
הבעש"ט הק' ותלמידיו עוררו לעשות את 
כל ענייני עבודת השם - לימוד התורה, עבודת 
מתוך  הלאה,  וכן  השבת  עבודת  התפילה, 
חיות והתלהבות. לכל דבר רוחני נדרש שליבו 
יהא מלא חיות, רגש הלב, התרוממות הנפש 

להשי"ת.
חז"ל קראו לתפילה "עבודה שבלב", ושאלו 

לכאורה  צדיקים: 
לקוראה  היה 
המחשבה  "עבודת 
יש  כי  שבראש", 
את  בתפילה  לכוון 
פירוש המלים, וכן 
עליונות  כוונות 
לפי  אחד  כל   -
אלא  דרגתו. 
די  שאין  מכאן 
להוסיף  ויש  בכך, 
הלב,  רגש  גם 
להשי"ת  כיסופין 
ת  ו ב ה ל ת ה ו

גם  מה  דקדושה, 
ש"הקול מעורר הכוונה".

שפירש  מקָאּברין,  נח  רבי  מהרה"ק  מובא 
יז( "לא המתים יהללו  את הכתוב )תהלים קטו, 
מבוארים  דומה", שבכתוב  יורדי  כל  ולא  י-ה 
שנפשו  'מת',  שבבחינת  מי  א.  עניינים,  שני 
'ולא  ב.  י-ה.  להלל  ביכולתו  אין  עליו,  מתה 
בשקט,  ה'  את  להלל  לא   - דומה'  יורדי  כל 
ובקול.  בהתלהבות  בחיות,  אם  כי  בדומיה, 
ה"אמרי חיים" מויזניץ פירש בכך את הכתוב 
שאמרו  כמו  תפילה  מלשון  צלי  אש",  "צלי 
באש  להתפלל  והיינו  מצלי",  "והדר  י.(  )ב"ב 

חמימות והתלהבות.
על  פעולה  עושה  שהמעשה  "כשם 
כך  וזכה,  טובה  שתהיה  שבלב  המחשבה 
מחזיר  שבו  המאור  ובעבודה  בתורה  הדיבור 
למוציאיהם  הם  חיים  'כי  למוטב,  הלב  את 
בהלכות  הטור  שכתב  כמו  נ"ד(,  )עירובין  בפה' 

הכוונה',  את  מעורר  'הקול  ס"א(  )סי'  קרי"ש 
ובלבבך  'בפיך  נצבים  בפר'  הוא  מלא  ומקרא 
לעשותו' - דיבורים של תורה ותפלה מתקנים 
את הלב להיות לו לב טהור" ]הנהגות הרה"ק 

ה'ויגד יעקב' מפאפא זצ"ל[.
לעסוק  שעוררו  לב.(  )מגילה  בחז"ל  מצינו 
הקורא  "כל  והתלהבות:  חיות  מתוך  בתורה 
ושונה  נעימה  בלא 
עליו  זמרה  בלא 
וגם  אומר  הכתוב 
להם  נתתי  אני 
חוקים לא טובים", 
מבאר,  שם  ותוס' 
בשירה  שלמדו 
ומתוך  וזמרה, 
זוכרים  היו  כך 
כדי  הלימוד.  את 
בתורה  להצליח 
עם  ללמוד  יש 
ניגון",  ה"גמרא 
ובזמרה,  בשירה 
וממילא  בלימוד,  ומתיקות  עונג  מביא  הדבר 
להוסיף  חשק  ומקבלים  הנלמד,  את  זוכרים 
רוב  משפיעה  התורה  והרי  עוד.  וללמוד 
שמחה, ככתוב )תהלים יט, ט( "פיקודי ה' ישרים 

משמחי לב".
מבארדיטשוב  הרה"ק  שכתב  מה  ונציין 
הכתוב  על  משפטים(  )פר'  לוי'  'קדושת  בספרו 
"ומראה כבוד ה' כאש אוכלת": כשאדם רוצה 
מעבודתו,  ומתענג  נהנה  השי"ת  אם  לדעת 
אזי כשהוא רואה שליבו בוער כאש ומתלהב 
בעבודת  ורצון  חשק  לו  ויש  לעובדו,  תמיד 
תענוג  לו  יש  שהשי"ת  מוכח  בוודאי  הבורא, 
השמים  מן  לו  מסייעים  ולכך  מעבודתו, 
ושולחים לו מחשבות קדושות לתוך לבו. לכך 
אדם  כשירצה   - השם"  כבוד  "ומראה  אמר 
לדעת אם רואה כבוד ה' והקב"ה נהנה ממנו, 

"כאש אוכלת" - לפי מה שליבו בוער כאש.

ואהרן מה הוא כי תלינו עליו )טז, יא(.
לשרוף את  )יט, ה(. יהודי יכול  ושרף את הפרה לעיניו 
החומריות והבהמיות שלו, ע"י שישמור את עיניו כראוי.
הרה"ק רבי משה מפשעווארסק זי"ע ]"אור פני  משה"[

יאסף אהרן אל עמיו )כ, כד(.
לתוך  וייכנסו  יתכנסו  אהרן  של  וסגולותיו  מידותיו 
מזרע  הטובות  ומידותיו  קדושתו  יאבדו  שלא  העם, 

ישראל.
הרה"ק רבי ברוך ממעזיבוז זי"ע ]"בוצינא דנהורא"[

על כן יאמר בספר מלחמות ה' )כא, יד(.
ברוחי אמר  כי אם  בכוח  ולא  בחיל  "לא  אומר  הנביא 
אצל  כמו  אינו  ישראל  בני  אצל  מלחמה  שנצחון  ה'", 
זיין, אלא באמצעות התורה שהיא  אומות העולם, בכלי 

ספר מלחמות ה', בזכותה מנצחים ישראל במלחמות.
הגאון רבי מאיר שפירא זצ"ל מלובלין

במחוקק  העם  נדיבי  כרוה  שרים  חפרוה  באר 
במשענותם )כא, יח(.

באר  תומכיה;  ועל  התורה  לומדי  על  מרמז  הכתוב 
התורה חפרוה שרים - שרי התורה החופרים ומחפשים 
העם  נדיבי   - התורה  את  קונים   - 'כרוה'  אבל  בגנזיה. 
]כבגמ' )ר"ה כו.( "במדינת הים קורין למכירה כירה"[, הם 
אלה  התורה.  לומדי  את  בממונם  המחזיקים  הנדיבים 
הם שני סוגי האוחזים בתורה, או 'במחוקק' - החוקקים 
ומסייעים  - העושים משענות  'במשענותם'  או  בעצמם, 

לבני התורה, והם אגודים ואחוזים אלה באלה.
הרה"ק רבי יעקב יצחק ה'חוזה' מלובלין זי"ע
 ]"אגרא דכלה"[

ליקוטים יקריםממעיינות החסידות

ונכתב בספר
ב(.  יט,  )במדבר  ד' לאמר  צוה  זאת חקת התורה אשר 
קשה, למה לי לאמר?  וי"ל ע"פ שמצינו בגמרא )עירובין 
נג:(, שברוריה, אשתו של ר' מאיר ראתה תלמיד שעסק 
בתורה בלחש, אמרה לו, וכי לא כך כתוב )ש"ב כג, ה(: 
"ערוכה בכל ושמורה" - אם ערוכה ברמ"ח איברים שלך 

היא משתמרת, ואם לאו אינה משתמרת.
 - התורה"  חקת  "זאת  הכתוב  כאן  רמז  אשר  הוא 
חוק לימוד התורה הוא, "אשר צוה ד' לאמר" - שילמד 

באמירה בקול, ולא בלחישה.
"ליקוטי מהר"ם"
 להרה"ק רבי מנחם מענדיל מלינסק זי"ע

"בפיך ובלבבך לעשותו"

בס"ד. גליון מ"א • פרשת חקת ]פר' בלק באר"י[ תשע"ו • אבות פרק ה' • דף היומי: בבא קמא מ"ו •

8:04  ............ הנרות  הדלקת 

8:24  ........................ שקיעה 

5:30  ................... החמה  נץ 

8:37  .............. מג"א  סזק"ש 

9:13  ................ גר"א  סזק"ש 

10:28  ........ תפילה  זמן  סוף 

מנחה  גדולה  .................  1:34

שקיעה ........................... 8:24

מוצאי ש"ק  '50 דקות' ...... 9:14

9:36 ... מוצש"ק זמן רבנו תם: 

זמנים לשב"ק פרשת חקת



באמירת  פתח  מלובלין  שהחוזה  לפני  פעם 
מי  ואמר:  הכריז  לקחו,  לפני שומעי  תורה  דברי 
כי  מביהמ"ד,  יצא   - נעורים  חטאת  תיקן  שלא 
קמו  מיד  ה'תורה'!  את  לשמוע  ראוי  אינו  הוא 
נותר על  רבנו  ואילו  ויצאו,  בני החבריא קדישא 

מקומו.
החלו חבריו להתרעם עליו, על שמחזיק עצמו 
לאוזני  הדברים  והגיעו  הכל,  את  שתיקן  כמי 

הרה"ק מלובלין.
מעשה  לכם  אספר  מלובלין:  הרה"ק  נענה 
שהיה - אשה אחת הוליכה את בנה ביום הגיעו 
הנהר.  אל  התפילין,  הנחת  לפני  בר-מצוה,  לגיל 
חשבה לעצמה, כיצד יניח בני את התפילין ללא 
הכנה בטבילה במקוה? הרי לא יתכן כך. מי הנהר 
היו קפואים, והאם לקחה גרזן ושברה את הקרח, 
עד שנעשה חור די גדול כדי שהנער יוכל להיכנס 
דרכו ולטבול, והוא נכנס. ברם כאשר ביקש הנער 
להוציא את ראשו, לא יכל לצאת, כי לא מצא את 
עוברים  שהרגעים  האם  שראתה  מכיוון  החור. 

ובנה אינו יוצא, ועוד רגע קט יקרה הגרוע מכל, 
גלוי  הכל  הרי  עולם!  של  "רבונו  ואמרה:  נענתה 
ח"ו  יעבור  בני  אם  אבקש:  לכך  אי  לפניך,  וידוע 
ואפילו  כלשהו,  איסור  על  חייו  ימי  כל  במשך 

נדנוד קל דרבנן, מוטב ישאר שם!"
מיד בסיימה את דבריה - מצא הילד את החור 
ויצא בשלום! והפטיר הרה"ק מלובלין: "אותו ילד 

- הוא תלמידי רבי הירש!..."

ומותר האדם מן הבהמה אין כי הכל הבל 
)קהלת ג, יט(. פירש רבנו: עיקר יתרון וחשיבות 

שאם  כלומר,  'אין',  הוא  מהבהמה  האדם 
או  איזה דבר  וחושק לעשות  האדם מתאווה 
טבעו  לשבור  בידו  הברירה  כלשהי,  תאווה 
שלא לעשותה, שאז הוא עושה מ'יש' - 'אין'. 
ויכולה לעשות  אבל בהמה, מה שליבה חפץ 
ואין בידה ברירה שלא לעשות  - היא עושה, 

)"ייטב פנים"(.

לזכר עולם יהיה צדיק

הנסיון האחרון
ֶרְך  דֶּ ָרֵאל  ִישְׂ א  בָּ י  "כִּ כתוב  א(  )כא,  בפרשתנו 
כמה  ִבי".  שֶׁ ּנּו  ִממֶּ בְּ  שְׁ ַויִּ ָרֵאל  ִישְׂ בְּ ֶחם  לָּ ַויִּ ָהֲאָתִרים, 
רמיזי  דלא  מידי  "ליכא  אמרו,  דורנו  מגדולי 
באורייתא" - אין דבר שלא רמוז בתורה, וכאן נרמז 
האינטערנעט,  אתרי  דורנו,  של  המר  הרע  היצר 
אחרא,  הסטרא  שליחי  שונים"  מכלים  ה"כלים 
ישראל  בקדושת  נלחמים  והכאב  הצער  שלגודל 
רחמנא  הטומאה  לזרועות  רבים  שבויים  שבו  וכבר 

ליצלן.
יָלה  ים ֲחָלִלים ִהפִּ י ַרבִּ על זה נאמר )משלי ז, כו,ח( "כִּ
יָתּה ֹיְרדוֹת ֶאל ַחְדֵרי  אוֹל בֵּ ְרֵכי שְׁ ל ֲהֻרֶגיָה, דַּ ַוֲעֻצִמים כָּ

ָמֶות".
כל גדולי ישראל בעולם, ממזרח וממערב, מצפון 
שזרעו  החפץ  שכל  חמורות,  תקנות  התקינו  ומים, 
מהם  וייזהר  יישמר  כשרים,  יהודים  יישארו  אחריו 
ויעמוד כחומה בצורה לשמור על התקנות שנתקנו 

לכל קהילות ישראל.
זצ"ל בעל  וואזנר  רבי שמואל  הגאון  פוסק הדור 
פגעי  אודות  המפורסמות  בתקנותיו  הלוי",  "שבט 
"ודעו לכם  )ט"ו כסלו תשע"ג(, כתב:  הטעכנאלאגיא 
האחרון  הדור  של  הניסיון  הוא  הזה  שהאינטרנט 
לתורה ויראת שמים, ואם נבער נגע זה ודומיו, וילכו 
בצניעות הראויה לבנות ישראל הצנועות, נקרב בזה 

משיח צדקנו".

למען דעת

הרה"ק רבי צבי הירש מזידיטשוב זי"ע 
בעל "עטרת צבי" • י"א בתמוז תקצ"א, 185 שנים להסתלקותו

קדוש לאלקיו

מותר האדם מן הבהמה

הקודמים  בדורות  צפת  יהודי  תקצ"ד:  בתמוז  י' 
מרעב  שסבלו  אחר  הניסים,  על  הודאה  יום  ציינו 
ומחסור, מחלות ומגיפות, ובעיקר מהתנפלויות של 
ואף  אותם,  ששדדו  ישמעאל  בני  רוצחים  כנופיות 
באו במקדש מעט ויטמאו היכלי קדשנו וישליכו כל 
חמדתנו ספרי תורתנו, כמו שתיאר הגאון ר' ישראל 
זו  ביזה  השולחן'.  'פאת  לספרו  בהקדמה  משקלוב 
בידי  שעלה  לאחר  נס,  בדרך  תמוז  בי'  הסתיימה 
תושבי צפת להודיע לשרי המלוכה על מצבם הרע. 
הודאה  סעודת  זה  ביום  לעשות  נהגו  צפת  תושבי 

להודות לד' במשתה וטוב לבב.

קורא הדורות

"שר בית הזוהר" רבנו הקדוש רבי צבי הירש זי"ע, ראש שלשלת בית 
מכפר  אייזיק  יצחק  רבי  הרה"ק  לאביו  תקכ"ג  בשנת  נולד  זידיטשוב, 
סאפרין. מילדותו ניכר היה עליו כי לגדולות נוצר, היה מתמיד בתורה ללא 

הפסק, עד שסיים את הש"ס שבע פעמים בכל שנה.
רבי  מלובלין,  ה'חוזה'  הרה"ק  של  בצילם  הסתופף  בצעירותו 
משה  רבי  מסאסוב,  לייב  משה  רבי  מקאזניץ,  המגיד  ממעזיבוז,  ברוך 
יהושע העשיל  ורבי אברהם  רבי מנחם מענדיל מרימנוב  מפשעווארסק, 

מאפטא, זי"ע.
כל ימיו היה שקוע בתורת הקבלה - תורת הנסתר, וכל הנהגתו היתה בדרך זו. העיד חתנו הרה"ק 

רבי יהודה צבי מראזלא, שאין פסוק אחד בכל התנ"ך שחותנו לא גילה לו בו סודות התורה!
גדלותו וקדושתו היו למעלה מגדר אנושי. תלמידו הרה"ק רבי שלמה מדאלינא סיפר, ששמע 
יקר  "הבו  למעלה:  שמכריזים  ושמע  ובתפילין,  בטלית  עטור  לביתו  מביהמ"ד  הלך  שפעם  ממנו, 
לדיוקנא דמלכא!" ]תנו כבוד לצורת המלך![. אח"כ כשבא לביתו, שכח ולקח חפץ ממקום למקום 
בלי ייחוד שמו יתברך, ושמע שמכריזים למעלה: "ווי לפלניא דמריד במאריה!" ]אוי לו לפלוני המורד 
באדונו! - מדברי ה"אמרי יוסף" בהקדמת "ליקוטי תורה והש"ס", ומסיים: "המתבונן בזה, ירעד איך 

שיהודי מחויב לשמור עצמו בכל תנועה"[.
נפשו,  מסר  רבנו  רבים.  חללים  והפילה  ר"ל,  חולי-רע  מגיפת  השתוללה  תק"צ-תקצ"א  בשנות 

ובהסתלקותו ביום י"א בתמוז תקצ"א נעצרה המגפה. ציון קדשו קיים עד היום בעיר זידיטשוב.
לפני הסתלקותו פשפש רבנו במעשיו, ובגודל ענוותנותו אמר שאינו רואה שום דבר טוב שעשה 
וגם  ומלבושים,  נדוניה  ונתן להם  ויתומות,  יתומים  וכמה  הזה בשלימות, רק שהשיא כמה  בעולם 

האכילם על שולחנו )"ליקוטי שושנים"(.
רבנו הותיר אחריו כתבים רבים, ומהם נדפסו ספריו הקדושים: "עטרת צבי" על הזוהר הק', "צבי 
לצדיק" על תיקוני הזוהר, "פרי קודש הילולים", "בית ישראל", "סור מרע ועשה טוב". יצוין שרבנו 
אחז עצמו תלמיד של רבי שמעון בר יוחאי ושל האר"י הק', ופעם שלח מכתב לציון של הרשב"י 

והאר"י, וחתם "אני תלמידך צבי בן הינדא" )"עבודת עבודה" טאהש(.
הילולא דרשב"י,  הוא מעין  רבנו  יחזקאל" משינאווא אמר, שיום ההילולא של  ה"דברי  הרה"ק 
ואמנם אלפים היו עולים להשתטח על ציונו ביום ההילולא. הרה"ק ה"מנחת אלעזר" ממונקאטש 
נתן רמז לכך, שכתוב "גדלו לה' אתי", גדלו לה' ר"ת ל"ג בעומר, את"י נוט' י"א תמוז, "ונרוממה שמו 

יחדיו" - בימים קדושים אלה זוכים להתרוממות.

מתולדותיו

 בהדרת כבוד וברגשי גיל וחדוה הננו מקדמים
בברכה את פני

כ"ק אדמו"ר מבאיאן שליט"א
 אשר ישבות בעירנו שיקאגו יצ"ו בשבת קודש פר' חוקת

 
 כ"ק אדמו"ר שליט"א

יופיע בעירנו מיום ו' חקת עד יום א' בלק הבעל"ט

 תפילות השבת ועריכת השולחן יתקיימו
בביהמ"ד קהל חסד לאברהם

שחרית בשעה 8:15
 מנחה ועריכת השולחן סעודה שלישית

בשעה 7:30


