
        
  בה"י

  קונטרס
  

  
  

  דברי אלוקים חיים 
  בליל שב"קשזכינו לשמוע 

  ובמלוה מלכה רעוא דרעויןב
  ימפ

  כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
    מוראקודש פרשת ת שבב

  
  

  זיו"ל בשנת תשע"
  
  

        
  יו"ל ע"י

  המאור שבתורה מכון

  שע"י מוסדות טאלנא
 עיה"ק ירושלים תובב"א



 א            קודש         "התשע ורמא פרשת      דברות     בה"י

 

  פתיחת השבת

  הרב ואמר: פתח

רשב"י  ,'א"ר חייא בר בא(שבת פט"ו ה"ג) בירושלמי  איתא

הוה אמר לה אימא  ,כד הוה חמי לאימיה משתעיא סגין

איתא בזה"ל 'ודבר דבר (ויק"ר לד, טז)  ובמדרש .'שובתא היא

אימיה דרבי שמעון בר יוחאי, כד הות  - (ישעיה נח, יג)

הוה אמר לה שבתא היא,  ,משתעיא מותר מילין בשבתא

  והות שתקא'. 

  

עד למאוד  גדולה אמו של רשב"י היתה צדקנית ההו

להיות אמה של זכתה הרי בוודאי לא בכדי ש ,מאוד

 יז:)(מכות  ראבגמהדיא מצינו ל, ורשב"י אמו של ,מלכות

ואי לא לא  ,תיליד מעוןשבי כר אימיה'אמר רבא דילידא 

אעפ"כ וי בדייקא, "שהזכיר את אמו של רשבהרי  '.תיליד

וסיפרו לדורי דורות  ,לכבודהחכמי הגמרא לא חששו 

ך להעיר וצרעד שבנה ה ,שדיברה דברים מיותרים בשבת

תוס' במסכת שבת ביותר צ"ע על פי מה שכתבו הלה, ו

'ר"ש בן יוחי הוה ליה אימא סבתא'. היינו  (קיג: ד"ה שלא)

רשב"י  ימים, והיאך לא חששבאה בהיתה זקינה שאמו 

  .ומסדרי הגמרא לכבודה

  

להורות לומר שרשב"י ומסדרי הגמרא רצו  צריךו

ברים שאינם דדבר של המעוון הר מוחלדורות עד כמה 

אמו שרשב"י שמע כאשר כן  לעקודש, ובשבת לצורך 

חומר העוון, ועל כן מאוד מחשש מדברת מותר מילין, 

עוון שלא תיכשל בלהרחיקה העיר לה ואמר 'שבתא היא', 

רואה אש האדם דומה, ל , ומשל למה הדברחמור זה

, שבוודאי שיקום להבת שלהבת מתפרצת לעבר אמו

י "כן גם הכא רשבולהצילה, ויצעק בכל כוחו על מנת 

מר לה או בכבוד ההשתיקעל כן חשש כל כך מעוון זה ו

רו מעשה דמסדרי הגמרא סי, וחכמינו ז"ל 'שבתא היא'

עד  ,עם ישראל לדורותיולהורות לל מנת ע, זה בגמרא

ה של דיבורים מיותרים העוון הפלילי הזכמה חמור 

  .בשבת קודש

  

לקבל על עצמנו לכל הפחות צריכים נו אעל כן  אשר

א שבת קודם הילולא קדישא דרשב"י, שהי ,בשבת זו

שלא לדבר דיבורים מיותרים, ובוודאי שלא להזהר מאוד 

דיבורים ורק אלא אך לדבר לשון הרע ורכילות וכדו', 

התנא האלוקי  כבודלקדושים ומותרים בתכלית הקדושה, 

להתדבק במשהו בהכנה זו נזכה יוחאי, וכך ר ר' שמעון ב

בוודאי שרשב"י לא יישאר בעל חוב, וישלם , וקדושתומ

כל רגע ורגע שאדם חוסם פיו טבין ותקילין עבור 

  .בשב"ק מלדבר

  

  

  ג'ה סעוד

  

  הרב ואמר: פתח

'דבר  )ב(ויקרא כג, פרשת המועדות בתחילת בפרשתן  כתיב

הם מועדי ה' אשר תקראו יאל בני ישראל ואמרת אל

מקראי קודש והנה  '.דש אלה הם מועדיותם מקראי קוא

רבי ייסד וכמו שמצינו שלכפר על עוון העגל,  הללו באו

יוקש אלה אלהיך לפסח שכתב 'בפיוטו אליעזר הקליר 

והיינו ה הם מועדי'. באל -יכפר אלה  אשר תעו בלעדי /

שבני ישראל שניקשו בפיהם ואמרו אלה אלהיך ישראל, 
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'אלה הם מועדי'. דידן שנאמר בפרשה יתכפרו בפסוק 

 )שער מאמרי רשב"י בראשית( בכתבי האריז"למצינו גם כן וכך 

 ג'  לשמור צריכים לתקן עון העגל'שכתב בהאי לישנא 

עותו ראות כל זכר לתקן את אשר יולה ,אלה רגלים

  . 'בעגל

  

בא דווקא שתיקון חטא העגל  ,בעומק הענין הזה והה

בספר ימי הרגלים, מצינו דברים נפלאים שמירת על ידי 

 ,דוד בן שמעוןרבי להרב החכם הכולל  'שערי צדק'

 בזה הלשון ז)(אות קסשכתב  ,הרב צוף דב"שהמכונה 

 ,ושמו הטוב לא הגיד ,ב ידבספר כתוראה זה מצאתי '

ת רז"ל כי כשעבדו ישראל א אמרושמה וז"ל הנה ידוע 

וירא ' (שמות לב, א)מר שנא ,העגל היה ששה שעות ולא יותר

, וקי"ל דכדי שיתבטל שש-ר"ל כי ב ,'העם כי בושש משה

וכדי שיתבטל איסור העגל שהיה  ,ור צריך נגדו ששיםאיס

שעות שלוש מאות וששים לצריכים אנו  ,שש שעות

קן לישראל שלש רגלים שהם י, מה עשה הקב"ה, תםלבטל

, ובאלו ויום חג השבועות ,וז' ימי פסח ,שבעת ימי סוכה

וזהו  ,מאות וששים שעות ט"ו ימים דוק ותשכח שלוש

ואשפכה עלי ארבעה אלה, אלה אזכרה 'כוונת המסורה 

אלה ', 'גם אלה תשכחנה', 'אלה אלהיך ישראל', 'נפשי

מר אלזה  ,איזה אלה ,דהכוונה אלה אזכרה, 'מועדי ה'

, מה השיב שאמרו בעגל (שם לב, ד) 'אלהיך ישראל אלה'

 ,באלה מועדי ה' גם אלה תשכחנה, וכיצדלהם הקב"ה 

 .אותם השש שעות של העגל ע"כ ד"קאת בטלים שהם מ

עפ"י יסודו נלע"ד שזוהי סמיכות הכתובים בפרשת 

תי אליכם תשמרו ושם ובכל אשר אמר' יד)-(כג, יג משפטים

שלש רגלים  .אלהים אחרים לא תזכירו לא ישמע על פיך

והכוונה לומר ושם אלהים אחרים לא  .'תחוג לי בשנה

הבט ימין וראה כי לתקן זה  ,תזכירו כמו במעשה העגל

פרשת בלק  'כתנות אור'בספר ין י(וע .'שלש רגלים תחוג לי בשנה -

תכלת בספר  ע"עשהביא כעין זה מרבותיו עיי"ש, ו ,שקדם לו להר"ר מאיר ווארזיר

בשם  אבני שוהםספר הביא כעין זה בשם שגם הוא  זצוק"ל רז'אןעמבאון מרדכי להג

     עיי"ש.) ,ילקוט

  

אחר שהבנו את עומק ביאור הענין, מאי  מעתה

המכפרים על עוון הם הרגלים הם  טעמא דווקא ג'

אנו סובלים העגל האיום והנורא שעד עצם היום הזה 

'אמר רבי יצחק אין  (סנהדרין קב.)חז"ל  הימנו, וכמו שאמרו

שאין בה אחד  ,לך כל פורענות ופורענות שבאה לעולם

 ,מעשרים וארבעה בהכרע ליטרא של עגל הראשון

'. וביום פקדי ופקדתי עליהם חטאתם (שמות לב, לד)שנאמר 

מגלות , כולםכל הצרות שהגיעו לבני ישראל כל הדורות ו

אשר נתקיים בה ה, וגלות אחרונה זו ראשונה, וגלות שניי

ושבה והיתה  'עוד בה עשיריה (ישעיה ו, יג) דברי הנביארח"ל 

בזוזי ובזוזי ' :)(כתובות קיב ראאמרו בגמשוכמו ', לבער

כמו ישארו יחידים מבני ישראל, ובקושי דבזוזי'. היינו ש

לפני שבעים שנה שנגזרה גזירת כליה על באמת שהיה 

במיתות ונהרגו אנשים נשים וטף בני ישראל, מגדול חלק 

מחמת  הבאכולה , הזו הפורענות, הנה כל קשות ואכזריות

צרות הפרט, של כל וכמו כן גם כל מעשה חטא העגל, 

 עם בעניני חינוך הבנים ,, אם בעניני פרנסהיחיד ויחיד

עוון חטא ב יםכלולכולם אות, בריה, ואם בעניני והבנות

  .העגל

  

(מאמר א  הכוזריכתב  ,בביאור שורש חטא העגל והה

חלילה היה לא ישראל ם של בני חטאעיקר כל ש צז)
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שתהיה להם איזה רצו הכחשת הבורא, אלא שבני ישראל 

כמו שהורגלו לראות  ,את עבודת ה'ייחסו אליה שצורה 

נצטרכו מהם ' וכלשונו שםאצל אומות העולם שסביבם, 

ות וק, מבלי שיכחשו באלנעבד מורגשאנשים לבקש 

יל אליו, אבל שיהיה מונח להם להקב ,מוציאם ממצרים

א היתה כונת העם לצאת לו יהם,וקכשיספרו נפלאות אל

ים, אך היו חושבים שהם משתדלים מעבודת האלוק

  .'בעבודה, ועל כן באו אל אהרן

  

(שמות לב,  שאמרובמה  ,בפסוקיםבאמת מדוייק  הדברו

מורה על כך שהיו  'אלהשהרי ' ,'אלהיך ישראל אלה' ד)

מדוייק , וכמו כן 'אלה'להראות באצבע ולומר  וליםיכ

האיש לא ידענו משה  זה'כי  (שם א) אמרובמה שהדבר 

על מראה בכל מקום מורה  'זה'תיבת שגם  '.מה היה לו

את  תראורצו לאותו הדור הוא שאמר הכוזרי שובאצבע, 

לא כי שיוכלו להראות עליו באצבע,  ,המנהיג בעיניהם

משה רבינו בהקב"ה, או באמונה שהיה די להם באמונה 

מתן תורה ובאמת כל ענין , נמצא בכוחו אם לא בגופו

וכמו שנאמר היה ענין האמונה, שקדם למעשה העגל 

'אנכי ה'  כ, ב) (שם עשרת הדברותמ הראשון ורלהם בדיב

  .גו'אלוקיך' ו

  

היה שעיקר חטא העגל מדבריו, נמצינו למדים  עכ"פ

ואת עיקר החטא הזה  ,ענין האמונה בה' ובמשה עבדוב

אין אנו רואים את הגם שלידע שעלינו רמיא לתקן, 

עינינו, מכוסה משמו בעיני בשר, כי הוא מלכותו יתברך 

כי ואין אנו זוכים לראות שכוחו וגבורתו מלא עולם, 

בכל זאת הסתר פנים, העולם הוא מלשון העלם שיש בו 

בבחינת להיות ואמונת אומן, עלינו להתחזק באמונתנו 

אע"פ שאנו שרויים באמונה תחזק לה, 'ואמונתך בלילות'

, בכל זאת להאמין בגלות המר הזה שהיא בבחינת לילה

והוא לבדו עשה ועושה את  ,שאין עוד מלבדובנו בכל לי

בוא נוכל לעל ידי חיזוק האמונה כך ו כל המעשים כולם,

  תיקון חטא העגל. לידי 

  

בכדי די עדיין אין בה בלבד, ת באמונה ההתחזקו אמם

דווקא שתהא עוון העגל, כי התחזקות זו צריכה לתקן את 

מדרכי שהרי כבר קבעו לנו חז"ל כי  ,באופן מסויים מאוד

בתשובה בדיוק נמרץ לאופן שבו לחזור  ,הואהתשובה 

'היכי דמי  (פו:)וכמו שאמרו חז"ל ביומא  ,נעשתה העבירה

בעל תשובה, מחוי רב יהודה באותה אשה, באותו פרק, 

 מיוחדתבתבנית חטא העגל נעשה באותו מקום'. והנה 

שנאמר כמו ו ,הכנההענין קודם כל מצינו בו את  ,מאוד

 ,ההשכמהענין את בו  מצינוו. ''חג לה' מחר )הלב, (

וישכימו ' ו)פסוק (וכמו שנאמר  ,שחוקהשתיה והאכילה ה

לאכל שו שלמים וישב העם ית ויגולוממחרת ויעלו ע

כדכתיב ו ,מצינו שהיה בו מחולעוד ו '.מו לצחקוושתו ויק

'ויהי כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל  יט)פסוק (

  ומחולות'. 

  

צריך גם הוא התיקון לחטא העגל וכרח שמ עתהמ

שצריך , בהכנה רבתיחל הבאופן הזה, דווקא ות עשלהי

רגל, בוא הלטהר ולזכך ולהכין את נפשו קודם כל אדם 

גם והרגל,  ההשכמה בימותובנוסף צריך להקפיד על 

לשם שיהיו שתיה עניני אכילה ובצריך לכבד את הרגל 

שמחה זו עדיין לא די בה בו לשם שמחת הרגל,ושמים 
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בריקוד ובמחול, לעיני כל רואה בחוץ שתהא נראית עד 

   לבוא לידי תיקון חטא העגל.כך אפשר ו

  

 (כג, יד)בפרשת משפטים  ספורוהמצינו שכתב  באמתו

כענין  -תחוג לי 'וז"ל תחוג לי'. 'על הפסוק שלוש רגלים 

על הפך וירא את העגל  (תהלים קמט, ב),ישמח ישראל בעושיו 

  ומחולות'.

  

בהם ש ,ימי הספירהשהם לו הלבימים על כן  אשרו

נפשינו מכל סיג ופגם את משתדלים לטהר ולזכך אנו 

גם אנו צריכים  ,ולטהרנו ולקדשנו בקדושתו העליונה

מידת השמחה, אמונה ובענין הנפשינו באת לזמן ולהכין 

בו נהיה שרויים שבכדי  ,חג השבועות הבעל"טלקראת 

נוכל לכפר כך ו, ריקוד ומחולבאופן של ומידת השמחה ב

'אלה ורמז הדבר אפ"ל שתיבות על ענין מעשה העגל, 

להורות לנו שכבר אי"ר,  אבגימטריעולין מועדי' הם 

את נפשינו לימי המועדות עתה בחודש אייר, עלינו להכין 

  .באמונה ובשמחה

  

ורד"א , 'ורד"א' גם בגימטריא עולים' הם מועדי 'אלה

 קנב.)(שבת במסכת  ראגמוכדברי הרמז על צעירי הצאן, מ

היינו שימי '. ורד"אד'רב דימי אמר ינקותא כלילא 

להורות לנו ששמחת וזה בא  ,הילדות משולים לעלי הוורד

לה שתהא שרויה בעומק נשמותינו, אלא לא די , המועד

צעירי הקטנים שגם  היא צריכה לדבק את כל סביבתנו

  הבאה ואת השמחה התלהבות את הבעיניהם יראו הצאן 

  

  

 יםכי גם כאשר מנהיג, ויתדבקו בה עם שמחת היום טוב

כל זמן שבני הבית , באמת על אדני הקדושההבית את 

שמחת קדושת מ החיות ואת ההתלהבותרואים את  אינם

ובפרט אם אין הדבר נכנס בתוכיות נפשם, , היום טוב

בוודאי אזי , רוחנייםמתלהב מדברים שאינם פעמים הוא 

את שמחתו ואת התלהבותו סביבותיו ות לכל ארלהעליו ש

 'ורד"א'את ה כך יוכל לדבקועל שמחת היום טוב, 

  .התלהבות וחיות דקדושהב

  

באה ורד"א'  –'אלה הם מועדי גימטריא זו אפ"ל ש עוד

חטא מתקנים את תיקון ימי המועדות כשם שש ,לרמז לנו

 בבחינתבהיותנו  ,העגל שחטאנו בו בתחילת דרכנו כעם

גם תיקון לכל אדם כמו כן ימי המועדות הינם , ורד"א

ו וכמחטאות הנעורים דיליה, כל על באשר הוא ואדם 

(עוד  רכת דודבבספה"ק  זיע"א דוד ורביאא"ז שכתב 

בדברו על אודות שמחת הרגלים, שסיבת  לשבועות ד"ה פתח)

השמחה היא 'כי ברגלים מתכפרים כל עוונות בני ישראל, 

ומתרחצים כל לכלוכי עוונות וכל הלבושים הצואים 

  מתהפכים ללבושים הקדושים ומתייחדים כל הייחודים'. 

  

חיות ת באמת להכניס אשכיל יתן ה' וכה יוסיף, שנ וכה

כין את לבבינו ונ, נפש עוללינונפשינו ו אל תוכיותה הקדוש

, הבא עלינו לטובהיו"ט ובנותינו לקראת הלב בנינו את ו

, לתיקון השלם ולבוא גואל לציון ברננהנזכה להגיע ו

  אכי"ר.
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  בר אממ

  

והנה מצינו יסוד עומדים עתה בערב פסח שני,  או

נפלא בדרכי העבודה שנאמר דווקא בענין פסח שני, יסוד 

בזה הלשון נא.)  (צה: וכן הוא יומאפסחים  ראבגמנפלא זה מובא 

דוחה את  'תניא פסח שני דוחה את השבת, ואינו

אף דוחה את הטומאה. מאי  הטומאה. רבי יהודה אומר

ויעשה יחזור מפני טומאה דחיתיו,  -טעמא דתנא קמא 

התורה חזרה עליו לעשותו  ורבי יהודה -בטומאה 

  יעשה בטומאה'. -בטהרה, לא זכה 

  

שפסח  ,כת"קסק פ (פ"י מהל' קרבן פסח הט"ו) רמב"םה והה

'מפני של , והוא בגלל הסברא שני אינו דוחה את הטומאה

  !טומאה דחיתיו, יחזור ויעשה בטומאה'?

  

אוזננו ואמרו חז"ל גילו את בואו חשבון, הלוא  מעתה

'מקדש שני, שהיו עוסקין בתורה ובמצות וגמילות (יומא ט:) 

 ,מפני שהיתה בו שנאת חנם ,חסדים מפני מה חרב

ללמדך ששקולה שנאת חנם כנגד שלש עבירות: עבודה 

זרה, גלוי עריות, ושפיכות דמים'. ואם כן לפי הסברא 

הוא הדין נמי נבין שפסח שני, לנו בעניני  שנתגלתההנ"ל 

אדם שקוע בעניני הכל זמן שש הגלות והגאולה,בענין 

עומד ומבקש ומחנן גם הוא בד בבד , וחינםשנאת 

אומר ו תפללמו ,'ותחזינה עינינו לשובך בציון ברחמים'

  הנה כל זה  ,שיבנה בית המקדש במהרה בימינו'רצון  'יהי

  

 הוא ממש כטובל ושרץ בידו,כי לא יוכל להועיל מאומה, 

ואומר לו 'מפני שנאת חנם כנגדו הקב"ה תמה שהרי 

  . יחזור ויעשה בשנאת חנם' ,דחיתיו

  

שבו מתעוררת דרשת  ,כן עתה בבוא יום פסח שני ועל

ולהסיר מלבבנו בענין זה, חז"ל זו, עלינו להתחזק ביותר 

עלינו להשתדל באהבת ואדרבא  שנאת חינם,כל ענין של 

ינו קרוב ומודע אף אם א לשמוח בשמחת הזולתחינם, 

'ואהבת לרעך  נתבבחיולהיות , לכאוב את כאבו, לנו

באופן זה יהיה לנו פתחון פה לבקש על , וכך כמוך'

   .הגאולה שתבוא בב"א

  

הדברים אמורים בימים אלו אשר בהם אנו  וביותר

בחג זה מכינים את נפשינו לחג השבועות הבעל"ט, ש

'ויחן שם ישראל נגד ההר'. וכפי שכתב  (שמות יט, ב)נאמר 

שם רש"י הק' 'כאיש אחד בלב אחד', אזי בוודאי שאנו 

צריכים ויכולים לקבל על עצמנו להשתדל לראות את 

מעלות זולתנו ולא חלילה את חסרונם, וכמובא בשם 

שאמר ש'ויחן' הוא  ,זיע"אר' יצחק מווארקי הרה"ק 

חן אז ראל מצא שכל אחד מבני ישוהיינו מלשון חן, גם 

זכו  מצא דבר חן בעיני חברויון שכל אחד כובעיני חברו, 

לבחינה זו של 'כאיש אחד בלב אחד', ובבוא יום חג 

איזהו השבועות מתעוררת בחינה זו, וכולנו יכולים למצוא 

'ויחן ולבוא עכ"פ בזעיר אנפין לבחינת חן בזולתנו, דבר 

ועל ידי כך נצליח לקרב את שם ישראל נגד ההר', 

    אכי"ר.הגאולה, 
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  'מאמר א

  רבה אליהו דבי תנא

  )גלאות  חי(פרק 

  

ני זו אלא ואין ר ,)איכה ב, יט(קומי רוני בלילה  ד"א'

אתה סתר לי מצר תצרני  ), ז(תהלים לבשנאמר  ,תורה

(שם פסוק מה כתיב בתריה  ,רני פלט תסובבני סלה

 .שמחו בה' וגילו צדיקים והרנינו כל ישרי לב יא)

זאת התורה אדם  ), ד(במדבר יטבחורב מהו אומר וכו', 

  '.כי ימות באהל

  

הרוצה לבוא לבחינת כל הנביא מלמדנו ש אליהו

למידת השמחה גם א בולהיינו , ' בלילהרננה'

לילה בחשכות הלילה של בחינת כשהוא שרוי ב

אם כללית ות גלוחשכות של אם זו הגלות המר הזה, 

פרטית, היא אך ורק על ידי כוח גלות חשכות של זו 

האדם ש ,'אדם כי ימות באוהל'של באופן ו ,התורה

תיכנס בו שמחה , ה של תורההלעצמו באאת ימית ש

עצומה ונפלאה בתוכיות נפשו ותאיר לו את 

  החשכה. 

  

חזינו ראינו ליהודים ששתו את כוס התרעלה  וכך

עד תומה בימי המלחמה, כשכל משפחתם נכחדה 

כליל לעיניהם, והם עצמם היו שבורים ורצוצים 

ותעצומות בגופם, אך עיניהם האירו בשמחה ובעוז 

  תורה בעבותות אהבה.מחמת שהיו קשורים ל

  

שגם אלו מישראל  ,כולםהיה בכל הדורות  וכך

גם הם בעוני ובמחסור,  ,עים ברעב וביגוןהיו שקוש

התענגו על התורה היו בעלי תעצומות נפש, ו

שמחה אמיתית לכל צרה ממנה המשמחת, ושאבו 

 (ויקרא כה, לו) הק' האלשי"ךאמנם כבר כתב , וצוקה

'גדולה סכנת נסיון העושר מסכנת נסיון העוני. והוא 

ראש ועושר  ט)-ח ,מאמר שלמה בחכמתו (משלי ל

ופן אל תתן לי וכו' פן אשבע וכחשתי ואמרתי מי ה' 

. כי בעוני לא אורש וגנבתי ותפשוני שם אלוקי

רש וגנבתי, אסתכן רק לעבור עליו בשני לאוין, פן או

לישבע  יוגם לאו של שבועה כי תפשתי שם אלוק

אך סכנת נסיון העושר, כי אם פן אשבע  ,לשקר

 ,לכפור בעיקר חלילהשהוא  ,וכחשתי ואמרתי מי ה'

  . 'הנה כי נסיון העוני הוא טוב מנסיון העושר

  

הגם ו ,וניאין לנו את נסיון העבדורנו שב"ה  אמנם

שפעמים שהם טרדות של פרנסה בדורנו שיש 

פי כעניות זו אין עדיין אך קשים מנשוא, באמת 

כולנו בדורות הקודמים, ועל כל פנים  התשהי

שינה, לה ושתיילאכילה ללמנעמי החיים, הורגלנו 

שלא באופן , כל שהוא מאמץובלא בלא טורח 

צריכים ואנו שערום אבותינו ואבות אבותינו, 

לה' אלוקינו שאנו עומדים בגבורה בנסיון להראות 

אנו שואבים שמחה משמחת גם ו, הלזה העושר
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על כל והתורה, באופן של אדם כי ימות באוהל, 

   .פנים בהשגות דידן

  

בוודאי אין הקב"ה רוצה שנמית את עצמנו הנה  כי

כי שנצום ולא נאכל ולא נשתה, או פשוטו כמשמעו, 

יוכל לעבוד את ה' מי שאין בדורנו דור עני שכזה, 

או וללמוד ולהתפלל מתוך צום אכילה או שתיה, 

כל הצטרכויות הגוף, רק הכוונה היא וויתור על שאר 

נו באהלה עצמעל כל פנים חלק משנסכים להמית 

'מה לי קטלה  )ק סה."ב(ועל דרך שאמרו חז"ל של תורה, 

אומרים בעת וכמו ש ,כולה מה לי קטלה פלגא'

, והיינו מיעוט חלבו ודמוקבלת תענית שיכפר לו 

שאר למעט מו ,הוותר מעט על עניני אכילה שתייל

, באופן שלא יפגע בבריאותכמובן  ,צרכי הגוףכל 

בשעה  ולימודסיים את סדר רגיל לאדם אם וכגון 

בו לא יתן לליואיזה זמן, על כך עוד מסוימת, שיוסיף 

בידו הם כל הנאות העולם הזה שלהלך אחר 

ובהשגתו, אלא ישתדל להסתפק במועט הנצרך לו, 

יקיים בעצמו וככל שהאדם ירגיל עצמו בזה, כך 

נפשו את ר ויקשו ,מידה זו של 'אדם כי ימות באוהל'

 תורה הק'.לימוד הל יותר ויותר

  

לימוד התורה צריך להיות באופן של  כאמורו

אדם נמשך אחר כל דהיינו שכשם ש, בדייקא רננה

כשהוא שומע קול רננה רגליו נושאות שהרננה, 

 לראות ולשמוע את השמחה ,לאותו מקוםאותו 

התורה להימשך אחר אדם ה, כך גם צריך והרננה

צריך פנים  הקדושה, שתהא כרננה אצלו, ועל כל

פחותה בדרגת לא תהא חלילה תורתינו לראות ש

אם ילד יכול לראות את אביו שמעסקיו, יבותה חש

חשבונות כאלו ואחרים ומעיין בבכובד ראש יושב 

הללו  יםהדברהיכן בעניניו הגשמיים, והוא רואה עד 

שבאותו שעה שהוא מעיין אצלו,  יםחשוב

אה את כל הנעשה ורינו אומע ושינו אבחשבונותיו 

פעמים וסביבו, וכל כולו שקוע אך ורק בעניניו, 

שמועה על שש ושמח כשהוא אביו את הוא רואה ש

 וי לבוא לוראאודות רווח העל אליו הבאה רחוקה 

לכל הפחות כדומה וכיוב"ז, הנה כך כל , ולאחר זמן

את חשיבות  צריך גם להראות לבניו ולכל בני ביתו

כשאביו יושב ילד יראה שה, שאצלו לימוד התורה

כל מעייניו נתונים אך ורק ולומד בכובד ראש, 

אינו רואה ואינו שומע , והוא שלפניו ללימוד התורה

עה בשועוד זאת, שכשם שאת כל הנעשה סביבותיו, 

שהוא שומע על רווח הצפוי לבוא אליו הוא שש 

שהוא ושמח, כך הוא גם צריך להיראות בשעה 

שהוא שומע בשורה טובה תורה, או כ ישומע חידוש

ודבר על ספר מיוחד העומד לבוא אליו וכל כיוב"ז, 

כל אדם באשר הוא כל אדם, כי בו של זה נתון בלי

להרגיש שמחה והנאה אמיתית זו  אלדרגיכול לבוא 

שמחה וההנאה מדברי תורה הכי תורה, ימוד הבל

  של כל אשר בשם ישראל יכונה. נפשו עים בוטב

  

בין דברי אליהו הנביא מצאנו שייכות וקשר  ובזה

ק את "מור, במה שפתחה התוהאפרשת לבין 

ל "הפרשה בציווי של אמור ואמרת, ודרשו חז

 ובספרי החסידות, להזהיר גדולים על הקטנים
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שהוא מלשון אור וזוהר, והיינו  ענין להזהיר התבאר 

 מאירו הירמז החינוך הטוב ביותר הוא כשהגדולש

, והם הם דברי אליהו הנביא בשמחהן פנים לקט

  וגילו צדיקים וגו'.ט שמחו בה' "זל

   

 ,את התורה באופן הזה בדייקיקב"ה נתן ה הנהו

אא"ז שבני ישראל יהנו מן התורה, וכמו שהגיד 

(ויקרא וספרתם לכם וזת"ד ' ,בפרשתן מאור עיניםה

גו' חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה חיבה  כג, טו)

כלל הדבר שתענוג  ,), יד(אבות גיתירה נודעת להם וכו' 

ועל ידי שמסתלק עושה כלי  ,תמידי אינו תענוג

ובלא הסתלקות לא היה כלי  ,שיוכל לקבל תענוג

וזהו חביבין ישראל  ,ולא היו יכולים לקבל תענוג

זהו חיבה  ,כלי לקבל חמדה ,שניתן להם כלי חמדה

ומבשרי אחזה  ,יתירה שיהיו יכולים לקבל תענוג

לכך אמרה תורה כדאיתא במדרש  ,(איוב יט, כו)אלוה 

ולכן צוה  ,ימים כדי שתתחבב על בעלה תטמא ז'

כדי השי"ת שבעה שבועות תספר לך כנגד ז' נקיים 

כי  ,שיוכלו לקבל תענוג הגדול דהיינו קבלת התורה

כמאמר  ,בכל חג שבועות אנו מקבלין התורה

 ,כאלו היום נתנה (תנחומא יתרו ז)רבותינו זכרונם לברכה 

 ואין לך תענוג כקבלת התורה שהיא יחוד פנים

פנים בפנים דבר ה' אל כל  (דברים ה, ד)כמש"כ  בפנים

  . 'קהלכם

  

, שהתורה ניתנה בכוונה תחילה לבני כי כן הנה

 ,של ספירה קודם לקבלת התורה ,ישראל באופן זה

נה, כדי כך ימהנות היולבכדי שיוכלו להתענג עליה 

וענין התענוג שהתורה עצמה נקראת כלי חמדה, 

מדברי תורה מתעורר בכל שנה ושנה עתה בימי 

הספירה, שהם ימי ההשתוקקות לקבלת התענוג 

כל שנה ושנה מתעורר ביותר בכוח זה והגדול הזה, 

וככל שהאדם יחפוץ לקבל את  ,חג השבועותב

   , כך גם יזכה לחוש בו.התענוג הזה

  

את עצמו עליו להראות  ,זכה לכךשעדיין לא מי  וגם

כי על ידי הפעולות  ,כאילו הוא מתענג על כך

 בעל החינוךוכמו שכתב  ,החיצוניות ימשכו הגופים

דע כי האדם נפעל כפי פעולותיו, ולבו וכל ' (מצוה טז)

מחשבותיו תמיד אחר מעשיו שהוא עושה בהם, אם 

טוב ואם רע, ואפילו רשע גמור בלבבו וכל יצר 

חו וישים מחשבות לבו רק רע כל היום, אם יערה רו

השתדלותו ועסקו בהתמדה בתורה ובמצוות, 

ואפילו שלא לשם שמים, מיד ינטה אל הטוב, ובכח 

כי אחרי הפעולות נמשכים מעשיו ימית היצר הרע, 

  . 'הלבבות

  

בתהלים גם אמר דוד המלך בעל סעודתא דילן  וכך

'טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף'.  (קיט, עב)דיליה 

וזת"ד  ,בליקוטים ור עיניםבמאאא"ז וביאר בזה 

לה היה ישמתח אהכוונה הי ,מאלפי זהב וכסף'

 ,למודי בה בבחינת שמאלה שהיא עושר וכבוד

ואאלפך ' (איוב לג, לג)ואלפי הוא מלשון לימוד כמ"ש 

    ,לה בקטנותיעל ידי הלימוד שהיה תח ,'חכמה

על ידי זה באתי  ,שקדמה לפרי קליפה בחינת שהיא 

וזהו מאלפי זהב  ,לבחינה זו שהוא תורת פיך כאמור



    יד        קודש       ט"סתש אמורמלוה מלכה     דברות     בה"י
 

וזהו  ,וכסף מלימוד הקדום שלמדתי לשם זהב וכסף

לעולם יעסוק אדם וכו'  ):(פסחים נמה שאמרו בגמרא 

בעומדנו בימים  מעתה .'אפילו שלא לשמה

ובהכיננו נפשינו לקראת  ,המקודשים ימי הספירה

  יום התענוג הגדול, עלינו להתחיל על כל פנים ללמוד 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

אפילו שלא לשמה, ואפילו שלא מתוך תענוג, 

ולעשות פעולות חיצוניות של תענוג, וכך נזכה 

לימוד תורה לשמה, דרגה גבוהה זו של להגיע ל

 ,שיהיה בתענוג הכי גדול לטוב לנו ולבנינו עד עולם

 אכי"ר.
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