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 ב"ה. ימי תשלומין חודש סיון, ה'תשע"ו

 

הלימוד התפקיד העיקרי של נודע בשערים החשיבות וההכרח שהרבי מדבר אודות 
בישיבה, במכתב לאחד מתלמידי הישיבות מדגיש הרבי  שלימוד התורה בימינו אלה 
באה"ק ת"ו במסגרת ישיבה נוסף על ענין תלמוד תורה בכלל, יש לה תפקיד עיקרי 

הכי גדולה והיא העמדת הלומד על בסיס חזק למען יוכל עמוד בפני הניסיונות   ותועלת
של תקופתנו  זו ולא יתרשם מהרוחות הבלתי מצויות המנשבות מכל הצדדים, )ראה 

 אג"ק חלק ט"ו עמוד כז(

כמה גדולים מעשי ידיו של המחנך הדגול הרב אריה הלוי לוי שליט"א, מנהל רוחני 
ידי אמן קונטרס  –ליובאוויטש הקריות, שזכה להוציא תחת ידו  בישיבת תומכי תמימים

ראשוני  "בדרך תמים" , ובו פרקי הנהגה לתלמיד בישיבה קטנה, ערוכים ומסודרים 
להודיע לתלמידים  בטוב טעם ודעת , בשפה ברורה ובהסברה טובה בלשון קלה ונעימה.

המתבגרים דרך והכוונה בהדרכה והכנה, לקראת עלייתם לישיבה , להראותם האושר 
 הטמון בישיבת תומכי תמימים בלימוד הנגלה והחסידות ובהנהגת החסידים .

אפריון נמטייה לרב הנעלה איש החינוך הרב אריה הלוי לוי שליט"א על תרומתו הרבה 
רים במה שלצערנו לא קיבלו דיו , ולהקל עליהם הדרך להאיר את לב צעירי הצאן המתבג

להשגת המטרה להעמידם על בסיס חזק ומתוך שמחה, למען יוכל עמוד בפני הנסיונות 
 של תקופתנו כלשה"ק של הרבי.

יהי רצון שעוד רבות בשנים יזכה להמשיך להעמיד תלמידים הרבה , "זרע ברך ה'", 
קותו במלאכת שמים, אשר כלשה"ק של הרבי כרצון קדשו של רבנו הק', ובזכות התעס

"גאולתן של ישראל הן בגשמיות והן ברוחניות תלוי'ה בחינוך דור הצעיר", יזכה הוא, 
 ונזכה כולנו, לקבל פני משיח צדקנו, ומלכנו בראשנו, במהרה בימינו בקרוב ממש.

 

 בברכת הצלחה מופלגה בעבוה"ק

 מוקירו ומכבדו 

 נפתלי הכהן רוט

 

  

  





ב"ה

פתח דבר
בשבח והודיה לבורא על כל הטוב אשר גמלני, להסתופף בצילו של נשיא 
הדור הרבי מלך המשיח ע"י שהכניסני בדרך מופלאה ללמוד בישיבת תומכי 
בהדרכותיהם  החסידים  ברכי  על  ולגדול  שנים,   7 ובקבוצה, במשך  תמימים 
ובהנהגתם, לקרב ליבי להיות חסיד נאמן לרבי, ולחזות בנועם ה' בראיית פני 

מלך ממש ובשמיעת דבריו פב"פ. 

מה"מ  הרבי  ברכת  ע"פ  ישראל,  נערי  בחינוך  עבודה  שנות  כ18  לאחר 
לישיבה  רוחני  כמנהל  האחרונות  השנים  בארבע  ובפרט  מכתבים,  בעשרות 
בקריות, לא אוכל לעצור בדחף הדורש ממני להודיע לתלמידים המתבגרים 
דרך והכוונה בהדרכה והכנה, לקראת עלייתם לישיבה, בראותי עד כמה סבל 
על כתפיהם מחוסר הבנתם את מעמדם הנשגב, והאושר הטמון בישיבת תומכי 
תמיד  כנר  הקשורה  החסידים  ובהנהגת  והחסידות  הנגלה  בלימוד  תמימים 

באילנא דחיי ובנשיא הוא הכל. 

על כן העזתי מצחי הקטן והדל, כמשוחח בחברותא עם נערי ישראל לתת 
להם באהבתי אותם להאיר ליבם במה שלא קבלו על מנת להקל עליהם הדרך 
ולשמח ליבם בעבודת ה', ע"י שתבוא מתוכם עצמם בשמחה, ולא בקבלת עול 

גרידא. 

מפאת הזמן הקצר והצורך העצום, באתי בזה בקונטרס ראשוני מתומצת, 



ובעז"ה בהסכמת מורי ורבותי אוסיף עוד בקרוב.

פיזם  יעקב  איתן  הרב  האחים  הישיבה  למנהלי  רבה  הערכה  בזאת  אביע 

מנהל הישיבה והרב שמשון פיזם מנכ"ל מרכז נפש חיה על טרחתם ומסירותם 
המסייעים בידי להתרכז בעבודת הקדש.

תודתי נתונה לרבנים שליט"א שהגיהו את דברי והעשירו מחכמתם הנפלאה 

ובניסיונם העשיר בלימוד והדרכה לבני הישיבות. הרבנים: ראש הישיבה הרב 

יוסף  והרב  בישיבה  ר"מ  שליט"א  איידלמאן  לוי  והרב  שליט"א  פיזם  יגאל 

אברהם פיזם שליט"א מנהל הת"ת ומשפיע בישיבה.

המשיח שליט"א  מלך  הרבי  בפני  לעמוד  נזכה  רצון שבקרוב ממש,  ויהי 

ולומר על תלמידינו ובוגרינו שיחיו: "ראו גידולים שגידלנו". בברכת:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

הרב אריה הלוי לוי
 יום הבהיר "יום זכאי" כ"ח סיון

תשע"ו - שנת הקהל
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הקדמה
תמים יקר! 

הנה סיימת פרק נכבד בחייך, גדילה צמיחה ועליה, בתלמוד תורה ועכשיו 
דעולה מדרגה נפלאה מאין כמוה, מדרגה הנקראת בפי כל - "קודש קודשים" 

המשתייכת לדרגה הנעלית - "בחור ישיבה". 

ומכופלת, להיות  די בכך, אלא שהנך הולך לזכות לדרגה כפולה  אך לא 
חייל נאמן בצבא המלך המשיח היקר והאהוב מכל לנשיא הדור מלך המשיח 

- הנושא את השם "תמים". 

יותר,  נשגבים  דברים  לקראת  והולך  גדל  שהנך  שככל   - בינה  להשכילך 
להגיע  ניתן  לא  דברים, שבלעדיהם  ומוחלט בשני  מודע  להיות  עליך  חובה 

לשום עבודה ועניין בחיים - 

ת כ ל י ת!!! - ד ר ך!!!

התכלית - היא המטרה שאליה הנך צועד, שבלעדיה – אין קיום לכל הדרך 
שבה הנך צועד יש כאלה שהולכים לישיבה בגלל סיבות שונות ושוליות שאין 

להם כל יסוד כגון: לחץ חברתי/ לחץ הורים / מקום עם חברים וכו'. 

ויבואו  יגדל  יצרך  גם   – יותר  קצת  כשתגדל  תכלית, שהרי  זו  שאין  ודאי 
מדרך  ותרפה  אחרת,  בדרך  רצונותיך  את  שיחליפו  ומשונות  שונות  מטרות 
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ויתנו לך סיפוק  התורה והמצוות בהידור ח"ו ותחפש דברים שימלאו אותך 
יותר טוב אך גם בדברים אחרים, יחלוף הסיפוק ותצטרך למצוא דרך אחרת. 

התכלית הכללית - לדבקה בה' עד כדי דירה בתחתונים = גאולה היכולת 
לדבקה בה', היא אך ורק ע"י לימוד התורה וקיום המצוות בהידור ולכן על 
התורה נאמר "כי הם חיינו ואורך ימנו ובהם נהגה יומם ולילה" כך שהכל 

סביב התורה והמצוות שהם העיקר בחיים, ובלעדיהן אין חיים. 

בשני  התורה  בלימוד  בעיקר  מתבטא   - כבחור  שלך   – הפרטית  התכלית 
אופנים - עמל התורה וידיעת התורה, כל חייך וההתקשרות לרבי הנשיא הוא 
הכל המשיח שבדור שבו המצווה להדבק, תלויה בלימוד התורה שלך מתוך 

יגיעה אמיתית והרחבת הידיעות עד אין קץ. 

שנות  הן שבע   - התורה  בלימוד  להצלחה  ביותר  והטובות  היפות  השנים 
אין  גבוהה, כאשר  וביכולת השכלה  כוחו  נמצא בשיא  השבע, שבהן הבחור 

עליו שום עול פרנסה וכל עול אחר חוץ מלימוד התורה הקדושה. 

הדרך - ברור שכל איש מקצוע ללא כלים, אינו יכל לעשות עבודתו, הגם 
שיהיה המוכשר ביותר. 

הכלים הם השיטה בלימוד להביא אותך להצליח לעשות את התכלית. 

 - ובדייקנות  נכון  בהם  ומשתמשים  טובים  יותר  שהכלים  ככל   - הבהרה 
העבודה תהיה קלה יותר ומוצלחת יותר. 

הדרך שאנסה בעז"ה לתת לך - היא ארוכה וקצרה כמאמר חז"ל-"קובץ על 
יד ירבה" וכן לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין ליבטל הימנה 

חשוב לדעת - שהדרך עצמה - היא עבודת ה' בתכלית כאשר לימדונו רז"ל 
ורבותינו נשיאנו דרך תורת החסידות והנהגות וביטויים של רבותינו נשיאנו 

בהוראות לחייהם של תמימים. 
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פרק אל

הכנה לישיבה
א. התבוננות אמיתית והכנה נפשית - לקראת המשא הגדול והנעלה ע"י 

הגדרת התכלית בנפש והליכה אליה מרצון אמיתי וכנה. 

ב. במשך השנים בישיבה, יצוצו אתגרים וכל מיני דברים, שכרגע לשנים 
אלו – הם טפל לעומת עיקר ועל כך יש להתכונן כדי להישמר שלא להיגרר 
אחר דברים שיעשקו מאיתנו את חיי הישיבה )תמיד טוב להתייעץ עם משפיע 

אם זה מועיל או מזיק ומה כדאי(.

ג. הרגל נעשה טבע וטבע תמיד יותר קל מאשר נגד הטבע על כן יש להתרגל 
בהנהגות שאמורות להיות בישיבה כגון: שעות לימוד מאוחרות, לבושים, רמת 

לימודים, וכד' - עד כמה שניתן מוקדם יותר, כדי למנוע קשיי הסתגלות.

כדאי לדעת!

• מחובתנו כחסידים של הרבי מלך המשיח ובפרט תמימים - ללמוד כל 
יום חומש תהילים ותניא ובמיוחד רמב"ם שזה התקנה המיוחדת של דורנו דור 

השביעי.

הישיבה תהיה  היא  אם  בך  תלוי  הבא.  עולם  מעין  היא  הישיבה   • 
גן עדן או...
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פרק בל

סדר
א. סוד ההצלחה בכל דבר בחיים, הנו סדר!

סדר מביא - חכמה

סדר מביא - רווחים 

סדר נותן - שקט נפשי

סדר - חוסך בזמן

סדר - חוסך בהוצאות מיותרות

ב. אם הנך לומד באופן מסודר ולא מוותר על אף שיעור או חזרה או הכנה 
- אזי בטוח שתקנה חכמה כיוון שהתקדמות האדם בהשכלתו אינה באה בפעם 
חז"ל  כמאמר  טיפין,  בטיפין  באה  שההשכלה  אלא  נשכח,  הכל  שאז  אחת, 
מסכת עירובין - "קובץ על יד - ירבה" שאז מוחו מתחדד ומתרחב ונעשה כלי 

גדול יותר ומשובח יותר.

ג. אדם שמסודר בכל - מרוויח מהכל, שאינו מפסיד מכל דבר שהיה מחויב 
לו במשך היום כגון: אם לא הקשבת בשיעור, לא תספיק להשלים בסדר חזרה 
על  לחזור  צריכים  רק  בזמן שחבריך  ללמוד מהתחלה  אז תתחיל  רק  שהרי 
החומר ויזכרו אותו עד המבחן ואתה מתי תחזור או תשלים ואם לא השלמת 
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היום את החומר הנלמד, אזי מחר לא תבין את החומר החדש אך אם שמרת על 
הסדר, אינך מודאג לגבי מחר, שהרי את של היום עשית ומחר תצטרך לעשות 

את של מחר בלבד. 

ד. המסודר - רגוע שהרי את שלי )המחויבות( עשיתי ואינני דואג על הצלחתי 
שהכל בידי שמיים אך אם חלילה אינני מסודר - מגיע לידי כעסים עד כדי 
האשמות על הסביבה שאינה כביכל כשורה, והכל משום חוויית הכישלון זאת 
ועוד שהנך מאחר לכל מקום ולכל שיעור בלי שום סיבה מוצדקת שהרי אם 
היית מנצל את ההפסקה להכנה לשיעור, כגון: שתייה שירותים ספר כיסא 

וכו', ומגיע לכיתה או לסדר דקה לפני, לא היתה נגרמת אי נעימות. 

ה. סדר כרוך בראיית הנולד לדוגמא: אם הנך ישן מאוחר וצריך לקום בזמן 
–יורד, וההשקעה כרוכה ביותר  - הריכוז בפרטי הדברים שהנך מחויב בהם 
זמן ויותר מאמץ וכן אם חפציך אינם מסודרים, כגון ספר או מחברת או עט, 
נמצאת מאחר לשיעוריםמאחר ולא ניתן ללמוד ללא כלים אלו וכן בכל דבר 

שאינו במקומו גורם לעיכוב ולהפסד זמן. 

ו. כאשר חפציך אינם מסודרים, יתכן והם קיימים אך אינם נראים, או אם 
לקנות  תצטרך  בבית,  והשארת  לך  הצריכים  דברים  לב  שימת  בלא  שכחת 
במקומה  נשמרה  שלא  גמרא  כגון:  לך  שיש  דבר  על  מיותר  כסף  ולהוציא 
ונעלמה, תתחייב לקנות כדי להיכנס לשיעור וכן מברשת שיניים או שמפו 

וכדו'.

ז. הסדר בישיבת תומכי תמימים - זה הדבר המקודש ביותר אצל רבותינו 
נשיאנו עד כדי קבלת עול לזמן ולתוכן ללא עירוב שום שיקול דעת ושכל או 
רעיון ולכן אם שכלך החסידי עם כל הרצון הטוב שבזה, יגרום לך לאחר או 
לנצל את הזמן למשהו אחר ממה שנקבע, הרי זו פגיעה בהתקשרות ובשליחות 

שלך כחיל של הרבי, וכתמים. 
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ח. הסדר הוא - לישון בזמן, לקום בזמן, לאכל בזמן, להתפלל בזמן, ללמוד 
בזמן, לנצל את ההפסקה בין השיעורים, לשתייה שירותים והתאווררות )לא 
לעסוק בסידורים בחדר וכדו'( לנוח בזמן, לדבר עם ההורים בזמן, מבצעים 

בזמן, שבירת שיגרה בזמן, והכל בזמן המתאים להוראות ההנהלה.

כדאי לדעת!

מובהק  סימן  זה   – הישיבה  ואת  הרבנים  את  בלבקר  עסוק  הנך  כאשר   •
שאינך במצב של עליה.  כמאמר ע"י אחד מהראשונים - "השלמים במידותם 
יוותרו על עצמם בשביל אחרים, אך החסרים במידותם יתכבדו בקלון חבריהם. 

היינו שכל מעלתו היא שהזולת אינו כראוי, אך משלו אין ולא כלום.

• "מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך" – הדגש על המעשים ולא על הדיבורים. 
ככתוב בפרשת בראשית - "אשר ברא א־לוקים לעשות". 
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פרק גל

ניסיון
א. "אין חכם כבעל הניסיון" = כל דבר שקורה לך או דבר שאתה עוסק בו 

- יוצר אצלך רושם, ונותן לך מיומנות ולקיחת לקחים לעתיד טוב יותר 

ב. המיומנות הנרכשת בישיבה היא - בלימוד - בהכלת ונשיאה בעול עם 
חברים והרגלים סביבתיים שונים - בהנהגה חסידית לפי מנהגי חב"ד בשבתות 
כוחותיך  גילוי  ובמיוחד   - זמנים  בשמירת   - והחסידות  החסידים  ובמועדי 

הנעלמים. 

ג. ניסיון דורש קביעות והתמדה - כשמדובר בהשכלה בלימוד כל יום שחסר 
ואפילו שעה - יש חיסרון בניסיון. 

ד. יש כאלה, שבכדי להגיע למצב שיוכלו ללמוד גמרא רש"י בכוחות עצמם 
- יצטרכו מספר שנים ויש כאלה, מספר חודשים אצל שניהם דרושה ההתמדה 

שאם לא כן, יתארך הזמן ולא יראו את הצלחתם ועלולים להתייאש. 

 – הניתנות  האפשרויות  כל  של  מהירה  חשיבה  יוצר  בלימוד  הניסיון  ה. 
הנכונות ושאינן נכונות, עם החלטה מהירה בפירוש וההסבר המדויק על כך 
וכן  בהן"  נכשל  כן  אם  אלא  תורה  דברי  על  עומד  אדם  "אין   – חז"ל  אמרו 
שאל תאמין  ולא מצאתי אל תאמין"  "יגעתי   - הסבר הרבי הריי"ץ במאמר 
שלא מצאת, משום שהיגיעה מביאה את ההשגה וההצלחה הרי שהיגיעה היא 
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הניסיון בלימוד המביא להצלחה. 

ו. הניסיון עם חברים - שהתלמיד הצעיר שגדל בחיק משפחתו ולא התוודע 
ומשונות,  וחשיבה שונות  דפוסי התנהגות  בישיבה  חווה  חיים שונה,  לסגנון 
כאשר בתחילה ינסה להתנגד ולהטות אחרים כרצונו אך לאט או מהר ילמד 
שבמקום לשנות מישהו בכוח, יש דרך של הכלה ונשיאת עול החברים בחדר 
ובהפסקה, כגון: מה לא אוהבים לשמוע - התחשבות בסדר וניקיון - התחשבות 
 - ועוד   בדעות אחרות - קבלת השונה - לדעת על מה לוותר ועל מה לא, 
התבגרותך בחודש אחד בישיבה, הינה שלא בערך להתבגרותך במשך שנתיים 

בת"ת .

ז. אין חכם כבעל הניסיון - על כן תרבה להיוועץ עם הבחורים השלוחים 
לישיבה, ובעיקר עם הרבנים, שכן עשה לך רב, ומרבה עצה מרבה תבונה. 

כדאי לדעת!

• "כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם" - חבריך הם המראה שלך.

• סוד ההצלחה – התמדה!!!

לכך,  המיועדים  )בזמנים  ומחוץ  מבית  הרבי  של  במבצעים  השקעה   •
כגון:שבת כיבוד הורים, מבצע תפילין, חברותא עם חבר המתקשה בלימוד( - 

נותנת שנעשה ליבו ומוחו זכין אלף פעמים ככה. )דברי הרבי(
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פרק דל

כיצד מתפללים
וכן  וחיצוני,  פנימי  הגוף  בניקיון  לתפילה  מוכן  להיות  הלכתית  חובה  א. 
ניקיון הנפש בטבילה במקווה, ובישוב הדעת באכילה ושתייה כהכנה לתפילה 
לכך יש הפסקה לפני התפילה, כדי שנגיע מוכנים ומיושבים ללא הפסקות 

באמצע התפילה היוצרות בעיות הלכתיות.

ב. תפילה בהגדרתה ע"פ חסידות - כלשון המשנה התופל כלי אל החרס" - 
תופל פירושו מחבר, וכן התפילה עניינה לחבר אותנו אל הבורא. 

ג. עליך לדעת שכל מילה ואפילו אות - בנוסח התפילה, בוקעת רקיעים 
ומשפיעה עליך ועל משפחתך ועל כלל ישראל, על כן יש לאמר כל מילה 
בדיוק ובחשיבות לכל אות, בחיתוך שפתיים מדויק ובהיגוי נכון, שחלילה לא 

תיבלע אות או מילה, ובאופן שישמעו אוזניך מה שאתה מוציא מפיך. 

ד. אם התחלת מאוחר לאיית את המילים נכון, וזה לוקח המון זמן - אל 
דאגה - לשונך תתרגל בתוך שבועיים עד כדי ידיעת התפילה מילה במילה 

בע"פ.

ה. "כל העוסק בתורה ובגמ"ח ומתפלל עם הציבור כאילו פדאני לי ולבני 
מבין אומות העולם" - עליך להתפלל עם הש"ץ, בתנאי - שהש"ץ מתפלל 
במהירות סבירה לא מהר ולא לאט אך על כל פנים חובה להתחיל עם הציבור 
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ו. המילה "צדיק" נושאת בתוכה גימטריא של: צ' = 90 אמנים, ד' = 4 
קדושות, י' = 10 קדישים, ק' = 100 ברכות. 

ז. "תפילה בלא כוונה - כגוף בלא נשמה" המילים - הם הגוף והכוונה - היא 
החיות שבגוף כל מילה בתפילה יוצרת מלאך המליץ יושר בעדנו ואם חלילה 
המילה אינה כתיקונה, אזי המלאך חסר כביכול איברים, וחלילה מקטרג על 
התפילה שלא תתקבל ואם אין כוונה בתפילה - אזי המלאך שוכב ללא רוח 
חיים שהרי אין בו נשמה בתניא מוסבר - שתפילה אחת בכוונה מעלה את כל 

התפילות שלא היו בכוונה, ומכניסה אתן לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה. 

ח. חובה לעמוד במקומות מסוימים בתפילה, גם אם אינך אוחז בהן ה' מלך 
- ברכו - קדושה - מודים - י"ג מידות - עלינו לשבח. 

מחוץ  להסתכל  מוחלט  איסור  חל  עשרה,  שמונה  מתפלל  הנך  כאשר  ט. 
לסידור, משום שמביט בשכינה שכנגדו ניתן - או להסתכל בסידור, או להתפלל 
בעיניים עצומות אך ידועה הקפדתו של הרבי להתפלל מילה במילה מתוך 
הסידור גם בתפילת י"ח כן הוא גם אסור להסתכל בכהנים בזמן ברכת כהנים, 

וכן בלבנה מלבד קידוש לבנה - משום קדושת השכינה. 

י. על פי הוראות רבותינו נשיאנו –יש לסגור כפתור בגד עליון בזמן התפילה 
- ימין על שמאל. 

יא. לאחר שעשית ג' צעדים בעושה שלום, עליך לעמוד במקום עד לקדושה 
שבה אתה חוזר למקום שעמדת בתפילת העמידה. 

יב. כמובן שאין להתפלל עם ידיים בכיסים.

ג'  לפסוע  אין  כן  ועל  אמותיו,  ד'  בתוך  המתפלל  כנגד  לעבור  אסור  יג. 
פסיעות אם יש מישהו מאחוריך שמתפלל שמונה עשרה וכן אם נכנסת מאוחר 
לבית הכנסת ולא תוכל להגיע למקומך מבלי לעבור לפני המתפללים, חכה 

בכניסה עד שיסיימו. 
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- על ברכות  ואמן  וברוך שמו,  יד. בחזרת הש"ץ חובה לענות ברוך הוא 
הש"ץ שליח ציבור שחוזר התפילה, חייב שיענו על ברכותיו 9 אנשים שאם 
לא כן ברכותיו לבטלה ח"ו ואין העוון עליו אלא על הציבור על כן חייב כל 

אדם לראות עצמו כאילו בלעדיו אין עשרה והוא המשלים. 

זה כמראה  - שהרי  ובקריאת התורה אסור בתכלית  טו. הדיבור בתפילה 
שאין לו אלוה ונמצא חלילה בנידוי שצריך התרה משלושה )כמבואר בתניא( 
ועל כך אומר הקב"ה בנביא - "מי ביקש זאת מידכם רמוס חצרי" - היינו - לא 

בקשתי שתדרכו ותרמסו את ביתי אלא לתפילה בלבד!

טז. הדיבור לאחר "ברוך שאמר" יוצר בעיות הלכתיות של ברכות לבטלה 
והזכרת שם ה' לשוא על כן חל איסור מוחלט לדבר. 

יז. מעלת הקדיש וענית אמן יהא שמיה רבא:

1. הקדיש - הוא שבח שהקב"ה מתעלה בו יותר מכל שבחים אחרים והסיבה 
- משום שגורם כפיה לס"א, ושיתעלה כבודו של הקב"ה על הכל )זוהר חלק ב 

דף קכט וכן בחלק ג דף קכט(.

2. בכח עניית אמן יהא שמיה רבא בקול רם ממש מציל רשעים מגיהנם 
אחרים,  מציל  שאם  מובן  מכאן  סב(  דף  בתוספתא  נח  פרשת  הקדוש  )זוהר 
על אחת כמה וכמה שיכל להציל את קרוביו ואבותיו וכ"ש את עצמו )שומר 

אמונים חלק ב דף רנז(.

3. העונה אמן יהא שמיה רבא בכל כוחו קורעין לו גזר דין של שבעים שנה 
)תקוני זוהר יט מ שבת דף קיט:(.

4. "כשישראל למטה שומרים לענות אמן ומכוונים ליבם כראוי, כמה שערי 
ברכה נפתחים להם למעלה וכמה טובה מצוי בכל העולמות וכמה שמחה בכל 

העולמות" )זוהר חלק ג רפה(.
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המדבר בשעת אמירת הקדיש - הרי זה מראה שאין לו חלק בא-לוקי   .5
ישראל )זוהר פרשת אחרי מות דף ע"ה עמוד ב ועיין פירוש המהרם שי"ף 

בדרוש פרשת ואתחנן(.

ז"ל ועמו ד' אלפים גמלים טעונים אמרו לו מה  פעם אחת מצאו אליהו 
אלו טעונים אמר להם אף וחימה למה אמר להם לעשות נקמה באף וחימה 
ממי שמספר בין קדיש לברכו בין קדושה לקדושה בין קדוש לברוך בין ברכה 
לברכה בין פרק לפרק בין אמן יהא שמיה רבא ליתברך וכל המדבר בהן עליו 

נאמר ולא אותי קראת וגו'.

כדאי לדעת!

• אם תבין מהי תכלית חייך, אז תבין מהי התכלית בלימוד הגמרא.

• כאשר יהיה – נצור לשוני מרע ושפתי מדבר מרמה ולמקללי נפשי תדום 
ונפשי כעפר לכל תהיה, אז יהיה גם פתח ליבי בתורתך ואחרי מצוותיך תרדוף 

נפשי...

• לימוד תורה צריך הכנה בהתבוננות, ואז הלימוד בטוב ובשמחה.
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פרק הל

התנהגות בחדר האוכל
א. "אדם ניכר בכוסו בכיסו ובכעסו" – כפי שכותב הרמב"ם שת"ח ניכר 
במאכלו ובשתייתו ובדיבורו ובהילוכו - ועל כן התהלך בנימוס ובדרך ארץ 
למען תכבד עצמך בפני בני האדם המבוגרים ממך והצעירים ממך הרואים 

מעשיך ועומדים על טבעך וטיבך. 

ב. בהיכנסך לחדר האוכל - הלך בנחת וביישוב דעת. 

ג. הכן את מנתך ואת הלחם במקומך וגש ליטול ידיך. 

ד. נטילת ידיים על פי האדמוה"ז – באפן הבא א בדוק שהכלי שלם ושיש 
לך מגבת לניגוב ידיים ב מלא את הספל מים ונגב את היד )ימין( שאותה אתה 
היד  את  יכסו  באופן שהמים  פעמים  ג'  צוק  ג  בראשונה-היטב  ליטול  אמור 
במיוחד מלמטה, עד הפרק ובין האצבעות וכן ביד השנייה ד לאחר ג"פ ביד 
השנייה - השאר מים בכף היד ושים את היד הראשונה תחת היד השנייה – 
ותברך ה לאחר הברכה - שפשף את ידיך זו בזו עם המים שהשארת - ותנגבם 

היטב )השפשוף לאחר הברכה, כדי שיהא עובר לעשייתן(.

ה. אחוז את הלחם בעשר אצבעותיך כנגד עשר המילים שבברכת המוציא 
- וברך המוציא. 

ו. אסור לדבר טרם בלעת טעימה ראשונה. 
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ז. שולחן שאמרו עליו דברי תורה כאילו אכלו משולחנו של מקום הראוי 
לעשות תורנות שכל יום מישהו יאמר הלכה או כל דבר תורה באמצע הארוחה.

ח. מים אחרונים חובה היינו בקצות האצבעות בלבד ולהעביר על השפתיים.

ט. בנקל לעשות זימון בישיבה, שהיא מצווה וחובה.

י. ברכת המזון – מצוות עשה דאורייתא ולכן אפילו על ספק חייב לחזור 
ולברך )מכאן מובן מדוע מהדרים לברך עם כובע ככיסוי שני(.

יא. ברכת המזון בכוונה מילה במילה - סגולה עצומה לעשירות. 

יב. אין לעשות רמזים בסימני ידיים באמצע ברכת המזון.

יג. לאחר שסיימת לברך, קח את שאריות האוכל והצלחת ושים באשפה, 
ואת הסידור או הברכון למקום מכובד. 

חבריך  ליד  מאוסים  בדברים  תנהג  לבל  יתרה  בחומרה  להישמר  יש  יד. 
ובפרט בזמן הסעודה וכן שלא יהא ריח לא טוב בבגדך ובגופך אכול בפה סגור 
למען לא יראו חבריך את המאכל הנמאס בפיך וכן שלא ישמעו את אכילתך. 

טו. "משחרב בית המקדש, שולחנו של אדם מכפר עליו" - פירוש: השולחן 
הוא תחליף למזבח בזמן בית המקדש, אדם היה מביא קרבן בהמה, שהיתה 
מעלה את הבהמה שבו שהיא הנפש - לקדושה וזה היה נפעל ע"י השחיטה 
והשרפה באש המזבח וכן זה היה פועל על כל נפש החי בעולם ומשחרב בית 
המקדש - השולחן שעליו האדם אוכל הוא כמו המזבח במעלתו שכאשר האדם 
אוכל מהדומם והצומח והחי, הרי זה נעשה דם והדם הוא הנפש הבהמית ובאם 
האדם אוכל בכשרות ולשם שמים, היינו שיהיה לו כוח באכילה זו לעבוד את 

ה', אזי העלה באכילה זו את נפש החי והצומח והדומם - לקדושה.
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פרק ול

כבוד הרב
כמורא  רבך  "ומורא  חכמים  תלמידי  לרבות  תירא"  אלוקיך  ה'  "את  א. 
שמים" - הכוונה ליראת כבוד שצריך לכבדו ואם בלימדו הלכה אחת צריך 
וכמה ברב שרוב תורתו ממנו שצריך לכבדו  כבוד, על אחת כמה  בו  לנהוג 

)שולחן ערוך יורה דעה סימן רמ"ב(.

יקרא לרב בשם משפחתו  וכן לא  יקרא תלמיד לרבו שיבוא אליו  ב. לא 
וכ"ש בשמו הפרטי וכשישאל את רבו בלימוד יעמוד לפניו גם אם רבו עמד 

ליד מקום מושבו.

ג. בהיכנס הרב לכיתה, חובה לעמוד מפניו הגמרא מביאה את דברי אחד 
האמוראים שאמר "הני בבלאי טיפשאי ננהו שקמים לפני ספר תורה ולא קמים 
לפני חכמים" ועד כמה? – עד שישב או עד שיורה לשבת זכור!!! אין הרב צריך 
שתעמוד בפניו כ"א מצווה היא בשבילך לכבד את התורה ואת מלמדיה, ובכך 

אתה מרבה כבוד שמים. 

ד. מקומו של הרב, זהו כבודו. 

ה. אין לשאול את הרב מיד כשיכנס ללמד, אלא בדברים הצריכים לרב 
עצמו כגון: אם הרב צריך משהו שיהיה יותר נוח לרב או דברים שהתלמידים 
צריכים לתועלת השיעור אך אין לשאול בדברים אישיים לתלמיד או בענייני 
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הלימוד עד שתתיישב דעתו של הרב וכן אין לשאול בדברים שאינם קשורים 
לשיעור - באמצע השיעור נכון וחובה לדבר עם הרב ולהתייעץ, שכן נאמר-

"עשה לך רב", צריך לשאול את הרב מתי אפשר לדבר באין מפריע. 

ו. גם הרב צריך הפסקה כדי לחדש כוחותיו לשיעור הבא.

ז. וודאי שאין לגרום לרב, שיבקש דבר – יותר מפעם אחת. 

ח. "זרוק מרה בתלמידים" - רב מצווה להוכיח תלמידים על התנהגותם ואם 
צריך - לייסרם בעונשים )לשון הרמב"ם(.

ט. תלמיד שרבו הענישו שלא בצדק - ראשית עליו לשתוק ולקבל את הדין 
לאחר זמן יבקש לדבר עם הרב ע"י שישאל מתי נוח לרב לדבר איתו כשידבר 
עם הרב, יאמר במילים אלו-"צר לי שהכעסתי את הרב אך אספר מה שקרה, 
כי חשוב לי שהרב ידע שלא עשיתי כך וכך  וישקוט עד שהרב יענה אם הרב 
ימחל - טוב ואם לא – תעשה את העונש מתוך ידיעה שהכל משמים ולטובה, 
וקח זאת ככפרת עוונות ) זה עובד פלאים להוסיף בכבודך כלפי הרב בדוק 

ומנוסה(. 

י. אם בכל זאת תוסיף להתווכח, זה יגרום תוצאה הפוכה וחמורה עוד יותר, 
וחבל. 

יא. לפעמים תלמיד אינו מסכים עם רבו, רק משום שאינו מאמין שהרב 
ראה או שמע אותו עושה או מדבר וכו' יש להמשיך ולכבד את הרב כאילו לא 

קרה כלום. 

יב. לעולם אל תכנס לתוך דברי רבך הקשב עד סיום דבריו של הרב ותעיין 
בדבריו. 

יג. בהיכנסך לשיעור - וודא שיש לרב כסא ושולחן מסודר וכן קודם התפילה 
הגש לרב סידור. 
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על  שהחולק  הרב,  דברי  את  לסתור  או  – שהרב טעה  לרב  לומר  אין  יד. 
רבו כחולק על השכינה וכל העושה מריבה עם רבו כעושה עם השכינה וכל 
המתרעם על רבו כאילו מתרעם על השכינה וכל המהרהר אחר רבו כמהרהר 
אלא כך יאמר: הרי למדנו כך וכך וכיצד מתיישב העניין עם  אחר השכינה 

דברי הרב. 

טו. הגמרא במסכת ר"ה דף י"ז ע' א' אומרת: "פושעי ישראל בגופן  יורדים 
נשרפת  ונשמתן  כלה  גופן  חודש  י"ב  לאחר  חודש  י"ב  בה  ונידונים  לגיהנם 
ורוח מפזרתן ונעשים אפר תחת כפות רגלי הצדיקים  אבל המינין והמסורות 
והאפיקורסין שכפרו וכו' יורדים לגיהנם ונידונים בה לדורי דורות  וגיהנם כלה 

והם אינם כלים וכו'.

אפיקורסין - מסביר רש"י - מבזי תלמידי חכמים והגמרא מסבירה מפסוק - 
שהם מחריבי בית המקדש ה' יצילנו. 

טז. כאשר הרב עולה לתורה, חייבים לעמוד עד שיסיים לברך בתחילה. 

יז. אם שני תלמידים הולכים יחד עם הרב ברחוב - ילכו באופן שהרב יהיה 
באמצע.

יח. רק בפני רבו, הוא בכלל "כל משנאי אהבו מות" ר"ל. 

יט. "יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך"  "הרבה תורה למדתי מרבותי 
ועוד יותר מחברי, ומתלמידיי יותר מכולם" "התלמידים מחדדים את מוח הרב 

שכן עץ קטן מדליק עץ גדול".
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פרק זל

כיצד לומדים
א. הלימוד מבוסס על הרגלים שכליים היינו - ככל שתלמד יותר - כך תדע 
יותר לקרא נכון, לפסק, להבין דבר מתוך דבר, ובמהירות רבה יותר עד כדי 
כך שתקרא מהר ותבין במדויק תוך כדי קריאה כך שהמילים הכתובות – הם 
עצמן ההסבר והמילים שלך, ולא תצטרך למילים נוספות על הכתוב )כקורא 

סיפורי ילדים(.

ב. הכלים הבסיסיים ללימוד נכון:

1. קריאה נכונה בהטעמה נכונה בניגון שבקריאה כגון – בתמיה, קושיא, 
שאלה, וכו' - קריאה נכונה = חצי הסבר!

2. באורי מילים - כיום יש ספרי עזר רבים לשם כך.

3. מושגים כגון: בעל חוב, שור מועד, ראשון לטומאה, גיטין, וכו' כדאי 
ללמוד המשנה במשניות קהתי מבוארות יחד עם המבוא למסכת ולפרק 

4. מושגים בתלמוד כגון: תנא, אמורא, ברייתא, 

5. קריאת רש"י.

6. אצבע בספר כאשר מוציאים את העיניים מן הספר, )וזה קורה כל 
הזמן בלימוד( קשה מאד אח"כ לחזור לאותו מקום ללא החזקת האצבע, 
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וגורם לירידה בריכוז בפרט בשיעור. 

7. קריאה בקול המשמיע לאוזניו, והסברה אם אינך יכול להסביר, סימן 
שלא הבנת )לשם כך לומדים בחברותא( ההסבר מחדד את ההבנה!!!

8. הסדרים בלימוד מבוססים לפי שיטת הלימוד. 

את  ולפתח  הלימוד,  את  להבין  מצדך  התעניינות   - הכנה   .1
התקדמותך  את  ולבחון  עצמי,  מאמץ  מתוך  השכליות  יכולותיך 

בלימוד הגמרא ללא עזרה. 

2. שיעור - הכוונת הרב ללימוד הנכון, הנותן לך ציון והסכמה 
למה שלמדת בעצמך, ומוסיף לך ידע במה שלא הספקת. 

3. חזרה - אתה מוסר שיעור לחברותא )ואפילו בדמיון-אם אין 
לך  מוסרת  והחברותא  ידיעותיך  את  בוחן  הנך  וכך  חברותא(  לך 

שיעור כשאתך בוחן אותו. 

4. חזרה למבחן - כאן הנך מקיים את מצוות ידיעת התורה-"ופן 
לבבך"  וכו' על  "והיו הדברים האלה  ימי חייך"  יסורו מלבבך כל 
"ושננתם" שיהא שנון ורגיל בפיך שאם ישאלך אדם אל תגמגם 

אלא אמור לו מיד. 

5. חזרה למבחן כללי - "שקדן" מלשון שקד= בגמטריא - 404 - 
חייב לחזור על הלימוד 4 פעמים כדי להבין ולדעת ולזכור ובימיהם 
היו חוזרים על הלימוד 100 פעמים ומין המובחר 101 פעמים כפול 
4 = שקד =404 הנה לפניך 4 פעמים - שיעור, חזרה, חזרה למבחן, 

חזרה למבחן כללי. 

ג. מצוות לימוד התורה מתחלק לשלושה: א עצם הלימוד "ודברת בם" ב 
ידיעת הלימוד בזיכרון "השמר לך פן תשכח  ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך" 
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ג יגיעת התורה "אם בחוקותי תלכו" שתהיו עמלים בתורה. 

ד. "וסרתם ועבדתם וכו'" - אומר רש"י על פסוק זה - שמייד כאשר אדם סר 
מהתורה, אזי חלילה הולך לעבודה זרה. 

ה. "גדול תלמוד שמביא לידי מעשה" לכאורה גדול המעשה אלא שהתלמוד 
מביאו לכך? כאן רואים את גדלות המעשה והתלמוד יחד, שאמנם המעשה הוא 
העיקר, אך התלמוד עצמו גם לפני המעשה – גדול יותר והוא עצמו גם עיקר. 

ו. על מה אבדה הארץ, על עזבם את תורתי: "בחסד ואמת יכופר עוון"-
בעולה ובמנחה אינו מתכפר, אך בלימוד תורה מתכפר תמיד:ויתר הקב"ה על 
ע"ז ג"ע וש"ד ולא ויתר על ביטול תורה:אם בחוקותי תלכו שתהיו עמלים 
בריתי  לא  אם  בחוקותי תמאסו:  ואם  וכו',  בעיתם  גשמכם  ונתתי   = בתורה 
יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי":  על שלא ברכו בתורה תחילה" 
"ותלמוד תורה כנגד כולם" "ותן בליבנו בינה להבין להשכיל לשמוע ללמוד 
וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה" "אין לך 
בן חורין אלא מי שעוסק בתורה שנאמר "חרות על הלוחות" מלשון חרות - 
היינו משיעבוד העולם ומייצר הרע" ממתנה נחליאל ומנחליאל במות " כל 
העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה ועוד שכל העולם כדאי הוא לו וכו' 

)אבות פרק ו(.

ז. "משה קבל תורה מסיני" התורה מתברכת אצל מי שמשים עצמו שפל 
כסיני הקבלת עול וההתמסרות לתורה מתוך הנחת עצמותו - מביאים לקבלת 
התורה, ומתיישבת ונחקקת ומתברכת אצל הלומד אפשר ללמוד זאת מהביטוי 
"תלמיד חכם" - ככל שיותר חכם, נקרא יותר תלמיד חכם, וככל שיהיה יותר 
תלמיד ושפל, יהיה יותר חכם וכן כתוב "גדול שימושה יותר מלימודה" שמשים 

עצמו עפר אצל החכמים כתלמיד, ובזה מתגדל יותר. 

ח. "בחסד ואמת יכופר עוון" - לימוד התורה ונתינת צדקה, מכפרים על 
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עוונות האדם ומסירים ממנו מסכים המבדילים ומחשיכים את אור ה', ובעיקר 
התורה הקדושה. 

ט. "כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה" לימוד תורה לשמה - היינו 
לשם התורה שהיא בעצמה המאחדת אותנו עם הבורא, אשר זוהי התכלית! 

הסבר: שכל האדם - הוא היחיד בעולם שיש בו ייחוד אמיתי מכל צד ופינה, 
שהרי הלומד מלובש בדבר השכל וגם מלביש )תופס ומקיף( את השכל, והכל 

באותה עת. 

על כן לימוד התורה = הוא וחכמתו אחד, נתפס ותופס והיו לאחדים אצל 
האדם מכאן שבלימוד התורה חכמתו ורצונו של הקב"ה - מתאחד בה' בייחוד 

נפלא שאין בכל מצוות התורה. 

כדאי לדעת!

• בשיעור הנך התלמיד. בסדר חזרה הנך המגיד שיעור.

• "כנגד ארבעה בנים דברה תורה". חובה עליך לדעת איזה בן אתה.

ולא  רבנים  ולא  זקנים  ולא  ילדים  ולא  נשואים  לא  "הבנים של הרבי"-   •
בחורים. אלא רק תמימים! "איתך לבדך ואין לזרים איתך" בברכת הבנים ערב 

יום הכיפורים.

• הפיכת העולם לקדושה- אצל תמים, היא בקיום ושמירה מוחלטת במעשה 
בפועל , על סדרי הישיבה.

• אם מקוה יכול להפוך גוי ליהודי, ניתן לשאר מה יכל המקוה לפעול על 
יהודי.

• המודה אני של תמים- הכרת הטוב על כך שבחרו בו להיות תמים בתומכי 
תמימים.
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פרק חל

לבושים
הנפש  את  מעלים  ומעשה,  דיבור,  מחשבה,   - הנפש  שלבושי  כשם  א. 
לדרגות עליונות ונשגבות, ורק ע"י הלבושים ניתן לקיים תורה ומצוות, אע"פ 
שהלבושים הינם רק חיצוניות לנפש ואינם בערך כלל לעשר כוחותיה - כך 
כוחותיו  ומגלים את  דימויו העצמי  לבושיו הגשמיים של האדם מעלים את 
הפנימיים ושומרים על נפשו לבל תתבלבל מסביבתו, אע"פ שהם רק חיצוניים 

לאדם ואינם בערך האדם כלל. 

ב. ניתן להגדיר את פעולות הלבוש שפועל על האדם בהגדרות הבאות:

1. ביטחון

2. רוממות 

3. שפלות

4. שייכות וסמל

5. מעמד

6. ערך

7. גדרים
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8. מחויבות

9. אחריות

10. הסוואה

ג. כמובן וברור שהתמים שמגיע לתומכי תמימים, הינו בחור שלבש ביום 
הבר מצווה שלו, כובע וחליפה אשר על כן מוכח ללא כל ספק שדרכו המוחלטת 
היא - דרך של יהודי שלקח על עצמו את עול התורה והמצוות באופן שיהיה 

ניכר לעין כל, שהוא שייך רק לעבודת ה' ולא להנחות העולם. 

ד. הכובע והחליפה – לא נקבעו כבגד שבהכרח –נוח! אין שום נוחות ללכת 
אנשים  בוודאות,  אך  ולח  חם  ביום  חליפה  עם  או  חורפית  ברוח  כובע  עם 
מוותרים על נוחות, בשביל עקרונות חייהם, כאומרים - כך ולא אחרת! זוהי 

דרכי והבגד יזכיר לי מי ה"אני" שלי ומה הדרך שלי בעבודת ה'. 

ה. הכובע והחליפה - נקבעו כבגד עליון המכבד את ה"מפגש" היומיומי 
בין אדם לקונו - בתפילה וכן את הזהות שלי בעיני עצמי ובעיני העולם – למי 
אני שייך! כך שאם אלך ברחוב עם הלבוש הנבחר - יהיה מונח אצלי שאינני 
שייך להנחות העולם ואינני מתפעל מהעולם המשתנה בכל עת, וללא דרך 
אלא הנני הולך בדרך שבה הלכו  קבועה ובטוחה, וללא אמת וצדקת הדרך, 
אבותיי אברהם יצחק ויעקב עם תורה מהשמים שאינה משתנית לעולם ובדרך 

זו אחפוץ כל ימי חיי ואדריך בה את צאצאיי.

ו. בניגוד לטענה שהבגד לא קובע - הרי שאם אלמד בישיבה שבה ידריכו 
בצאתי  אך  בדרכיו",  "והלכת  לנשיא  וההתקשרות  החסידות  דרך  על  אותי 
מהישיבה אתלבש ואתנהג בהנהגות והנחות העולם - הרי שעבודת ה' שלי 
תהיה קשה יותר ולא אדע לאן שייכותי )פעם חבדניק ופעם דתי ופעם מסורתי 

ולפעמים חלילה התנהגות חילונית(. 

ז. מנהג חב"ד ע"פ הוראת הרבי - להתלבש בכובע וחליפה מסופר שפעם 
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ראה הרבי בחור שהלך עם כובע ללא חליפה, והורה לו הרבי שכאן זה לא כפר 
חב"ד! לאם שכתבה לרבי אודות מצבו הרוחני של בנה, שנפגש עם נוער בלתי 
רצוי וכו', והוסיפה שדעת בעלה הוא שהבן לא יחליף את לבושיו החסידיים כי 
זה עצמו יועיל למצבו, כתב הרבי )אג"ק חי"ב ע' שלה(: "במענה על מכתבה  
בו כותבת אודות בנה שליט"א  ובהנוגע לתלבושת הנה מובן שצודק בעלה 
הרב בטענתו כי ככל שתהי' התלבשות שלו כמו שהיתה מקדם, זה עצמו ימעט 
הנסיונות שעומד בהם, כיון שע"י התלבושת לא יפגש כלל או עכ"פ לא יפגש 

לעיתים תכופות עם נוער בלתי רצוי".

הרבי  מהוראת  ללמוד  ניתן   - הנפש  על  הלבושים משפיעים  כמה  עד  ח. 
לתמים שפנה בשאלה אם אפשר להחליף מחליפה ארוכה לקצרה מענה הרבי: 

יעשה שאלת רב! 

ט. בפרט! שתמים וחסיד בכלל - הינו נר להאיר וכולו שליח ועל זה מורה 
לנו הרבי שוודאי הבגדים החיצוניים יפעלו בשליחות והלבושים החיצוניים 

צריכים להתאים לשליחות בתור תלמידי חכמים. 

- העולם  בלבוש החסידי  או שלא  בלבוש אחר,  ברחוב  הולך  הנך  כאשר 
זוהי דוגמא הפוכה  וחוסר ביטחון באמיתות דרכך!  רואה בך חלש בדעותיך 

לגמרי – לשליחות!!! 

כדאי לדעת!

• אם מקוה יכול להפוך גוי ליהודי, ניתן לשער מה יכל המקוה לפעול על 
יהודי.

• המודה אני של תמים - הכרת הטוב על כך שבחרו בו להיות תמים בתומכי 
תמימים.
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פרק טל

התוועדות
א. ההתוועדות בהגדרתה - זו התכנסות של יהודים חסידיים בשבת אחים גם 
יחד באהבת ישראל איש לרעהו, באמירת לחיים והקשבה לדברי התעוררות, 
החסידות  מאמרי  ולהחדרת  לב,  בגילוי  והמסכות  המחיצות  ביטול  מתוך 

והשיחות והאמרות, ופתגמי החסידים – אל תוך הלבבות מתוך חיות ושמחה.

ב. ההתעוררות נפעלת בשני תנאים - א המשפיע ב ההקשבה.

המשפיע - הינו דמות חסידית מלומדת בהרבה חסידות, ומנוסה בעבודה 
העניין  את  מחדד  המשפיע  לרבי  בביטול  והתקשרותו  מידותיו  על  עצמית 
המדובר ומפשיטו עד כדי הרגשה פנימית שלו ושל השומעים, באופן שיגיע 

לידי פועל בחיי היום יום.

ההקשבה צריכה להיות באופן מוחלט היינו - שהשומע לא יהיה במצב של 
להשמיע )שאז אינו מקבל כמובא בהלכות מליחה - "איידי דטריד למפלט לא 
בלע"( אלא באופן ששומע ומקבל ועושה חשבון נפש בעצמו עד כמה העניין 
בתוקף אצלו, ועד כמה חסר אצלו, ובאיזה אופן יוכל להשתלם בעניין המדובר 

ג. הניגון: בזמן שבית המקדש היה קיים, כאשר יהודי היה מגיע לבית המקדש 
ושומע את שירת הלויים, היה מתעורר מיד לתשובה שלמה רק מהניגון. 

הניגון הוא בעל ערך גבוה ועוצמה עצומה הפועלת טלטלה עזה בנפש אם 
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לשמחה או להתמרמרות, לרוממות או לשפלות. 

דיבור,  של  זמן  פרק  לאחר  בהתוועדות  ולכן  הלב  קולמוס  נקרא  הניגון 
מנגנים ניגון המבטא את העניין המדובר - באופן רגשי שסוחף את המתוועדים 

אל תודעת העניין והתחברות מוחלטת. 

את הניגון – מנגנים בעצימת עיניים ובקול, תוך כדי חיבור המחשבה אל 
הרגש. 

לימוד ניגון חדש - יעשה על ידי, שהשומע מנגן בשקט יחד עם המנגנים, 
וכך לומד במהירות את הניגון. 

ד. לחיים: הנוהג מכל רבותינו נשיאינו, לומר לחיים בהתוועדות על משקה 
חריף וכמובן נשאלת השאלה – מה לנו ולדבר שלכאורה בזוי, ושייך לכאורה 

לשיכורים שעליהם נאמר "תפילתם תועבה".  

כמובן שיש דברים נשגבים בגו ראשית: על פי מאמרי חז"ל נאמר "גדולה 
לגימה שמקרבת את הלבבות" כאשר שני יהודים נפגשים ושותים יחדיו - אזי 

נפעל קירוב הלבבות ביניהם ופועלים יחדיו באחווה ורעות. 

בנוסף לכך – יש עניין מיוחד במשקה חריף, שמוריד את המסכים והמסכות 
שאנו מעוטפים ומלובשים בהם בחיי היום יום, ויש איזה ריחוק וקרירות בינינו 
בהכרח  שאינה  בהסתכלות  אותנו  ממחשבות שממלאות  כתוצאה   – זאת  כל 
אמיתית ביחס לחבר, ועולה בדמיוננו מחשבות כגון: אינני רצוי אצל חברי-

הנני נעלה מחברי-הנני כועס או חלילה שונא וכדומה.

אך כאשר שותים מעט י"ש - מתפוגגים המתחים, ונעשית הרפיה בעמדתנו 
ובהיגיון השכלי והרגשי, ואז נפתחים הלבבות, ונעלמים כל הכעסים והמסכות 

שהם בעצם צביעות!

זהו בדיוק הזמן לקבל את האמת ממי שאמרה ולא לדחותה ע"י גאות ושפל 
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ה. כמובן שאין רשות, ואיסור חמור הוא להרבות בשתייה - על פי הוראות 
לחיים  יאמר  בוגר,  ואפילו  תלמיד  ולכן  המשקה  גזרת  בעניין  מה"מ  הרבי 
בהתוועדות עד 4 פעמים שבהם לא יעבור רביעית של י"ש )וזה לעומת זה 
עשה ה' - צ שכן במשקה יש צד איסור ומיאוס, ויש צד של קדושה והתעלות. 

ו. בהתוועדות יש לקחת את הנקודה המדוברת ולעבוד עליה פרק זמן עד 
שתהפך לטבע או לפחות לניסיון של הצלחה.

כדאי לדעת!

ע"פ  ולבנותם  מידותיו לבטלם  - בחור שעובד על  בחור חסידי  • המושג 
הרצון של הרבי. )היום יום כ"א אדר א(

• העיקר הוא – העבודה. )ולא תמיד התוצאה(- אחד שמקבל ציונים טובים 
הגם שאינו לומד בסדרים, לא השיג את המטרה.

, זה בגללי ולמעני, אם  בשבילי נברא העולם – כל מה שקורה בעולם   •
ורפואת  ישראל  הצלת עם  יחידי.  האדם  נברא  כן  שעל  לחובתי.  או  לזכותי 

החולים והגאולה – תלויים בלימוד התורה שלך!!! 

במעשנו  תלוי  הכל  שהרי  מקבל.  ולא  משפיע  להיות  כתמים  תפקידך   •
ועבודתנו.  וכל הקבלת עול היא כדי להיות משפיע אמיתי באופן מעשי. אם 
תהיה בחינת מקבל לבד, הרי שתקבל גם את דעת העולם....והרי מטרתך היא 
להשפיע בעולם ע"י העבודה על עצמך. כך שבעבודה באופן של משפיע, אין 
אתה צריך תמיד שיאמרו לך מה לעשות, אלא אתה מחפש ככסף וכמטמונים 
את עבודתך, והמורי דרך שלך – הם כלי עזר לכוון אותך וללמד אותך באשר 
לבך חפץ. אך אם עבודתך היא רק קבלת עול כמקבל בלבד, אזי צריך שיאמרו 

לך מה לעשות בכל עת מחדש.
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פרק יל

מקוה
א. המקוה הוא ההתחלה של כל העבודה הרוחנית את ה' עניין הטבילה 
הוא כמו שהעובר במעי אימו שנמצא כפוף ומקופל בתוך המים כך הוא האדם 

בטבילה וכשיוצא מהמים, כאילו נולד מחדש.

כיוון שנכנס למים  עולם החירות   - - "עלמא דחרותא"  נקרא  ב. המקוה 
שאינם שייכים לעולם הזה אפילו בשאיבה אלא הם טהורים כפי שירדו מהגשם 
ואין להם שום מגבלה לענייני העולם ושייכות לטומאה וזוהמה על כן בהיכנס 
האדם למים אלה, הרי נפעל בו חירות משעבוד העולם ויכולת להתקרב אל 

ה' ביתר קלות.

ג. עניין המקוה אינו רק בטבילה עצמה, כי אם גם בהליכה וההכנה למקווה 
מכל פסיעה נברא מלאך של מצווה ויש בזה תיקון על הליכה לדבר עבירה 
זאת ועוד שאפילו המחשבה ללכת למקווה, כבר מטהרת את האדם וממשיכה 

עליו הארה ונתינת כוח לקדושה.

ד. כתוב שהמקוה מועיל לרוח הקודש אומר הבעל שם טוב הקדוש – שכל 
השגותיו היו מהמקוה וכן מהטרחה עבור הטבילה. 

ה. לפני שטובל - ינקה את עצמו מצרכיו ובניקוי גופו. 

כתוצאה  בו  שהתלבשו  טובים  לא  מכוחות  להיטהר   - המקווה  כוונת  ו. 
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מעוונות, אשר אלו המפריעים ומחשיכים בעדו מעבודת ה' טהורה על כן חובה 
להרהר תשובה לפני הטבילה. 

ז. ברור שטובל ושרץ בידו – לא עלתה לו טבילה על כן אין לטבול ללא 
תשלום, שכן זה גורם את ההפך ח"ו. 

ח. המעלה במקווה לפני חסידות – מעולה יותר!

ט. בצאתך מהמקווה חובה בנטילת ידיים ואם צריך יש לברך אשר יצר.

המים  ובכמות  בבנייתו   - פרטיו  כל  על  במקווה  עצומים  סודות  ישנם  י. 
ובטבילות ובצורת הטבילה וכו'.

יא באופן כללי - נוהגים לטבול ג' טבילות, והכוונה הכללית להיטהר מכל 
טומאה ולהמשיך טהרה. 

יב. נאנס ולא יכל לטבול במקווה - 1 שיעמוד במקלחת תחת זרם מים במשך 
3 דקות לפחות 2 ליטול ידיים 40 פעמים= 10 פעמים על כל יד לסירוגין+10 
)אין  מקוואות  בהלכות  טהרות  מסדר  משניות  ללמוד   3 יד  כל  על  רצופים 

משניות מסירים טומאה הצריכה טבילה(.

יג. כותב הבני יששכר-טבילה במים קרים – מעלתה גדולה ומצילה ממיתה 
לאריכות ימים ושנים. 

כדאי לדעת!

• מי שבטוח שלא מגיע לו כלום- יש לו הכל. ומי שחושב שמגיע לו הכל- אין 
לו כלום.

• מהרגע שנכנסת לישיבה, הדמות שלך היא – של רב – בבית בעיני ההורים, 
ובחוץ בעיני העולם. אם תרצה ואם לא תרצה.
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פרק י"א

פנימייה
א. הפנימייה - זהו המקום בו הנך מתגורר. 

וודאי שהנך רוצה שביתך יהיה נאה שכן אמרו חז"ל –"דירה נאה וכלים 
נאים מרחיבים דעתו של אדם" - בכל מקום שאדם חי, צריך לראות שהמקום 

יהיה מכובד עד כמה שניתן, שזה מועיל לנפשו ולפעלו בדרכי ה'. 

ב. הסדר והניקיון מועילים לברכת ה' בעשירות על כן עליך להקפיד על 
שני הדברים הללו - סדר - ניקיון!

ג. סדר - אין לך דבר שאין לו מקום! על כן לא תחזיק בחפצים שאין לך בהם 
צורך ואין להם מקום ובהכרח יש לשמור בכל עת על מיקום הדברים שלא 

יישארו על המיטה ותחתיה וכן בארון עצמו שיהא מסודר. 

ד. הבגדים המלוכלכים יוכנסו לשקית או למזוודה. 

השינה  ובגדי  במקומה,  שהכרית   - כך  ומסודרת  מוצעת  תהא  המיטה  ה. 
מקופלים תחתיה, והשמיכה מקופלת לשתיים לאורך המיטה 

ו. נעלי בית ונעלי שבת יהיו תחת המיטה מסודרים ולא זרוקים. 

גדול  בתיק  מדובר  )אם  הארון  מעל  או  למיטה  מתחת  תהיה  המזוודה  ז. 
המתקפל, ניתן לקפלו בתוך הארון(.
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נוחיותך, והעיקר - שתדע בראיה  ולפי  יהיה מסודר לפי טעמך  ח הארון 
כללית מה יש לך ומה חסר לך, ע"י הסדר שבארון. 

ט שמור בהקפדה שלא להשליך פסולת לרצפה או מתחת למיטה, ולעולם 
אל תשליך פסולת מהחלון! - זה מלכלך את החצר שלך ומוציא שם לא טוב 

עליך ועל חבריך לחדר, וגורם חילול ה' לרואים זאת מבחוץ. 

י. הקפד על צחצוח השיניים ערב ובוקר פעולה קטנה זו שומרת על שיניים 
בריאות, ומונעת ריח לא נעים מהפה )ריח לא נעים מהפה עלול להרחיק אותך 

מחבריך ומוריך(.

יא. תפילין צריכים גוף נקי" - יש להקפיד על ניקיון הגוף במקלחת כל יום 
והחלפת בגדים לפי הצורך, ולהימנע עד קצה האחרון מריח לא טוב – מגופך 

ומבגדיך )שלא להרחיק ממך את חבריך בלימודים ובאוכל(.

יב. הכן שקית מהלילה, שיש בה שמפו וסבון, מגבת ובגדים - למקווה. 

יג. המקומות שבהם הנך אמור לשמור על הניקיון והסדר - במיטתך, בארון, 
בחדר, בשירותים, במקלחת, בתא שבזאל, במקום אכילתך, בשולחן לימודיך, 

ובכל מקום שהנך הולך.

יד. הקפד על נקיות הבגדים - בחליפה, בנעליים, במכנסיים ובחולצה על פי 
הוראות הרבי - חובה לשמור על נקיות הבגדים כדי שיתאימו לשליח שראוי 

למשלח 

טו. יש ליטול ציפורניים אחת לשבועיים, שלא יהיה חציצה בנטילת ידיים 
וכוחות לס"א )ציפורניים ארוכות עלולות לשרוט ולפצוע את הסובבים אותך(.

טז. התספורת תהיה באופן חסידי – כשכל הראש מסופר במספר 4 מלבד 
הפאות שאורכן עד תנוך האוזן. 

יז . הנקיות היא גם ובעיקר בדיבור לעולם אל תוציא מפיך דיבורים מלוכלכים 
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המטמאים את הנפש, כתועבות הגויים כנאמר בפרשת אחרי מות:" כמעשה 
ארץ מצריים אשר ישבתם בה לא תעשו ובחוקותיהם לא תלכו"    כי את כל 
אלה עשו ואקוץ בם"    ולא תקיא אתכם הארץ בטמאכם אותה כאשר קאה 
את הגוי אשר לפניכם  ושמרתם את משמרתי לבלתי עשות מחוקות התועבות 

אשר נעשו לפניכם ולא תיטמאו בהם אני ה'  קדושים תהיו כי קדוש אני ה'.

יח. "ומקדשי תיראו" - ניקיון בית הכנסת ובית המדרש, מכבוד ה' הוא פעם 
העיר הרבי בחריפות למזכיר, על כך שיש לכלוך ליד העמוד תפילה, ונראה 
שהרבי צועק וזועק על העניין תוך הסברה שאביו של רשי היה מנקה את בית 
הכנסת עם הזקן שלו  ומי שמכבד ומנקה את בית הכנסת ובית המדרש – זוכה 

לבנים תלמידי חכמים שהם אהובי עליון.

כדאי לדעת!

• כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא" אין לנו שמץ של 
מושג כמה נפשות אנו מצילים בלימודנו בתורה בכל עת.

• "כי הם חיינו ואורך ימנו ובהם נהגה יומם ולילה" )בדברי תורה( – מותר 
לבטל מדברי תורה רק בזמן שאינו יום ואינו לילה...

• זכור! אינך מגיע לבד לישיבה. כיון שהנך מגיע ללמוד תורה שזה הדבר 
הגדול בעולם שממנו מגיע כל הטוב בגשמיות וברוחניות- לזה אין מסכים כלל 
היצר הרע ויעשה הכל  כדי להפריע לך מהלימוד. הוא ימצא את כל הסיבות 
האפשריות וימציא לך אשמים שכביכול בגללם אינך לומד. אך דע לך שהכל 
בגללו. ואם תהיה חזק ולא תוותר, אזי מיד הוא עוזב אותך . כמה שאמרו חז"ל 
– "אם יפגשך מנוול זה מושכהו לבית המדרש, אם אבן הוא נימוח אם ברזל הוא 

מתפוצץ"
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פרק י"ב 

שבת
השבת בישיבה היא התענוג הכי נעלה אצל תמים 

הסדרים  שכן  תמים,  של  מקומו  אמיתות  על  מבחן  מעין  היא  השבת  א. 
מועטים והתפילות מרובות, הסעודות ארוכות ועוד יותר הזמן הפנוי וכאן אין 
כל כך יצירת מסגרת בשבילך כמו בשיעורים וסדרים, אלא יותר תלוי בך עד 
כמה תיצור את החוויה הרוחנית שלך בעצמך בתפילה, ובסדרים, ובסעודות, 

ובשעות הפנויות. 

ב. נקל לשער עד כמה סובל בחור שאין לו יצירתיות משלו ועבודה עצמית 
את  לשער  שנקל  כמובן  מסגרת  במעט  החסר  השבת  ביום   - משלו  פנימית 
עצמת החוויה של בחור החדור עבודה עצמית פנימית, כאשר ביום השבת יכל 
לבטא את העבודה העצמית שלו ללא התערבות הרבנים, ולגלות את כישוריו 
ועד כמה לומד  ויכל להתפלל באמת,  יודע  - עד כמה  ה'  וכוחותיו בעבודת 
חסידות באופן שיבין וירגיש את העומק הנפלא והעבודה שבמאמר, ועד כמה 
הוא יודע לסדר לעצמו את שולחן השבת המתובל בדברי תורה וניגונים, ועד 

כמה מנצל את זמנו ללימודים אישיים שחשובים לו בנגלה ובחסידות. 

ג. מכאן מובן עד כמה שבת היא מעין עולם הבא – שהרי בעולם הבא יש 
שתי מחלקות – גן עדן וגהינם לאחד שבת היא גן עדן, ולאחר השבת היא...
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הנך חסר עבודה  נפש עד כמה  – עשה חשבון  ד. אם משעמם לך בשבת 
עצמית ויצירה שכן שעמום כזה אינו מתאים לגילך ומעמדך כלל!

ה. מספר אתגרים שאפשר לקחת ליום השבת:

1. לימוד שיחות הקשורות לפרשה באופן מחושב שתסיים את כל השיחות 
תוך כמה שנים בשנות הישיבה. 

2. ללמוד קטע מהתפילה בעיון ולהתבונן בו באריכות, בתפילה או לפני 
התפילה. 

3. לימוד מסודר ע"פ פרשיות התורה – בליקוטי תורה ותורה אור, עד כדי 
סיום תוך 3 שנים. 

4. לימוד הפרשה בטעמי המקרא להיות מוכן כבעל קורא )בכך תדע את 
חמשה חומשי התורה בע"פ(. 

5. לימוד הלכות הצריכות לשבת באופן מסודר שכל שבת או שתי שבתות 
נושא אחד. 

6. לימוד מאמר בע"פ תוכן, הקשור לפרשה. 

7. השלמות שניים מקרא ואחד תרגום וחתת ורמבם. 

8. חזרה על כל הלימודים שנלמדו בישיבה באותו שבוע. 

9. קריאת ספרים על חסידים וכן השתלמות בספר התולדות וספר הזכרונות.

ו. כדי להנצל מחילול שבת - חובה ללמוד הלכות שבת, שכן אין האדם יכל 
להבין מדעתו מה נקרא חילול שבת. 

ז. שעה אחת של לימוד שבת - חשובה כאלף שעות של יום חול. 



לזכות
ראש הישיבה

הגה"ח הרב יגאל שיל פיזם
ההנהלה הרוחנית

הרב אריה לוי
הרה"ח רל זושא פויזנר
הרב יוקף אברהם פיזם

הרב ישראל שמשופ ליקוושווילי
הרב לוי אידלמאפ

הרב שניאור זלמפ רותם
הרב אברהם הורביץ
הרב משה חיים פיזם

הרב יעקב ברוך
הרב עידו דגפ

הרב יוקף ילחק ישעיהו
הרב דובער פרבר

צוות ההדרכה
התל ברוך בפ ארויה, התל יחיאל שמילוב

השלוחים היקרים
התל שניאור זלמפ לנל׳נר, התל שנ"ז בפ ליופ, 

התל הלל כהפ, התל מרדכי כץ

 ואחרונים חביבים תלמידי התמימים
ובוגרי הישיבה שיחי'



לזכות
ההנהלה הגשמית אשר עושים לילות כימים 

לרווחת התמימים שיחי'
הרב שמשופ פיזם
הרב איתפ פיזם

הרב חיים אליעזר פיזם
הרב יונתפ עמוק
רל אליהו מקמל 
רל ילחק עמוק
רל ילחק טולדנו

ימלא ה' כל משאלות ליבם לטובה ויזכו 
לקבל פני משיח צדקנו בהתגלות הרבי מלך 

המשיח שליט"א תכיף ומיד ממש!



לזכות

רל דוד מכלוף ורעייתו אילנית שיחיל
עם ילדיהם שיחיל מנחם מענדל חיים וטליה

לאיוש"ט, יהי"ר שימלא הל כל משאלו ליבם 
לטובה וברכה ויזכו לקבל באת פני משיח 

לדקנו בהתגלות הרבי מלך המשיח שליט"א 
אמפ כפ יהי רלופ

מרציאנו



לעילוי נשמת

חיה פיבי בת חיים ואסתר ע"ה
מרציאנו
ת'נ'צ'ב'ה'



לעילוי נשמת

הרב רם בפ יעקב וריטה ע"ה
ת'נ'צ'ב'ה'

•
לעילוי נשמת

רל דוד ב"ר אליעזר ע"ה
עמוס

משלוחי הרבי מלך המשיח שליט"א בניהול 
ישיבת תומכי תמימים בקריות, ומגבאי בית 
הכנקת חב"ד, מקור ונתופ לעניני הרבי בכל 

ליבו ומאודו.

ת'נ'צ'ב'ה'



לזכות

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
מהרה יגלה ויגאלנו אכי"ר

•
יה"ר שיראה רוב נחת משלוחיו,
חקידיו ומקושריו, וכלל ישראל

ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארלנו
וישמיענו תורה חדשה מפיו
בגאולה האמיתית והשלימה

תיכף ומי"ד ממ"ש!
•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


