
−"íë−"íë−"íë−"íë        

  

  קונטרס
  

  

  

  

  

  

  

                
  

  דא"ח
  שזכינו לשמוע 

  מרן אדמו"ר שליט"אמכ"ק 
  יל שישי בשיחת הכנה לשב"קבל

  "געתש במדברפרשת 
  יו"ל תשע"ז

        

        

        

        

        
  יו"ל ע"י

  המאור שבתורההמאור שבתורההמאור שבתורההמאור שבתורהמכון 
  שע"י מוסדות טאלנא

 עיה"ק ירושלים תובב"א



ïëåúïëåúïëåúïëåú    íéøáãäíéøáãäíéøáãäíéøáãä    øîàîìøîàîìøîàîìøîàîì        

  נתעלו ממדרגתם למדריגה העליונה  -ויתילדו '

 'קטן שנולדמו כ
  

îù øôñîá íúåáà úéáì íúçôùî ìò åãìéúéå éðùä ùãåçì ãçàá åìéä÷ä äãòä ìë úàå' úå

'íúìâìâì äìòîå äðù íéøùò ïáî )à ,çé(.  

כל אחד ואחד, הביאו ספרי יחוסיהם, ועידי חזקת לידת  -'ויתילדו על משפחתם  – י"רש

            להתייחס על השבט'.

  

היאך יכלו לכתוב שטרי ייחוס בעת עבודת הפרך, ויוסיף שלא מצינו  החת"סביא קושיית י �

מנין לבני ישראל עדי לידה, והרי במצרים קשה יעוד  � שבצאתם ממצרים נטלו ספרי ייחוסיהם

 ילקוטהדברי ביא י �  מדוע נאמר ויתילדו ולא נאמר ויתייחסודקדק י  �ילדו בסתר ובהחבא 

ספרי היחס  , ויקשה דא"כ מדוע לא הביאולא זכו ליטול את התורה אלא בשביל היוחסין שלהן''

תורה אינה צריכה ייחס, וכל הרוצה ליטול אמרו שמדברי חז"ל ש קשהי �  קודם מתן תורה

' היינו שהשי"ת ש'ויתילדו השפ"אדברי ביא י � יבוא ויטול, וממזר ת"ח קודם לכה"ג עם הארץ

, ויקשה מדוע דווקא בחודש השני בשנה קטן שנולדמו עד שהיו כ ,הגביהם כ"כ ממדרגתם

של אהבה  הכי עליונה אשבנ"י בעת מתן תורה היו בדרגבאר י � השנית קיבלו מתנה זו 

אהבת יש בהם עדיין אם רצה הקב"ה לבחון  ,ואחר מלאת כמעט שנה ,ולתורתו ותשוקה לה'

ויגעים, ועל כן כאשר  אינם עמלים סשאנשים רבי הייחהוא, ר שדרך העולם אבי �   התורה

 ,ואף שעברה שנה אם על אף רום מעלתם,עברה שנה רצה הקב"ה שיביאו ספרי ייחסם ויראו 

ר שספרי היחס היינו הייחוס העצמי שהאדם כותב אבי �בם עדיין אהבת התורה תקועה בלי

שממזר  ראבי  �זרע ברך ה' הוא שכשהוא נוהג כרצון ה' כל רואיו יעידו כי במעשיו הטובים, 

לתורה אינו ר שהקשר אבי � אע"פ שיש לו קנין תורה, מ"מ התורה אינה יכולה להימשך בזרעו

ע"י היא אהבת תורה, את הדרך לקנות שר איב �נמדד בשעות לימוד, אלא באהבת תורה 

על ידי פעולות חיצוניות המראות גם , והלימודהתעוררות הלב קודם תפילות ובקשות, ועל ידי 

   � לימוד התורהעל שמחה 
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  למדריגה העליונה ממדרגתם נתעלו  -ויתילדו '

 'קטן שנולדדרגת כ

  במדבר] אמתשפת [

תם במספר שמות מבן ודש השני ויתילדו על משפחתם לבית אבוואת כל העדה הקהילו באחד לח' יח)א, (כתיב 

   '.עשרים שנה ומעלה לגלגלתם

  

ת] כל אחד ואחד, ועידי חזקת (לידתם) [ליד ,הביאו ספרי יחוסיהם -ויתילדו על משפחתם הק' 'רש"י ופירש 

  להתייחס על השבט'.

  

  'ועידי חזקת לידתם הביאו ספרי יחוסיהם'

  

וכי במצרים  ,וצ"ע מהיכא תיתי להםוהק' בזה"ל ' ,תמה על דברי רש"י אלו 'תורת משה'בספה"ק  החתם סופרהחתם סופרהחתם סופרהחתם סופרוהנה 

יצאו כשלא מצינו שבאמת ש ,ולהוסיף על דבריו חד'.אל כתבו שטרי יחוסם עם עידי לידת כ בהיותם בעבודת הפרך

 יספרעתה את כוונת משה רבינו היתה שבני ישראל יכתבו שלא מסתבר ו ,נטלו עמהם ספרי ייחוסיהםממצרים 

   יהם.יחוס

  

שנולדו יוצאי מצרים לבפרט ועדים על לידתו, יש אדם כל לכי צ"ע וו, 'עדי חזקת לידתם'רש"י מה שכתב בצ"ע עוד 

   .דבריכלו להביא עדים על הכיצד ובהחבא, בסתר 

תרגם ובאמת בתרגום , עכשיו לא נולדושהרי  ,'ויתילדו' ולא 'ויתייחסו'דלכאורה הוי ליה למימר  יש לדקדק גם

  'ואתילדו'.תרגם 'ואתיחסו' ולא 

  

  'ת התורה אלא בשביל היוחסין שלהןשלא זכו ליטול א'

  

 ,בשעה שקבלו ישראל את התורה נתקנאו אומות העולם בהן'תא אי (במדבר רמז תרפד) בפרשתן שמעוני בילקוטוהנה 

(תהלים שנאמר  ,מה ראו להתקרב יותר מן האומות, סתם פיהן הקדוש ברוך הוא אמר להן הביאו לי ספר יוחסין שלכם
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לכך מנאם בראש הספר הזה אחר  ,(במדבר א, יח) כשם שבני מביאין, ויתילדו על משפחותם ,הבו לה' משפחות עמים כט, א)

ואחר כך וידבר ה' במדבר סיני שאו , (ויקרא כז, לד) המצות, אלה המצות אשר צוה ה' את משה אל בני ישראל בהר סיני

  .'שלא זכו ליטול את התורה אלא בשביל היוחסין שלהן ),א, א(במדבר את ראש כל עדת בני ישראל 

  

על כך  נצטווייחוסיהן, מדוע לא  רק בשבילאלא זכו ישראל ליטול את התורה לא דאם באמת  ,והדברים מופלאים

החודש  ,הכאעד  המתין השי"ת עם הציווי הזהמדוע , וליטול את התורה ועל ידיהם הם זכרק , שהרי קודם מתן תורה

  . י"ב חודש אחר קבלת התורהככמעט בשנה השנית, השני 

  

רבי ' יומא עב:)אדר"נ פמ"א וכ"ה ב(לימדונו חז"ל והלא ספר יוחסין, בין להק' תורה הבין יש שייכות איזו  ,צריך עיוןעוד 

אמרו חז"ל יותר '. ועוד צמא לכו למים כלהוי  (ישעיה נה, א)שנאמר  ,כל הרוצה ליטול יבא ויטולשמעון אומר כתר תורה 

 ,ומדוע אם כן תלו חז"ל את נתינת התורה בספרי ייחוסין 'ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ'. (הוריות יג.)

  .כשהפך הדברים הוא הנכון

  'שנתעלו למדריגה עליונה, וכמו קטן שנולד -ויתילדו '

  

כאשר הרים  .(במדבר א, יח) 'ויתילדווזה לשונו  ,תרל"ט ד"ה ויתילדו)במדבר (דברים מופלאים  מתמתמתמתאאאאת ת ת ת השפהשפהשפהשפבזה כתב מצינו שו

היהודי היהודי היהודי היהודי וכמו שאומרים משם  ,(יבמות מח:) , וכמו גר שנתגייר כקטן שנולדנתעלו למדריגה עליונה ראשם,השי"ת את 

  יהודי להיות יהודי'. נושנתעלה בכל יום כמו מאי ז"ל מפרשיסחאמפרשיסחאמפרשיסחאמפרשיסחא

  

'שאו את ראש כל עדת בני ישראל' וגו'. שאו את ראש היינו (א, ב) נאמר  ביאור דבריו הק', שהנה בתחילת פרשתן

היינו  ,מה שנאמר בפסוק דידן 'ויתילדו' אהו, ולמעלה למעלה ושאו את ראשם ,דרגתםמו את בני ישראל מהגביה

כלפי מדרגתם הקודמת ש ,כדי כך שהיו בבחינת 'ויתילדו'עליונה, הכי עד למדרגה ונשא את ראשם שהשי"ת הגביהם 

  .'יתייחסו' בדייקא ולא 'וויתילדו'ועל כן נאמר כאן לשון וכבחינת גר שנתגייר, קטן שנולד, היו כמו 

  

עוד ובחודש השני בשנה השנית,  ישראל לנשיאות ראש זו דווקא עתהבני  זכוצ"ב, מדוע גם אחר דבריו הק'  אולם

  .בדייקא ספר ייחוסיהםצ"ע מדוע נשיאות הראש תלויה ב
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  בחודש השני בשנה השנית היה שעת מבחן אם התורה נחקקה בהם 

  

הקדימו עליונה, עד שהכי  אדרגהשיגו את הזכו ודהנה בני ישראל בשעת מתן תורה , העניןביאור ואפשר לומר ב

בחינה לו אז גיעוהכי' ו'לא יהיה לך', מפי הקב"ה בכבודו ובעצמו 'אנ ועשמנעשה לנשמע בתשוקה הכי גדולה, וזכו ל

שהיו בדרגת אדם  )ויאמרוה "פר' ט, דיתרו (מכילתא דרבי ישמעאל ב וכדאיתא ,)תהלים פב, ו( 'אני אמרתי אלוקים אתם'זו של ה

לאחר  להם והולכים מתפוגגים ,שכזוהגדולה ותשוקה  זוכהתלהבות גדולה מדרכי הטבע , אמנם קודם החטאהראשון 

כדי כך בם, אם אמנם קנתה התורה שביתה בליאפשר לראות אז  שוקה הגדולה,ההתלהבות והתשוך , ואחר זמן

עיקר המבחן לקבלת התורה לא היה על כן ואם לאו, ועל פיה ישק כל דבר משוש חייהם, מאור ו היאהתורה היא ש

אחר שעברה ואז בחודש השני בשנה השנית, כאשר עמדו בני ישראל אלא דווקא זמן מופלג אח"כ,  ,בשעת מתן תורה

אם אחר שזכו ונתקיים בהם לראות  ,בכור המבחן הזה בני ישראלבאו מאותו יום של מתן תורה, שלימה שנה כמעט 

והיו דבוקים בתורה, עד למדרגה הכי גבוהה, אז נתעלו כולם 'מי יעלה בהר ה'', ש(תהלים כד, ג)  הפסוקבזמן מתן תורה 

שהדבקות בתורה מתוך תשוקה ואהבה עדיין חיים  - קרא 'ומי יקום במקום קדשו'האי סיפא דגם תקיים בהם מאם ה

  . וקיימים

  

  שבעולם רמי היחס אינם עמליםבנוהג 

  

מרגישים שהם אינם צריכים ייחוסם, חשיבות רום את ס בהכירם יחי הרמאותם אנשים והנה בנוהג שבעולם, ש

די להם בכך אינם צריכים לכך, שהרי הגדולה והעצומה כשאר אנשים, בחושבם שלרום מעלתם עמלים ויגעים להיות 

 רום מעלתבהכירם הייחס  אותם גדולישכך בעניני העולם וכך גם בעניני עסק התורה,  ,העליונה אהם עומדים בדרגש

על כן נצטוו בני ישראל דווקא עתה, אשר ו, הק'בתורה  תייגעולה ולעמלחשוב שהם אינם צריכים לעלולים  ,םעצמ

של רשימה הותירה הקדושה תורה האם ם ולראות, עצמאת אחר שעברה כמעט שנה שלימה מיום מתן תורה, לבחון 

ה, יומתלהטים אחרמשתגעים הם עדיין  ,קבלת התורהמשנה תמימה כמעט שאע"פ שעברה בתוכיות נפשם, ממש 

 התורה מדברי להתרפותו אינם מתפתים להתעצל ,על אף גודל ייחוסם הרםו'באהבתה תשגה תמיד', בבחינת והם 

   .בלימוד התורה בכל כוחם יםתייגעעמלים ומהם אדרבא אלא  ,הק'

  

נשיאות ראש מיוחדת ונשאם ב ,זה, נתן להם הקב"ה תוספת מתנההמבחן בכור הכאשר עמדו בני ישראל על כן ו

כמו גר שנתגייר וכמו קטן שנולד, מעתה היו הם הגבוהה מאוד ממדרגתם, כדי כך שכלפי מדרגתם הקודמת  אעד לדרג
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כן  ,אהבה ותשוקהעמל ויגיעה מתוך מתוך יותר ויותר שככל שיתדבקו בתורה לבני ישראל  להראותעל מנת וכל זאת 

בכל יום ויום בבחינת קטן שנולד וכגר שנתגייר, אם רק ישכילו להרגיש  וכליוו ,יוכלו להוסיף מדרגה על מדרגתם

  להימשך בתשוקה גדולה אחר התורה. 

  

שנה מלאות כמעט אחר עתה ספרי ייחוסיהן דווקא את להביא בני ישראל טעמא נצטוו מאי היטב מעתה מובן 

כולם היו וברום המדרגה, הם היו בשעת מתן תורה באמת ולא בשעת מתן תורה עצמו, כי , תמימה לנתינת התורה

תם ותשוק לבחון אם אהבתםהיה אפשר ליום מתן תורה, י"א חדשים מארי תשוקה ואהבה לתורה, ורק אחר מלאות 

   .תרק אהבה ותשוקה חולפת, או שהם היו אהבה אמיתית ותשוקה קיימהיו לתורה 

  

  שלא זכו ליטול את התורה אבל זכו לקבל את התורה

 ריהאת התורה אלא בשביל היוחסין שלהן'.  ליטול'שלא זכו שם אמר נשנמצא לכשנדייק בלשון הילקוט באמת ו

 ,אמרנואשר והוא את התורה,  לקבלולא אמרו שלא זכו את התורה,  ליטולזכו שלא חז"ל דייקו בלשונם ואמרו ש

 ,הכי עליונה אגכאיש אחד בלב אחד בדר באותה השעהכל ישראל היו שם הרי  ,בנתינה בלבדשבכדי לקבל את התורה 

, הנה לזה זכו בזכות חלקם בתורה בקנין נפש אמיתיאת  ליטולקיבלו את התורה, אך בכדי לזכות כאחד וכולם 

אלא עמלו והתייגעו על התורה  ,לא הביטו לרום ייחוסםהיה להם ייחוס רם ורב, ואעפ"כ היינו בזכות זו ש –ייחוסיהם 

  . נצחי נפשקנים כך זכו לקנות את התורה הק' בבבתשוקה ובאהבה, ו

  

שעליו  ,מי לנו גדול מדוד המלך ע"הוהגדול, בעלי הייחוס דווקא גדולי הדור לא היו , כולםהדורות במשך כל ואמנם 

ו דרששהיה ראש הסנהדרין והיה יושב בשבת תחכמוני, ועוד הפליגו חז"ל במעלת תורתו ו (עי' מו"ק טז:)דרשו רבותינו ז"ל 

אעפ"כ א"ר יצחק טוב רואי בהלכה, כל הרואהו נזכר לתלמודו'. ו ,), יבא טז"(שרואי  'וישלח ויביאהו והוא טוב(ויק"ר כ, א) 

קיים בעצמו את כיון שדוד המלך ומואביה, יתה גיורת ה -רות  -שהרי אמה של מלכות  ,מרום היחסהוא עצמו לא בא 

כן 'טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף', על  (תהלים קיט, עב)וכמו שאמר  ,(משלי ה, יט) 'באהבתה תשגה תמיד'הציווי הזה של 

  להיות גדול בתורה כל כך. זכה 

  

  זרע ברך ה' ום כי המהירונודע בגויים זרעם וגו' כל רואיהם יכ

  

ונודע בגויים  (ישעיה סא, ט)הנביא ישעיה מתנבא ואומר הנה ד, קושיית החתם סופר והמסתעףב אל ושוכל למעתה נ

, והוא נודע כללפני  בפניהם ייחוסםזרע ברך ה''. היינו שהזרע המבורך ניכר  ום כי המהירזרעם וגו' כל רואיהם יכ
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האדם במעשיו ובהנהגתו כותב במו ידיו את ספר יחוסו, עד שהוא כי אדם, זהו ספר ייחוסו של אפילו בין הגויים, ו

   בם'.הכרת פניהם ענתה 'ניכר בפניו באופן של 

  

היינו שהוצרכו  ,שבנ"י נצטוו להביא ספרי ייחוסיהם ועדי לידתם ,כוונת דברי רש"יהיתה זו בדרך דרש אפ"ל שו

עדות לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל, ובזה ניכר להראות את ספרי ייחוסם העצמי, שספרים אלו הינם 

 ,גברא אחזקתיה ומוקמינן ,והוא חזקת לידתם שיש להם חזקת כשרות ,ניהםייחוסם להיותם זרע ברך ה' בכל עניי

מוחזקים מימות אבותיהם אבות העולם ועד לי"ב שבטי קה, ובהמשך הדורות שלא נפגמה מעולם חזקת  שבני ישראל

מורשה ' (דברים לג, ד) , כמו שנאמרמ"מ ענין הירושה בתורהאך קנין תורה, באמת אע"פ שלממזר ת"ח יש כשרותם, ו

הנה ענין ן ואילך תורה מחזרת על אכסניא שלה, כל שהוא ובנו ובן בנו ת"ח מכאש )פה.מ "ב(אמרו חז"ל ש ,'קהילת יעקב

 ,זמןהמשכת החזקת התורה בכל מורה על וענין המחזרת  ,זה אינו יכול להתקיים בממזר שאין לו את המשך הדורות

       שעבר זמן רב מעת נתינת התורה.   אחר גם 

  

  קשרי אהבת התורה אינם נמדדים בשעות ודפים 

  

, כי יש לך אדם  שלא והנה קשרי האהבה והתשוקה לתורה הק', אינם נמדדים בשעות לימוד או בכמות של דפין

הוא טרוד על המחיה ועל הכלכלה, אבל הוא קובע עיתים לתורה, מחמת ש, כולו זכה לישב באהלה של תורה כל היום

יתים שהוא זוכה ללמוד בהם, אזי נבעו כל ויעבור עליו מה, ובאותם הע ,העיתים אינו מוותר לעולםאותם ועל 

מצפוניו, כי כל רואיו רואין היאך הוא מתרפק על התורה בתשוקה ובאהבה, כאדם הרואה את בנו יחידו אהובו לאחר 

הוא זה שמקיים את הציווי של מ"מ , אבל זמן זמנים טובא, והנה אדם זה אע"פ שאינו לומד הרבה שעות והרבה דפין

   'באהבתה תשגה תמיד'.הציווי של אשר מקיים את היו בעיניך כחדשים', והוא כל יום י'ב

  

בו בוער זוכה לישב באהלה של תורה, ולהגות בתורה הק' כל היום כולו, אבל אין ליאמנם אדם שיש מאידך גיסא 

באמת יושב והוגה בתשוקה ללימוד התורה, וביומא דפגרא ובכל רגע פנוי אינו רץ לעסוק בתורה, הנה אע"פ שהוא 

הוא אינו מקיים את הציווי של 'בכל יום יהיו בעיניך מ"מ שעות ארוכות, ולומד מסכתות שלמות, בתורה במשך 

  כחדשים', ותורתו אינה נלמדת באופן ובגוונא של 'באהבתה תשגה תמיד'.
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  דברי תורה חביבין על לומדיהן כל שעה ושעה כשעה ראשונה

  

צריך שבכל יום ויום (ספרי ואתחנן פסקא ו). באופן זה של 'בכל יום יהיו בעיניך כחדשים' דווקא הרי התורה הק' ניתנה ו

על הפסוק 'אילת אהבים ויעלת חן דדיה ירוך בכל עת נד:) (עירובין דרשו בתורה הק', וחז"ל את התחדשות הלהרגיש 

מה אילה חביבה על בועלה כל שעה ושעה  ךי תורה לאילת, לומר ל'למה נמשלו דבר (משלי ה, יט).באהבתה תשגה תמיד' 

שמעלת חן על לומדיה.  -אף דברי תורה חביבין על לומדיהן כל שעה ושעה כשעה ראשונה. ויעלת חן  -כשעה ראשונה 

 -אף דברי תורה, כל זמן שאדם הוגה בהן  -דדיה ירוך בכל עת, מה דד זה, כל זמן שהתינוק ממשמש בו מוצא בו חלב 

  באהבתה תשגה תמיד'. מוצא בהן טעם. ו

  

זו של 'באהבתה תשגה תמיד', תמיד היינו בכל יום  אמכל אדם פשוט שבישראל להגיע לדרגזאת והקב"ה דורש 

  לבעור באש אהבת ותשוקת התורה.וצריך בכל עת ובכל שעה, כי לב כל יהודי יכול 

  

'אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה. אז  ה)-(ב, ד ועל כך אמר שלמה המלך החכם מכל אדם בספר משלי דיליה

תבין יראת ה' ודעת אלוקים תמצא'. כל אדם יכול לשער בנפשו כמה היה שש ושמח אילו היה מוצא מטמוניות של 

, יום אחר יום בלא שום רפיון בכל כוחו מלטרוח עליהם עוד ועודלעולם כסף, וכל אדם יודע בנפשו שלא היה מתעייף 

שהיתה אהבת התורה כי וכלל, ואילו היינו מרגישים כך כלפי התורה הק', לא היינו מתעייפים הימנה לעולם, ידים כלל 

  כל רגע פנוי ללימוד התוה"ק.היתה מביאתנו לנצל בוערת בקרבנו 

  

הנפש הזה, לעשות את חשבון רמיא עלינו גם שוב ביום מתן תורה, ווהנה גם אנו עומדים לקבל את התורה הק' 

רושם שכזה שלרוב רושם בלבבנו, רושם של תשוקה ואהבה ללימוד התורה, בהאי שתא עד כמה עשתה התורה הק' 

ה הרבה תור'סנהדרין סח.) (אמרו חז"ל בשם רבי אליעזר הגדול וכמו שנרגיש שעדיין לא התחלנו ללמוד, האהבה הגדולה 

רחוקים כל כך מרבי אליעזר ה ומה נאמר ומה נדבר אנן .'ככלב המלקק מן היםולא חסרתי מרבותי אפילו  -למדתי 

  ., שבוודאי אם נזכה להגיע לאהבת תורה נרגיש שכל תורתינו כלא חשיבא לפני גודלה ותפארתההגדול

  

  ן אביסל'ומיין פ ןוער קען דעו'

  

, בעלות השחר זיע"אהבית ישראל הבית ישראל הבית ישראל הבית ישראל מרן מרן מרן מרן ה"ה  –פני המלך מאן מלכי רבנן ללבוא נקראתי זכורני שפעם אחת כש

באותם השעות שבהם אויר  אנשים לקרבם ולחזקםכל מיני אליו לקרוא שכידוע כך היתה דרכו בעבודת הקודש, 
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עצמו הוא הזה וכהיום  ,של ראש ישיבה חשוב שהיה בנומישיבת חברון בחור אחד תי יחד איוהיה שם , העולם זך ונקי

שאלו  ,כל ערבחברותא בהוא לומד ו עמש יואחשאצל וענה , בלילה ןית ישראל היכן ישרב חשוב בישראל. ושאלו הב

מיד כשאמר זאת נשתנתה . 'סנהדרין התחלנוגמרנו בבא בתרא ו'הבחור לו ענה  ',מה אתם לומדים?'הבית ישראל 

משה רבנו שהוריד את התורה ממרומים  ממתי גומרים ללמוד?!גמרנו בבא בתרא, 'לו בקפידא ואמר  ,צורתו של רבינו

לימד את התורה לכל במשך ארבעים שנה ו ,ידע כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדשו ,הגבורה בהר סיניפי בלה מיקו

', היינו שאחר כל התחיל'שם רש"י פכו ',זאתהואיל משה באר את התורה ה' (דברים א, ה) הוא אמר, ני ישראלעם ב

בבא את  חושב שכבר גמרתואתה  ,את התורהללמוד תחיל הרגיש משה שהוא רק הה שלמד ולימד הארבעים שנ

  בתרא?! 

  

תמימה היינו ש ,, ח)(תהלים יט 'תמימה' ה תורת'  שפירש את הפסוק זיע"א מקאצקמקאצקמקאצקמקאצק    הרביהרביהרביהרביאומרים משם והוסיף ואמר, 

אחר כל הלימוד של נאמר , וזה ע בה מרוב גדלותהולנגלא התחיל  ייןדעאף אחד שלפי , ומושלמת שהתורה שלימה

זאת אמר ואתם כבר גמרתם?! כל שהתורה נותרה בתמימותה בשלימותה,  כל השנים כולם,כל בני ישראל במשך 

סיפר שקיבל מכתב מחסיד ובמקומו ישב דיליה, ולחדר הפנימי  נוהכניסאח"כ ו ,אש קודשהרבי בעומדו, מתוך ריתחא ב

כמה  כל הש"ס גפ"תזכה לסיים את וסיפר שבהיותו אברך,  ,יע"אז השפת אמתהשפת אמתהשפת אמתהשפת אמתמרנא זכה להיות אצל עוד ש ,גור ישיש

צל השפת ברבים שבאו לחסות כשהגיע לגור בפעם הראשונה, ונכנס לקודש פנימה במרוצה יחד עם עוד ו ,פעמים

כאן הוסיף  –[ ?'אברך אתה יודע ללמוד -מאן קאנסט לערנען' רבלשונו הק' 'יונגעו שאלרבי השפ"א וה, עצרו זיע"א אמת

השתהה לרגע כמימרא, אברך אותו  ],והריחו ביראת ה', השפת אמת הריח שאותו אברך הוא בן תורה אמיתי ולכן עצרו(ישעיה יא, ג) הבית ישראל ואמר, כתיב 

ענה ועל כן שקר, יחטא בהרי ללמוד יודע  יאמר שאינואם ווה, גאהרי יחטא בללמוד יאמר שהוא יודע אם שוחשב 

בלה"ק ואמר  - )ברגלו בקרקעוהבית ישראל בספרו זאת רקע גם הוא (על הקרקע ברגלו רקע השפת אמת זאת כששמע קצת,  -' 'אביסל

 ,ובמכתבביאר החסיד אותו שהבית ישראל הוסיף הרבי מי יודע יותר מקצת, והיינו  –ן אביסל' ומיין פ ןוער קען דעו'

תפס את מחשבתו והוכיחו השפת אמת אך , וה ענה 'קצת'ורק משום חטא הגא ,בנפשו שלמד הרבההוא חשב באמת ש

  ! וה לומר 'אביסל', כי זוהי האמת לאמיתה, ואין זו עניותר מקצתאינו יודע אף כלפי האמת שואמר לו  ועל פני

  

  המכווין בתפילת והערב נא ובשאר התפילות יזכה לאהבת תורה

 

אהבה של ואם יבוא השואל וישאל, והיאך אפשר להכניס אהבת תורה בלב אטום וחתום שאינו מרגיש שום רגש 

 ,קינו את דברי תורתך בפינו'ינו ז"ל את ברכת 'והערב נא ה' אלבדיוק בשביל כך תיקנו חכמנאמר לו, שנענה ו ,לתורה

מקבלים  ,נן על כך ורוצה שיהיו תורה ערבים עליושנבקש בכל יום ויום שיהיו דברי תורה ערבים בפינו, וכשאדם מתח
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ת ו, והן בברכבברכות התורההן  ,ועל כן צריך קודם כל לכוין בעת התפילות שתיקנום אבות, במרומים תפילתואת 

אנו מתפללים על כך שמו"ע גם בכל ו ,בנו במצוותיך''והאר עינינו בתורתך ודבק לישם אנו אומרים קריאת שמע 

'ונשמח בדברי תלמוד תורתך ובמצוותיך לעולם נאמר ובתפילת מעריב  .בי בתורתך'ו'פתח ליהשיבנו אבינו לתורתך, 

יותר ויותר מעמקיות הם נהגה יומם ולילה', וככל שהאדם יבקש רחמים על הדבר בועד, כי הם חיינו ואורך ימינו ו

  תורה בלבבו. מת אהבת אבש ייזכה לראות את תפילתו עושה פירות, ולהרג בו, כךלי

  

הוא מרגיש שלימודו בפרט כאשר בו את האהבה בשעה שהוא הולך ללמוד תורה, ואדם לעורר בליובנוסף צריך 

כל שעל כך רגע ורגע שהוא יושב ולומד תורה, וכל יחשוב לעצמו עד היכן מגיע שכרו על וזאת על ידי שקשה עליו, 

, כך ירגיש שקושי של לומד התורה הגדול בגדלות התורה ובשכרלו בזה ובבא, וככל שיהרהר  תלמועתיבה של תורה 

  .תורה בעבותות אהבהויוכל להתקשר להלימוד הוקל מעליו, 

   

, עצמו ובעת לימוד התורה ,עוד עצה יש בדבר, לעשות פעולות חיצוניות המראות שמחה בעת הולכו ללמוד תורה

ככל שהאדם התורה עצמה מחזירה אהבה ללומדיה, וובאמת  וכידוע שעל ידי הפעולות החיצוניות נמשכים הלבבות,

באהבתה תשגה הפסוק 'ם , ולקיוהתורה תחזיר לו אהבה על אהבתו, וכך יזכה להגיע לאהבת התורה ,ידבק בה לאהבה

  לטוב לו ולזרעו כל הימים, אכי"ר. 'תמיד
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', ולקיים את הציווי של בכל יום יהיו בעיניך כחדשים'מחוייב להגיע לדרגת  ,כל אדם באשר הוא

'באהבתה תשגה תמיד', והדרך לבוא לאהבת תורה, היא קודם כל ע"י תפילות ובקשות שתיקנו 

ה גודל הזכיי ימוד עלקודם הל ועל ידי התעוררות הלב, וכדו' לנו אבות, כמו תפילת 'והערב נא'

 .        ועל גודל השכר, ובנוסף על ידי פעולות חיצוניות של שמחה בעת הלימוד

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  לעילוי נשמת  

  ע"ה שולמיתמרת האשה החשובה 

  ז"ל נחמןבת הר"ר 

   אייר תשע"א חנלב"ע כ"

 ת.נ.צ.ב.ה.

  נו דידינתרם ע"י בנה 

  שליט"א  יצחק חסןהרה"ח ר' 

שיזכה לראות ו זכות הפצת התורה תעמוד ל

נחת מכל ורוב ברכה והצלחה בכל מעשי ידיו, 

יוצאי חלציו, ומתוך ישוב הדעת, בבריות גופא  

טובות, ונהורא מעליא, לאורך ימים ושנים 

  אכי"ר.
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