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 בחוקותי תשס"ב -רעוא דרעוין פ' בהר 

 

אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ונתתי גשמיכם בעיתם וגו'. 

 וברש"י: אם בחוקותי תלכו, שתהיו עמלים בתורה.

להבין הטעם שנקרא עמל התורה בשם חוק. עוד צריך ביאור מה וצריך 

קיום  שהקשו בספה"ק, מדוע מובטח בתוה"ק שכר גשמי בעוה"ז על

המצוות בעוד שיש שכר בעוה"ב ש,עין לא ראתה אלוקים זולתך'. ואפ"ל, 

דאי' בקדושת לוי ובספה"ק דהנה הקב"ה נתן לבנ"י לקיים מצוות, ויש 

מצוות שכליות שהאדם מבין מדוע עושה אותן, אבל האמת שהמטרה היא 

בביטול גמור לרצון  -שהאדם יחיה במצב ש,לעשות רצונך אלוקי חפצתי' 

ואף בלא הבנה ונגיעה עצמית כלל בבחי' ,אדם ובהמה תושיע ה'', וכדאי'  ה'

דהכוונה לבני אדם המשימים עצמם כבהמה שאין לה דעת. והיינו שהאדם 

תמיד  –,בהמות הייתי עמך'  –מתבטל לגמרי לרצון ה' בלא דעת עצמית 

הייתי עמך, בבחי' ,משכני אחריך נרוצה'. וע"כ הקב"ה נתן גם מצוות 

חוקים, כדי שילמדו על הכלל  –נז וכלאיים שהן מצוות בלא טעם כשעט

כולו שאת כל המצוות יקיימו בביטול לרצון ה', כמו שהחוקים שאין לדעת 

 האדם שום השגה בהם. 

להגיע לדרגה זו צריך להקדים עמל התורה, ע"י שאדם עמל וכדי 

יהו' בתורה גם בזמן שאין לו חשק ושמחת התורה בבחי' ,כל עמל אדם לפ

תורה שלמדתי באף היא שעמדה לי,  -אזי זוכה ל,אף חכמתי עמדה לי' 

התורה שלומד גם בשעה שהלך חשכים ואין נוגה לו היא שמשעבדת את 

האדם להתבטל כליל לרצון ה' בביטול גמור בלא שום דעת והשגה עצמית. 

וע"כ נקרא עמל התורה בשם חוק, דזה מביא את האדם לקיים את המצוות 

 בביטול גמור.  –כחוק 

מקיימים את המצוות באופן של חוק בלא טעם גם הקב"ה וכשישראל 

מבטיח שהארץ תתן יבולה כחוק בלא טעם ולא בתורת שכר על המצוות. 

כי השכר האמיתי הוא בעוה"ב מה שעין לא ראתה אלקים זולתך יעשה 

למחכים לו, אלא שמידה כנגד מידה, כמו שבנ"י מקיימים מצוות בלא טעם 

מו"כ הארץ תתן יבולה כחוק הקבוע בבריאה שעושה תפקידה כחוק בלא כ

 )בלתי מוגה כלל(                  טעם ולא בתורת שכר.

 

 
המזמור למנצח בנגינות שהוא כנגד מ"ט ימי הספירה  .לתשומת לב

כי זה רבותא של יום זה שנמתק שם  ,וביום ל"ג בעומר הוא תיבת אלקים

 חד עם דברי אדמו"ר שליט"א.והכל עולה בקנה א .אלקים

 יצחק שלמה פייגנבוים ,בידידות

 נ
 מעין הברכה צדיק יסוד עולם

 

השבוע עבודת הספירה היא בתיקון מדת היסוד. העבודה במידת היסוד 

כידוע היא עבודת האדם בקדושת אבריו, להתגבר ולגדור את עצמו מכל ענין 

ם לב במיוחד אשר חלילה יוציא אותו מגבולות הקדושה. אמנם צריך לשי

 –במידה זו, שאף שכלפי עצמו נדרש האדם לנהוג בתקיפות ובקשיחות 

דמיהם בם", אולם בכל הנוגע לזולת עליו להיות רך כחמאה  –"קדושים תהיו 

טוב לב ומלא רחמים. היינו שמרוב שעמל האדם לגדור ולעצור עצמו  –

ו ולהתרחק ממה שצריך להתרחק ורגיל להתנהג ב"קשיחות" כלפי עצמ

ותאוותיו, שלא יסגל לעצמו קשיחות ותקיפות באופיו ולהתנהג כך גם כלפי 

 הזולת.

תקיפים כפרזלא כלפי גופם  –כך היו נראים תמיד חסידים אמיתיים 

ותאוותיו, לא חסים ולא נכנעים אליו, אך פניהם מאירות מלאות זיו 

 עימותומפיקות נוגה כלפי כל יציר נוצר, ותמיד שררה במחיצתם השראה של נ

 ומלאי חן וחסד ורחמים.וטוב 

מסופר על הרה"ק ר' שלמה מזוויעל זי"ע )שיו"ד דיליה חל אכן בספירת 

"יסוד שביסוד"( שבדידיה הוה עובדא, פעם הגיעה אליו נכדתו בטענה על 

דבר שהחמירו עליו מאד בביתו כדרך  –בעלה שאוכל בפסח מצות מכונה 

יעלה לשמים לאחר מאה ועשרים לא החסידים, אמר לה רבינו: "כאשר יהודי 

ישאלוהו אלו מצות אכל בפסח, ישאלוהו על זהירותו בשמירת עינים ועל 

 הקפדתו מגרימת צער לזולת"!

ואכן היה ר' שלומק'ה נאה דורש ונאה מקיים. כידוע שמחד גיסא מופלג 

היה באהבת ישראל לכל יהודי בצורה יוצאת מן הכלל, תמיד הסתובבו בביתו 

ומללים ושבורי לב שמצאו אצלו אוזן קשבת ומרפא ומחבוש לפצעי יהודים א

ליבם. ומאידך גיסא כלפי עצמו היה תקיף כפרזלא בזהירות מופלגת מכל 

 נדנוד בעניני קדושה כידוע.

, שבלטו זי"ע כן שמענו מאדמו"ר שליט"א כי כן ראו אצל הרה"ק מבעלז

היה בפרישותו מחד גיסא ידוע  –אצלו מאד שתי תכונות מנוגדות אלו 

המופלגת מכל שמץ של עניני הגוף ועוה"ז, אולם מאידך גיסא לבו היה מלא 

 רחמים וחמלה על כל יהודי בצורה מיוחדת.

מאיתנו קטני הדעת ודאי לא דורשים מדרגות שכאלו, אך  –ולמעשה 

ודאי שאין אנחנו בני חורין לגמרי מעבודה זו, הרי זהו בדיוק מה שאמר 

מים ישאלו כל אחד מאיתנו כמה נזהרנו מלתת לגוף את הרה"ק לנכדתו: בש

 –תאוותיו, ומאידך גיסא ידרשו מאיתנו עד כמה נזהרנו מלצער יהודי אחר 

 כמה רגישות גילינו כלפי צרכי הזולת.

 –אדמו"ר שליט"א מדגיש תמיד שדרך התורה היא דוקא בצורה כזו 

אוי לה, וכפי כאשר כל מדה ותכונה מנוצלת לעבודת ה' במקום ובזמן הר

פרומער  אשמוציקער  אגוטער איז  אשאומרים בשם הרה"ק מראפשיץ זי"ע: "

 לא ניתן לאמץ מדה אחת לאורך כל הדרך. –רשע"  אאיז 

לתקן בעצמנו את כל המידות ולשבץ כל אחת  –זוהי עבודת ימי הספירה 

 במקומה הנכון, ובזאת נזכה בס"ד להיות כלי מוכן לקבלת התורה.

 

  



 מ
 ת בהרפרש

 

פרשה זו נקראת בימי הספירה. ונראה לבאר  הנה

השייכות מפרשה זאת לימי הספירה, כי הנה אצל מעמד הר 

: "והר סיני עשן כולו", ואיתא בספרים )שמות יט, יח(סיני נאמר 

הק' ש"עשן" נוטריקון ע'ולם ש'נה נ'פש. ולזה אנו קורין 

ז כי הפרשה הזאת שהתחיל בה בהר סיני בימי הספירה, לרמ

יש בחינת ספירה בכל הג' בחינת עש"ן, והיינו בשנה, הם 

מ"ט ימי הספירה. בעולם, מ"ט שנות היובל. בנפש, מ"ט 

שערי בינה. וזה שייכות פרשה זו המתחלת בהר סיני לימי 

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(  הספירה לרמז כנ"ל.

 

 בהר סיני.

באר פירש רש"י מה עניין שמיטה אצל הר סיני. ונראה ל

כי הנה שמיטה הוא בחינת מלכות שהיא המידה השביעית, 

והיא בחינת יראה כידוע. והר סיני רומז לענוה, נמוך מכל 

ההרים, לרמז כי ענוה בלא יראה אינו כלום, ואדרבה הוא 

חסרון, כדאיתא על הפסוק: "כי הלל רשע על תאות נפשו", 

לכן כי הוא עושה מה שלבו חפץ ואינו חס על כבוד קונו. ו

איתא "משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטא", כי ענוה בלא 

יראת חטא אינו כלום. ולכן אמר רבי יוסי: "לא תתני ענוה 

דאיכא ענא". דלכאורה איך אמר זאת, הלא זה גופא הוא 

גאוה, אבל לא תתנו ענוה ויראת חטא, רק ענוה לבד, ובזה 

ן, אין מה להתפאר, כי לענוה מוכרח להיות יראת חטא גם כ

כדכתיב: "ועתה ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמך כי אם 

ליראה", מה רומז לענוה, פירוש "מה ה' אלקיך שואל 

מעמך", אבל בתנאי שיהיה "כי אם ליראה", היינו שיהיה 

עם יראה, אבל בלא יראה אינו שואל מעמך להיות בחינת 

היינו ביטול, אימתי הוא  –מה. וזה פירש רש"י: "מה" 

"שמיטה אצל הר סיני", היינו כשיש יראה אצל  "ענין", אם

הענוה, אבל אם הענוה הוא בלא יראה אין זה שום ענין 

 )מרן אדמו"ר הצעיר זי"ע(    כלל.

 

 שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך.

נראה לומר, דרמזה לנו התורה הק' בפסוק הזה דאיש 

הישראלי צריך לתקן כל הששה מדות הקדושות בסור מרע 

ועשה טוב. וזה שש שנים, רומז להששה מדות. "תזרע שדך" 

היינו שתתקן הששה מדות בעשה טוב, כי תזרע הוא  –

רומז  –עשייה, ורומז לעשה טוב. "ושש שנים תזמור כרמך" 

לתקן הששה מדות בסור מרע, כי תזמור פירושו תכרות, 

 היינו כי תתקן כל הששה מדות בסור מרע.

 "ע()מרן אדמו"ר מוהר"י זי 

 
 ולא תונו איש את עמיתו ויראת מאלקיך.

הכתוב בא להורות לבל ירמה האדם לזולתו ולהטעותו 

שיחשוב עליו שהוא ירא ה' וזה למעשה שקר, וזה שאמר 

שלא תאנה בזה כדי שיסבור  –"ולא תונו איש את עמיתו" 

 שיש בך יראת שמים. –ויחשוב בלבו "ויראת מאלקיך" 

 )מרן אדמוה"ז זי"ע( 

 

 תאמרו מה נאכל וכו'. וכי

בשם הרה"ק מוהר"ז מאניפולי זי"ע ששמע מאמר זה מפי 

אליהו הנביא, שיש לדקדק לשם מה נכתב בתורה הק' נוסח 

השאלה: "וכי תאמרו מה נאכל", שלא היה לכתוב רק 

"וצויתי את ברכתי". ותירץ, כי אמונה ובטחון הוא צינור 

ל השפע שהקב"ה משפיע דרכו לאדם, ואם אדם נופ

ממדרגתו ואין לו את הבטחון בהשי"ת נפסק השפע, ואז 

צריך הקב"ה לצוות מחדש שילך השפע אליו שוב כבתחילה. 

וזהו: "וכי תאמרו מה נאכל", היינו שיארע לכם פגם 

אצטרך  –באמונה ותשאלו מה נאכל, אז "וצויתי את ברכתי" 

כבר לתת ציווי חדש על ירידת השפע. אבל אם לא תאמרו 

רד השפע תמיד מבלי שיהיה כל צורך בשום ציווי כך אזי י

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(         חדש.

 

 וכי תאמרו מה נאכל וגו'. 

וכי תאמרו מה, פירוש מ"מה", היינו מכלום, דהלא הן 

לא נזרע ולא נאסף וגו', ואף על פי כן נאכל בשנה 

השביעית. והיינו, כי תאמינו באמונה שלימה שה' הוא הנותן 

לחם לכל בשר, והוא יזמין לכם פרנסתכם אף בלא 

השתדלות ואף שלא נזרע וכו', ואם תאמינו בזה באמונה 

 )מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע(  שלימה אז וציויתי את ברכתי וכו'.

 

 והארץ לא תמכר לצמיתות כי לי הארץ. 

. והנה ידוע )ב"ר ה, ח(נראה לומר כי ארץ הוא לשון רצון 

ש לו רצון טוב לעבודת ה'. אז יש כי אם איש ישראל י

לרצונו עליה גדולה מעלה למעלה, אבל אם ח"ו יש לו רצון 

לא טוב אזי נכרת רצונו מה' ומעדת ישראל ח"ו, ונמצא כי 

הוא מוכר ח"ו את רצונו שיכרת מה' ומעדתו ישראל בעד 

 –תאותו הנבזה. וזה שהזהירה לנו התורה הק' "והארץ" 

לצמיתות". צמיתות הוא לשון "לא תמכר  –היינו הרצון 

כריתה. ורומז בזה שלא יהיה לכם רצונות כאלו שעל ידם 

ימכר הרצון להכרת ח"ו מה' ומעדת ישראל, כי אם "כי לי 

היינו שכל רצונכם יהיה רק לי, לכוין בכל  –הארץ" 

מעשיכם לשם ה' ולעבודתו, ועל ידי זה יעלה רצונכם מעלה 

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(    מעלה.

 
 ובכל ארץ אחוזתכם גאולה תתנו לארץ.

נראה לומר על פי הידוע מספרים הק' כי הכל בהשגחה, 



וכשקונה האדם קנינים בין קרקעות בין מטלטלים, בטח יש 

להקנינים האלו איזה שייכות אתו ואל שורש נשמתו, ולזה 

כדי סיבב ה' שהוא סיבת כל הסיבות שיקנה הנכסים האלו 

שיתקן את הניצוצות הק' הנמצאים בהם ולהעלותם לשורשם 

היינו בכל דבר מהקנינים  –הרמה בקודש. וזהו "ובכל ארץ" 

. תדעו )ב"ר ה, ח(שקניתם ברצונכם, וזהו ארץ, לשון רצון 

שהוא "אחוזתכם". כי בטח יש להדבר הזה שייכות עם שורש 

 –רץ" נשמתכם וצריכים אתם לתקנם. ולזה "גאולה תתנו לא

שתתאמצו מאד לעשות בכל עניניכם אך לעבודת ה', ועל 

ידי זה גאולה תתנו לארץ, שתתקנו ותגאלו הניצוץ הקדוש 

הנמצא בהקנינים הגשמיים שלכם, כי על ידי מעשיכם 

 הטובים תעלו אותו לשרשו הרמה בקודש.

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(
 

 ובכל ארץ אחוזתכם וגו'. 

. היינו אם יש לך רצון חזק ה, ח( )ב"רארץ, לשון רצון 

לתאוות וענינים גשמיים, מזה גופא תוכל ללמוד דרך 

לעבודת ה'. והיינו על ידי לימוד קל וחומר, אם לדברים 

גשמיים שהם הבל וריק יש לי תאוה גדולה כזאת קל וחומר 

כמה צריך להתאוות למעשי התורה והמצוות. נמצא שגם 

לעבודת ה'. וזהו "ובכל מתאוה גשמית, יוכל ללמוד דרך 

היינו גם מהרצון שיש לכם לקנינים  –ארץ אחוזתכם" 

כי גם מהם תוכלו ללמוד  –גשמיים, "גאולה תתנו לארץ" 

דרך לעבודת ה' ולקדש את כל רצונכם שיהיה אך ורק 

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(   לעבודתו ית'.

 

 וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך.

ה"ק מוהר"ב ממז'יבוז' זי"ע על יש לבאר על פי דברי רבי

מאמר חז"ל: המלוה לעני בשעת דחקו, היינו אפילו בשעה 

שהוא עצמו דחוק ונזקק עכ"ד. וזה שאמר הכתוב כאן: 

היינו שגם אתה באותו מצב יחד עמו,  –"ומטה ידו עמך" 

שגם אתה עני ונצרך, מכל מקום והחזקת בו. וכן איתא 

כיל אל דל ביום במדרש כאן: הדא הוא דכתיב אשרי מש

רעה, היינו שגם אצלו הוא עת רעה, מכל מקום צריך להיות 

 משכיל אל דל ולעזור לו ובזכות הצדקה ימלטהו ה'.

 )מרן אדמו"ר מוהרחה"ד זי"ע(

 

 וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך.

ומטה ידו היינו שיד המקבל תהיה בשתוף עמך ולא 

ל תניחהו שיצטרך לעורר אותך, והחזקת אותו כביאר רש"י א

שיפול וירד אלא חזקהו משעת פשיטת היד, והנה איתא 

במדרש הדא הוא דכתיב אשרי משכיל אל דל ביום רעה 

ימלטהו ה'. וצריך ביאור בכוונת המדרש. ויש לבאר על פי 

דברי אא"ז הרה"ק מוהר"מ מפרמישלן זי"ע על הפסוק "אני 

בצדק אחזה פניך אשבעה בהקיץ תמונתיך", ואמר דאם 

מעורר את עצמו לפשוט ידו לעני בצדקה אז השם האדם 

הוי"ה מאיר בבחינת פנים כסדרן, שמקודם האות יו"ד של 

הפרוטה, ואחר כך כשקבלה בידו עם ה' אצבעות אזי אות 

ה"א ראשונה, ואחר כך בפשיטת זרוע אות וא"ו, ובקבלת יד 

המקבל עם ה' אצבעותיו אות ה' אחרונה, אז השם הוי"ה 

ם. ואם הוא בהיפך כי העני מעורר את בעל כסדר פנים לפני

הבית ליתן לו צדקה והעני פושט את ידו קודם לקבל 

הצדקה, אזי מהפך הסדר ומקודם מאיר אות ה' מהשם ואין 

השם כסדרן, והשם הוי"ה מתיחד שלא כסדרן והוא בבחינת 

"וראית את אחורי". "ותמונת ה' יביט", וזהו כונת הכתוב 

מעורר את עצמי ליתן צדקה, אזי אם אני  –"אני בצדק" 

יהיה יחוד השם בבחינת פנים כסדרן, אבל  –"אחזה פניך" 

פירוש כאשר העני יהיה מקיץ ומעורר אותי אל  –"בהקיץ" 

הצדקה ואשבעה על ידי הקיץ אז רק תמונתך, בבחינת 

יחוד השם שלא  –ותמונת ה' יביט, וראית רק את אחורי 

 כסדרן.

ידו עמך" היינו שבשעה שהוא וזה ביאור הכתוב: "ומטה 

תהיה אתה  –מטה ידו ופושט יד לקבל, אזי יהיה "עמך" 

כבר מוכן לתת, ועל זה אומר המדרש אשרי משכיל אל דל 

ביום רעה ימלטהו ה', היינו שהוא מעורר עצמו ומשכיל אל 

דל ביום רעה, אזי ימלטהו "ה'" על ידי זה הוא מיחד את 

 )מרן אדמו"ר מוהרחה"ד זי"ע(השם הוי"ה בבחינת פנים כסדרן. 

 

 וכי ימוך אחיך וגו'.

אל הגוף,  –רומז על הנשמה בשעה שהיא יורדת "עמך" 

דהיינו שהנשמה נמכרת בהכרח לגוף כדאיתא  –"ונמכר לך" 

בספרים הק' גודל היסורים לנשמה בשעה שהיא יורדת לגוף, 

היינו שלא תעביד את הנשמה  –"לא תעבד בו עבודת עבד" 

ש רש"י עבודה של גנאי, שלא תפגום ח"ו כמו שפיר

שהנשמה רק שכורה  –בנשמתך. אלא תחשוב תמיד "כשכיר" 

שכל זמן שהנשמה תושב אצלך  –לך, "כתושב יהיה עמך" 

אזי תחשוב שהיא רק בבחינת שכיר ולכן באמת אין שכר 

למעשים טובים בעולם הזה כי שכר מצוה בהאי עלמא ליכא 

הם בשביל הנשמה השכורה לך כיון שמצוות ומעשים טובים 

ואין שכירות משתלמת אלא לבסוף היינו בעולם העליון, "עד 

היינו עד שהיא תשתחרר מהגוף העכור,  –שנת היובל" 

"יעבוד עמך" כל ימי חייך תעבוד הנשמה ותשפיע על הגוף 

בזמן שהנשמה תצא  –למצות ומעשים טובים, "ויצא מעמך" 

תצא מגופך נקי ומזוכך,  שהנשמה –מעמך, "הוא ובניו עמו" 

אלו הם תולדותיהם של צדיקים  –על ידי המעשים טובים 

שעשית, ועל ידי כך תזכה "ושב אל משפחתו ואל אחוזת 

ישוב שתחזור למקור מחצבתו ולא תצטרך  –אבותיו" 

 )מרן אדמו"ר מוהרח"ד זי"ע(     להתגלגל שוב לעולם התחתון.

 

 פרשת בחוקותי
 

 ונתתי גשמיכם בעתם. אם בחוקותי תלכו וכו'

אם כל הענינים שלכם יהיו על פי חוקי התורה, מבטיח 

לכם הקב"ה ונתתי גשמיכם בעתם, אייערע גשמיות וועט זיך 

 אייך ניט וועל'ן נאר אין דער צייט.

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(



בביאור דבריו, על פי מה דאיתא בבית אהרן  ויש לומר

וגם מלשון חקיקה באבן. שחוק הוא מלשון חוק בלא טעם, 

והיינו שבתחילה על האדם לקיים המצוות כחוק, אף שאינו 

מרגיש בהם טעם ותענוג, ועל ידי זה יזכה שיחקקו המצוות 

בלבו ויזכה לקיימם בחיות ותענוג. עכ"ד. והיינו ששני 

דברים אלו חד הם, כי כשהאדם מקיים מצוות ה' רק בעת 

מחפש אחר הנאת שמרגיש בהם תענוג, אם כן הרי הוא 

עצמו ואינו מבטל כל תשוקותיו להשי"ת, ועל כן אם יתאוה 

לענינים גשמיים יוכל ח"ו להיגרר אחריהם, כי כמו בעת 

קיום המצוה שמקיימם רק מחמת שזה ערב לו, כן הוא 

כשיבוא עניין גשמי שערב לו. אבל המקיים מצות ה' גם 

 כשהוא בבחינת חוק בלא טעם ואינו מחזר אחר הנאתו

בקיומם, אלא מבטל רצונותיו ותשוקותיו להשי"ת, אז גם 

בבואו לענינים גשמיים לא ילך אחר תאוות לבו אלא יבטל 

 )מרן אדמו"ר שליט"א(     כל תאוותיו ותשוקותיו לבורא ית'.
 

 והשיג לכם דיש את בציר ובציר ישיג את זרע.

על ידי שממעט האדם בתאוות הגופניות,  –"ובציר" 

יוכל לתקן את מדת היסוד. וכמאמר מרן  –ע" "ישיג את זר

היינו  –הס"ק מלעכוויטש זי"ע: "ולא ישיגוהו משיגי הגוף" 

אותם שיש להם תאווה והשגה בתאוות הגופניות אין להם 

 )מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע(  השגה בהבורא ב"ה.
 

 ואולך אתכם קוממיות.

פירש רש"י בקומה זקופה. פירוש, כי יום אסור לילך 

ומה זקופה שלא יביאנו לגדלות, אבל לעתיד לבא ואת בק

רוח הטומאה אעביר מן הארץ אז ילכו בקומה זקופה, כי 

 .)שחרית לשבת(יהיה בבחינת "וכל קומה לפניך תשתחוה" 

 )מרן אדמוה"ז זי"ע(
 

היה בוכה מאד בעת קריאת התוכחה,  מרן אדמוה"ז זי"ע

 זי"ע()מרן אדמו"ר מוהר"א   כי התוכחה כולה ברכות.

* * * 

 

זו היא ב' שבתות קודם שבועות, ובה כבר מתחיל  שבת

להתנוצץ איזו הארה של שבועות. כי ההשפעות של שבועות 

יורדים כבר בשבת שלפניו דכל ברכאן דלעילא ותתא ביומא 

שביעאה תליין כידוע. ולכן בכדי לזכות לקדושת שבועות 

דושת כדבעי צריך לקדש השבת שלפניו כדבעי, ולזכות לק

שבת צריך הכנה בשבוע שלפניה שהוא תלוי בשבת שלפניו 

שצריך להתנהג בה כדבעי. וכן איתא בישמח ישראל לפרש 

מאמר חז"ל "אלמלא שמרו ישראל ב' שבועות מיד נגאלים", 

 ששלימות ההכנה היא על ידי ב' שבתות כנ"ל.

 (ליל ששי פ' בחוקותי תש"ס)מרן אדמו"ר שליט"א 

 

 פרק ה –מסכת אבות 
 

 .)מ"ג(להודיע כמה חיבתו של אברהם אבינו לפני המקום 

 ווי אברהם האט האלט גיהאט גאט ב"ה, והבן.

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע( 

 

 .)מ"ד(עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולן 

. ער האט אויף איטלאכ'ס )ברכות ו:(אין עמידה אלא תפילה 

 זי"ע( עכוויטש)מרן הס"ק מל      זאך גאט געבעט'ן.

 

ארבע מדות ביושבים לפני חכמים וכו' משפך שמכניס בזו ומוציא 

 .)מט"ו(בזו 

קשה מה מדה הוא זו אחרי שלאלתר נשפך כל מה 

שנכנס לתוכו. ואמר הוא ז"ל, דאף על פי כן נשאר בדפנות 

לחלוחית המשקה. וכמו כן התלמיד אף על פי ששוכח כל 

 ורה נשאר אצלו.מה שלמד, מכל מקום מעט לחלוחית ת

 )מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע(

 

 
 

 

 

 

 ברכת מזל טוב לאנ"ש ותומכי מוסדותנו היקרים 
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