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זמן  ורוב  ˘עי˜ר  הוא  הי˘יבו˙  בעולם  הנהוג  הסדר 
הלימוד הוא בגמרא עם מפר˘ים, וכן בכוללים ˘לומדים 
באופן  המפר˘ים,  א˙  כולל  ההלכה  לימוד  הרי  הלכה, 
˘י˙עוררו  אברכים  או  בחורים  אˆל  י˙כן  זה  לימוד 

מח˘בו˙ וספ˜ו˙ בדבר:

(אפילו  הגמרא  ומלימוד  העי˜ר",  הוא  "המע˘ה  הלא 
בעיונא) הרי אי אפ˘ר לדע˙ איך לה˙נהג כיהודי הלכה 
בין כך איני מ˙כוין להיו˙  למע˘ה בחיי היום יום, וכיון̆ 
בי˘יבה,  ˘יעור  כמגיד  בע˙יד  לכהן  או  מופלג  למדן 
ביגיעה  ולה˙ייגע  כל-כך  זמן רב  לעסו˜  כן  אם  לי  למה 
ב˘עה  בוריין,  על  ה˘"ס  סוגיו˙  א˙  להבין  כדי  עˆומה 
˘מן הס˙ם במ˘ך כל ימי חיי כל זה לא יהיה נוגע לי כלל 
למע˘ה? וכן הוא גם בלימוד הלכה ˘בכל מ˜רה הפס˜ 

הלכה למע˘ה מסור לרבנים.

וב˘למא בדברים ˘י˘ לי גע˘מא˜ ללמוד או˙ם, כגון 
ה˘ייכים  סברו˙  ˘הם  ממונו˙,  בדיני  ופירכו˙  טענו˙ 
הרי  ה˘ונו˙,  הסברו˙  מהבנ˙  נהנה  ואני  אנו˘י,  ל˘כל 
אפילו אם אין זה ממ˘ נוגע לי למע˘ה בפועל, לפחו˙ 
אני  פעמים  הרבה  אבל  בלימוד,  גע˘מא˜  מכך  לי  י˘ 
כדי  ומ˙ייגע  ˘יעורים  ו˘ומע  ארוכו˙  ˘עו˙  ˘ו˜ד 
להבין ולחזור סוגיו˙ ˘לימו˙, דברי רא˘ונים ואחרונים, 
וˆור˙  המו˘גים  לעולם  ˜˘ורים  אינם  ˘כלל  בנו˘אים 
לˆורך  כך  וכל  בהם,  חיו˙  לי  אין  ובמילא  ˘לי,  החיים 

מה?

ר˜  הוא  ה˙ורה  ˘לימוד  נדמה  רא˘ון  במו˘כל  ואכן, 
אלא  בפועל,  במע˘ה  לה˙נהג  איך  לדע˙  דרך  מורה 
˘מאחר ˘ה˙ורה ˘בכ˙ב נכ˙בה ב˜יˆור, באו המ˘ניו˙ 
כדי לבאר א˙ ההלכו˙ האמורו˙ ב˙ורה, ואחריהן באה 
הגמרא כדי לבאר א˙ המ˘ניו˙, ולבסוף הגיע ה˘ולחן-
לה˙נהג  איך  הדברים  ˘ל  המס˜נא  א˙  המˆיג  ערוך 

בפועל.

˘ולחן-ערוך  בלימוד  די  היה  באמ˙  זו  הבנה  ולפי 
בהלכו˙ הˆריכו˙ בלבד, אלא ˘כדי להכיר א˙ מ˜ורו˙ 
להוסיף  י˘  ב˘לימו˙,  יהי'  ˘הלימוד  כדי  וגם  ההלכה, 

וללמוד גם גמרא.

זיע"א מגלה לנו עומ˜ נפלא בענין  אלא ˘בעל ה˙ניא 
לימוד ה˙ורה – (בזוהר נאמר ד"אוריי˙א ו˜וב"ה כולא חד" 
ומבאר ˘)ה˙ורה היא חכמ˙ו ורˆונו ˘ל ה˜ב"ה. כלומר, 

לה˙נהג  כיˆד  הוראו˙  ואוסף  'מדריך'  ר˜  איננה  היא 
כדי לה˙˜˘ר אל ה˜ב"ה, אלא ה˙ורה עˆמה כל סברא 
וסוגיא ˘בה היא היא חכמ˙ו י˙ברך, והרי הוא וחכמ˙ו 
לימוד  ובע˙  וכו'),  המדע"  "והוא  הרמב"ם  (כמ"˘  אחד 
ה˙ורה חכמ˙ו י˙ברך נכנס˙ וחודר˙ כביכול ל˙וך ˘כל 
נמˆא  ב˙כלי˙,  עמו  מ˙ייחד˙  י˙ברך  וחכמ˙ו  האדם. 

˘ע"י הבנ˙ ה˙ורה מ˙ייחד עם ה˜ב"ה!! 

ולכן לימוד ה˙ורה, גם בענינים ˘אינם ˜˘ורים להלכה 
למע˘ה, הוא דבר גדול ונפלא עד מאד, כי על ידי הלימוד 

מ˙˜˘ר האדם עם חכמ˙ו י˙ברך!

זו  ˘ה˙˜˘רו˙  בארוכה  ה  בפר˜  לבאר  ˘מאריך  וכפי 
˘י˙באר  (וכפי  כמוהו".  יחוד  ˘אין  נפלא  "יחוד  היא 

ב˘ו"˙ עבוד˙ ה' מעבר לדף)

והרי זוהי כל מגמ˙ינו להיו˙ ˜˘ורים אליו י˙ברך, וככל 
˘אדם לומד יו˙ר ומעמי˜ יו˙ר להבין סוגיא ב˙ורה, כך 

הוא מ˙˜˘ר בי˙ר ˘א˙ עם חכמ˙ו י˙ברך. 

ולענין זה אין נפ˜א-מינה כלל האם הענין נוגע להלכה 
למע˘ה או לא, וכן באיזו סוגיא ובאיזה ענין הוא לומד. 

ולכן א˘רי חל˜ו ˘ל מי ˘כל ˘נו˙ הבחרו˙ ˘לו יו˘ב 
לח˘וב  (מבלי  ב˙ורה  ועוס˜  בכולל  אברך  וכן  בי˘יבה 
ומגמ˙ינו היא  כל חפˆנו  פרנס˙ו בע˙יד), ˘הרי  אודו˙ 
לה˙˜˘ר עם ה˜ב"ה, ואין לך ˜˘ר גדול יו˙ר מא˘ר על 

ידי לימוד ה˙ורה.

דבר המערכת
כו˙ב  ה˙ניא  לספר  בה˜דמ˙ו 

המחבר:

˘אלו˙  על  ˙˘ובו˙  הן  "וכולם 

כל   ֈבעˆה ˘ואלין  א˘ר  רבו˙ 

אחד לפי ערכו, ל˘י˙ עˆו˙ בנפ˘ם 

ר˘מ˙י  כן  על   ֈ'ה בעבוד˙ 

ה˘אלו˙  כל  על  ה˙˘ובו˙  כל 

ימˆא  בהן  כי   ֈ˙לאו למ˘מר˙ 

מרגוע לנפ˘ו ועˆה נכונה לכל דבר 

ה˜˘ה עליו בעבוד˙ ה'".

כמה  ל˜טנו  ˘לפנינו  בגיליון 

ענינים מספר ה˙ניא ˘ני˙ן ללמוד 

בחיי  ה'  בעבוד˙  הוראו˙  ממנו 

היום יום - מ˙וך פר˜ ה.

וזא˙ למודעי:

ה˙ניא  מפר˜י  ופר˜  פר˜  בכל 

נו˘אים  ללמוד  ני˙ן  ˜די˘א 

י˘  ופר˜  פר˜  ובכל  רבים,  וענינים 

ל הוראו˙  אוˆרו˙ על גבי אוˆרו˙̆ 

וכמובן  ה',  בעבוד˙  והדרכו˙ 

כל  א˙  כאן  להביא  כוונ˙ינו  אין 

או  פר˜  בכל  המופיעו˙  הנ˜ודו˙ 

מ˙וכו  ל˜ח˙  אלא  הפר˜  כל  ˙וכן 

כמה פרטים ולהˆיגם ב˙וך הגליון. 

מה  במהרה  ˘י˜ויים  ˙פלה  אנו 

בסוף  ה˙ניא  בעל  רבינו  ˘כו˙ב 

יזכנו  חיים  "ומחיה  הה˜דמה 

ילמדו עוד  לא  לימים א˘ר  ויחיינו 

ידעו  כלם  כי  וגו'  רעהו  א˙  אי˘ 

או˙י וגו' כי מלאה הארı דעה א˙ 

ה' וגו' אמן כן יהי רˆון".

ארגון לימוד ה˙ניא

מדוע להשקיע כ"כ הרבה 
זמן בלימוד גמרא שאינו נוגע 

למעשה?

ב"ה

 , ך¿ ָס˜ ָכּ ֶיה ַהפ¿ּ ה¿ ƒך¿ י ֶזה ָכּ ך¿ ו¿ עֹן ֶזה ָכּ ט¿ ƒם י ƒא ֶׁ̆ רּוך¿ הּוא,  ׁ̆ ָבּ דֹו ָּ̃ ל ַה ֶׁ̆ ָמ˙ֹו  ָחכ¿ ˆֹונֹו ו¿ ר¿ ּ ƒך¿ ָעָלה ב ָכּ ֶׁ̆ ֵמַאַחר 

ים, ֲהֵרי ֶזה  ƒ̃ ָמָרא אֹו ּפֹוס¿ ּ ָנה אֹו ג¿ ׁ¿̆ ƒמ ּ ֲהָלָכה ָהֲערּוָכה ב¿ ַכּ ָס˜ ֶזה,  לֹו פ¿ּ כ¿ ׂ ƒ̆ ּ יג ב¿ ׂ ּƒ̆ ּוַמ ָאָדם יֹוֵדַע  ֶׁ̆ ּ ֲהֵרי כ¿

חּוד  ƒי ֵאין  ֶׁ̆ ָלא  פ¿ ƒנ חּוד  ƒי הּוא  ו¿  ֈרּוך¿ הּוא ָבּ  ׁ̆ דֹו ָּ̃ ַה ל  ֶׁ̆ ָמ˙ֹו  ָחכ¿ ו¿ ˆֹונֹו  ר¿ לֹו  כ¿ ׂ ƒ̆ ּ ב¿ יף  ּƒ̃ ּוַמ ˙ֹוֵפס  ו¿ יג  ׂ ּƒ̆ ַמ

 .ֈ מֹוהּו (˙ניא פ"ה)ָכּ



"ו˙למוד ˙ורה כנגד כולם" - מדוע?

נכנס˙  איננה  ˘המˆוה  הוא  ה˜יום  אופן  הנה  מˆוו˙,  מ˜יים  כ˘אדם 

˘גם  לוב˘,  ˘אדם  לבגדים  דומה  הדבר  עמו.  מ˙אחד˙  ואיננה  בפנימיו˙ו 

ב˘עה ˘הוא מלוב˘ בהם, הבגד ר˜ 'מ˜יף' עליו ואינו מ˙אחד א˙ו, אלא 

י˘ לפנינו ˘ני דברים נפרדים – האדם והבגד ˘עליו. ועד"ז כ˘אדם מ˜יים 

מˆוה, י˘ לפנינו ˘ני דברים נפרדים – האדם והמˆוה ˘הוא מ˜יים. ולכן, 

גם המ˘כ˙ האל˜ו˙ ˘נמ˘כ˙ על האדם ע"י ˜יום המˆוה, היא אור 'מ˜יף' 

המאיר על האדם ˘אינו חודר בו בפנימיו˙ו.

פנימי.  באופן  ה˙ורה  עם  מ˙אחד  הוא  הרי  ˙ורה,  לומד  כ˘אדם  מ˘א"כ 

הדבר דומה למזון ˘האדם אוכל, ˘נכנס ל˙וך גופו ונע˘ה דם וב˘ר כב˘רו. 

וכן בלימוד ובידיע˙ ה˙ורה, מאחר ˘האדם מבין ו˜ולט א˙ הענין ב˘כלו, 

הרי ˘כלו מ˙אחד עם ה˙ורה, ונמˆא ˘ה˙ורה נכנס˙ בו בפנימיו˙, ולכן גם 

המ˘כ˙ האל˜ו˙ ˘על-ידי לימוד ה˙ורה היא אור פנימי.

נמˆא ˘ע"י לימוד ה˙ורה היחוד ˘ל האדם עם אל˜ו˙ הוא פנימי – הן מˆד 

האור האלו˜י ˘נמ˘ך אור פנימי, והן מˆד האדם ˘היחוד הוא בפנימיו˙ו. 

ולכן אמרו ˘"˙למוד ˙ורה כנגד כולם".

[אמנם, מבואר בחסידו˙ ˘לאידך גיסא י˘נה מעלה באור ה'מ˜יף' ˘ע"י 

הפנימי  האור  מ˘א"כ  יו˙ר,  נעלה  ממ˜ום  מגיע  זה  ˘אור  כיון  המˆוו˙, 

הנמ˘ך ע"י לימוד ה˙ורה הוא אור מוגבל ומˆומˆם לפי ערך המ˜בל. ולכן 

מוסיף בעל ה˙ניא זיע"א ˘כא˘ר האדם לומד ˙ורה בפיו, הוא מ˜יים גם א˙ 

מˆו˙ "ודבר˙ בם", ואזי י˘ לאדם הלומד בנוסף למעל˙ לימוד ה˙ורה, גם 

א˙ המעלה ˘ל ˜יום המˆוו˙].

איך לומדים ˙ורה ל˘מה?

בענין לימוד "˙ורה ל˘מה" י˘ כמה וכמה פירו˘ים, הן בנגלה ד˙ורה והן 

בפנימיו˙ ה˙ורה. וכאן בספר ה˙ניא פר˜ ה מבאר בעל ה˙ניא זיע"א ˘˙ורה 

ל˘מה פירו˘ה ˘האדם לומד ˙ורה כדי לה˙˜˘ר לה' ע"י הלימוד. 

מיוחדו˙,  כוונו˙  נדר˘ו˙  לא  יהי' "˙ורה ל˘מה",  כדי ˘הלימוד  כלומר, 

אלא אך זא˙ ˘יהיו לאדם רˆון ו˙˘ו˜ה להידב˜ בה', וכדי לה˘יג מטרה זו, 

הוא לומד א˙ ה˙ורה ה˜'. ˘כן ה˙ורה היא חכמ˙ו ורˆונו ˘ל ה˜ב"ה והוא 

וחכמ˙ו אחד, ולכן ע"י הלימוד האדם נדב˜ בו י˙ברך.

לכאורה עי˜ר הלימוד הוא להבין א˙ הענין הנלמד ולה˙˜דם הלאה 
לענין הבא, ולמה נוגע לה˙ייגע בכל הוה אמינא כדי להבינו 

לעומ˜?

ה˜ב"ה,  עם  מ˙אחדים  ידו  ˘על  הוא  ה˙ורה  לימוד  ענין  ˘ביארנו,  כפי 

ונמˆא ˘כא˘ר  וחכמ˙ו אחד.  והרי הוא  וחכמ˙ו י˙'  כי ה˙ורה היא רˆונו 

יהודי מבין ב˘כלו ענין ב˙ורה, ˘כלו מ˙אחד עם ה˙ורה, ומאחר ˘הוא י˙' 

וחכמ˙ו אחד נמˆא ˘היהודי מ˙אחד עם ה˜ב"ה.

אמנם גם ביחוד ˘כלו עם ה˙ורה י˘ כמה דרגו˙, ˘ככל ˘האדם מבין א˙ 

הסוגיא טוב יו˙ר, ˘כלו מ˙אחד יו˙ר עם או˙ה סוגיא. כי כ˘אדם לומד ס˙ם 

מבלי לה˙עמ˜ כ"כ, הרי הסברא היא "˜נין חיˆוני" ואין היא הופכ˙ להיו˙ 

ה˘כל ˘לו, ובמילא הה˙אחדו˙ ˘לה עם האדם היא באופן מוגבל. אך ככל 

˘האדם מ˙עמ˜ ומבין יו˙ר א˙ הסוגיא, הרי הסברא מ˙אחד˙ אי˙ו יו˙ר, 

ולכן היא גם מובנ˙ אˆלו היטב. וככל ˘˘כלו מ˙אחד יו˙ר עם ה˙ורה נמˆא 

˘היחוד ˘לו עם ה˜ב"ה הוא עמו˜ יו˙ר.

כהלכה  זה,  פס˜  ב˘כלו  ומ˘יג  יודע  כ˘אדם  הרי 
מ˘יג  זה  הרי  פוס˜ים,  או  גמרא  או  במ˘נה  הערוכה 

ו˙ופס ומ˜יף ב˘כלו רˆונו וחכמ˙ו ˘ל ה˜ב"ה.
 [˙ניא פר˜ ה'] 

˘נהיה עוס˜ים ב˙ורה כדי ˘˙˙עˆם נ˘מ˙ינו ב..מ˜ור 
מוˆא ה˙ורה

˘נהיה עוס˜ים ב˙ורה כדי ˘˙˙עˆם  ונראה דכונ˙ו י˙ברך מעולם הי˙ה 
נ˙ן ה˜ב"ה  ולכן  ה˙ורה  מוˆא  מ˜ור  ו˜דו˘˙  ורוחניו˙  בעˆמו˙  נ˘מ˙ינו 
נ˘מ˙ינו  כדי ˘˙˙דב˜  לי˘ראל במ˙נה ˘לא ˙˘˙כח מא˙נו  ˙ור˙ אמ˙ 
וגופינו ברמ"ח אברים ו˘ס"ה גידין ברמ"ח מˆוו˙ ע˘ה ו˘ס"ה לא ˙ע˘ה 
˘ב˙ורה ואם היו עוס˜ים ב˙ורה על הכוונה הזא˙ היו המה מרכבה והיכל 
וב˜רבם  ה' המה  היכל  כי  י˙ברך ˘הי˙ה ה˘כינה ממ˘ ב˜רבם  ל˘כינ˙ו 
ממ˘ הי˙ה ה˘כינה ˜ובע˙ דיר˙ה והארı כולה הי˙ה מאירה מכבודו ובזה 

יהיה ˜י˘ור לפמליא ˘ל מעלה עם פמליא ˘ל מטה והיה המ˘כן אחד.

[ב"ח אורח חיים סימן מז או˙ ב] 

מ˘פטי ה˙ורה הם רˆונו י˙'
(וזה  הדין  מן  עˆמו  חו˘ך  ואעפ"כ  ה˙ורה  מ˘פטי  כל  היטב  למד  באם 
דו˜א באין הדור ˆריך לו) ומונע א"ע מלי˘ב רא˘ ˙בא עליו ברכה אבל 
אעפ"כ  לרעהו  אי˘  בין  ממונו˙  בדיני  לעולם  ידון  לא  אם  אפילו  עכ"פ 
ולח˜ור  לדרו˘  וˆריך  ה˙ור'  חל˜י  בכל  נפ˘ו לעסו˜  א˙  להכריח  מחויב 
על דיני ה˙ור' אפילו אם לא יהי' הדבר ולא יבוא לעולם כנודע מרז"ל בבן 

סורר ומורה ועיר הנידח˙ וכמה איבעיו˙ בגמ' ˘לא יארע לעולם והוא מפני 
כך  ראובן  יטעון  אם  י˙'  רˆונו  הוא  ˘כך  י˙'  רˆונו  הם  ה˙ורה  ˘מ˘פטי 
ו˘מעון כך יהי' הפס"ד כך ונמˆא בזה ˘מוˆיא ד"˙ לאמ˙ו מ˘יג רˆונו י˙' 
ונפ˘ו דב˜ה בחיי החיים א"ס ב"ה וב"˘ כידוע להבאים בסוד ד' ˘רˆונו 
י˙' נ˜' א"ס (דרו˘ נא ידידי כ"ז בס' ה˙ניא נ˜' ב˘ם לי˜וטי אמרים וינעם 
לנפ˘ך כי מאוד עמ˜ו מח˘בו˙יו) וז"˘ בכאן ואלה כו' מוסיף על ע˘ר˙ 
חורין  בן  אדם  לך  אין  כי  למד  דלא  סגי  לא  הדברו˙  ע˘ר˙  מה  הדברו˙ 
ˆריך  המ˘פטים  כך  וזמן  ע˙  בכל  או˙ם  לידע  דˆריך  מלימודם  להיפטר 
ליודעם וללמדם אפילו לא יהי' דיין לעולם ר˜ כדי לה˘יג רˆונו י˙' ע"י 

ה˙ורה וז"˘ ל˘ון ˙˘י"ם בעל כרחך והבן.

[אגרא דכלה פר˘˙ מ˘פטים]

אור אין סוף ברוך הוא נעלם ונס˙ר ב˙וך ה˙ורה
ה˙ורה  ידי  על  בה'  נפ˘ו  ולידב˜  ב˙ורה,  לעס˜  באמ˙  רוˆה  אדם  ואם 
יזכה לה˙דב˜ אל אור אין סוף ברוך הוא וברוך  ה˜דו˘ה, כי אין אופן אחר̆ 
אור אין סוף ברוך  ˘מו הנעלם מעין כל חי אם לא על ידי ה˙ורה ה˜דו˘ה,̆ 
הוא נעלם ונס˙ר ב˙וך ה˙ורה, ואוריי˙א ו˜וד˘א בריך הוא חד, ˘הוא רˆון 
רוˆה לה˙דב˜  וכ˘אדם  ב˙ור˙ו.  ונעלם  ה˙ורה  הנו˙ן  הוא  ברוך  סוף  אין 
רˆון אל˜ו˙  ב˙ורה, ˘הוא  כי אם בע˙ עוס˜ו  לו מ˜ום  אין  אליו באמ˙, 
המ˙גלה לאדם המחפ˘ו ומב˜˘ו באמ˙ לידב˜ אליו, כמאמר ה˜רא, "אם 
˙ב˜˘נה ככסף וכמטמונים ˙חפ˘נה אז ˙בין" וגומר. ומי ˘זוכה לטעום 
בנפ˘ו ח˘י˜ה זו, אהוב וחביב עליו ˘ורה אח˙ למוד ב˙ורה יו˙ר מכל חיי 

העולם הזה ומחמדיו, והכל אליו דברי ˙וה הבל הבלים.

[סדורו ˘ל ˘ב˙ דרו˘ רביעי]

שו"ת בעבודת ה'

תניא כוותי' דרב

המ˘ך בעמוד האחרון >>>



מבואר  ה˙ניא  בספר  ה  בפר˜ 
חכמ˙ו  היא  ˘ה˙ורה  מאחר  כי 
לימוד  ידי  על  הרי  י˙ברך, 
והבנ˙ ה˙ורה מ˙אחד האדם עם 
ה˜ב"ה. ומזה מובן איך ˆ"ל כל 
הגי˘ה והיחס ˘ל האדם ללימוד 
ה˙ורה. לפנינו כמה פנינים י˜רים 

בהם בא ענין זה לידי ביטוי.

אופן הלימוד של בעל התניא
הס"˜ מ˘פולי זי"ע רˆה לבחון בעˆמו א˙ טבעו 
ומהו˙ו ˘ל הרב בעל ה˙ניא, ונסע במיוחד אליו 
מאחורי  נעמד  לבי˙ו  כ˘הגיע  ˜נ˜נו.  על  ל˙הו˙ 
מˆיעא ˘נים  בבא  איך ˘הרב למד  ו˘מע  הדל˙ 
אוחזין בטלי˙, זה אומר אני מˆא˙י וכו' איז דער 
רˆון העליון ˘יחלו˜ו, אמר ה˘פאלער זיידע אם 

כך כבר יודע אני.

[מאמר מרדכי]

"לומד תורה לשמה"!
ל˙למידו  אמר  ממעזריט˘  ה˜'  המגיד  מרן 
הרה"˜  על  מ˜ארלין  הגדול  אהרן  רבי  הרה"˜ 
רבי חיי˜א מאמדורא: - הנה י˘נה מנורה ˘לימה 
ונרו˙יה מלאים ˘מן ואין חסר בה כי אם להעלו˙ 

א˙ האור, ראה נא להביאה אלי בכדי להדלי˜ה.
ולומד  יו˘ב  ופג˘ו  מ˜ארלין  הרה"˜  ונסע 
עו˘ה  "מה  מ˜ארלין  הרה"˜  ו˘אלו  בביהמ"ד, 
˙ורה  "לומד  חיי˜א  רבי  הרה"˜  וענה  אברך"? 
ה˙נא  הרי   - מ˜ארלין  הרה"˜  ו˘אלו  ל˘מה"! 
ב˙ורה  העוס˜  כל  ˘אמר  מכחי˘ו,  מאיר  רבי 
ה"דברים  הם  והיכן  הרבה,  לדברים  זוכה  ל˘מה 
הרבה" ˘לך? ו˙יכף הלך מא˙ו, ורדף אחריו רבי 
חיי˜א, וכ˘ראה רבי אהרן ˘מ˙˜רב אליו ה˙רח˜ 
מעה, והמ˘יך רבי חיי˜א במרוˆ˙ו בנסו˙ו  ממנו̃ 
אהרן  רבי  עˆר  ואח"כ  אהרן,  רבי  א˙  לה˘יג 
מללכ˙, ו˘אלו רבי חיי˜א - נו, ובכן מה עו˘ים? 
ואמר לו הרה"˜ מ˜ארלין - בא א˙י למעזריט˘, 
ובי˜˘ ממנו רבי חיי˜א ˘ימ˙ין לו ˘כן יˆא מבלי 

מלבו˘ העליוןֈ ונסעו יחדיו למעזריט˘.

[מאמר מרדכי]

בין שיטת הלימוד בוילנא 
למעזריטש

˘אלו א˙ בעל ה˙ניא: "מה החילו˜ בין ˘יט˙ 
במעזריט˘"?  הלימוד  ודרך  בווילנא  הלימוד 
סברא  ה˙ניא  לבעל  הי˙ה  ˘ב˙חילה  כידוע, 
היה  ˘אביו  הגם  (זא˙,  בווילנא  ללמוד  ללכ˙ 
˙למיד נס˙ר ˘ל הבע˘"ט - אך באו˙ו הזמן היו 
למ˘פחה  ואפילו  "נס˙רים",  הבע˘"ט  ˙למידי 
ה˜רובה לא סיפרו על כך) ולבסוף החליט לנסוע 

למעזריט˘.

איך  לומדים  בווילנא  ה˙ניא:  בעל  להם  ענה 
לומדים  במעזריט˘  ואילו  ˙ורה,  לומד  יהודי 
איך ˘ה˙ורה מלמד˙ יהודי ˘הוא יהפוך בעˆמו 
ה˙ורה  "זא˙  בפסו˜  ˘נאמר  וכפי  ל"˙ורה", 
אדם" - ˘על היהודי בעˆמו להיו˙ "˙ורה"; אל 
לו לאדם להרגי˘ עˆמו ל"י˘" בפני עˆמו, כזה 
לה˙בטל  עליו  אלא  ˙ורה,  ענייני  ומבין  הלומד 

ולה˙אחד לגמרי עם ה˙ורה. 

[מסיפורי הרב גרינגלאס ע"ה]

החריף הסומא
היה.  גדול  חריף  ה˙ניא,  בעל  מחסידי  אחד 
בˆעירו˙ו היה מפלפל בחריפו˙, וכא˘ר הי˙ה לו 
מ˙בטא  היה  הרא˘ונים,  בדברי  ו˜ו˘יא  ˙מיהה 

בחריפו˙: "לא כדברי זה!"
הנהגה זו ˘ל האברך הˆעיר לא מˆאה חן בעיני 

אביו, א˘ר הביא או˙ו אל הרבי, וה˙לונן עליו.
ב˙וך  ˙ורה.  בדברי  ל˘וחח  הרבי  ה˙חיל 
ואמר החסיד:  הדברים ה˜˘ה על דברי הרא"˘, 
דברי  א˙  הרבי   ıיר˙ מיד  הרא"˘".  כדברי  "לא 
כדברי  כן  זה  הרי  כך  "אם  ואמר:  הרא"˘, 
הרא"˘!" המ˘יך הרבי וה˜˘ה ˘וב על הרא"˘, 
והלה ה˙בטא ˘וב כבפעם ה˜ודמ˙: "לא כדברי 
נוספ˙  פעם  הרבי   ıיר˙ כן  אחרי  מיד  הרא"˘". 
מספר  ע˘ה  כך  הרא"˘".  כדברי  "כן  ואמר: 

פעמים.
כא˘ר סיים, פנה הרבי אל האברך ואמר: - האם 
חו˘ב א˙ה ˘הרא"˘ גם נהג כך, וה˙פלפל לכאן 
כן!  לא  הדברים?  מס˜נ˙  אל  ˘הגיע  עד  ולכאן 
הפלפולים.  ללא  האמ˙  אל  י˘ר  כיוון  הרא"˘ 
א˙  המחפ˘  לסומא  דומה?  הדבר  למה  מ˘ל 
א˘ר  עד  הבי˙,  ב˜ירו˙  הוא  ממ˘מ˘  הפ˙ח; 
מוˆא א˙ הפ˙ח. לא כן האדם הפי˜ח - הוא ניג˘ 

הי˘יר אל הפ˙ח, ללא יגיעו˙ וחיפו˘ים.
כא˘ר סיים הרבי א˙ דבריו, אמר לו: - דע לך, 
זה  הרי  הרא"˘",  כדברי  "לא  אומר  א˙ה  כא˘ר 

כאילו אמר˙ "לא כדברי ה˜ב"ה!" 

[פניני הכ˙ר]

"תורה מן השמים"?!
לי  סיפר  זיסלין:  בער  ˘אול  ר'  הרה"ג  סיפר 
בעיר  ה˘בועו˙  בחג  ˘הו˙ו  אודו˙  מי˘הו 
˘לומדי' לא נמנו על עד˙ החסידים, ו˘נה אחרי 
המ˜ומו˙  ב˘ני  סיפר:  וכך  חסידי.  בעיר  זה 
˙וכן  ברא˘ון  פלפול.  ה˘בועו˙  בחג  ˘מע  הוא 
הדר˘ה היה כך: הדר˘ן ˘אל מה הפירו˘ במה 
אומר˙  זא˙  מה  ה˘מים"?  מן  "˙ורה  ˘אומרים 
מדוע  עמו˜!  ב˘כל  מדובר  הלוא  ה˘מים'?  'מן 
לם בסוף  מייחסים זא˙ ל'˘מים'? ולאחר פלפול̆ 
הסביר מדוע באמ˙ ה˙ורה היא מן ה˘מים. בעיר 
עלה  הדר˘ן  כמעט.  הדבר,  או˙ו  היה  החסידי 
˘אומרים  הפירו˘  מה  ב˘אלה:  ופ˙ח  לבימה, 
א˘  מל˘ון  זה  הרי  ˘מים  ה˘מים"?  מן  "˙ורה 

וגבורה ˘בעולם  מדו˙ חסד  – המורים על  ומים 
היו˙ר  הורחני  ˘בעולם  מדו˙  [דהיינו  האˆילו˙ 
ה˜ב"ה  ˘ל  ˙ור˙ו  הרי  היא  וה˙ורה  נעלה], 
[˘אינון לאו מכל מידו˙ איהו כלל, למעלה מכל 
העולמו˙], היא מה' עˆמו! גם הוא אמר פלפול 
אמנם ה˙ורה היא מה˜ב"ה עˆמו,  ˘לם והסביר,̆ 
ה˘˙ל˘לה  למטה,  לרד˙  בכדי  סוף-סוף  אבל 
בחינ˙  דהיינו  והספירו˙,  העולמו˙  דרך  ה˙ורה 
˘מים ˘הוא [כפיר˘ המדר˘] א˘ ומים, המורים 
על עולם האˆילו˙ וכו' וכו'. ב˘ני המ˜ומו˙ ˘מע 
הפלפול, על או˙ה ה˘אלה - אבל עם כוונה אחר˙ 

ֈלגמרי

[ע"פ בדרכי החסידים]

הלוואי שברוחניות היה כמו 
בגשמיות

אחד מגדולי החסידים בדור ה˜ודם, היה הרה"ח 
ר' אליעזר ˆ'עˆ'ארס˜י ע"ה. הוא היה עובד ובעל 
וייסורים  חלאים  מלא  היה  גופו  ידוע,  מדריגה 
˜˘ים, עד כדי כך, ˘הרופאים אסרו עליו לאכול 
כמעט כל דבר, מלבד פרוס˙ לחם וחˆי כוס חלב 

ליום.
מˆב  להטב˙  לפעול  העיר  אנ˘י  החליטו  פעם 
לעייר˙  או˙ו  ו˘לחו  כספים  גייסו  הם  בריאו˙ו. 
לייזער  ר'  חזר  חוד˘  כעבור  מסויימ˙.  מרפא 

ומראהו רע כב˙חילה.
אליעזר,  "ר'  פוטערפאס:  מענדל  ר'  או˙ו  ˘אל 
ה˘ם"  "ברוך  לייזער:  ר'  לו  ענה   - נ˘מע?"  מה 
˘אל או˙ו ר' מענדל: "ברוך ה˘ם וואס" [=ברוך 
ה˘ם מה?]. "הא", ה˘יב ר' לייזער, "ברוך ה˘ם, 

.ֈ"˙הלוואי ˘ברוחניו˙ היה כמו בג˘מיו
ר' לייזער: "אינך מבין.  למראה פליא˙י הסביר 
בג˘מיו˙, אמנם מו˙ר לי לאכול ר˜ מעט מאוד, 
ל˙וך-˙וכי  נכנס  אוכל,  ˘אני  מעט  או˙ו  אבל 
ב"פנימיו˙", "נע˘ה דם וב˘ר כב˘רו", "מ˜˘ר 
ואילו  וחיו˙.  כח  לי  ונו˙ן  והגוף"  הנ˘מה  א˙ 
לומד  ˘אני  ˘מה  בטוח  אני  האם   - ברוחניו˙ 
חיו˙  לי  נו˙ן  בפנימיו˙,  ב˙וכי  נכנס  ומ˙פלל 
אני  לפיכך  כב˘רו"?  וב˘ר  דם  ו"נע˘ה  וכוח, 
מאחל לעˆמי ˘אכן הדברים "יכנסו בפנימיו˙", 
פעול˙ם,  א˙  ויפעלו  וה˙להבו˙  חיו˙  לי  יוסיפו 

ֈ"˙הלוואי ˘ברוחניו˙ היה כמו בג˘מיו"

[ר' מענדל]

אופן הלימוד של ראש 
ישיבה...

בפר˜ ה ב˙ניא מוסבר, כי על היהודי לזכור בע˙ 
לימודו, ˘ה˙ורה הינה חכמ˙ו ורˆונו ˘ל ה˜דו˘ 

ברוך הוא.
חיים ˜סלמן  ר' ˘למה  הנודע הרה"ח  המ˘פיע 
מˆיבו˙  א˘ר  מע˘יו˙,  למילים  זה  ˙רגם  ע"ה, 
אבן בוחן מעניינ˙, הממחי˘ה האם מ˜יים היהודי 

א חסידישע מעשה

המ˘ך בעמוד האחרון >>>



מלהיב א˙ הלב

פון  ווארט  איין  בזה"ל:  ה˙בטא  זי"ע  מגור  אמ˙  ה˘פ˙  בעל  הרה"˜ 
היילי˜ען ל˜וטי אמרים און ל˜וטי ˙ורה ˘יינט און בליˆט, עס פלא˜ערט 

.ıאויף דיא האר
אגרו˙ ˜וד˘ מוהריי"ˆ ח"א עמ' ˘לד

איך אפ˘ר להיו˙ א חסיד˘ער יונגרמאן

אינו מבין איך אפ˘ר להיו˙  הרה"˜ בעל אמרי אמ˙ מגור זי"ע הי' אומר,̆ 
א חסיד˘ער יונגרמאן מבלי לעבור על ספר ה˙ניא.

הגאון רבי יˆח˜ פל˜סר ˘ליט"א

למ˘כן ה˘טריימיל ב˘ביל ספר ה˙ניא

הג"מ רבי יחז˜אל וידמאן הרב מסיט˘על זˆ"ל, וממ˜ורבי הרה"˜ בעל 
אהב˙ י˘ראל מוויזניı זי"ע העיד, ˘˘מע מפ"˜ ˘אמר בזה"ל: מע דארף 

פארזעˆין דעם ˘טריימיל כדי ˆו האבין דעם ספר ל˜וטי אמרים.
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גדולי הצדיקים
וספר התניא קדישא

כל הדבר
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נלב״ע ט״ז אייר תשס״ט
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>>> א חסידי˘ע מע˘ה - המ˘ך
>>> ˘ו"˙ בעבוד˙ ה' - המ˘ך א˙ ה˙ביעה האמורה:

"בעוד ˘בחכמו˙ חיˆוניו˙ ני˙ן ל˙פוס א˙ 

כל מהו˙ה ˘ל החכמה, הרי ˘ב˙ורה - ככל 

עוד  הוא  מבין  כך  יו˙ר,  בה  לומד  ˘יהודי 

מהבנ˙  הינו  רחו˜  כמה  עד  יו˙ר  ועוד  יו˙ר 

עˆם ועומ˜ העניין, ˘כן הינה חכמ˙ו ורˆונו 

˘ל ה˜דו˘ ברוך הוא! כ˙וˆאה מכך, נע˘ה 

הוא ˘פל רוח ביו˙ר".

ל  סלד מפלפוליהם̆  למה חיים,̆  ואכן, ר'̆ 

בעלי הי˘ו˙, כיבד מאוד א˙ רא˘ הי˘יבה, 

זˆ"ל  הגאון הרב ברוך ˘מעון ˘ניאורסאהן 

[בעל מחבר "ברכ˙ ˘מעון"]. ˘כן, ר' ברוך 

˘אפיינה  הביטול  במיד˙  הˆטיין  ˘מעון 

לא  ˘חיד˘,  אי˙נה  סברה  כ˘אמר  או˙ו. 

ע˘ה ממנה "עס˜". לכל היו˙ר, הבליע חיוך 

˜טן ˘ל הנאה, והנהגה זו נח˘בה כבר ל˘יא 

ביטויה החיˆוני ˘ל ה˙פעלו˙ו.

ר' ˘למה חיים האזין ל˘יעוריו הרא˘ונים 

˘ל ר' ברוך ˘מעון בי˘יבה, ואף סיים ל˘ם 

בהרבה  מו˜דמ˙  ב˘עה  ˙פיל˙ו  א˙  כך 

מהרגיל אˆלו. הוא הסביר זא˙: "נדהם הנני 

אומר חידו˘ים נפלאים  לראו˙ רא˘ י˘יבה̆ 

ח˘  כל˘הן!  ה˙פעלו˙  ˙נועו˙  הבע˙  ללא 

הנני, כי ר' ברוך ˘מעון לומד ˙ורה ללא כל 

˙חו˘˙ י˘ו˙".

היעדר הי˘ו˙ בע˙ הלימוד, מבטא כאמור 

המהווה   - ה˙ורה  ˘ל  ייחודיו˙ה  הבנ˙  א˙ 

חכמ˙ו ורˆונו ˘ל ה˜דו˘ ברוך הוא.

["המ˘פיע ר' ˘למה חיים ˜סלמן" חל˜ א]

לעומ˜ה  סוגיא  ˘הבנ˙  ˘למרו˙  להבהיר,  וי˘ 
מ˜ום  מכל  אחד,  כל  עבור  פ˘וט  דבר  אינה 
יכול כל אדם ל˜ח˙ עכ"פ ענין אחד מכל סוגיא 
דברי  א˙  לˆיין  ראוי  כמו"כ  בורי'.  על  ולהבינו 
בעל ה˙ניא זיע"א, ˘כל אחד ˆריך לה˘יג ב˙ורה 
כלומר  למעלה,  נפ˘ו  ו˘ור˘  יכול˙ ה˘ג˙ו  כפי 
כל חד לפום ˘יעורא דילי', ולכן אל יפול לבו אם 
חביריו,  הגיעו  ˘אליו  לעומ˜  הגיע  ולא  ה˙ייגע 

כי כל אחד נדר˘ לה˘יג לפי הכלים ˘ני˙נו לו.

במˆוו˙  פרט  הוא  ˘הנ"ל  להבהיר,  י˘  עוד 
בו  "והגי˙  ˘ל  החיוב  י˘נו  אבל  ה˙ורה,  ידיע˙ 
הם מˆוה  יומם ולילה" ומˆו˙ "ודבר˙ בם וכו'"̆ 

בפני עˆמה.

לעילוי נשמת
הרה״ח ר' אהרן

בן הרה"ח יצחק ע"ה
נלב"ע כ״ג מרחשון תשס״ג

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
הרבנית הצדקנית

הענא בת הרה"ח ר' אריה ע"ה
א"ח הגה"צ גאב"ד לינז שליט"א

נלב"ע י"א אדר א' דהאי שתא
ת.נ.צ.ב.ה.


