
 

 

  
  

  

  כח נדבת המשכן מאיר
  עד סוף כל הדורות

 אלה פקודי המשכן משכן העדות אשר פקד על פי משה

עיקר כונת מלאכת המשכן היה כדי שישרה בארץ . (לח, כא)

להיות מקום להשראת השכינה והיה צריך לזה הכנות 

וקדושות גדולות, והתורה העידה על ישראל שהיה להם 

באהבה רבה וביראה גדולה,  השתוקקות והתלהבות גדול,

אשר ע"י כוונתם ואהבתם ויראתם, המשיך השכינה למטה 

על כל מעשיהם והותיר עוד קדושה ע"י מחשבתם להמשיך 

גם כן קדושה לדורות הבאים ג"כ, שיאירו עלינו, עד סוף כל 

הדורות מאיר לנו בעת לימוד התורה של מלאכת המשכן, 

אהבה ויראה שלהם,  ונדבת המשכן מאיר לנו ללבבינו גודל

עד שיאיר לנו ג"כ איזה הארה בעת לימוד מעשה המשכן 

רה הזאת, רק למשוך עלינו מעט קדושה, בכל עת לימוד התו

לכוין בעסק התורה באהבה ויראה  שצריך לזה כוונת הלב

גדולה כדי להמשיך הקדושה הזאת עלינו, כמו בעת שהיה 

גדולה, כדי הדבר בפועל, ומשה בכותבו בתורה הניח קדושה 

שנוכל לעורר לבבינו בעת עוסקינו בפרשיות אלו במעשי 

המשכן, כדי להמשיך בכל דור ודור קדושת המשכן בעת 

  לימוד הפרשיות אלו.

אבל לזה צריך אדם התעוררות גדול בכל שנה ושנה, בעת 

עוסקו בפרשיות אלו, וצריך ללמוד בכל שנה ביתר תשובה 

ך לפסול את הלימוד ואהבה ויראה משנה שעברה, ע"כ צרי

שלמד באשתקד ולמצוא לו איזה חסרון בלימודו וילמוד 

עתה ביתר שאת ועוז ותשובה יתירה אולי ימצא הקדושה זו 

אלה פקודי המשכן  -למשוך עלינו קדושת המשכן. וזהו פי' 

, ר"ל שצריך לפסול מעשיו הראשונים שלמד משכן העדות

 - פי משה אשר פקד עלעד עתה מצות המשכן, כדי שימצא 

מעשי המשכן שנגנז בתורה שזה עבודת הצדיקים הנלוים 

אל ה' בעבודתם שממשיכים ע"ע ע"י התורה הקדושה בעת 

  לימודם השראת השכינה.
בפרשתן, עיי"ש הדברים שמרחיב ביותר לבאר ענין זה  מאור ושמש

     והדרך לזכות לזה, עיי"ש.

  ע"י שיהנה הצדיק מנכסיו,
  נמוכותיש תיקון אפי' לנשמות 

ידוע  . (לח, כח) ואת האלף ושבע מאות עשה ווים לעמודים

משאחז"ל שהיה נשכח ממשה מה שעשה מאותן השקלים 

עד שעמדה וי"ו נגדו ונזכר שהם ווים לעמודים, והענין הוא 

כי שרשן של ישראל ס' ריבוא נשמות מגד אותיות התורה, 

ישרא"ל ר"ת יש שישים ריבוא אותיות לתורה, והנה לכל 

אחד חלקו בתורה למעלה. אמנם יש נותרים שנשמותיהם 

מקליפת נוגה הסמוכה לקדושה ולהם אין להם חלק בתורה 

ולא אות מס' ריבוא האותיות, ומ"מ יש תקנה במהנה לת"ח 

מנכסיו, דמניה ומניה מסתייע מילתא שע"י הע"ה עוסק 

הת"ח בתורה ונעשה צדיק יסוד העולם, ואלו הם האלף 

יתרים על ס' ריבוא לא ידע משה למצוא  ושבע מאות שהיו

להם תקנה עד שעשה מהם ווים לעמודים שיתלו בהם 

  עמודי עולם כנ"ל.
ם שמאריך לבאר שהתקנה לעמי ניעיי' הדברים בפ תורת משה

הארצות הוא ע"י שיהנה לת"ח מנכסיו ועי"ז נחשב כאילו מדבק 

 בשכינה.

    

  ע"י שעושה ככל שיכול,
  ה' מסייעו להשלים

כל עבדת משכן אהל מועד, ויעשו בני ישראל ככל ותכל 

ונראה דמלמדינו . (לט, לב) אשר ציוה ה' את משה כן עשו

דעת איך הבא ליטהר מסייעים אותו וכל מה שהתשוקה 

מתרבה בעשיית המצוות, ה' יתברך למשען לו לגמור 

  המצוה, הגם שהוא כמעט מן הנמנע, ה' יתברך עוזר לו.

כת המשכן היתה למן הנמנע ומשמיענו זה הפסוק דמלא

למין האנושי שתעשה כל ידו, וכבר ידעת שכמה וכמה 

ענינים היה דרך נס, כמו הבריח התיכון וכיוצא, רק להיות 

גודל תשוקתם לקיים רצון יוצרם, עשו מה שהוא בחוקם 

וכוחם, והאמינו בה' ובטחו בישועתו ועי"ז נגמרה העשיה 

, 'ותכל' מלשון מועד'ותכל' כל עבדת משכן אהל וזהו שאמר 

'כלתה' נפשי, שכל עבודת המשכן היתה בתשוקה רבה, וע"י 

  .ויעשו בני ישראל ככל אשר ציוה ה'כן, 
  בפרשתן. אגרא דכלה

  

  

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

  
  

  שכן רק ע"י עסק התורהקיום המ
, (לח, כא)אלה פקודי המשכן משכן העדות אשר על פי משה וגו' 

והנראה בביאור הכתוב עפ"י מאי דאיתא "לא חרבה ירושלים ולא 

חרבה ביהמ"ק אלא בפשעה של תורה וכדכתיב על עזבם את תורתי 

(שמו"ר נא, אשר נתתי לפניהם", ולכן יובן מאד מאי דאיתא במדרש 

נכנס משה אצל בצלאל, ראה שהותיר מן המשכן, אמר לפני  ב)

הקב"ה רבש"ע את מלאכת המשכן והותרנו, מה נעשה בנותר, א"ל 

 (עי' תורת משה לח"ס בפרשתן)לך ועשה בהם משכן לעדות, וביארו 

דהמכוון שיבנה ביהמ"ד, ויל"ב הענין בזה, אך עפי"ז יובן כי כשהקים 

מדרש שיעסקו שם בתורה. שרק משה המשכן הלך ובנה  מיד בית ה

בכח זה יהיה קיום למשכן וכאשר לא יעסקו בתורה ח"ו לא יהא 

פקודי לשון חסרון,  אלה פקודי המשכןקיום למשכן, ויורמז בכתוב, 

משכן העדות היינו למה נחסר המשכן ולא זכינו להגאל, ומתרץ 

לשון חסרון כנ"ל, היינו שחסר ממשכן העדות שהוא  אשר פקד

, על פי משהשהוא ריק מלומדי תורה ומי הם הגורמים לזה ביהמ"ד 

שע"י שמתעצלים הם בלימוד  (שבת קא, ב)הת"ח המכונים משה 

  התורה נמשך עיכוב הגאולה.

, מתי נזכה לזמן פקידה אלה פקודי המשכןוי"ל לאידך גיסא 

משכן העדות אשר ולראות ביהמ"ק שנתמשכן בעוונותינו, כאשר 

על נתמיד בלימוד התורה, והסיבה לכך שנפקוד הביהמ"ד ו פקד

(תרגום ירושלמי, שמות יב, כי הגאולה תהא בזכות משה  - פי משה

 (אוה"ח שמות כז, כ)והוא אינו חפץ לגאול עם בטלנים מן התורה  מב)

  על כן בהכרח להרבות בלימוד התורה.
  ה'שפ"ח רעוד"ר מאמר  כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק זי"ע

יבואר מה שהקשו היאך הותר לבנות מהמשכן  עיי"ש דברי רבינו דלפי"ז

ביהמ"ד, הא אסור להוריד מקדושה חמורה לקדושה קלה, ולפי"ז א"ש כי 
הא בהא תליא ורק בחיזוק עמודי ביהמ"ד יש קיום. ועיי"ש עוד נוראות 
דברי רבינו בחומר איסור ביטול הזמן מד"ת וביותר בחודשי ניסן ותשרי 

  יעים על כל השנה.שהוא זמן קדוש ביותר והם המשפ
  

  ויחיד דייח כל בתוך הוא המשכן בניית עיקר
וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אותה כאשר ציווה ה' כן עשו 

. וצ"ב הכפל לשון כן עשו, וברש"י ויברך (לט, מג) ויברך אותם משה

אותם משה אצר להם יה"ר שתשרה שכינה במעשה ידיכם, ויל"ב 

  מדוע דייקא זה הברכה.

דהנה עיקר בניית המשכן אינו להקים הבנין על מתכנתו  והנראה

אלא כדאיתא בזוה"ק ציורא דמשכנא ציורא דברנש והיינו שכלי 

המשכן הם דוגמת איברי האדם וצריך האדם לעשות משכן ובנין 

לה' וכדברי החרדים בפיוטו בתוך ליבי משכן אבנה לו וכן איתא 

לא בתוכם בתוך כל במדרש עה"פ ושכנתי בתוכם, בתוכי לא נאמר א

אחד ואחד, ורק מי שקידש וזיכך איבריו וגידיו וקנה בתוכיותו 

  משכן לה' היה זכאי להרים נדבה ותרומה למשכן ה'.

והיינו  וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אותהוזה"פ בקרא 

כאשר ציווה שהקדימו ועשו בתוך ליבם משכן לה' והמשיך לאמור 

קדמה זו הרימו את תרומת ה' ולכן והיינו שבאופן וה ה' כן עשו

בברכת יה"ר שתשרה שכינה במעשה ידיכם  ויברך אותם משה

והיינו שיזכו להשראת השכינה בתוך גופם שזהו התכלית הנרצה 

  מהקמת המשכן.
  ס"אתש עתיקא קדישאסעודת  כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

    

  ')ז(שנה  ותשע" -  פקודיפרשת  - דל"שגיליון 

 ראשי החבורות                    ההנהלה                  בני החבורות הק'



 
 

דהמנהג פשוט : ברמ"א אבן העזר סי' נ"ה סעי' א' שאלה

עכשיו לקרות חופה מקום שמכניסין יריעה פרוסה על גבי 

כלונסות וכו', האם לשונו על "גבי" כלונסות דווקא או אם 

 מחובר מהצד גם כן טוב?

: באזהרות מהגה"ק מבוטשאטש זצ"ל שנדפסו תשובה

בראש ספר שו"ת נטע שעשועים באות ב' הזהיר שלא 

הקנים רק שיהיה על יהיה החיבור של היריעה מן הצד של 

גבי הקנים, שיהיה כצורת הפתח, שעל ידי זה הוי ליה 

"בית" חתנות, ורמיז לה עוד בספרו עזר מקודש באבן 

העזר שם, ועיי' בשולחן העזר סי' ז' סעי' ג' סק"ד שהביא 

שהאריכו בזה ומהגה"צ מוה"ר הלל מקאלמייא זצ"ל 

י' קע"ג (דברי יציב או"ח סשפסל חופה שהיה היריעה מן הצד 

 .אות ד') [עי' בספר ברורי הלכות סי' מ"ו באריכות בזה]

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

 00

  נו שמעבר לים, שנמנע מהם האפשרותטללי תחיה וחיזוק לאנ"ש אחי
  שמעו ותחי נפשכם. -להשתתף בפועל בשמחת הצדיק 

  
  

  

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

  

ברגשי גיל ובחרדת קודש, ולאחר הכנה דרבה, אנו עומדים 

על מפתנה של שבת ה'אויפרוף', שהינו אות ה'פתיחה' של 

ימי השמחה הקרבים ובאים, שמחת נישואי נכד כ"ק מרן 

בעיצומם של ימי חודש אדר אשר מרבין אדמו"ר שליט"א, 

  בו בשמחה.

טרתא היא. לפי ושמחת בית צדיקים לאו מילתא ז

המובא בספה"ק הרי ששמחה בהיכלו של הצדיק בכוחה 

להשפיע שפע של בני חיי ומזוני רויחי, ישועות ורפואות 

  וכל מילי דמיטב.

(פר' פנחס ובפרט לפי המובא בספה"ק, ומקורו מהזוה"ק 

שהאבות הק' יורדים למטה לזה העולם בשמחת  רי"ט, ב)

צאצאיהם, וכלשונו הק': "קוב"ה איעקר להון מגן עדן 

ואייתי להון לההוא חדוה לנטלא חולקא דחדוא עם קוב"ה 

ושכינתיה". ע"כ. וידוע גם מה שהתבטא הרה"ק מאפטא 

זי"ע בעת היותו על החתונה הגדולה באוסטילא, אשר 

שבאו להשתתף בשמחה  כידוע היה שם קהל של רבבות

זו, ואמר הרה"ק שהיה אז זקן הדור וראש המחותנים: 

"דער עוילעם פון אויבען איז אסאך גרעסער פון דער 

עוילעם פון אונטען" כלומר הקהל שבא מלמעלה מעולם 

 - העליון להשתתף בשמחה, גדול יותר מאלה שלמטה. 

הרי שא"כ מדובר בעת רצון נפלאה ביותר, ואשרי מי 

כאן ותרמילו בידו שבא ל

לשאוב מלוא חפניים 

השפעות דקדושה וכל 

מילי דמיטב ברוחניות 

  ובגשמיות.

הדברים האלו ידועים 

ומפורסמים וכפי שכבר 

הרחבנו בעבר במדור זה על גודל ההשפעות הנשפעות 

בשמחת בית צדיקים והמפורסמות אינן צריכות ראיה. 

ול ה"ה ובאשר על כן כולם נקבצים ובאים לאותו יריד גד

שמחת בית הצדיק המשפיעה על כל מי שנוטל בה חלק 

  וחבל, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול.

ברם, דא עקא, כי לא כל הרוצה ליטול חלק וחבל בשמחת 

בית הצדיק, היכולת בידו. ישנם את אלו הנמצאים במדינות 

הים ואין באפשרותם ליטול בפועל חלק בשמחה, וישנם גם 

או שום סיבה שהיא, אינם  את אלו אשר מחמת אונסם

יכולים לבוא ולהשתתף בשמחת הצדיק ונפשם עגומה 

עליהם והם זועקים מעומק ליבם: "למה ניגרע", וכי למה 

יגרע חלקנו מאותם השפעות טובות הנשפעים משמחת 

  רבינו ואנו אנא אנו באים!?

לאלו ושכמותם מיועדים השורות דלהלן אשר יש בהם 

ורה, ולהאיר את הענין באור בכדי לשפוך טללי תחיה וא

  יקרות כפי שעיניכם תחזינה מישרים.

  

  או שהיה בדרך רחוקה
ענין ההתקשרות אל הצדיק הינו אחד מיסודות החסידות. 

ואעפ"י שענין ה'הדבק בחכמים ותלמידיהם' כבר מופיע 

, עכ"ז (עי' כתובות קיא:. רמב"ם דעות פ"ב ה"א)בחז"ל וברמב"ם 

בהגלות אור נגוהות דרכו הקדושה והטהורה של מרנא 

ורבנא הבעש"ט הק' נתגלה ונתחדד הענין הלז ביתר שאת 

ועוז, וגודל ההכרחיות והנחיצות לכאו"א, קטן כגדול, 

כי להיות דבוק ומקושר בכל לבו ונפשו לצדיק אמת "

בלתי דיבוק חכמים שבדור, איננו באפשרי להיות קיום 

  .)שרה חיי רת שלמה,(תפא" לעולם

מובא בספה"ק כי השתלשלות השפע בא יותר ע"י הצדיק, 

ואלו המקושרים אליו יכולים ליהנות יותר מהשפע 

: "לפיכך דרוש ח) -(בדרשותיו המושפע על ידו, כדברי הר"ן 

בהימצא לחכמים ולחסידים בדורות, יהיה השפע שופע 

 עליהם ובאמצעותם אפשר שיהיה שופע על כל המוכנים

וכל שכן לאותם שהם מתקרבים אליהם מבני דורם, 

". לכשנתבונן בד"ק נראה כי נקט ב' ומשתתפים עמהם

  לשונות 'מתקרבים' ו'משתתפים' הלא דבר הוא.

ההתקשרות אל הצדיק הינו ענין רוחני ונפשי בבחי' "ונפשו 

קשורה בנפשו" ובאשר על כן אין מן ההכרח שההתקשרות 

והצדיק ברוח קדשו מרגיש תהיה תמיד פנים אל פנים, 

זאת, וכמים פנים אל פנים, משפיע לו ברכות וישועות 

ממקום הימצאו. ויש בזה אריכות גדולה בספרי החסידות, 

: (ח"ג סי' תע"ב)אך בא וראה מה שכותב הרדב"ז בתשובותיו 

"עוד אמרו בספרי החכמה כי בהיות האדם מתכוון אל רבו 

ויחול עליו מהשפע ונותן אליו לבו תתקשר נפשו בנפשו 

אשר עליו ויהיה לו נפש יתירה ...וכ"ש אם הרב מתכוין גם 

  הוא וקרא זה אל זה להשפיע וזה לקבל" וכו', עיי"ש עוד.

הרי שלך לפניך כי עיקר הקירבה תלוי במחשבתו וכמו 

דמיתאמרי משמיה דהבעש"ט הק' כי במקום שמחשבתו 

של אדם נמצאת, שם הוא נמצא, זהו א"כ גם כוונת קד' של 

הר"ן שנקט הני תרי לישני, "מתקרבים" יורה על התקרבות 

אל הצדיק בפועל ממש, ואילו "משתתפים" יורה על 

  ב הלב, והבן.השתתפות מרחוק בקירו

הרה"ק מרוזין זי"ע פי' 

"איש  תובפעם את הכ

איש כי יהיה טמא נפש או 

שהיה בדרך רחוקה וגו'", 

אפי'  (פסחים צג, ב)ובחז"ל 

חוץ לאיסקופת העזרה. 

שהענין הוא כי יכול להיות 

שהאיש יהיה סמוך לבית המקדש. ולהיות נקרא בדרך 

ש, הגם רחוקה, יען כי נפשו טמאה, ומי שהוא טהור נפ

כי רחוק מאוד, עכ"ז לא יהיה בדרך רחוקה, כי כל דבר 

  תלוי ברצון האדם ובמחשבתו!

  

  מריחוק מקום וקירוב הלב
לאור דברים אלו, כל אלו הנאנסין לבוא אל שמחת הצדיק 

בגופם, הרי שברוחם ובנפשם יכולים גם יכולים להתקשר 

כך גודל  בשמחת הצדיק, וכגודל ההתקשרות רוחא ברוחא

  ההשפעה הנשפעת להם!

הלום ראיתי מכתב קודש שכתב כ"ק מרן אדמו"ר זי"ע 

בחודש סיון תשמ"ב עת השיא את בתו עב"ג חדב"נ הגאון 

רבי שאול יהודה פריזנט שליט"א באדמת אמריקא. מרן 

זי"ע שמע שמתעתדים רבים מאנ"ש מארה"ק לבוא 

שם  לאמריקא על החתונה, או אז כתב אליהם איגרת קודש

ותחת זאת מבקש מהם להימנע מזה, ולאחמ"כ כותב: "

אבקש שיתאספו ידידינו ואנ"ש הי"ו שבארה"ק לקרית 

צאנז ביום החתונה לשמוח עמנו במשתה ושמחה וקרבת 

הלב, ואשימה דעתי וכוונתי אליכם כאשר לא תבואו יותר 

  ".מאשר אם תבואו ותהיו פה

יהם של עם פרסום קריאת הקודש בוטלו על אתר נסיעות

ציבור החסידים הגדול שהתכונן לנסוע לחתונה. ולבקשת 

קדשו התקיימה אכן בקרית מלך רב התכנסות וסעודת 

מצוה גדולה בליל החתונה, כשאין לי שום ספק שכל אלו 

אשר נצרכו לישועות ורפואות נושעו ונרפאו ע"י 

ההתקשרות אל רבינו זי"ע מריחוק מקום וקירוב הלב, וכפי 

(עפ"י גליונות "ואשימה דעתי וכוונתי אליכם"!  שכתב אליהם:

  .'צאנז' סיון תשמ"ב)
  

  סעודת רבי עקיבא אייגר
להשלמת היריעה נציג כאן ווארט יקר שיש בו כדי להאיר 

: ובני בנימין (בראשית מו, כא)את הענין באור יקרות. בתוה"ק 

שלא  -וחופים  (בראשית רבה צד, ח)ופים. ובמדרש בלע וגו' וח

ראה בחופתי ולא ראיתי בחופתו עכ"ל. מיתאמרי בשם גדול 

אחד שהקשה דלכאורה למה קראו לו בשם 'חופים' שהוא 

שם חיובי המורה על היותו בחופה, ותירץ דאדרבה זהו 

הרבותא דאע"ג שלא השתתף בגופו אצל חופתו, מ"מ בלבו 

שמחתו מריחוק מקום וקירוב הלב, היה שמח ומשתתף ב

והשתתפות כזו חשובה יותר מהשתתפות הגוף בעלמא, 

ולזה שפיר קרא אותו חופים, כי היה חשוב אצלו כאילו הוא 

באמת השתתף בחופתו עכ"ד. ובספר אהלי צדיקים נדפס 

מכתב מהרה"ק ר' משה מקאברין זי"ע, שהתנצל על שלא 

"ל: "ותאמינו יכל להשתתף בשמחת נישואיהם, וכתב וז

שלבבי ודעתי יהי עמכם בשמחתכם מפה, וטוב יותר ממה 

  שהיו מקורבים הגופין" עכל"ק.

ויש להביא את המפורסם בשם "סעודת רבי עקיבא אייגר", 

שהיא סעודה שהידידים והקרובים ממקומות רחוקים 

שקשה עליהם להשתתף בשמחה בגופם, חוגגים במקומם 

מקור הדבר הוא ממה בעת החתונה, ונקראת כן משום ש

שכתב לו  (סימן כ"ט)שמובא בתשובות רבי עקיבא אייגר 

דודו הגאון רבי בנימין וואלף איגר זצ"ל לקראת חתונתו 

עבידנא יומא טבא לרבנן, היום יום המוגבל לאפריונך וז"ל: 

בן אחותי חביבי כלבבי, אשר אקוה כי ימלא היום כאשר 

וחוגגים בהאי יומא,  נועד, חכמי העיר פה כולם מפגרין

כולם קרואים והולכים כהולך בחליל בעזוז אהבתם אליך, 

אל המשתה אשר עשיתי להם, כולנו שמחים בשמחתך 

אוכלים ושותים חמרא וחייא לך בן אחותי, גילת לבבי 

משושי ושמחתי וכו' עכ"ל. ואכן כתב לו הגרעק"א זצ"ל 

מכתב בחזרה וז"ל: לכבוד מר דודי ומסרפי, מיודעי 

ואלופי, הגאון רבי בנימין וואלף נ"י, תודות אלף אל אדוני 

בי והוא על הדבר אשר עשה לשמוח ביום שמחתי בפומ

  עכל"ק. וכו'אות נאמן על עזוז אהבתו 

וכזה מובא בקונטרס אמרי שפר, דכשהכניס הרה"ק ר' 

לחופה את בתו  (בעל החקל יצחק)יצחק אייזיק מספינקא זי"ע 

(אביו של כ"ק ש הורוביץ זצ"ל הי"ד עם הגה"צ ר' אברהם אבי

, שלח סכום מיוחד אדמו"ר ר' שמואל צבי מספינקא זצ"ל)

בו הוא מבקש שיערכו סעודה  -לירושלים, בצירוף מכתב 

של מצוה באותו יום, ויזמנו אליה איזה הגונים מאוהבי 

ביתו, שישמחו אז ביום שמחתו, ויברכו את הזוג שיהיה 

עה טובה ומוצלחת, ויזכה לראות זיווגם עולה יפה, ויהיה בש

נחת מהם ומכל יוצ"ח ע"כ. ובספר כתר שם טוב מובא בשם 

רבינו הבעש"ט הק' זי"ע שאמר בזה"ל: דער שמחה און 

  רייט זיך מיט דער שמחה פון נאך אברכה וואס א איד פ

תודות אלף אל אדוני על "
הדבר אשר עשה לשמוח 
ביום שמחתי בפומבי והוא 

 "אות נאמן על עזוז אהבתו
 



 

 

 

מעשה בשני בני אדם שהיו עושים במלאכה בעסקו של אדם אחד. אחד מאלה כך היה דרכו: הוא נהג לקום 

ריזות בבוקר בבוקר, לבוא לבית הכנסת מתפלל בנחת ואף מספיק להשלים את חוק לימודיו. משם פנה אל בז

ביתו לפת שחרית שבסיומה בירך הוא ברכת המזון בכוונה מרובה. משם מיהר הוא מלאכתו, מחמת הזריזות 

ותר לו עוד כמה שעות שהיתה זרועה בו עוד מהשכימו קום, מיהר הוא לסיים את קצבת מלאכתו היומית, כך שנ

ביום בהם היה משתכר מעבודות מזדמנות וגורף לכיסו כסף נוסף. לאחר מכן היה הוא פונה לתפילת מנחה 

 וללימוד עד הלילה, אשריו ואשרי חלקו, חייו מתוקים מדבש.

לא כך דרכו של חברו: עצלן היה הוא וקשור ליצועו בקשר של קימא, ורק כשהשעה התאחרה עד למאד וחשש 

הוא שמא לא יספיק להגיע בזמן לעבודת הכפיים ולא יהיה לו מהיכן לכלכל את פיות הילדים הרעבים, עוללים 

השואלים לחם. קפץ מעל מיטתו, התפלל בחטף ובהבלעת מילים ובדרך כלל בלי מניין כהלכה... אם התמזל 

לו, העצלות של הבוקר בתוככי מזלו הוא עוד הספיק להכניס משהו לפיו... לעבודתו הוא היה מגיע ישנוני כו

עצמותיו, אשר על כן היה יושב שעות מרובות עד שסיים את מכסת העבודה היומית, ולא די שלא נותר לו פנאי 

 להרוויח פרוטות מכובדות מעבודות אחרות, אף לא הספיק לחטוף מעט לימוד התורה, מעט רוחניות...

 ו בזריזות, לבין מי שמתעצל ונשאר עוד מעט במיטתו...זהו איפה ההבדל, בין מי שמשכים קום לעבודת בורא
 זי"ע הבן איש חיהגה"ק 

 עמ"ס אבות פ"ג מי"ד חסדי אבות

  

מאמר זה, הרי הוא החותם את מאמרי העובדות והסיפורים מבית מדרשם של רבוה"ק זי"ע בענייני השכמת הבוקר, שביבים ונגוהות משעות 
  השחר בצילם של שרפי מעלה. במאמרים הבאים נמשיך בעז"ה בשאר ענייני ההשכמה�

  מוה"ר יקותיאל יהודה גנזל הי"ונכתב ונערך ע"י  

  
  
  
  

  

  
  

  זקניך ויאמרו לך�

עלינו ללמוד מהיהודים מהדור הקודם, כמה היה עניין 

ההשכמה רגיל ומושרש אצלם באופן נפלא. יהודי 

פשוט בא בימים נכנס אלי, ותינה בפני את כאבו: "רבי, 

חזקני נא, אמצני נא, הנה נא זקנתי ואיני יכול לקום 

מה כפי שהייתי רגיל לקום עד הנה...", בהשכ

משבררתי אצלו מתי היה נוהג להשכים עד עתה? ענה 

לי היהודי, כי עד עתה נוהג היה לקום בשעה אחת אחר 

חצות, אך בזמן האחרון ריבוי השנים מקשה עליו והרי 

הוא משכים אך לאחר השעה שתיים... הרבה יש לנו 

א עלייה ללמוד מאלו היהודים מהדור הקודם... ל

ל'מפטיר' צריכים הם, ולא ישיבת כותל המזרח 

בעוכרם, כואב להם מדוע כבר אינו יכול להשכים קום, 

  ומחמת הזקנה הרי הוא נאלץ לקום "מאוחר".
  זי"ע הישועות משה מויז'ניץכ"ק האדמו"ר 

  עמ' פ אעירה שחר

  
  השכמה בזכותו של סנדלר

ממול לביתו של הרה"ק השר שלום מבעלזא זי"ע 

התגורר סנדלר, איש פשוט. אותו סנדלר היה משכים 

קום לפנות בוקר לעבודת כפיו, והרה"ק שהיה מתעורר 

מקול נקישת קורנסו של הסנדלר, היה אף הוא קם 

ממיטתו ופונה ללמוד תורה עד שיאיר השחר ועד 

מן הימים נכנסה מחברתו הטהורה, הרבנית  בכלל... ביום

מלכה ע"ה אל חדרו של בעלה הקדוש ואמרה לו, מה לך 

לחכות שהסנדלר יעירך בנקישותיו, הנה קח לך בכל יום 

להשכים מקודם לסנדלר... משכך, התחיל השר שלום 

להשכים בכל יום מקודם לסנדלר, וקבע זה שקבע 

של קדושה  לעצמו לקום מקודם לסנדלר נתן בו כוחות

להשכים לעבודת בוראו... לימים נפטר הסנדלר לבית 

עולמו, הפטיר אז ה'שר שלום' ואמר: עד הנה שהסנדלר 

היה כאן בכדי לגרום לו להתעורר מוקדם לעבודת ה', 

היה לו סיבה טובה לחיות עוד בזה העולם, אך מכאן 

ואילך משמשכים הנני לבדי ללא עזרתו, כבר לא היה 

  ך לחיות עוד בזה העולם...לסנדלר כל צור
  כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א

  אלול תש"ע דברות קודש

  

  הענק תעניק!

דרכו בקודש של הרה"ק המגיד מקאזניץ זי"ע, היה 

ם. היה נוהג להתבטא ולזמר בשפה טמיר ונעל

הפולנית, כשכוונתו טהורה היתה לתקן דברים 

בשורשם במקום עליון... בין היתר היה המגיד נוהג 

לזמר זמר במילים: "קטא ראנא ווסטאיע, טעמו פאן 

בוג פאכיואלי דאיע", ובתרגום חופשי: "מי שמשכים 

  לזה מעניק הקב"ה!". - בבוקר 
  עחספר קהילה עמ'  קאז'ניץ

  
  עפר רימה ותולעה

סופר על החסיד המופלג רבי מנדל'י דעעש'ער מ

זצ"ל, שפעם בפנות הבוקר של ערבי פסחים שכב 

במיטתו לשינה מועטת ואגירת כוחות ליום הנשגב 

סובב הקרב ובא. באותה שעה כבר היה ערל אחד מ

ברחובות ומכריז על מכירת טיט עמו היו משתמשים 

לתנורי המצות, והיה צועק בקול גדול "ליים... ליים..." 

שפירושו אדמה, טיט. תיכף משהגיע קולו אל רבי 

מנדל'י החסיד, קפץ מהרה ממיטתו בבהלה, וצעק, 

וכל לישון שעה ששומע אני שמכריזים איככה א

עפר, הלא הדבר קורא לנו - בחוצות על מכירת טיט

ואומר "אדם יסודו מעפר, וסופו לעפר... משול לחרס 

הנשבר..." ואם כן היאך נוכל להמשיך ולישון עוד... 

  עורו ישנים מתרדמתכם...
  (לוריא) עמ' סז זכרון שמואל

  

  (לא) תגנוב!

רה"ק רבי גדליה מליניץ זי"ע חסיד אחד התאונן לפני ה

בעל ה'תשואות חן' על שאינו יכול להתגבר על יצר 

השינה העומד עליו ולא נותן לו לקום... ענהו הרה"ק 

ועליתם את  בנגב"עלו זה  (במדבר יג)בלשון הכתוב 

ההר", כי הנה היצה"ר נקרא 'הר', ואם רוצים לעלות 

 את ההר, היינו לנצח את היצר, העצה היעוצה היא

, כי צריכים לגנוב בערמה גנב, נוטריקון נגבלעלות ב

  את היצר הרע...

ולמעשה, על האדם לחשוב מחשבות תיכף בקומו משנתו, 

שעליו להשכים לקנות סחורה פלונית או לעשות לצורכי 

גופו דברים שונים, כך יסייע היצר בעדו לקום לתאוות 

ת ליבו. ואם כבר יעמוד על רגליו, הרי שיוכל ללכת לבי

  המדרש על מי מנוחות ללמוד ולהתפלל...
  עמ' לב היחס מטשרנוביל

  

  
איד און בענטשט איהם, איז מקובל ביי השי"ת וואו 

תפילתו של רבי ישמעאל כהן גדול אין קודש 

הקדשים, [השמחה שיהודי שמח בשמחת יהודי 

כתפילת רבי  והברכה שמברכו, נתקבל אצל השי"ת

(בישורון ישמעאל כהן גדול בקודש הקדשים] עכל"ק. 

 .מלך)

טייערע ברודערלעך, אחים אשר מעבר לים! שישו 

ושמחו בשמחת רבינו שליט"א מריחוק מקום ובקירוב 

הלב בהתקשרות אמיתית ומוחלטת ואו אז בעזהי"ת 

 על ידי זה יושפע שפע רב בכל העולמות, אכי"ר.

 

 גליון זה נדבת
 

ידידנו הנכבד והנעלה
 

 פעיה"ק

 ברכת מזל טוב
, ידידנו הנכבד והנעלהקדם 

 העומד לימינינו בכל עת ועונה
 

 פעיה"ק

 גליון זה נדבת
 

ידידנו הנכבד והנעלה
 

 פעיה"ק



  'החיים נעימות' בחברת נמרצת פעילות 
  ש"אנ אברכי לצעירי

 חברת לייסוד הראשונה השנה סיום לקראת

 הארגון, ש"אנ אברכי לצעירי', החיים נעימות'

 חבורות פעילויות כל את תחתיה המאגד

 הגשמיים לצרכיהם ודואגת האברכים

  .בחבורות המשתתפים של כאחד והרוחניים

 א"שליט ק"הגה ר"אדמו מרן ק"כ בקשת כאשר

 יחדיו להתאסף מזומנות עתים לקבוע" שביקש

 את מלווה'" ה את לדרוש ולהתכנס להתוועד

 נעימות' חבורת ובאו התכנסו, הארגון ראשי

 החבורות בראש והעומד ברק מבני' החיים

 מ"ר א"שליט גרוסברגר יעקב חיים' ר ג"הרה

 לשבות, ב"בב חיים שפע לצעירים ק"בישיבה

 אחד ובלב אחד כאיש חדא בצוותא שבתם את

 ק"בשב א"שליט ר"אדמו מרן ק"כ של קדשו בצל

', א אדר החודש מברכים שבת משפטים' פר

 ת"השי ועבודת תורה בענייני יחד להתחזק

  .א"שליט ר"אדמו מרן ק"כ של הטהורה במשנתו

 ק"שביום וב ק"שב בליל הסעודות במהלך

 בעבודת נושאים מגוון המשתתפים ליבנו

 דברים נשא כן כמו. התורה ולימוד הבורא

 רפאל חיים' ר ג"הרה המשתתפים בפני

, החיים בחצרות מראשי א"שליט אייזנבך

 מים מבאר לשאוב שיזכו בברכה שקידמם

 בענין והאריך, השנה ימות לכל חיים

 והלימוד הצדיקים בצל ההסתופפות

 דליל הטהור בשולחן. הקדושות מדרכיהם

 לקבלת לעבור האברכים זכו אף ק"שב

 ק"במוצש. א"שליט מרן ק"כ מידי' פארפיל'

 אלוקים דברי בשמיעת צמאונם שהרוו אחר

 בני חזרו א"שליט ר"אדמו מרן ק"מכ חיים

 משגרים הם כאשר, ברק בני לעירם החבורה

 יואל ר"הר הארגון ר"יו קדם תודה ברכות

 לתורה פעולותיו כל על ו"הי טוביאס

  .השנה כל במשך ולתעודה

 שיגר הארגון ר"יו ו"הי טוביאס יואל ר"הר

 יוחאי בר ר"מוה קדם ושבח תודה ברכות

 מנהלי ו"הי קליין זאב ר"ומוה ו"הי שמעון

 אשר, צאנז דחסידי והחסד התורה היכלי

 לינה שתיה באכילה השבת כל את העמידו

 לקבל יזכוש, נדיבה וברוח יפה בעין לב ברוחב

  .השמים מן שכרם

 באלעד' החיים נעימות' החבורות בני גם

 ג"הרה החבורות ראשי בראשות יחדיו התכנסו

 כהן מאיר' ר ג"הרה, בלומענברג אלימלך' ר

' ר ג"והרה פרנקל חיים אברהם' ר ג"הרה

 ד"י' ג יום טוב כי בו שנכפל ביום, שנק הערשל

 בפני כאשר', קטן פורים' יום ראשון אדר

 ידיים רחבת סעודה הוגשה המשתתפים

  .היום לכבוד

' ר ג"הרה האורח דברים נשא הסעודה במהלך

 מדרשנו בית צ"דומו א"שליט היילפרין יחזקאל

 חיים שפע לצעירים ק"ישיבה ומראשי ברמות

 ההתאספות בענין האריך אשר, בירושלים

  .ק"רבוה במשנת יחדיו חברים בדיבוק

 ותודה שבח ברכות נשמעו האברכים מפיות

 וקדם ו"הי טוביאס יואל ר"הר הארגון ר"יו קדם

 קודש נדבתם הרימו אשר החשובים התורמים

 '.ה מאת ברכה ישאו הסעודה להוצאות

 'דמלכא שלוחא' ההוקרה לקראת מעמד ועדכונים ידיעות
 הקודש במלאכת לעוסקים אישיות הזמנות וכן, החבורות ראשי לבתי נשלחו כבוד הזמנות◆ 

 .החיים בחצרות ארגון במסגרת

 !בלבד למוזמנים הכניסה◆ 

 .כנהוג שבת בבגדי השמחה◆ 

 של והיוקרתי השנתי השי יחולק הערב ובמהלך' שתחי ב"ולנוו החבורות לראשי נועד המעמד◆ 

 א."תליט הצדקנית הרבנית י"ע' החיים בחצרות'

 לקראת" צאנז קול"ב שיתפרסמו ההודעות אחרי לעקוב יש - הארץ מרחבי יצא הסעות מערך◆ 

 054-849-1188' בטל לפנות ניתן כ"כמו. המעמד

 בדיוק 6.30 בשעה ברכות השבע ושמחת המעמד תחילת◆ 

 זמן - הגעתם את ולהקדים לדייק המוזמנים מתבקשים, סבירה בשעה המעמד את לסיים מ"ע◆ 

 .ה"בעז 10:00 בשעה משוער סיום

מפכה, ורוחו של הבעל שם טוב הקדוש וממשיכי דרכו הק' זורמת 

עוברות מרב לרב, מרועה לרועה, קמה וגם ניצבה בפרדס המפואר 

אשר שתל מרן הסבא קדישא מצאנז בעל הדברי חיים זי"ע, ובדורינו 

ע"י כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק זי"ע, וממשיך דרכו בקודש כ"ק מרן 

בליבותינו טללי קדושה יראה  אדמו"ר הגה"ק שליט"א אשר מזריח

 ואהבת השי"ת ותורתו הק'.

אמנם כדי שאותם טללי חיים ינוחו על מקומות בני קיימא, וכדי 

שנזכה להיותם מושפעים ומודרכים מהאי אילנא קדישא, מהבאר 

שלוחא מים חיים, אשר ממנה ישקו העדרים, לכך זקוקים אנו ל"

לבין קהל מרעיתו, אשר הם ממוצעים בין הצדיק  ", אנשי שםדמלכא

והם המה אשר מעבירים הוראותיו והדרכותיו, ומשרישים בליבות 

 התלמידים את דרכו והנהגותיו הקדושים.

המה "ראשי החבורות" אשר זוכים להוות חוליה חשובה בהעברת 

ואנשי מעשה  צאנזע חסידיםאלינו  -המסורה של דרך החסידות 

 -ליגע צאנזע בחורים" ב"חבורות האברכים" ואל ילדינו, אותם "היי

אשר מוסרים מזמנם היקר מדי שבוע בשבוע לישב בראשות 

חבורתם, וגם לרבות זמנים טובא אשר הם מקדישים לעודד ולקרב, 

 לחייך וללבב לבני חבורתם.

גם לרבות בני משפחתם אשר פותחים את ביתם ומארחים את 

 המוטל הקודש החבורות בחפץ לב, ועומדים לצד בעליהם בעבודת

 עליהם.

◆ ◆ ◆ 

הכרת הטוב מרובה שוכנת בליבנו לאותם שליחי המלך על כל 

פועלם ומסירותם כי רבה. ומחובתינו היתה לומר לראשי החבורות 

א גרויסע'ן יישר כח! אך אין  -בפה מלא שבח מדי שבוע ושבוע 

 ידינו מגעת לרוב להודות להם כראוי וכפי הצורך.

על עצמם בארגון 'בחצרות הנה מה טוב ומה נעים, שכעת קיבלו 

החיים' לערוך לראשי החבורות ובני ביתם מעמד הוקרה יוקרתי 

להביע מקצת דמקצת מההערכה אשר שוכנת בלבב הורי התלמידים 

המחנכים והצוותות הרוחניים של הישיבות הקדושות ובליבם של 

 מאות אברכים ובחורים.

כשופר כעת שארגון החבורות 'בחצרות החיים' משמש לנו כפה ו

גדול להביע רחשי ליבנו, א"כ זכינו ומלאכתנו נעשית על ידי אחרים, 

נותר לנו אך ורק להודות ליו"ר הארגון הר"ר יואל טוביאס הי"ו, הוא 

הגבר אשר מלבד החזקת העול של כל הארגון בפעולותיו המיוחדים 

כל השנה, טורח בכל שנה להביע את ההוקרה לראשי החבורות על 

ת הקודש על ידי משלוח מנות מכובד ביום הפורים, עבוד -עבודתם 

 וסעודות מלוה מלכה בצל הקודש, ועוד.

 כה לחי! -כעת במלאת עשרים שנה לארגון הנפלא נותר לנו רק לברכו 
 

 הכותב וחותם בפה מלא שיר ותהלה

 ב"ב -משה שמעון ראטה 

 


