הרה"ק 

מראפשיץ שזה היה השל"ה הק'... [כי הרה"ק מראפשיץ 

הצליח להסתיר את מדרגותיו ואת כוונתו האמיתית בהכנעה 

  רה"ק מלובלין לא ירגיש בזה].כזו, שאפילו ה

התלמידים שהיו שם בשעת מעשה ביארו כוונתו שבלמדו 

בספר של"ה הק' ראה לנגד עיניו לראשונה את בעל השמועה 

השל"ה הק' זי"ע בהקיץ, ונדמה לו שעומד נכחו ואומר לפניו 

  .תשמ"ב) - (חורש"י חיי דברי כיבושין ותוכחות מוסר. 
  

  אל תרמה את עצמך!
קרייתינו המעטירה נעקרה לאחרונה דמות מנופה של 

ייחודית ופלאית: הרה"ח ר' יצחק הלפרין ז"ל. איש חסיד 

היה אשר יראתו קודמת לחכמתו, ואשר קורות חייו יכולים 

  למלא גליונות שלמים.

אך מה שנוגע לענינינו, הינו ענין יגיעת התורה שלו ואופן 

  לימודו אשר ראוי לסקירה מיוחדת.

ין נער'ין" זה היה המוטו המרכזי שלו בחייו "זיך נישט לאז

עלי אדמות בכל מה שקשור ללימוד התוה"ק, אל תרמה 

  את עצמך. נקודה.

משחר ילדותו, עת למד בישיבות הקדושות קאשוי 

ונייטרא, כבר קיבל את התואר 'עילוי', לימודו היה באופן 

יסודי ועמוק, כשהוא מתאמץ להבין כל שורה ושורה, כל 

סוגיא הנלמדת ואינו זז הלאה עדי יהיו הדברים תג ותג מה

מחוורים כשמלה, לימים גם מינה אותו ראש הישיבה להיות 

  ה'חזר בחור' עם כמה וכמה חבריו לספסלי הישיבה.

בערגה היה מספר על צורת הלימוד היסודית שהיתה נהוגה 

בין כותלי הישיבה, כשתוך כדי לימוד והגיה בתורה היו 

ושיות של המהרש"א, מהר"ם, קולעים אל השערה ק

ומהר"ם שיף. וזה היה מהדברים הפשוטים אצליהם, וזה גם 

היה להם לסימן כי הם למדו היטב והבינו על בורים את 

הסוגיא הנלמדת, מה שנותר להם, זה רק לעיין במהרש"א 

  את התירוץ על קושיותיהם...

צורת לימוד זו ליוותה אותו כל ימי חייו עד יומו האחרון 

. גם כשהיה עובד לפרנסתו עת גר בת"א, היה משכים ממש

לפנות בוקר יושב שעות ע"ג שעות והוגה  2:00קום בשעה 

  בתורה טרם התפילה וטרם צאתו לעמל יומו.

העומד מן הצד ושומע את מתק לימודו, היה בטוח כי הוא 

יושב עם חברותא, וזאת מחמת שכל לימודו היה בצורה של 

שפתיים', הוא היה מפרט כל קושיא 'שמיעת האוזן' ו'עריכת 

ותירוץ במתק שפתיים כאילו הוא מסביר זאת ליושב מולו... 

וכך גמע מסכתות ע"ג מסכתות וסדרים ע"ג סדרים וחוזר 

עליהם בע"פ "כי אולי בערוב ימיו לא יוכל לראות" מה 

שהתברר בשנותיו האחרונות כחשש נכון, כאשר בשנותיו 

ת היה חוזר ומשנן בע"פ את האחרונות עת כהו עיניו מראו

  לימודו בבהירות מדהימה שהפליאה את כל רואיו.

מענין היה לעקוב אחר לימודיו, הוא למד בעיון רב ולא 

רימה את עצמו, אלא התעקש להבין דיבור ודיבור על 

אופנו עד דק. אם היה 'נתקע' טרם לכתו לישון באמצע 

יה תוס' ארוך, אזי למחרת היה מתחיל מהתחלה, הוא ה

'חי' את לימוד התורה ושמח עליה כמוצא שלל רב 

  בבחינת כל יום ויום יהיו בעינך כחדשים.

עקבתי רבות אחר לימודו, ובפרט בשנותיו האחרונות עת 

כבר לא ראה בשתי עיניו, והשתתף בשיעורי תורה, וזאת חוץ 

מלימודים עם חברותות קבועות. הוא היה עירני לחלוטין, 

קטעים שלמים של משניות וגמרות מותיב ומפרק, ומצטט 

כמו זה עתה למד אותם והכל מתוך ריתחא דאורייתא, לא נס 

  ליחה ולא כהתה עינו במובן הרוחני של הענין.

ר' יצחק מהווה לנו איפוא מוסר ודוגמא בכל מה שקשור 

לדרך הלימוד הנכונה אשר מתן שכרה בצידה: למען יעמדו 

  ימים רבים!
  

  טובים השניים מן האחד
הרבה עצות ותחבולות ישנם בכדי להצליח בלימוד התוה"ק 

וקנינה, להגיע אל חקר האמת ולהבין את הסוגיא על בוריה, 

ואטו כרוכלא נייזל ונייתי. אך אחד מהדרכים המיוחדים 

והעיקריים בקנין התורה, והבאה לידי ביטוי בעשרות 

מאמרי חז"ל, הינה הענין של לימוד בחברותא ובצוותא, 

ש את רעהו יעזורו, ושניהם יחדיו מגיעים אל חקר כאשר אי

  האמת ולהבנת הסוגיא ביסודיות, וטובים השניים מן האחד.

חז"ל קבעו ואמרו: "כשם שאין פרצופיהם שוין כך אין 

דעותיהם שוים", עובדא זאת, יש בה משום תועלת גדולה 

עד מאד, שהרי מה שלאחד קשה השני יתרץ, ומה שלשני 

וא מופרך, וכך מתוך דיבוק חברים, פשוט, להראשון ה

מגיעים להבנה מופלאה, לו היו לשניהם אותם דעות ואותו 

  'ראש', אזי לעולם לא יגיעו אל חקר האמת!

 הבדים אל "חרב (תענית ז, א)סימוכין לכך מצינו בחז"ל 

 בד שיושבין חכמים תלמידי על חרב, )לו, נ ירמיה( "ונואלו

והכוונה היא שע"י שעוסקים שניים  בתורה. ועוסקין בבד

וזה מקשה לזה וזה מתרץ לזה ממילא רווחא שמעתתא 

  .(עיין ב"מ פד, א)ומגיעים להבנה טובה ומועילה 

אחד המיוחדים שבכלי המשכן שפרשתינו עוסקת בהם, 

  הינו הארון. סמל התורה והעדות.

כרובים" ולמה לא כתוב  שניםהתוה"ק מצווה: "ועשית 

כרובים"? אלא הרמז בזה שבכדי להצליח  שנית "ועשי

בתורה צריך שיהיו דייקא שניים ולא אחד, ולא עוד, אלא 

שלא יהיו דומין אחד לשני שלא יסייע האחד להשני אלא 

אדרבה יקשה אחד לחבירו ועי"ז יבואו לבירור הסוגיא 

וההלכה. לו היה כתוב "שני" היה משמע שניים דומין 

לשני, ע"ד שאמרו חז"ל בשני  בדעתם, ולא יקשו האחד

שעירים שצריך שיהיו שניהם שוים במראה ובקומה 

ובדמים. לכן לא כתוב כאן "שני" לרמז שלא יהיו שוים אלא 

יקשה אחד על חבירו ועי"ז שאיש את רעהו יעזורו יגיעו 

  להבנת הלימוד.

וזהו "מקשה תעשה אותם" לשון קושיא שיקשו זה לזה 

זהו "משני קצות הכפורת" שיהיה ושיהיה מחלוקת ביניהם, ו

(עפ"י מחלוקת ביניהם מן הקצה אל הקצה ועי"ז יוברר ההלכה 

  .עיי"ש עוד) -"אורח לחיים" 



 

 

 

  

תעוררו, במאמר זה נהלך בשביל המתווה של השכמת הבוקר, ונציין כטיפה מן הים עובדות והנהגות ישרות ת אם תעירו ואם 
מגדולי וצדיקי הדורות בעניין ההשכמה והמסתעף, כשבמאמר הבא בעז"ה נמשיך ללקט נפזרים ממעשיהם של צדיקים בעניין 

  �   ההשכמה, זעיר שם זעיר שם
  - נכתב ונערך ע"י מוה"ר יקותיאל יהודה גנזל הי"ו  -

  
  
  

  

  
  

  מה הם כליו של היצר?
שמעתי עושים משל דרך מליצה, אחד היה אהוב ליצר 

הרע, ונכנס לביתו של היצר, שם מצא מניפה גדולה, 

ולצדו היה מונח פעלץ מחמם עצמות. וישאל האיש את 

חברו, מה תעשה באלה השניים? ויאמר לו, בזה - היצר

המלבוש עוטף אני את אהובי בימי החורף והצינה 

צמותיהם בשינה של שחרית, בכדי לחמם את ע

המקוררות המוטלות במיטה, בכדי שיחם להם ויתעצלו 

  לקום לעבודת בוראם מפאת עריבות ונעימות השינה.

ואילו את המניפה מניף אנכי להם בבקרים של ימי הקיץ 

הלוהטים, בכדי להעיר עליהם רוח טובה ומשב רוח של 

קרירות בכדי שתערב שנתם עליהם ושוב יתעצלו לקום. 

  י בשני כלים אלה.ולכך משתמש אנכ
  זי"ע הבן איש חיהגה"ק 

  עמ"ס אבות יג, יד חסדי אבות
  

�  אוי לך כי כלה הזמן
"כן ראינו לאדמו"ר הרב הקדוש רבן של כל בני הגולה 

מו"ה אלימלך (מליזענסק) זצוק"ל, כי תיכף בעת שניעור 

משינתו, אז בקול רעש גדול היה מדבר אל לבו ואומר 

  הזמן בשינתך...". על נפשו: אוי לך כי כלה
  זי"ע רבי קלונימוס קלמן מקראקאהרה"ק 

  פרשת תצא מאור ושמש
  

�  כבימים כתיקונם
בלונדון ישנו יהודי, אשר לאחר שנות האימים נמצא היה 

ם כ"ק מרן אדמו"ר במחנות 'שארית הפליטה' אותם הקי

הגה"ק זי"ע בגרמניה. ומספר, כי בכל יום ויום בבוקר היה 

דרכו של כ"ק מרן זי"ע להסתובב בחדרים שם ישנו 

הבחורים צעירי הצאן בכדי לעוררם משנתם. ופעם אחת 

משנתעצל לקום, אמר כ"ק מרן זי"ע בדאגה מעושה: 

" "אולי בחור זו משותק וצריכים להחיש רופא שיעוררוהו...

  כך הנהיג אותו צדיק עניין זה ועמל עליו כבימים כתיקונם.
  שליט"א הגרמ"י היילפרין

  גיליון תש"פ בצילא דמהימנותא
  

�  מלך מלכי הדמיונות

  היצר הרע הוא מלך מלכי הדמיונות:

בשעה שש בבוקר, כשרוצה הבחור להשכים קום 

לתפילה, לפתע כואב לו: הגב, הידיים והרגליים. הבחור 

מהרהר לעצמו: "אוי... איך אקום לתפילה? הרי אני ממש 

  ממש חולה! הכל כואב לי... אני גם עייף מאד..."

הבחור מנסה להתגבר וקם, מתלבש וצועד לבית 

כואב גם הכנסת ולפתע הכל חלף עבר: הגב לא 

כלום! אין לו שום מחלה... הבחור חושב  -  המעיים לא

לעצמו: אה! אה! הנה ראיתי שהכל דמיונות, היצר הרע 

צחק עלי והראה לי איך שכל הגוף עומד לפני 

 - התמוטטות, אם רק אקום מהמיטה, ולפתע הכל חלף 

  לא קרה כלום.

אך למחרת שוב... בשעה שש בבוקר: כואב לו הראש 

עיניים עצומות, והוא ממשיך לישון עד שמונה והגב, גם ה

וחצי... הוא שכח שאתמול קם לתפילה והתפלל מצויין 

בלי כאבים ואחרי התפילה עוד הספיק לנוח לשעה קצרה 

  וחזר לביהמ"ד ללא שום בעיה, עד שעות הלילה...

  אלו מעשים שבכל יום...

  מלך מלכי הדמיונות!הוא אשר אמרנו: 
  זצוק"ל שבדרוןרבי שלום הגה"צ 

  עמ' שנד קול חוצב
  

  

 

התנהגות רביה"ק מרן הדברי חיים זי"ע בקומו 

ממיטתו בבוקר, אי אפשר לתאר בכתב כלל. רק 

 אכתוב מעט מזעיר כטיפה מן הים...

אני' היה  מיד כשהתעורר ממיטתו ואמר 'מודה

צועק "נו..." ובכך היה מרמז שאחיש אליו את ספל 

המים לנטילת ידיים שחרית. וכשנטל ידיו 

הקדושים, הוריד בזריזות את רגליו הק' מעל 

המיטה ונשאר יושב כך על המיטה, והתחיל 

בעבודת הקודש כשהיכה את ידיו הק' כף אל כף 

ואף הכה בראשו הק', ובפיו דיבורים קדושים 

 אש. מלהבות

פעמים שמענו טיפין טיפין מדיבורי ההוד של מרן 

הדברי חיים בשעת הקימה, כשהיה מכריז ואומר 

 דברים כגון אלה:

"אין במציאות רק בורא אחד! והרי זה נראה לכל.  ◆

 והנני מוסר נפשי עבורך..."

"אבינו שבשמים, נתת לנו בחירה בידינו, ונתת  ◆

 דך..."לנו את התורה הקדושה בכדי שנוכל לעב

"רשע רשע (הכוונה ליצר הרע), אני רוצה רק  ◆

 לעבוד את הבורא..."

"אין אני רוצה כל דבר בעולם, כי אם לגווע עבור  ◆

 הבורא יתברך..."

כך היתה התלהבות השכמת הבוקר זו ממשיכה 

 כמחצית השעה.
 זצ"ל רבי רפאל צימטבויםהמשמש בקודש 

 ח"ב אות יח דרכי חיים

 גליון זה נדבת
 

ידידנו הנכבד והנעלה
 

 בני ברק

 

 

 נדבתגליון זה 
ידידנו הנכבד והנעלה

 
 פעיה"ק

 

 

 גליון זה מוקדש
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 צאנזע תבלין דער 
 

  ת פורים תשע"ו שע"י בחצרות החייםמגבי
  

בימים אלו פתחו בקרב הנהלת ארגון החבורות 

מגבית  - את מגבית פורים תשע"ו "בחצרות החיים" 

צאנזע תבלין', אשר במסגרת מגבית זו יעלו  'דער

ראשי הארגון את חשיבות מפעלות הארגון 

, הקדוש, הפועל כל ימות השנה, בכל עת ובכל זמן

  בתוך קהל אנ"ש ובחורי הישיבות.

במשך השבועות הבעל"ט יציג הארגון לעין כל, חלק 

מפסיפס הפעילות המפוארת המתבצעת במשך כל 

ימות השנה, הן למען תורה וחסידות במישורים 

שונים, והן למען הקשר של צעירי הצאן והאברכים 

לאילן החיים בעשיית רצונו הטהור של כ"ק מרן 

  בכל עידן ועידן, ובכל מועד וחג. אדמו"ר שליט"א

הארגון הר"ר יואל טוביאס הי"ו מוסר, כי כידוע  יו"ר

אימפריה של ממש. היא חצר הקודש צאנז  ,לכל

ממלכה מפוארת עם שלוחות הפזורות ברחבי 

 הארץ והעולם, מוסדות תורה ותפילה, חינוך וחסד

למכביר. עשרות רבות של מוסדות וארגונים,  -

, שעה שעה, כדי להרבות שעמלים יום יום

כל אלו הם  .ולהרחיב את גבולות התורה והחסידות

אשר מוסרים נפשם עבור התורה, להעמיד לגיונות 

של תלמידי חכמים אשר יפארו את כותל המזרח 

של הדור הבא, ומאירים את דורנו אנו, כל אחד 

, הוא הינו בחצרות החייםבשמו הטוב יבורך. ו

, התבלין שמעניק הארגון שנותן טעם בכל אלו

גישמאק לכל צאנזער חסיד באשר הוא, בפעילות 

חובקת עולם, כל ימות השנה, לכל אחד ובכל 

, והמפורסמות אין צריכות ראיה. במסגרת מקום

והאפשרות ההזדמנות ניתנת לך מגבית פורים 

 לפזר את התבלין ולהעניק לנו את הכח להמשיך

  ביתר שאת וביתר עוז.

ה זפעמים רבות יש בלכל, ונחיצות הארגון ידוע 

בנייה של דור  -וכתוצאה מכך נפשות ממש  תהצל

ועל מנת לעמוד אכן ביעד זה, נערכים שלם. עתידי 

במהלך השנה חבורות שבועיות לאברכים ובחורים; 

מבצעים במשך כל השנה בקרב תלמידי הישיבות 

ובני החבורות; החדרת שמיעת וכתיבת הפלפולים 

יט"א בימי החנוכה; ישיבת של כ"ק מרן אדמו"ר של

בין הזמנים מוסיף והולך; סדרי לימוד מיוחדים 

תעמולה ביומא דפגרא במהלך השנה, מלבד ה

לעידוד לימוד התורה בימי השובבי"ם  דקדושה

ושאר פעילות הקודש , ובמבצע 'מנחת ביכורים'

אחרי זה, וכך אנו מגיעים לידי  כיםהציבור נמשש

כות פסח ביומי ; לימוד הלעידוד לימוד התורה

 דניסן; שופר הארגון בטאון 'באוצר חיים'.

בשנים עברו, מאות רבות מאנ"ש זכו לקחת חלק 

במגבית המיוחדת שנערכו קודם יום הפורים, אלפי 

שמות מארה"ק ומחו"ל זכו להכנס אל הקוויטל 

הקדוש שהוגש בעצם יום הפורים אל כ"ק מרן 

"ר יואל אדמו"ר הגה"ק שליט"א ע"י יו"ר הארגון, הר

טוביאס הי"ו. כאשר בעיצומו של יום יקבל כ"ק מרן 

אדמו"ר שליט"א את ספר הקדוש, ויאציל מברכותיו 

הקדושות לכל נדיבי העם שיחלצו חושים לעמוד 

  לימין המפעל הקדוש "בחצרות החיים".

הנהלת בחצרות החיים פונה בזאת לכלל אנ"ש 

ור! שיחי', אנא עזרו לנו לפזר כראוי את התבלין. זכ

  עט תבלין ניתן למתק את כל הקדירה.במ

צאנזע חסיד! הצטרף עכשיו לכלל אנ"ש המפזרים 

את התבלין, ובכך זוכים להעמיד לגיונות לגיונות 

של ת"ח, בתים נאמנים לה' ולתורתו, וטול חלק 

ברבבות שעות רצופות דפי גפ"ת חסידות והלכה 

מיוחדים של המוני אנ"ש הנלמדים במבצעים ה

הנערכים ע"י בחצרות החיים, ובהפצת אור 

החסידות ובקיום צוואתו הק' של כ"ק מרן זי"ע 

לפרסם מדברי תורתו בישראל. בסכום סמלי של 

ש"ח בלבד, או במסגרת שאר אפשרויות  180

'נציבי חודש' או 'פרנסי התרומה, של רכישת 

המיוחד. פנה עוד ההתרמה בדף מפורט כשבוע', 

יואל טוביאס הי"ו בפלא' היום להר"ר 

  , ותן לנו את הכח להמשיך.054/8433100

'ביכורים מנחת' מבצע ופרטי סדרי

◆ ק"הגה ר"אדמו מרן ק"כ בבית השמחה עת הגיע עם 

 בן נטע נתן מאיר מורינו החתן נישואי שמחת, א"שליט

, דחדוותא עידנא בהאי, א"שליט הישיבות ראש מורינו

 מנחת"ה מעמד את זו בשמחה גם לערוך אנו נערכים

 מרן ק"כ שמחות עם למסורת הפך כבר אשר", ביכורים

 כח לו מוסיף שזה בקדשו שאמר וכמו, א"שליט ר"אדמו

  .לשמחות נופך ומוסיף, וחיל

◆ עשינו רבינו" הנשגב מעמד"ה בעת יחדיו נכריז, זו בשנה 

 ם"השובבי בימי רצופות השעות בלימוד, הורתנו אשר ככל

 ר"אדמו מרן ק"לכ ובמסירתם, הכתב ג"ע ובהעלותם, ת"ת

  .השנים כל משך בנו מחדיר אשר כפי, א"שליט

◆ דעם" על הגרלות שני עוד ה"אי נערוך, זו מבצע במסגרת 

 ספר כל א"שליט מרן יאמר בו אשר", תהלים רעבינס

. תצוה תרומה' פר בשבועות הבוקר באשמורת התהלים

'. א אדר ו"ט תשא כי' פר' ג ביום ה"אי תערך ההגרלה

  .לבחורים שבועית והגרלה, לאברכים שבועית הגרלה

◆ תרומה' בפר שבוע בכל שעות 52 מעל הלומדים כל 

  ". תהלים ס'רעבינ דעם" על המיוחד לגורל יכנסו ותצוה

◆ אברהם' ר ח"הרה ק"המשב י"ע ייערך ההגרלה מעמד 

  .החיים בחצרות וראשי, א"שליט דייטש

◆ הרוחנית הנהלהה לידי למסור יש השעות סך את 

 לידי או, 09/8848014 פקס' למס או. ובכוללים בישיבות

' פר' א יום עד, 054/8433100' בטל ו"הי טוביאס יואל ר"הר

  .הערב בשעות תשא כי

◆ לראשי שמותיהם את למסור יכולים החבורות בני 

  .ואתר אתר שבכל א"שליט החבורות

◆ מהלך בכל רצופות שעות 450 מעל שלמדו אלו כל 

 בעת א"שליט מרן קמי לעבור יזכו, ת"ת ם"שובבי שבועות

 קוויטעל ולהגיש הביכורים מנחת" של הנשגב המעמד

  .שלמדו השעות סך חקוק בו אשר

◆ ת"ת ם"השובבי ימי במהלך שעות 300 מעל הלומדים 

  .א"שליט מרן ק"כ מידי' הילולים פרי' לקבל יזכו

◆ פרשת' א מיום החל שעות 72 פ"לכה הלומדים כל 

" הזכרון ספר"ב להיכלל יזכו, השמחה לימי ועד, תרומה

 הגשת מעמד בעת א"שליט מרן לפני שיוגש המיוחד

  .ביכורים מנחת

◆ לידי בישיבות למסור יש הנלמדות השעות סך את 

  . כך על הממונים לידי או, הרוחנית ההנהלה

' ו ויקרא' פר' ד ליום עד ורק אך למסור ניתן השעות את  ◆

  '.הזכרון ספר'ב כראוי לסדרם שנוכל כדיב', ב אדר

◆ ם"השובבי ימי במשך שעותיהם סך את שמסרו אלו גם 

 סך את ימסרו, שעות 450-מ למעלה שצברו אלו וגם, ת"ת

  .הממונים לידי השעות

◆ מיוחד קוויטל ויקבל, שעות 450-מ למעלה שצברו אלו 

 ושם שמותיהם ואת הכללי שעותיהם סך את ימלאו בו

 החל, הממונים אצל לקבל ניתן יהיה הטפסים את -, אביהם

  .'אויפרוף שבת'מ

◆ כל עם, המלא' צעטלעך שעות'ה את להעביר ניתן כ"כמו 

  . המפורטות הלימוד שעות

 אחר עקבו, ת"בעזהשי בהמשך יפורסמו נוספים פרטים

   .המודעות


