
 

 

 

 

 

  

 

   .מעלת חג השבועות מכל הימי� טובי�
גודל מעלת קבלת התורה ביו� חג השבועות אשר בו מגיע לכל , הנראה לרמז בזה

משל למה הדבר דומה על פי הנראה מחכמי הרופאי� . ג מצות"השלימות מכל התרי
ומחמת כח , שיצוה לבשל לחולאי� רוטב מכל מיני בשר אשר עולה לס� עצו�

כ� נוכל להבי� גודל . מכל מיני בשר עולה לתרופה לחזק כל כוחות הגו� השמנונית
מצה לולב ; כי בכל המועדי� שיש בה� מצות פרטיות, מעלת יו� הזה זמ� מת� תורתינו

על נטילת לולב או על  -אנו מברכי� על כל מצוה ומצוה הברכה הראויה לה , וכדומה
. וכל דבר ודבר בעתו מה טוב, זמנו של זווזמנו של מצוה זו איננו ב, אכילת מצה וכדומה

טועמיה חיי� זכו לא , ג מצות ביחד"לא כ� בחג הזה בקבלת התורה נכללי� בו כל התרי
  )תפארת שלמה(                                                                              ".תחסר כל בה

בלת התורה וערבה לה� שנת� והוצר� חזית שהיו ישראל ישני� בליל ק איתא במדרש
ודברי המדרש יפלא כי הדור דעה אחרי כל ההכנות , כ"משה לעורר� ולהוציא� בע

של ' יש� בליל א' לוי לא הי-וידוע שהקדושת, והשגות לא היו יכולי� להתאפק משינה
א� . יושב ומצפה בכליו� עיני� שיאיר אור השחר לקיי� מצות ארבע מיני�' סוכות כי הי

ע בששה שבועות הספירה "כאשר ישראל הכינו א, כ הוא הפירוש שלא מדעתו"יבת בעת
יכול לעלות על דעת איזה ' והי. ויחדו לב� לאחד, ח שקרבו לפני הר סיני"ומה ג� אחר ר

ה שכל עבודת האד� "התורה לזאת הראה לה� הקב- מישראל שהכי� עצמו לקבלת
�, שנו וערבה לה� שנת� ונתבטל כל הכנת�וי, ובלעדי עזרתו אי� כלו�, והכנתו הוא אי

שלא מדעת� והכנת� רק קבלו התורה חנ� בלא שו� , כ"וזהו ויוצא משה את הע� בע
ותכלית ההכנה הוא שנדע מ� . למע� יראו וידעו כי רק מתנת חנ� הוא, הכנה שלה�

ע אפר כירה מוכ� הוא "ה זי"ק מביאלע זצללה"וכמאמר מר� הגאוה, ערכינו ושפלותינו
ה ליטול "ובכח ידיעת הזאת נזכה מחר אי, יקר הכנה הוא שידע שהוא עפר ואפרשע

  )    ישמח ישראל(            . בהיכלא דמלכא לקבל התורה מחדש באמת ולב טהור

  .זמ� מת� תורתנו
משמע  בתורת�להבי� הדברי� האלה מה שמצינו בכמה מקומות בהיפ� ות� חלקנו 

בראשית (' הפ' ש בפי"י מ"הנראה לבאר עפ. ורתנווכא� נקראת מת� ת', שנקראת תורת ד
ת שיש בה ששי� ריבוא אותיות לתורה ה� "כי כל הס. זה ספר תולדות אד�) א, ה

כ "י שעמדו על הר סיני ומה� נעשה התורה כמש"משורש ששי� ריבוא נשמות בנ
לא כי ) מז, דברי� לב(פ "וז. לתורה"אותיות "ריבוא "ששי� "יש "ת "הקדמוני� ישראל ר

. כי התורה הוא רק מכ� משורש נשמתכ� אשר עמדו בהר סיני' פי. מכ�דבר רק הוא 
ומזה יוצא  .וכ� כל הדורות יש בה� שורש הנשמות שקבלו אז התורה במעמד הר סיני

ע לבל יהיה בו שו� צד נגיעה והשגת גבול "שצרי� כל אד� לשמור א, מוסר השכל
ת "כי כמו בס. אה אצלו מעלה יתירה ממנוולא יתקנא בו א� יר, בחבירו בעסק פרנסתו

י צרי� לשמור "א מבנ"כ� כאו, א� יש בה נגיעה היא פסולה כי צרי� להיות מוק� גויל
ולזה סמיכת . כי א� לא כ� נפסל חלק שורש נשמתו באותיות התורה, מכל נגיעה
ש� (כ מתחיל "כל הע� הזה על מקומו יבא בשלו� ואח) כג, יתרו שמות יח(הפסוקי� 

כאשר כל איש על מקומו , כי רק זה עיקר ההכנה למת� תורה', בחודש השלישי כו) א, טי
חלק נשמתו ומקו� אחיזתו בתורה יבא בשלו� ומתוק� כראוי אזי יכול לקבל ' פי

' פי. גל עיני ואביטה נפלאות מתורת�) יח, תהלי� קיט(ה "ז התפלל דוד המע"וע .התורה
ת "פ נפלאו"וז. נשמתו משורש האות שבתורה שיראה בעיניו החסרו� מה שפג� בחלק

' ונחזור לענינינו כי באמת הכל עולה בקנה אחד כי באמת היא תורת ד. ת"או-ל"נפ
ריבוא ' א� מאשר כל התורה היא משורש ס. חפצו' כי א� בתורת ד) ב, ש� א(ש "כמ

מ� וכ� בכל דור ודור כאשר מגיע יו� חג השבועות הוא ז. נשמות אשר עמדו בהר סיני
הנשמות בני ישראל אשר בדור הזה עתה ג� אנחנו יש לנו אחיזה ' פי, מת� תורתנו

לכ� נקרא זמ� מת� תורתנו כי בהגיע יו� הנבחר מתעורר קדושת היו� באותיות התורה 
חלק נשמותינו שיש לנו ' פי.וזה שאנו מתפללי� ות� חלקנו בתורת� .כמו במעמד הר סיני

לנו אחיזה בתורה בלי שו� צד נגיעה ' ויהי, שו� פג�נזכה לתקנו בלי , אחיזה בתורה
  )תפארת שלמה(                         .והב�. איזה עשיר השמח בחלקו) א, אבות ד(פ "ל וז"כנ

, יט. (ביו� הזה באו מדבר סיני, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מאר� מצרי�
שנה ואני מעלה עליכ� ה לישראל בני היו קורי� את הפרשה הזאת בכל "אמר הקב )א

כאלו את� עומדי� לפני הר סיני ומקבלי� את התורה שנאמר ביו� הזה באו מדבר 
 לכאורה היה צרי� להיות כתוב )ילקוט בש� הפסיקתא(  ."אימתי בחודש השלישי, סיני

שינוי , באחד לחודש השלישי לצאת בני ישראל מאר$ מצרי� באו מדבר סיני -בפסוקנו 
בחודש ) "א: כדלהל�, ריו מרמזי� לנו על מקור לדברי הפסיקתאהלשו� בפסוק ויתו

לרמז שאי� הכוונה על היו� הראשו� בחודש אלא על , ולא נאמר באחד לחודש" השלישי
זה בא ללמדנו ?  - " ביו� הזה) "ב. סיו� זמ� מת� תורתינו'' הוא יו� ו - יו� אחר בחודש 

. לי� את התורה מסיני שוב ושובשאכ� ביו� הזה בשנה הזאת ובכל שנה ושנה אנו מקב
י הדיבור שאנו מדברי� וקוראי� את הפרשה "ללמד� שע, נאמר ולא הר סיני" מדבר) "ג

ושמא תאמר שסגולה זו שייכת תמיד מתי . נחשב לנו הדבר כקבלת התורה עכשיו
אימתי "שנקרא פרשה זו אפילו בשאר ימות השנה לכ� מסיי� המדרש את דבריו 

  )בני יששכר(                                          .וקא בחודש הזה שיי� הדברשדו" בחודש השלישי

  )'א, שמות יט. (ביו� הזה באו מדבר סיני
י לא היה צרי� לכתוב ביו� הזה אלא שיהיו דברי תורה חדשי� עלי� כאילו "ופירש רש

י עול� כי באמת בכל שנה ושנה כל ימ, נראה לרמוז בדברי קדשו ,כ"היו� ניתנו ע
וג� בחודש הזה כיו� שקרבו לפני הר סיני ... נתגלה הדבר ההוא שהיה בימי� הה�

ה ולקבל התורה ולקרב עצמ� לפני הר "נתגלה ג� כ� שיוכלו לקרב את עצמ� להקב
סיני שבו ירדה ) א, שבת פט(ל "ש חז"כמ, מלשו� שנאה שישנא לכל דבר רע, י"סינ. סיני

ולזה צרי� כל אד� כשבא ראש חודש סיו� . �"עכו רצונ� לומר למעשה, �"שנאה לעכו
. עד חג השבועות לקרות באותו עסק התורה ולהמשי� לו זה הקדושה שנתגלה ביו� זה

דהיינו שבאמת , י שיהיו דברי תורה חדשי� עלי� כאילו היו� ניתנו"וזהו שפירש רש
  )עבודת ישראל(                         .   ש"נתגלה כל דבר בעתו כמ

  )א, שמות יט. ('� הזה באו מדבר סיני וגוביו
ל ביו� ההוא אי� כתיב כא� אלא ביו� הזה שבכל יו� יהיו בעיני� כחדשי� "כתב רשיז

שבדור דיעה ההוא היה הדבר בהתגלות ובקולות וברקי� אבל באמת בכל עת ובכל . 'כו
הספירה  ובגמר דבריו אמר כי כמה הכנות יש לקבלת התורה ימי... דור יש קבלת התורה

שכל : ואמר .ח ואיל�"שה� כול� הכנה לקבלת התורה שהוא השלמות והחודש סיו� מר
ועבירה היא בידינו שאנו ... אפילו הקט� שבקטני�, ת"בר ישראל יכול להשיג חיות השי

�והוסי� דברי�  ...ב שלימה"כי בשעה אחת יכולי� להשיג עוה, ישיני� בתרדמת הזמ
וזה לשונו . חה ובכוח השבת הקודמת למת� תורהבעיקר הכנה לקבלת התורה בשמ

כי באותו פע� היה צרי� להיות קבלת התורה בכל עניניו ואופניו ובהתגלות , הקדוש
ומאז ועד עתה יש בכל שנה קבלת התורה אבל לא בהתגלות פרטי כמו , קולות וברקי�

להכי�  היוצא לנו מזה כי בשבת זה צרי� כל אחד לראות, וסיי�. אז בשעת מת� תורה
וחזר ואמר כי השבת הוא גדול מחג השבועות ואי� יהיה הכנה לו . עצמו לקבלת התורה

רק מהשבת צרי� להמשי� הארה להחג ויראה כל אחד להכי� עצמו בקדושה ובשמחה 
  )בית אהר�(                                                                         .   לקבלת התורה

  )י, שמות יט. (ע� וקדשת� היו� ומחרל� אל ה
, ש בשבועות זמ� מת� תורתנו"כמ. י בכל שנה ושנה"מסתמא יורד קדושה משמי� לבנ

כמו שהיו� עומד לפניו , ש ביו� הזה באו"כמכ� הכנה קוד� החג מתקיי� בכל שנה 
דרש היו� , ובזה פרשנו עני� הנאמר בגמרא יו� אחד הוסי� משה .ש בשמי� תמיד"ית

וקשה סו� סו� . מ תרי יומי לבר מהאידנא"לילו עמו ולילה דהאידנא נפקא לה שכמחר 
על כ� נראה כי באמת היו� ומחר . אי� נאמר היו� ומחר אי הכוונה על מחר ויו� שאחריו

ת הוא "ומאמר השי .שיורד בה� קדושה בכל שנה ושנה להכנה לתורהה� זמני� אלו 
רק בעבור כי לא נגלה לבני ישראל זה רק . 'לדורות כי הווה ועתיד הכל שוה לפניו ית

ל תרי יומי לבר מהאידנא "זה בלשונ� ז' ויש לרמוז פי. ימי�' ביו� על כ� הוצרכו עוד ב
בשנה זאת שלא נודע , לבר מהאידנא, רצונ� לומר בכל שנה הוא באמת רק תרי יומי

לה מתחיל הכלל העולה מזה כי בכל שנה ג� מהלי ,ימי פרישה' י צרי� להיות ג"לבנ
ל "ובזה יש לישב קושית המפרשי� שאומרי� זמ� מת� תורתנו וקיי .קדושת היו� ומחר

ש יתכ� לומר כי בכל שנה שמתקיי� היו� ומחר כפשוטו "ולפמ .בחודש ניתנה תורה' בז
י "כי באמת פנימית בנ. ש"לילו עמו שפיר יש לומר שזמ� מת� תורה בששי בחודש כמ

רק מה שמתלכלכי� בחטא וגשמיות הגו� שזה מעכב  מוכני� בכל עת לקבלת התורה
�ש וכבסו שמלות� "ובימי� אלו יורד טהרה וקדושה משמי� כמ. הארת הנשמה בהגו

ועל ידי שבמת� תורה יורד נשמה וחיות חדש . שהגו� מלבוש הנשמה הוא. הוא המלבוש
�  )שפת אמת(                                        . לאיש ישראל צריכי� מקוד� לכבס ולטהר הגו

  )יז. יט.(ויתיצבו בתחתית ההר
ואמר לה� א� מקבלי� , מלמד שכפה עליה� את ההר כגיגית.) שבת פח(ל "ודרשו חז

דהרי הקדימו נעשה ' והקשו התוס, וא� לאו ש� תהא קבורתכ�, את� את התורה מוטב
ה "רצה הקב ונית� להסביר שבאמת, ולש� מה דרושה היתה כפיית ההר כגיגית, לנשמע

שומר עליו מכל , אב המחבב את בנו: לדוגמא. בדברי� אלו להראות חיבתו לישראל
, הוא רוד� אחריו ומונע זאת הימנו, ובראותו שהילד עלול ליגע בדבר שינזק בו, משמר

ונאבק , וא� כי הילד משתוקק לכ� הרי אביו יודע יפה שדבר זה עשוי להיות בעוכריו
, "ש� תהא קבורתכ�"בעת קבלת התורה הזהיר אות�  י�הוא הד .עמו להשמר מזאת

כא� תהיה "שאז היה צרי� לומר , כוונת הדברי� לא איו� בעונש שיפול עליה� ההר
, ו"א� לא תשמרו על התורה תהא זו קבורתכ� ח, אלא הודעה ואזהרה, "קבורתכ�

רויי� שכ� חיי� ללא תורה אינ� ק, ו את התורה"בכל מקו� ובכל זמ� שתעזבו ח" ש�"
יסודה איפוא לרוב חיבת� של , "ויתיצבו בתחתית ההר"ההוראה שנתנה לישראל ב, חיי�

ע בטרוניא וטענו הא� כפית עלינו הר כגיגית "ולכ� אמנ� באו אוה, ה"ישראל בעיני הקב
שהראת לה� חיבה כאב , היינו הא� הראת לנו קורטוב של אהבה כמו שהראת לישראל

כי יודע הוא כי ה� , הב את בנו מחנ� אותו ללמוד תורהלמדנו איפוא שאד� האו. לבנו
  )ל"ק מטשעבי� זצ"הגה(                             .   חיינו

בכל שנה ושנה . מתוס� ומתחזק מדי פע� )יט ,שמות יט( .קול השפר הול� וחזק
התורה ניתנת בבחינה מחודשת שלא היתה עדיי� , מתעורר מחדש כוח נתינת התורה

  )אור המאיר(  .חד מישראל מקבלה לפי השגתו ולפי מה שהתכונ� לחג הקדושוכל א, בעול�

  ד"בס
  ערב שבועות

  ק"לפ א"תשע סיו ' ה
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משה "בכל דור ודור " ידבר"אלא , אי� כתיב כא�" דיבר" )יט ,שמות יט( .משה ידבר
כל מי שבא לטהר ולקבל עליו עול תורה משפיע עליו משה . ע� כל אחד מישראל" ידבר

אתפשטותיה דמשה בכל דרא ): "� סטתקוני זוהר תקו(וכבר אמרו חכמינו . מדיבוריו
   )אהר� בית(                                                                      ".ודרא ובכל צדיק וצדיק

  ) ז, כד( .נעשה ונשמע' ויאמרו כל אשר דבר ה
באו שישי� ריבוא של מלאכי , בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע: סימאי' דרש ר

וכיו� , אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע, י�רא מישראל קשרו לו שני כת"השרת לכאו
לכאורה .) שבת פח(ירדו מאה ועשרי� ריבוא מלאכי חבלה ופירקו� , שחטאו ישראל

ולא אמר בשעה " שהקדימו"סימאי את קשירת הכתרי� דוקא במה ' מדוע תלה ר
נו בעובדי� טבי� היי" נעשה"ק ד"ונראה דאיתא בזוה? שאמרו ישראל נעשה ונשמע

ונשמע , הרי שנעשה משמעותו קבלה על קיו� המצוות, בפתגמי� דאורייתא" נשמע"ו
האחד : והנה ידוע שלימוד התורה הוא משני פני�, הוא קבלת לימוד התורה הקדושה
והשני הלימוד , כי א� לא ילמד לא ידע מה לקיי�, כדי לידע אי� לקיי� את המצוות

נשמע "וא� כ� א� היו ישראל אומרי� ', הנחת תפילי� וכדוכמו , עצמו הוא מצות עשה
אלא שבכדי לקיי� את , לא היתה במשמעות דבריה� אלא קבלת קיו� המצוות" ונעשה

היה רק כמבוא והכנה לתכלית " נשמע"ונמצא שה, המצוות יש צור� ללמוד את הדיני�
ישראל נעשה  אבל כאשר הקדימו, ולא היה ללימוד התורה ער� בפני עצמו, "נעשה"ה

ולאחר , כבר כלול אותו לימוד הדרוש כדי לדעת אי� לקיי�" נעשה"א� כ� ב, לנשמע
אלא לימוד תורה , שבהכרח אינו מבוא והכנה למצוות" נשמע"מכ� בנוס� אמרו ג� ה

בשעה שהקדימו : סימאי' ולפי זה מובני� דברי ר, כער� בפני עצמו, כמצווה נפרדת
הבהירו שיש כא� שתי קבלות " נשמע"ל" נעשה"הובהקדמת , ישראל נעשה לנשמע

אזי ירדו שישי� ריבוא , וללמוד תורה לש� לימוד התורה, לקיי� את המצוות, נפרדות
" נעשה"ולו לא הקדימו את ה, של מלאכי השרת וקשרו לכל אחד ואחד שני כתרי�

  )בית הלוי(             .הכתרי� רק לכתר אחד' אפשר שלא היו זוכי� לב" נשמע"ל

יש להבי� למה " .)שבת פז. (בארבעה עביד פרישה, בתלתא אמר להו מצות הגבלה
, שמות יט(' והגבלת את הע� סביב'מצוה ראשונה שנצטוו ישראל היתה מצות הגבלה 

' וטהרו וקדשו') יט, ויקרא טז(כעני� , ומצד הסברא היה ראוי להקדי� מצות פרישה –) יב
כדי שלא תהיה , ה אמר"זצללה] 'אבני נזר'ה בעל[ ר"ק אבי אדומו"וכ .טהרה ברישא

מפני שנאמר לה� שכתיב בה מצוות שה� , שמה שלא רצו בתורה, לאומות העול� טענה
ואפשר א� היה נאמר לישראל מצוות שה� היפו� ממהות� אולי , ]ממהות�[היפו� לה� 

 ,שהיא היפו� ממדות ישראל, על כ� נאמרה לה� תחילה מצות הגבלה. נמי לא קבלוה
ל "וי .ח"ודפח, ונצטוו לעמוד מרחוק, שכל תשוקת� היא התקרבות לאביה� שבשמי�

בזה יש לומר עדיי� כי ] וא� כ�[, שעני� אהבה ודביקות הוא ערב לנפש ומתוק האור, עוד
, אבל מצות הגבלה  לעמוד מרחוק היפו� הרצו� לקרב, טובת עצמ� ורצונ� ה� דורשי�

בזה נבח� לבב ישראל , י שו� נגיעה טובת עצמ�בל, היא עצ� קבלת עול מלכות שמי�
  )ש� משמאל(                                          ".   שראויי� ה� לקבלת התורה לצור� גבוה

  )יד, רות ב. (ויצבט לה קלי
ויצבט לה קלי 'ה מכתיב עליו "אילו היה יודע בועז שהקב): "ו- רבה ה(איתא במדרש 

דלכאורה , והוא תמוה. ש"עיי, "ות מפוטמות היה מאכילהעגל', ותאכל ותשבע ותותר
יבמות (דאיתא בגמרא , ויש לומר .שמה שנת� לה היה בשביל הכבוד, נראה כגנות לבועז

מפני שאינ� בקיאי� בדקדוקי , מפני מה גרי� בזמ� הזה מעוני�, יוסי אומר' ר:) "מח
אני : "שראל באמרוה נושא פני� לי"שהקב:) ברכות כ(עוד איתא ". מצוות כישראל
". וה� מדקדקי� על עצמ� עד כזית ועד כביצה', ואכלת ושבעת וברכת'כתבתי בתורתי 

אלא , כי מה שנת� לה בועז דבר מועט לא היה חלילה מצד קמצנות, ולפי זה יש לומר
, אמנ�. כוונתו היתה לראות א� היא מדקדקת לבר� וא� בקיאה היא בדקדוקי מצוות

דכתיב , ממה', קליל זעיר בשתי אצבעותיו וכו –יצבט לה קלי ו): "ש�(איתא במדרש 
. כ"ע, "ונראי� הדברי� שהברכה שרתה במעיה של אותה צדקת', ותאכל ותשבע ותותר'

ובכדי , שהרי שבעה מהמעט שנת� לה, נמצא א� כ� שהמבח� שעשה לה בועז לא הועיל
�כי , ל נכו� דברי המדרשיבואו ע ולפי זה".ושבעת"דכתיב , שביעה חייבי� לבר� מ� הדי

ומה , ובאמת רצה לתת לה הרבה, דיבר בשבחו של בועז שהיה נדיב בעי� יפה, אדרבה
: ועל כ�, ל"כי רצה לבחו� את מעשיה א� בקיאה היא בדקדוקי מצות כנ, שנת� לה מעט

היינו , "ה מכתיב עליו ויצבט לה קלי ותאכל ותשבע ותותר"אילו היה יודע בועז שהקב"
א� , וא� כ� מחוייבת בברכת המזו� מ� הדי�, עיה ותשבע נפשה בזה המעטשתתבר� במ

כפי שרצה " עגלות מפוטמות היה מאכילה"היה יודע זאת שלא תועיל בחינתו אז 
  )תורת הרבי העשיל(                                                                     .בתחילה לתת לה

  שתי הלח�
צבי וחמיד " "אקדמות"כנאמר בפיוט , ד תורה ותפילה הקשורות זו בזושקולי� ה� כנג

ה חומד שישראל יתייגעו "הקב, "ורגיג דילאו� בלעותא צלותהו� בכ� מקבל והניא בעותא
מפרשי� , ובקשתו של מי מועילה, ומועילה הבקשה, ובעבור כ� יקבל תפילת�, בתורה

 �נפש עמלה ) "כו, טז(הכתוב במשלי על ) ב, צט(זאת על פי מה שנאמר בגמרא סנהדרי
ומפרש ", הוא עמל במקו� זה ותורתו עומלת לו במקו� אחר"אומרת הגמרא " עמלה לו

כלומר מועילה תפילתה " הניא בעותא"וזהו , י שמחזרת עליו ומבקשת מאת קונה"רש
  )מרי אמתא(                                           .  ובקשתה של התורה המבקשת על לומדיה

   .כמה יוס" איכא בשוקא) שבועות(אי לאו האי יומא 
ואילו על התורה , ישראל הקדימו נעשה לנשמע רק על התורה שבכתב:). פסחי� סח(

יוס� שהיה סגי נהור לא יכול היה ' ר). תנחומא נח(שבעל פה נכפה עליה� ההר כגיגית 
שבכתב אי אתה רשאי דברי� "שכ� , אלא רק בתורה שבעל פה, לעסוק בתורה שבכתב

, אלמלא אותו יו� - " אי לאו האי יומא: "יוס�' זהו שאמר ר:). גיטי� ס" (לאומר� על פה

הרי , שבו נכפה ההר כגיגית כדי שיקבלו ישראל את התורה שבעל פה, יו� קבלת התורה
ובתור סומא לא היתה לי האפשרות לעסוק בתורה , לא היתה בידינו התורה שבעל פה

- עמי"כמה יוספי� בורי� ו -" כמה יוס� איכא בשוקא"ואז , להיבטל הימנה והיה לי עלי
  )דרשות חת� סופר(                                .יש בשוק" הארצי�

  :)פסחי� סח. (הכל מודי� בעצרת דבעינ� נמי לכ�
ובפסחי� פרק אלו . כי הוא יו� שזכינו בו לכתר תורה, חייב אד� לשמוח בזה החג ביותר

מר בריה דרבינא יתיב כולא שתא , הכל מודי� בעצרת דבעינ� נמי לכ�:): סח(דברי� 
והשמחה אשר , גילו ברעדה כתיב"מכל מקו� ', וכו" בתעניתא בר מעצרתא ויומא דפוריא

ת שנת� לנו התורה מתעורר מאוד בלבו "והודות והלל להשי, שמה תהיה שמחה רוחנית
כי , "והגית בו יומ� ולילה"רה לקיי� להתקדש ולתק� מעשיו ולהיות מוכתר בכתר תו

כי כמו שבראש , ודע): ד� נח(וזה לשו� תולעת יעקב . היו� הקדוש הזה הוא יומא דדינא
', וכו, כי הוא יו� הבריאה הראשונה, ה להשגיח ולדרוש מעשה בני אד�"השנה רצה הקב

ה העול� להשגיח ולדרוש על מעש, שהוא מורה על חידוש העול�,כ� רצה ביו� מת� תורה
�". על פירות האיל� –בעצרת .): "טז(ה "כדאיתא בפרק קמא דר, ולדונו על פירות האיל

והעול� נידו� , ה"ה� הנשמות הפורחות מאילנו של הקב, וכבר ביארנו כי הפירות הה�
בלא " על פירות האיל�"והוא אמר� , ביו� זה על התורה שנתנה בו  שבטלו עצמ� ממנה

  )'ה הק"של(                                                       . 'ראוי וכוהשלימ� בתורה ובמצות כ

פסחי� . (הכל מורי� בעצרת דבעינ� נמי לכ� מאי טעמא יו� שנתנה בו תורה הוא
ל מה שהאד� עוצר את עצמו מתאוות "הנראה לי על פי דברי הרב רבינו יונה ז :)סח

כדי ', הכל מודי� בעצרת דבעינ� נמי לכ�' המאכל הוא יותר נחשב מתענית ומשו� הכי
כי מה שניתנה התורה , עצרת: ט"לכ� נקרא זה היו. שיהיה לו במה לעצור התאווה

לכ� אי� לה� , מפני שאי� לה� יצר הרע ולא שו� תאווה, לישראל ולא למלאכי השרת
ה כי ג� בדעתו הי, ה להיות בשמי� ארבעי� יו�"ולזה היה צרי� משה רבע .שכר ועונש

ה "א� כוונת הקב. שמהראוי להיות נית� התורה למלאכי� שה� קדושי� וטהורי� לגמרי
�, וא� על פי כ� כובש את יצרו, ר"רק דווקא האד� הקרו$ מחומר ויש לו יצה, לא היה כ

, )תנחומא קדושי� ב(לכ� כאשר היה ברקיע ושמע שהמלאכי� מקלסי� אותו בישראל 
�-(לכ� המצוה להביא בחג הזה שתי הלח� מחמ$  .אז הבי� שכ� הוא ראוי להיות נכו

כי עני� קבלת התורה בלתי אפשר להיות , רומז ליצר הרע) יז, ויקרא כג". חמ$ תאפינה"
  )תפארת שלמה(                                                                ".רק על ידי כבישת היצר

אבות ' ל לבאר לפי המשנה במס"הנ ).ב ,שבת פו(יומא קמא לא אמר להו ולא מידי 
לכאורה צרי� . הוא היה מונה שבח�, חמשה תלמידי� היו לו לרב� יוחנ� ב� זכאי) ח, ב(

כ שנה לא היו לו "יוחנ� ב� זכאי אשר חי ק' רב גדול ונשיא הדור כר, להתבונ� בדבר זה
מונה  ג� מה הלשו� הוא היה. הלא הוא היה המנהיג לכל ישראל, תלמידי�' רק ה

רק אות� תלמידי� היו בעצמ� יודעי� , רק באמת היו לו הרבה תלמידי�. שבח�
א� החמשה תלמידי� הללו היו נמוכי רוח ושפלי� . והיו חשובי� בעיניה�, מעלת�

וה� היו . לכ� דייקא הוא היה מונה שבח�. ולא היו יודעי� כלו� מעלת�, בעיני עצמ�
כי עיקר הכנה לקבלת התורה היא . ממנו עיקר מכל התלמידי� שיהיו ראויי� לקבל

. ע"זי) מסאסוב(ה משה ליב "ש בש� הרב הקדוש מו"כמ השפלות להיות בחינת מקבל
כאשר דר� הגביע . האיש אשר נמצא הגביע בידו הוא יהיה לי עבד) יז, בראשית מד(

כי א� הוא עומד , שהוא כלי המקבל צרי� להיות עומד למטה מהכלי השופ� לתוכו
כ� התלמיד צרי� להיות שפל בדעתו נגד הרב המשפיע . איננו יכול לקבל בתוכולמעלה 

. ויתיצבו בתחתית ההר) יז, שמות יט(' ובזה פרשתי הפ. ואז יהיה ראוי לקבל ממנו, לו
שכל המעמד ומצב לקבלת התורה הוא מה שעמדו בתחתית ההר בנמיכות רוח ' פי

כ "וזה ג... לקבל התורה במדריגת הענוהובשפלות גדול ככלי הריק מכל ואז היו ראויי� 
שאמר לה� שיהיו ' פי. יומא קמא לא אמר להו ולא מידי, שהתחלנו' הרמז בדברי הגמ

ולא מידי ככלי הריק� מכל אי� בו . בבחינת הענווה שלא יהיו חשובי� בעיניה� לכלו�
  )תפארת שלמה(                                                    .אז יהיו ראויי� לקבל התורה. מאומה

תמהו  :)שבת פו. (יומא קמא לא אמר להו ולא מידי משו� חולשא דאורחא
ומדוע היו , כי ענני הכבוד היו נושאי� אות�) ו, ר כה"שמו(ל "הלא אמרו חז, המפרשי�

, כי בני ישראל הגיעו להר סיני בצימאו� רב, ל"אלא ודאי כוונת חז. חלשי� מטרחת הדר�
תעבדו� את "כשנאמר לה� , עוד בהיות� במצרי�. קת� לקבלת התורהמרוב תשו

צמאה "וכאשר באו לסיני היו בבחינת , החלו מצפי� ליו� הנבחר" האלקי� על ההר הזה
והוטבה השתוקקות� , לשמוע דברי אלקי� חיי�) ב, תהלי� סג" (ל� נפשי כמה ל� בשרי

ואת� תהיו לי ממלכת כהני� "לכ� א� שרצה לית� לה� מיד מאמר . ה מאוד"בעיני הקב
משמעותה ' חולשא'  -' חולשא דאורחא'משו� , ע� כל זה המתי� יו� נוס�, "קדוש' וגוי

�וזה עדי� וטוב יותר , כי לב� בער מרוב תשוקה', חולת אהבה'בחינת , תשוקה וכיסופי
, וסיי�. כדי להרבות את צמאונ� ותשוקת�, ת עוד יו�"לכ� המתי� השי. מלשמוע בפועל

ויוכלו , ת עסק גדול אצל�"מכא� לימוד גדול לעבודת החסידי� אשר ההכנה להשי
ועוד יש לבאר . ומתקבל לרצו� בשמי� ההכנה לש� שמי� כמו גו� העבודה, ז"להזדכ� עי

חסידי� הראשוני� היו שוהי� שעה אחת ומתפללי� כדי שיכוונו את "' העני� כמו דאי
השיי� רק בבני אד� המשוקעי� , הוא דבר יקר עניי� ההכנה). ב, ברכות ל" (לב� למקו�

ועליה� להתנתק מהבלי העול� טר� יגשו לעסוק בעבודת , בתו� ענייני העול� הזה
לכ� . זה היה עניי� חסידי� ראשוני� שהכינו את לב� למקו� קוד� התפילה. ת"השי

בלת כדי שיכינו את לב� לק' יומא קמא לא אמר לה� כלו�'ו, במת� תורה היו ימי הכנה
שידעו מקוד� שעתידי� , ק"י רוב צמאו� ותשוקה לתוה"שזה עצמו הוא ההכנה ע, התורה

ובער לב� בתשוקה , "תעבדו� את האלקי� על ההר הזה"ש "כמ, ק בהר סיני"לקבל תוה
צמאה ל� ) "ג-ב, תהלי� סג(ש "כמ, ק"י רוב הצמאו� זכו לקבל התוה"וע', לקבל אמרות ה

  . כ"שכפי גודל הצמאו� כ� מתגלה הקדושה אח, בקדש חזית�כ� ', נפשי כמה ל� בשרי וגו
 ב  )שפתי צדיק(                



  .)שבת פז. (הוסי" יו� אחד משה מדעתו
שהרחיב זמ� מה שהעליוני� ותחתוני� היו מחכי� ומצפי� על יו� , התמיהה מבוארת

, צדיק מבטלה גוזר וה"הקב, )כה, איוב כב(' ותגזר אומר ויק� ל�' ,א� מבואר .קדוש כזה
וא� אחד אינו , ה מקיי�  וזהו אחת מהאמונות החזקות שבידינו"הצדיק גוזר והקב

ה ומשה "ולזה רצה הקב .ולזה שייכי� כל התפלות, מאמי� בזה אינו בכלל יהודי
וג� , ה"להתנות בתנאי קוד� למעשה ע� הקב, להראות בזה כא� קוד� מת� תורה

, י בזה"דהיינו שבטל מיד דברי הש, ו התורהלהודיע זאת לישראל הכח שביד� א� ישמר
: וזה פירוש. ה מסכי� עמה�"להורות שיש ביד ישראל הכח לעשות כרצונ� והקב

איש 'דהיינו שזה אמונה אחרת שמשה , )לא, שמות יד(' ובמשה עבדו' ויאמינו בה'
שבמדת הדי� נקרא , ובידו להפו� מדת הדי� למדת הרחמי�, )א, דברי� לג(' האלקי�

ראה (' אי� לנו אלא דברי ב� עמר�'וזה פירוש  .'איש האלקי�'ולזה נקרא משה ', קי�אל'
ה כמבואר "הלא היו הדברי� אשר יצאו מפי הקב, לכאורה קשה, )ב, י שמות יד"רש

ת לא "והאמינו בזה דאפילו א� השי, ת צוה כ�"בפסוקי� רק שה� לא ידעו א� השי
כמבואר במדרש , ובזכות האמונה נגאלו, �ת ע� משה ויעשה עמנו נסי"מסכי� השי, צוה

  )תפארת שלמה(                                                 "שהאמינו במשה) מכילתא בשלח ג(

חפ� למע� ' ה' ה לזכות את ישראל לפיכ� הרבה לה� תורה ומצות שנא"רצה הקב
ורה ומצות ואי כי אדרבה מכח שהרבה ת, הקושיא מפורסמת .צדקו יגדיל תורה ויאדיר
ביאר בו ) בפירוש המשניות(� "והרמב. כ לא לזכות יחשב"א, ו"אפשר לקיי� כול� יענשו ח

ל דכבר "ונ .ועוד יש להבי� פסוק יגדיל תורה ויאדיר. ש"יעו' כתקנה וכו' העושה מצוה א
ב "אבות פ(' וכו' רבי אומר איזה דר� שיבור האד�'ש "עקב מה שכתב במדר' זכרתי בפ

כי תחלה יבור דר� , וביאר לחלק). ט"ש� מ(' יוחנ� ב� זכאי אמר צאו וראו וכו' ור, )א"מ
 .ש"יעו', כ כי כבר למד שלא לשמה יאמר לו לשמה וכו"ואח, שלא לשמה כדי שיחשוק בה

שיזכו בכתרה של תורה שיכנס בלב� ' רצה הקדוש ברו� הוא לזכות את ישראל' ובזה יוב�
' יש לו ב' הרבה'ל דמצינו לשו� "ר', � תורה ומצותלפיכ� הרבה לה, 'חשק אהבת התורה

, כפשוטו, י"רש' פי', לא מרבכ� מכל העמי�') ז, דברי� ז(ואתחנ� ' ש בפ"כמ, פירושי�
, לשו� ריבוי ולשו� גדלות' הרבה לה�'נ "וה. 'ומדרשו לפי שאי� את� מגדילי� עצמיכ� וכו

רק שיהיה לו . תגדל על זולתוי ריבוי הלמוד תורה ומצות יתפאר וי"שנת� לה� רשות שע
ותפארת לעושיה ' וכמאמר רבי איזה דר� שיבור לו האד� וכו, חשק הלימוד בתחלה
חפ$ למע� צדקו של ישראל ' ל ה"ר', חפ$ למע� צדקו' ה'ש "וז .ותפארת לו מ� האד�

ל "ר', יגדיל תורה ויאדיר'לכ� , כ לעשות לשמה שיעשו צדק מצד שהוא צדק"שיבואו אח
י לימוד הרבה בכמותו "ל התורה יגדיל את עצמו ויאדיר להיות אדיר ומפואר עי גוד"שע

  )כי תצא, תולדות יעקב יוס�(                         .  ל"וק, ומתו� המאור שבה יחזרו לשמה, ואיכותו
  

  .ה לזכות את ישראל לפיכ� הרבה לה� תורה ומצות"רצה הקב
החסד כי אתה תשל� לאיש ' קי� ול� האחת דבר אלקי� שתי� זו שמענו כי עוז לאל'

ברי� הוא ואורייתא  דהנה קודשא, נראה לפרש הפסוק זה). יג-יב, תהלי� סב(' כמעשהו
כי . אלא הכל הוא אחדות הפשוט, ולא כאחד שבמספר שיש אחריו שני, וישראל חד

. ה יהב אורייתא לישראל מעצמותו יתבר�"והקב, ש"נשמות ישראל נאצלו מעצמותו ית
וידבר אלקי� את כל ') א, שמות כ(ל על פסוק "ר רבינו אלימל� זצוק"תי מאדומוושמע

ה כדי שנוכל להשיג "שכל התורה כולה נת� הקב', אלקי�' הדברי� האלה לאמר אנכי ה
' כדי שנוכל לומר אנכי ה' וידבר אלקי� את כל הדברי� האלה'וזהו . ש"אלקותו ית

נמצא כל , אלא כשיקיי� כל התורה כולהש "שבלתי אפשר להשיג אלוקותו ית', אלקי�
והפרטי� אי� , ג מצות ה� כללי�"וג� ברבינו בחיי איתא שתרי. התורה היא נכללת באנכי

רצה לומר שה� עצות לאד� , ג עטי�"ובזוהר הקדוש איתא ג� כ� שה� תרי. לה� שיעור
ה היה "והקב, הוא כללות ועיקר של כל התורה' אנכי'אי� יוכל להשיג אלקותו ונמצא ש

כ� , ש שתי� בדיבור אחת"וכמו ששמענו ממנו ית', אנכי'יכול לכלול כל התורה בפסוק 
אלא , ולמה פרט כל מצוה ומצוה בפני עצמה. היינו שומעי� כל התורה בדיבור אחת

וא� היה , לפיכ� הרבה לה� תורה ומצות, ה רוצה לזכות את ישראל ע� קדושו"הקב
, ולא היה שכר גדול כל כ�. 'אנכי'ווי� ועושי� אלא על היינו מצ' אנכי'כולל כל התורה ב

. לפיכ� הרבה לנו תורה ומצות כדי שנהיה מצווי� ועושי� על כל התורה ויתרבה שכרה
ומזה תוכל להבי� שג� כל התורה היה יכול ' אחת דבר אלקי� שתי� זו שמענו'וזהו 

ולמה פרט , בור אחדלכ� בכוחו להשמיע כל התורה בדי' כי עוז לאלקי�'לכלול באנכי 
שפרט כל מצוה ' החסד' וזהו ולה, ל"כל מצוה ומצוה בפני עצמה כדי להרבות שכר כנ

רצה לומר כדי שישל� שכר כמצוה ', כי אתה תשל� לאיש כמעשהו'ומצוה בפני עצמה 
  )שבועות מאור ושמש(                                                        .      'כמעשהו'ועושה וזהו 

  

  .טוב לי תורת פי� מאלפי זהב וכס"
יותר הפליא חסדו עלינו בתורה , ועל כל הטוב אשר הגדיל עמנו בקבלת התורה

אשר קיבל מסיני בארבעי� יו� וארבעי� , ה"שבעל פה הנמסר לנו מפי משה רבינו ע
לפענח צפוני� , להביננו ולהעמידנו על עיקרי יסודי ונימוקי משפטי התורה, לילה

ואפילו במצוה , כי לולא תורה שבעל פה אי� אתנו יודע עד מה. גלות מסתורי�ול
, יש להבי�. 'טוב לי תורת פי� מאלפי זהב וכס�'ה "ועל זה אמר דוד המל� ע. אחת

ל "ונראה על פי מה שאמרו חז. דר� לא זו א� זו' כס� וזהב'דהוה ליה למימר אלפי 
פירא הוא לגבי כספא דחריפא . טפידדהבא א� דחשיב .) מ מד"ב"(בריש פרק הזהב 

דא� דתורה שבכתב קדושתה , והנמשל. טפי ומזומנת לאד� לשמושו והוצאתו
מכל מקו� לצור� חיותינו וטהרת נשמתינו להתדבק , מעולה יותר מתורה שבעל פה

כי היא חיינו ומורה לנו הדר� , וחוקותיו הוא צור� יותר בתורה שבעל פה' במצות ה
לכלול תורה שבכתב ושבעל ' טוב לי תורת פי�'וזהו שאמר . מצוההחיי� בכל מצוה ו

ל יותר "ר' מאלפי זהב וכס�, 'פה שהיא טובה לי להנאתי לצרכי לתק� נשמתי
  )פתחא זעירא, הפלאה על כתובות(    .ואפילו יותר מחריפות וצור� הכס�, מחשיבות הזהב

  .'ת פי� מאלפי זהב וכס" ואומר לי הכס" ולי הזהב נא� הטוב לי תור
שש אנכי על ') קסב, תהלי� קיט(ה בעצמו "פירושו הוא על דר� שאמר דוד המל� ע

היינו ', כמוצא'אלא , שלל רב' כמצאתי'ודייק בלשונו ולא אמר . 'אמרת� כמוצא שלל רב
וכ� . מח בהתורהכ� אני ש, כמו שיש שחשוב אצלו כשמוצא שלל רב ושמח בזה מאד

, שחשוב מאד אצל איש אחר' מאלפי זהב וכס�'טוב לי תורת פי� , כוונת הפסוק הזה
וא� תרצה לומר כיו� שאי� . והכל כלא הוא נגד התורה, אבל אצלי אי� ער� כער� התורה

, רצוני לדור אלא במקו� תורה ואי� חשוב אצלי כל כס� וזהב שבעול� נגד התורה
ואומר לי הכס� 'לכ� אמר , ו"שיהיה לי מעות רק להיות קבצ� ח משו� זאת אי� מגיע לי

כ� , רק לי מגיע הכס� ולי הזהב, ל ואומר אני דאדרבא"רצ', ותאצב' ולי הזהב נאו� ה
', אור� ימי� בימינה בשמאולה עושר וכבוד') טז, משלי ג(דכתיב , צבאות' דיבר ה
אור� ימי� וכל שכ� עושר  למיימיני� בה ועוסקי� בה לשמה, בימינה, ל"י ז"כפירש
ובי� כ� ובי� . מ עושר וכבוד יש"ולמשמאילי� בה שעוסקי� בה שלא לשמה מ, וכבוד

  )ע"ק רבי יחזקאל משינאווא זי"הרה(                                              .    מגיע לי להיות עשיר

  .כי לקח טוב נתתי לכ�
וג� . טוב' לקח'שנאמר כי ', מכירה'לשו� . 'בחיהכתוב מזכיר בנתינת התורה לישראל שני 

 �ולכאורה יפלא האי� יש שייכות לשני . לכ�' נתתי'שנאמר בסיו� הפסוק ', מתנה'לשו
ה לזכות את ישראל "א� באמת מפני שרצה הקב. לקיחה ומתנה, הלשונות ביחד

ר לה� לכ� מס, בקבלת� התורה שלא יהיה עליה� איזה ערעור בדבר ועני� מעניני התורה
שיש לפעמי� בלשו� מתנה יותר זכות להמקבל . התורה בכל מיני יפוי כח וזכות שבעול�

כ "משא, כמוסכ� בכל הפוסקי�, .)ב סה"ב(דכל הנות� בעי� יפה הוא נות� , מבמכירה
רנ ' סי' עי(ע חוש� משפט "ש בש"ויש לפעמי� יותר זכות במכירה מבמתנה כמ. במכר

, ורה בכל אופ� היותר מועיל על פי דברי תורתינו הקדושהה נת� לנו את הת"והקב). ז"סי
  )תרומה, אוהב ישראל(                .ומסר לנו כל הסתרי תורה ורזי� דאורייתא כדי לזכות אותנו

א� אתה עושה ' כ� היא דרכה של תורה פת במלח תאכל ומי� במשורה תשתה וכו
, ונראה פשוט. 'רי� בעול� הזהאש'והקושיא מפורסמת מה  .אשרי� בעול� הזה' כ� וכו

י עמל ויגיעה "דכתב האלשי� כי יותר נוח לקנות חיי עול� הבא מלקנות גיהנ� שהוא ע
העולה מזה כי אי� מבוא ליצר  .ש"יעו' י שגונב וגוזל ונוא� ורוצח וכו"ודאגה תמיד ע

ה כי מבואר בתור, צ להביא ראיה בזה"וא. י אכילה ושתיה"הרע להתגרות באד� כי א� ע
סוגי אנשי� ההולכי� בדר� הישר ולוחמי� מלחמת היצר ' והנה יש ב. ונביאי� וכתובי�

שבת� ממלחמה קטנה הכינו עצמיכ� למלחמה 'ש בחובת הלבבות "וכמ, הרע תמיד
ואחר כ� עוסקי� בתורה , האוכלי� ושותי� כל צרכ� בעת האכילה' וה� א. 'וכו' גדולה
פת במלח תאכל ומי� 'ההולכי� בדרכי התורה ', בוכת . והוא סור מרע ועושה טוב, ותפלה

והנה היצר הרע ההול� וסוער תמיד ע� בני איש למצוא מקו� שיוכל . 'במשורה וכו
ומכח , והנה זה שנוהג בדרכי התורה אי� מבוא ליצר הרע לבוא אליו כלל, לפתות האד�

נוח ושקט ואשרי לו ג� בעול� הזה שהוא , זה שוקט ונוח זה האד� ממלחמת היצר הרע
מה שאי� כ� זה שרוצה ליל� בדרכי . מכל צער מלחמות היצר הרע שאינו מתגרה בו כלל

ולא נח ולא שקט , ודאי יצר הרע מתגרה בו, י ורוצה לאכול ולשתות כל צרכו"הש
ה "ונראה דמצד זה אמר דוד המל� ע. ממלחמת היצר הרע שצרי� להלח� עמו תמיד

, כב' דברי הימי� א(ש "כמ, כי היה נוהג בדרכי עניות ',ולבי חלל בקרבי') כב, תהלי� קט(
כ� 'ל "ס הנ"כ שפיר מבואר ש"וא. ש"ה בזה יעו"ש בשל"וכמ', וגו' ואני בעניי הכינותי') יד

  )אמור, תולדות יעקב יוס�(. ל"וק, ל"ג� כ� כנ' אשרי� בעול� הזה'ואז ', וכו' דרכה של תורה

רזת ואומרת אוי לה� לבריות בכל יו� ויו� בת קול יוצאת מהר חורב ומכ
ל "על מה שאמרו חכמינו ז' ט הק"שמעתי שהקשה מורי הבעש .מעלבונה של תורה

והקשה א� הכרוז נשמע למה , בכל יו� מכריז בת קול אוי לבריות מעלבונה של תורה
כי למעלה , ל"וביאר ז. וא� אי אפשר לשמוע א� כ� הכרוז למה, לא ימצא אד� שומע
. ואי� אומר ואי� דברי� והכרוז הוא מחשבות והרהורי לב לטוב הוא עול� המחשבות

אלא שבבוא ההרהורי� , מכח הכרוז, ולכ� אי� רשע שאי� לו הרהורי� טובי� בכל יו�
שנית� , ובודאי מתחייב בנפשו. ומפנה לבו לבטלה, הטובי� מפנה אות� ומעביר� מלבו

ממנה על ' למל� שהי, ריכמו ששמעתי משל בש� מו, לו אוצר טוב והוא בורח מהמל�
נתייע$ ' הב, האחד מה� נתיישב בדעו וחזר מעצמו. ונטלו האוצר וברחו, שרי�' אוצר ד

הגיע למקו� שדני� בני אד� על ' הג, ע� חכ� אחד ודבר על לבו מה ראה על ככה וחזר
והמל� לזה שחזר מעצמו נת� לו יותר . לא שב כלל' הד, וחזר מחמת מורא, כיוצא בזה

מה שאי� כ� להשני אמר אילו לא מצא חכ� . מאחד שנתיישב בטוב שכלו לחזור, גדולה
מינהו המל� , והשלישי שחזר מחמת שראה שדני� לבני אד�. שייעצו כ� לא היה חוזר

  )תולדות יעקב יוס�( .והב�', ואמר מורי זה על עצמו וכו, להיות ממונה ש� לראות זה הצער

בה ולא עוד אלא שכל העול� כולו כדאי כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברי� הר
אכ� ידוע דבלימוד התורה וההוגי� בה . 'ולא עוד'ומה ', הרבה'וקשה מה ה� ה .הוא לו

כדכתיב , וזהו האהבה לדבק בו יתבר� שמו תמיד. מתדבקי� תמיד בהקדוש ברו� הוא כידוע
ועוד בחינה . 'חיי�כי מוצאי מצא ') לה, משלי ח(וכתיב ', וגו' ואת� הדבקי�') ד, דברי� ד(

שמעלה ניצוצות שנפלו בדומ� צומח חי מדבר בעת , שנית יוצאה מ� הלימוד ומדברי תורה
על דר� , בשרש� קועולי� ונאחדי� בדיבורה ובהבלה של תורה ועולי� לדב, בריאת עול�

וא� כ� העשרי� . ה עלמא"דבאורייתא ברא קוב', ואהיה אצלו אמו�') ל, משלי ח(דכתיב 
ובזה ה� ניתקני� , תיות שבתורה ה� חיות וכח כל העולמות ודומ� צומח חי מדברושתי� או

שמזכה כל הדיבורי� שיצאו מפיו עד הנה בעו� , עוד בחינה שלישית נעשה בלימוד. ועולי�
  )ואתחנ�, בעל ש� טוב על התורה(                                 .'וכו' זוכה לדברי� הרבה'וזהו . 'ופשע וכו

  .ה� חיינוכי 
כי כל חמדת עול� הזה בא מתו� , להראות חביבות התורה, הלימוד בליל שבועות"

�והתורה כל . והמרעיב עצמו אוכל לתיאבו�, ולפי רוב הרגילות מתמעט האהבה, הרעבו

 ג



י עסק התורה בליל שבועות "מה שעוסקי� בה ביותר מתרבה אהבה וחמדת התורה וע
ש במדרש "כמ', הוי כל צמא לכו למי�') א, נה' שעיי(וכתיב , נתרבה הצמאו� אל התורה

ופותחי� פיה� לכל טיפה של מי� כאלו , שנמשלו לדגי הי� שגדלי� במי�) ג, ר צז"בר(
חביב עליה� כל אות , לא טעמו טע� מי� כ� בני ישראל העוסקי� תמיד בתורה

  )שפת אמת(                                          ".כאלו לא טעמו דברי תורה מעול�, מהתורה

. 'וגו את כל דברי תורתי� באהבה וגו, רח� עלינו ות� בלבנו בינה להבי� ולהשכיל
', וכו" והאר עינינו בתורתי� ודבק ליבינו במצותי�"וקשה אחר כל האריכות הזה חזר וכפל 

להבי�  מה, דהיה לומר ת� בלבנו בינה והשכל', ותו אמרו להבי� ולהשכיל וכו, היינו ה� דלעיל
דחילוק גדול יש בי� ההול� לפני הרב ללמוד והרב צרי� לעורר  ויש לומר. ולהשכיל דקאמר

' ובי� מי שהיה כל כוונתו מתחילה לאהבה את ה, ותחלת כוונתו לא היה כ�' לבבו לאהבת ה
כי זה האחרו� משובח מ� , וליראה שמו הגדול והול� אצל הרב לשמוע מה יעשה ישראל

�ודמת לחכמתו ותורתו מצלחת יותר משהיתה תחילת כוונתו לש� שמי� יראתו ק, הראשו
ואחרי שהשכלנו זה , כ אנו מתפללי� ת� בלבנו להבי� ולהשכיל שיהיה הלימוד באהבה"ע, טפי

  )  חת� סופר(                                     .האר עינינו בתורתי� ודבק לבנו במצותי�וואז , נעסוק בה

ד יפתח לבנו "ל לומר בלמ"וקשה דהו. יפתח לבנו בתורתו ויש� בלבנו אהבתוהוא 

א� אי� לו , כי הנה א� יהיה לאד� תיבה גדולה ויוכל להניח בה כרצונו, לתורתו והכוונה
מו וכ אז נעשה לו רחבת ידי�, א� א� נוטל המפתח ופתחו. אי� בו תועלת, מפתח לפתחו

ש הושע "וכמ א� הוא סגור בחו$, כ� ישראל יש לה� לב לקבל הרבה דברי חכמה ומוסר
, והנה המפתח של הלב הוי תורה. לכ� צרי� ליטול מפתח לפתחו, "סגור לב�] "ח, יג[

שהלב הוי , כלומר ע� התורה יפתח לבנו" הוא יפתח לבנו בתורתו"ולכ� אנו מבקשי� 
ולכ� אנו . 'וכו" ישי� בתוכו בלבנו אהבתו ויראתו"וב ש, וכיו� שיהיה נפתח הלב, המפתח

יגיד "מצד עצמי " ופי"ואז אחר כ� , הפתיחה הוא כי עיקר, "שפתי תפתח' ה"מבקשי� 
  ) ע"זיק רבי שלמה קלוגר "הגה(     .כ צרי� ליטול מפתח ולפתוח הלב תחלה"וא". תהלת�

  

  . בועותנוהגי� צדיקי� וחסידי� להארי� בברכת אהבה רבה ביומא דש
חג הקדוש הזה ומלבד טע� הפשוט כי אז הזמ� להתפלל לפתיחת עיני� והארת 

) בפרשת וארא" (תולדות יעקב יוס�"י המבואר ב"ל עפ"עוד י, הלימוד בתורה לשמה
שנאמר לו מ� השמי� טע� איחור ביאת משיח שאי� ) ע"זי' ט הק"רבנו הבעש(בש� רבו 

ק כי בחג "כ ביו� הזה אשר מבואר בזוה"אכווא� זהו לכל יו� ע, מאריכי� באהבה רבה
כ כיו� שהוא זמ� הגאולה צריכי� להארי� ביותר בברכת "ע, השבועות יפקו� מ� גלותא

  ב ודבר בעתו מה טוב"אהבה רבה כדי שלא לאחר ביאת המשיח רק לקרבו ב

  ט מבעלזא"דברי תורה מרבותינו הקוה

  )א ,שמות יט( .ביו� הזה באו מדבר סיני
בשעה שהנ� ). י"רש(שיהיו דברי תורה חדשי� עלי� כאילו היו� נתנו  -ה ביו� הז

זאת משו� שחשבונות אלו עלולי� להביא� , עוסק בתורה אי� מקו� לחשבונות העבר
שיהיו דברי תורה "מ� הראוי , לפיכ�. וכתוצאה מכ� ג� להתרשלות, לידי ייאוש

  )ע"ש זי"ק מר� מהר"כ(      .כאילו רק כעת התחלת לראשונה ללמוד תורה" חדשי� עלי�
  

  )ג, שמות יט. ('ומשה עלה אל האלקי� וגו
עלית למרו� שבית ') יט, תהלי� סח(הדא היא דכתיב ): "א, ר כח"שמו(ובמדרש 

ה קלסטירי� פניו "עשה בו הקב, באותה שעה בקשו מלאכי השרת לפגוע במשה... 'שבי
יש ".אכלת� בתו� ביתולא זהו שירדת� אצלו ו: אמר לה�, של משה דומה לאברה�

שעל ידי התורה יזככו , כי תכלית נתינת התורה לישראל היתה, כוונת המדרש לפרש
ועל כ� היתה טענת , את הגו� ויהפכו את החומר לצורה ואת הגו� לבחינת נשמה

, היינו, :)שבת פח(כמבואר בגמרא , )ב, תהלי� ח" (תנה הוד� על השמי�: "המלאכי�
, שה� קרוצי חומר ועלולי� לבא לידי חטא, ה לבני אד�שאי� ראוי שתינת� התור

: ה"ועל כ� השיב לה� משה רבע. ואינה ראויה אלא למלאכי מעלה שה� רוחניי�
כי עיקר התענוג , והכוונה בזה, בתמיה –" יצר הרע יש ביניכ�, קנאה יש ביניכ�"

כיו� , �ויצר הרע ביניה, ה הוא דייקא מבני אד� בעלי בחירה"והנחת רוח שיש להקב
כ "משא, ר ומזככי� את הגו� ומהפכי� אותו לבחינת נשמה"שמתגברי� על היצה

, ש"ר המעכב� לעשות רצו� הבורא ית"המלאכי� שאינ� בעלי בחירה ואי� לה� יצה
המלאכי� בגודל  א� כאשר הבחינו .ה לקבל מה�"איזה תענוג ונחת רוח יוכל הקב

מצד , והיינו שנעשה כולו רוחני, "�ומשה עלה אל האלקי"דכתיב בו , מעלתו של משה
וג� הגו� נהפ� ונזדכ� עד שלא היה לו שו� שייכות ע� עניני , חלק אלוקי שבו

�חזר ונתעורר , פירוש, "באותה שעה בקשו מלאכי השרת לפגוע במשה", החומר והגו
כי מאחר שהוא , "תנה הוד� על השמי�: קטרוג� על נתינת התורה לבני ישראל

 רה קלסט"עשה בו הקב" במה יפה כוחו יותר מה� לקבל את התורה, במדריגת מלא�
, "לא זה שירדת� אצלו ואכלת� בתו� ביתו: פניו של משה דומה לאברה� ואמר לה�

שהרי , לעול� אל ישנה אד� מ� המנהג:): מ פו"ב(ל "פ מה שאמרו חז"ל הכוונה ע"י
, מו שאכלו לח�ומלאכי השרת ירדו למטה ונראו כ, משה עלה למרו� ולא אכל לח�

לומר לה� שזה שנתעלה , ה למלאכי� בכ� שעשה דומה לאברה�"וזהו שהראה הקב
, שלא לשנות מ� המנהג, הוא רק לאותה שעה בלבד, "אלקי�"משה לגמרי לבחינת 

וזאת הברכה : "כדכתיב, "איש אלקי�"אלא בבחינת , אבל בתמידות אינו במדריגה זו
מחציו ולמטה איש ): "ד, ר יא"דב(ל "רשו רזוכמו שפי, "אשר בר� משה איש האלקי�

והיינו שג� בעניני הגו� לא היה כמו שאר בני אד� שדומי� , "מחציו ולמעלה האלקי�
אשר "וא� כ� שפיר אי� מקו� לטענה ', איש'כי א� בבחינת , .)חגיגה טז' עי(לבהמה 

  )א"ר שליט"ק מר� אדמו"כ(                                                    ".   תנה הוד� על שמי�
  

  ) ח ,שמות יט( .'וישב משה את דברי הע� אל ה
". 'וחזר משה ית פתגמי עמא בצלוי קד� ה: "וכ� נאמר בפסוק זה בתרגו� ירושלמי

יתבר� ' אותה השיב משה רבנו לה, מה עניינה של תפילה לתשובת הע�: ותמוה הדבר
יתבר� ע� ' וידוע שהנהגתו של ה, עמאחר שישראל הקדימו נעשה לנשמ: והתשובה? 

, הרועה הנאמ�, תפילתו של משה -היתה בקשתו  -ע� ישראל היא מידה כנגד מידה 
והיה טר� "יתבר� את הפסוק ' כ� יקיי� ה, כי כש� שישראל הקדימו עשיה לשמיעה

ויעשה את רצו� ישראל עוד לפני שישמע בקשת�  , )כד,ישעיה סה" (יקראו ואני אענה
  )ע"ש זי"ק מר� מהר"כ(                                       .מידה כנגד מידה: הנהגתו וזאת כפי

  

  ) ח ,שמות יט( .'וישב משה את דברי הע� אל ה
 " 'וחזר משה ית פתגמי עמא בצלוי קד� ה: "התרגו� ירושלמי אומר בביאור פסוק זה

מה עני� התפילה : ויש לדקדק. משה השיב את דברי הע� בתפילה לפני הש� יתבר�
 �יש : ש� נאמר. ע הלכות יו� הכפורי�"ויש לבאר זאת על פי מה דאיתא בטוש? בכא

וג� נוהגי� לבקש מחילה מהתורה , אומרי� שמוציאי� ספר תורה בליל יו� הכפורי�
ק "מר� הרה. הקדושה על מה שפגמו כל השנה ולקבל על להבא לקיי� את התורה

רבונו של עול�  -: חזו הספר תורה בידו בלשו� זהע אמר בעת או"החוזה מלובלי� זי
אי� אנו אומרי� בלשו� הבטחה שנשפר ונטיב דרכינו כי יראי� אנו משבועה בנקיטת 

וזה . חפ$ רק אנו אומרי� בלשו� תפילה שתסייענו לזה שנשפר מעשינו ונטיב דרכינו
דבריה�  בעת מעמד הר סיני וקבלת התורה היו נראי�: ביאורו של התרגו� ירושלמי

של ישראל וקבלת� באמירת נעשה ונשמע כשבועה ומשה רבינו בחששו מפני 
כלומר שהתפלל לפני הש� יתבר� , השבועה השיב את דברי הע� בלשו� תפילה

שיעזור לה� שיוכלו לקיי� את התורה כפי שה� מקבלי� עליה� ושלא תהיה 
  )ע"ד זי"ק מר� מהרי"כ(                                                                                         בשבועה

אל משה ל� אל הע� וקדשת� היו� ומחר וכבסו שמלות� והיו נכוני� ' ויאמר ה
  )יא- י, שמות יט. (לעיני כל הע� על הר סיני' ליו� השלישי כי ביו� השלישי ירד ה

יה בה� מלמד שלא ה –' לעיני כל הע�: "ל על הכתוב"י ז"יש לבאר בפירוש רש
וכל הע� רואי� למד שלא : "וכ� להל� בפירושו על הכתוב, "שנתרפאו כול�, סומא

', ויענו כל הע�': תלמוד לומר? ומני� שלא היה בה� אל�, היה בה� אחד סומא
והדיוקי� . עד כא� לשונו, "'נעשה ונשמע': תלמוד לומר? ומני� שלא היה בה� חרש

לימודי� הללו בכדי ' ל ב"י ז"יא רשכבר ידועי� שצרי� להבי� לאיזה צור� הב
. שהלא די היה א� באחד מה� בכדי ללמדנו זאת, ללמדנו שלא היה בה� סומא

לא הביא את המש� , "לעיני כל הע�: "כ� צרי� להבי� מדוע בפירושו על הכתוב
, שלאמית� של דברי�, ואפשר לומר".חרש... ומני� שלא היה בה� אל�: "הדרשה

נתרפאו כול� , אל להר סיני וקבלו על עצמ� עול תורההרי מיד כאשר באו ישר
שהכל , כמו שכבר התבאר לעיל שחוש הראיה היא העיקר, בכל חושיה� ואבריה�

מלמד שלא ' לעיני כל הע�: "ל על הכתוב"י ז"ולכ� במה שפירש רש, תלוי בראיה
ממילא נמצינו למדי� שנתרפאו כבר בכל שאר " היה בה� סומא שנתרפאו כול�

כלה שעיניה יפות אי� כל גופה צרי� ): "א, תענית כד(שכ� . � ואבריה�חושיה
, "שהמסתכל בקשת עיניו כהות) "א, חגיגה טז(אלא לפי שמצינו בגמרא  ".בדיקה

שמא תאמר שכתוצאה מכ� , וכל שכ� כא� שראו ישראל את הקולות והלפידי�
הקולות ואת וכל הע� רואי� את ': "י לפרש על הכתוב"לכ� שב רש, כהו עיניה�

שלא כהו עיניה� מראיית הקולות , "מלמד שלא היה בה� אחד סומא', הלפידי�
כי המדבר או , "מלמד שלא היה בה� אל�: "י עוד"רש ולכ� מביא .והלפידי�

אוט� אזנו ) "יג, משלי כא(וכ� מצינו ', אל�'שומע חלילה דברי הבלי� הוא 
: י"וזה שאומר רש, ברוחניות דיש אל� וחרש, "מזעקת דל ג� הוא יקרא ולא יענה

שישראל היתה לה� התקדשות המעשי� שלא , "מלמד שלא היה בה� אל�"
ולכ� זכו שלא כהו עיניה� על ידי ראיית הקולות , שמעו ודיברו רק דברי קדושה

, י בתחילה שלא היה בה� אל� וחרש"ולפי זה מוב� מדוע לא מביא רש. והלפידי�
לומר שבזכות שלא דברו ושמעו דברי� , האלא כתב זאת רק לאחר קבלת התור

א� לפני קבלת התורה נתרפאו כל איבריה� . בטלי� זכו שלא כהו עיניה�
  )ע"ש זי"ק מר� מהר"כ(                                          .   וחושיה� שהכל תלוי בראיה

  )א ,שמות כ( .וידבר אלהי� את כל הדברי� האלה לאמר
ומפרשי� את הדברי� על פי ). י"רש. (י� על ה� ה� ועל לאו לאולאמר  מלמד שהיו עונ

שא� נזדמ� לאד� לעשות מצות עשה וקשה לו , ל"דברי הבעל ש� טוב הקדוש זצ
כפי שהיא , שיאמר בפיו את המצוה, העיצה לכ� היא - לקיימה מחמת סיבות שונות 

זדמנה לפניו וא� נ. ועל ידי האמירה בפה יתאפשר לו לקיימה בפועל, כתובה בתורה
 - המסית אותו לעבור על הלאו , לעמוד כנגד יצרו, לאד�, מצות לא תעשה וקשה לו

וכ� יוכל להינצל מלעבור , כפי שהוא מופיע בתורה, יאמר בפיו את הפסוק של הלאו
וכפי , "להי� את כל הדברי� האלה לאמר-וידבר א: "ולפי זה. על לא תעשה זה

שהיא , על כל מצות עשה, כלומר: לאו -לאו  ה� ועל - י שאמרו על ה� "שפירש רש
 �. כפי שהיא כתובה בתורה, שיאמרו את המצוה עצמה, דהיינו, יאמרו ה� - בבחינת ה

יאמרו בפיו את , דהיינו, יאמרו לאו - שהיא בבחינת לאו , ועל כל מצות לא תעשה
   )ע"י זי"ק מר� מהר"כ(                         .                         שהיא כתובה בתורה, הלא תעשה

וכל הע� רואי� את הקולות ואת הלפידי� ואת קול השופר ואת ההר עש� וירא 
, יש לפרש מה שכבר דייקנו בפסוק זה )טו, שמות כ. (הע� וינועו ויעמדו מרחוק

" הע� וירא"ואחר כ� נאמר , בלשו� רבי�" רואי�וכל הע� : "מדוע בתחילה נאמר
תיד לבא משמע שלכאורה יהיו כול� שוי� ודומי� זה לזה דהנה לע. בלשו� יחיד

' כי מלאה האר$ דעה את ה): "ט, ישעיה יא(כמו שכתוב , במדרגת� ובהשגת�
כש� שמי הי� , היינו שיהיו הכל מלאי� בדעת שוה בשוה, "כמי� לי� מכסי�

וכי כיצד יתכ� שלעתיד לבא יהיו כול� שוי� , והוא לפלא. שוי� פניה� מלמעלה
כי האיש ההמוני מפשוטי , וכי יעלה על הדעת לומר, זה במדרגת� ובהשגת�זה ל
יהיה שוה במדרגה ובהשגה לאיש , אשר עוסק כל ימיו בעניני העול� הזה, הע�

ועל כרח� יש  .יתבר� יומ� ולילה' אשר תורתו אומנתו ועוסק בעבודת ה, המעלה
וי� פניה� כש� שמי הי� ש, כ�" כמי� לי� מכסי�: "את משל הכתוב לפרש

לפי שבמקוה המי� ישנ� מעמקי� , א� למטה בעומק� אינ� שוי� כלל, מלמעלה
ומלאה האר$ דעה : "כ� במהרה נזכה ויקוי� בנו מקרא שכתוב, ממעמקי� שוני�

ועל פניו יראה כאילו אכ� כול� שוי� זה לזה , שיהיו הכל מלאי� בדעת –" 'את ה
יזכה למדרגה ועומק השגה  א� באמת כל אחד ואחד מה�, במדרגת� ובהשגת�

 ד



שבכל  והנה ידוע .והצדיקי� יזכו להשגה יתירה עד אי� גבול ושיעור, בפני עצמו
ג נשא רעיא "ח' ראה זוהר הק(הכונה לפשוטי הע� " הע�: "פסוק שנאמר בו

דבמת� תורה זכו אפילו פשוטי הע� למדרגות , )במדבר רבה כ כג. מהימנא קכה א
שראתה שפחה על הי� מה שלא , בקריעת י� סו� וכמו שהיה, ולהשגות גבוהות

, ולכ� בתחילה טעו פשוטי הע�, )מכילתא פרשת בשלח ג(ראו שאר הנביאי� 
וג� הצדיקי� אינ� , וחשבו בדעת� שכבר ה� במדרגת� למדרגת הצדיקי�

אבל לאחר שנוכחו פשוטי הע� בגודל מדרגת� של . משיגי� ורואי� יותר מה�
ה לעומת ער� קרבת "� כי עדיי� רחוקי� המה מהקבאזי הבינו מעצמ, הצדיקי�

היינו " הע�וכל ): "יד, שמות כ(כל זאת בכונת הכתוב  ויש לרמז .הצדיקי� אליו
היינו שראו כול� את הקולות שהשמיעו  –" רואי� את הקולות", פשוטי הע�

שראו את ההתלהבות " ואת הלפידי� ואת קול השופר", הצדיקי� בגודל קדושת�
, ראיה מלשו� הבנה[בלשו� יחיד " הע� וירא: "ולכ� נאמר, "ל הצדיקי�הגדולה ש

שכל אחד ואחד מה� ראה את גודל ההתקשרות , ]ה וירא"י בראשית יח ב ד"רש
ונשבר לב� לפני , ומכ� הבינו את גודל מדרגת הצדיקי�, ה"של הצדיקי� להקב

וינועו ויעמדו : "ועל ידי כ� מיד, ה והתקשרו לצדיקי� והתבטלו בפניה�"הקב
  )ע"ש זי"ק מר� מהר"כ(    .  שהבינו כל אחד ואחד מה� את מקומו ומדרגתו –" מרחוק

  

  )א ,שמות כ( .וידבר אלהי� את כל הדברי� האלה לאמר
ע יש לפרש "ט זי"ע בש� הבעש"י מבעלזא זי"ק מר� מהר"ל מכ"הנ ועל פי ההסבר

" גומרה"  "אי� המצווה נקראת אלא על מי שגומרה): "א,דברי� ח(, י"את הכתוב ברש
דהיינו לומד הלכותיה של , מי שגומר: ופירושו". גמרא גמור"כמו , הוא מלשו� לימוד

ונקראת המצווה על , ללא שו� מניעה, המצווה הוא הוא שזוכה לקיימה בשלמות
  )ערוגת הבוש�(                       .שמו

  

, שמות כ. ('ואל ידבר עמנו אלקי� וגו, דבר אתה עמנו ונשמעה, ויאמרו אל משה
" אתה"שהקדימו  –" דבר אתה עמנו: "כיו� שבתחילה אמרו, צרי� להבי� )טז
ולמה  ,ואל ידבר אלקי� עמנו: מדוע לא אמרו כסדר הזה ג� אחר כ�, "עמנו"ל

שידוע שאותו דור דעה זכו , ואפשר לומר".ואל ידבר עמנו אלקי�: "אמרו
וזכו לכל מה שזכו שאר הנביאי� שבכל , למדרגות רמות ונשגבות עד אי� שיעור

שזכו להשתת� , וזכו למדרגות נעלות א� יותר ממדרגות מלאכי מעלה, הדורות
ת של כמה אלפי שא� ע� דורו, ע� כל דור ודור מ� הדורות הבאי� אחריה�

המה משתתפי� עמה� ומסייעי� לה� לעבודת הבורא ברו� הוא , שנה אחריה�
) �, )'כי סר לראות הג' ה וירא ה"ל פרשת שמות ד"י ז"להאר" ליקוטי תורה"עיי

ולכל זה זכו מכחו של משה . ולדרגה נעלה כזו אפילו המלאכי� אינ� זוכי�
שיש לדייק בלשו� , "עמנו ונשמעהדבר אתה : "ובזה מוב� מה שאמרו אליו. רבינו

שעל ידי שאנו משתתפי� , אלא כ� אמרו, ונשמע: שלא אמרו,"ונשמעה: "אמר�
היינו שנהיה נשמעי� א� אצל הדורות  – "נשמעה"אנו , ע� הדורות הבאי�

, על גודל האורות שזכו ישראל בשעת מת� תורה וידוע מספרי� .הבאי� אחרינו
ג פרשת אמור "ח(' ובזוהר הק, דו על הר סיניוביותר מה שזכה משה רבינו בעמ

זכה בזכות , ומה שזכה משה רבינו, "זיהרא עילאה"נקרא האור הזה ) קו ב
כלומר מה שאתה מדבר אתנו , "עמנו –דבר אתה : "ולכ� מתחילה אמרו, ישראל

דבר : "ובזכותנו זכית לכ� ולכ� הקדימו לומר, בשביל שאתה עמנו "עמנו"הוא 
יתבר� לא שיי� לומר ' אבל כלפי ה .לרמוז על האמור ,"עמנו"ואחר כ� , "אתה

�שעל ידו נבראו ונאצלו , ה הוא נצחי וקיי� לעולמי עד"לפי שדיבורו של הקב, כ
. ש� בשלח סה ב. בא לב ב' זוהר הק(ל "וא� על פי שאמרו חז, כל העולמות

זה  מכל מקו� ג�, "ישראל מוסיפי� כח בפמליא של מעלה): "איכה רבתי א לג
, "ואל ידבר עמנו אלקי�: "ולכ� אחר כ� אמרו, הוא רק מצד חסדו וטובו יתבר�

ומכל מקו� נרמז בכתוב ג� כ� גודל האור שזכו אז . אלקי� עמנו: ולא אמרו
, ו"סופי תיבות רל –" ו'ר עמנ'ל ידב'וא: "דכתיב, ישראל להוסי� בכל העולמות

שער מב פרק " ע$ חיי�("ת הנות� גבול וקצבה לכל העולמו, שהוא שיעור קומה
, שעל ידי ישראל נתעלו אז כל העולמות, )ישמעאל' ב בש� פרקי היכלות לר

לפי  –" ר דברו'ל אש'ו כ'הטיב): "כד, דברי� ה(למשה רבינו ' ולכ� אמר עליה� ה
  )ע"ש זי"ק מר� מהר"כ(             .    והב�, שעל יד� נתעלו אז כל העולמות

  

  )ז ,שמות כד( .נשמענעשה ו' כל אשר דבר ה
היה לה� לחשוש שמא ? האי� הקדימו ישראל ואמרו נעשה קוד� לנשמע , לכאורה

ולאחר , על כ� היה לה� מתחילה לומר נשמע, ית� לה� מצוות שלא יוכלו לעמוד בה�
אמרו ישראל , כאמור, ויש לבאר. יאמרו נעשה -מכ� א� יראו שיכולי� לעמוד בכ� 

�ומוכני� היו למסור ' לומר שישראל היו מיחדי� את הכ, "אחד' ה"תורה  בעת מת
, וכיו� שהגיעו למדריגת מסירות נפש יכלו לקבל עליה� הכל. נפש� על אמונת היחוד

לפי זה עולי� יפה דברי . דאי� שו� עיכוב מצד הגו� ולפיכ� הקדימו נעשה לנשמע
היה בכוח�  וכדי שיוב� האי�" ובאו כול� בברית יחד נעשה ונשמע אמרו כאחד"הזמר 

�' שעל ידי אמירת ה" אחד' ופתחו וענו ה: "להקדי� נעשה לנשמע ממשי� הפייט
ג� המש� . רק על ידי כ� הקדימו נעשה לנשמע, שמסרו נפש� על אמונת היחוד, אחד

בשעה ששמעו : משו� דאיתא במדרש" ברו� הנות� ליע� כח: "הזמר יתבאר על פי זה

ואמרה , תחילה התורה מבקשת רחמי� עליה�ה. פרחה נשמת�" אנכי"ישראל בסיני 
כל ? כלו� יש מל� משיא את בתו והורג אז את בני ביתו ! רבונו של עול� : לפניו

אחר : וזה כוונתו של בעל הזמר. מיד חזרה נשמת�! ?ובני� מתי� . העול� כולו שמח
אחד הוכרח הקדוש ברו� הוא להפיח בה� כוח ' שמסרו ישראל נפש� באמר� ה

  )ע"ד זי"ק מר� מהרי"כ(                                                                                    .�ולהחיות

מנחות . (ושתי הלח� שה� באות חמ�, חו� מחמ� שבתודה, כל המנחות באות מצה
על פי מה שידוע כי המצה מורה ומרמזת על , אפשר לומר רמז בזה )א"ה מ"פ

ואילו החמ$ רומז על העול� הזה שהוא עלמא , עלמא דקשוט העול� הבא שהוא
צרי� , ולפי שכל מה שמקריבי� ישראל להבורא ברו� הוא בימי� הטובי�, דשיקרא

שבזה יש לה� לישראל התקשרות , "כל המנחות באות מצה: "לכ�, להיות אמת
 המצוה היא, אבל ביו� מת� תורה. עול� הבא שהוא עלמא דקשוט –לעול� התענוג 

כי ידוע שעל שנאמרו על החסדי� והטובות שהיו לאחר מת� , להקריב דייקא חמ$
ו דורות "ה ע� אות� כ"כול� נאמרו באמת על החסד הגדול שעשה הקב, תורה

היו , אול� בכדי לעורר על אות� הדורות זכות גדולה של העתיד .שלפני מת� תורה
ואכ� בכל אות� הדורות , צריכי� שיהיה בדור� צדיק שיעורר עליה� אותה הזכות

ולפי זה מוב� המדרש . היה צדיק הדור שהיה מעורר עליה� אות� זכויות וחסדי�
ה למי שצרי� לשמור את כרמו שבמקו� אחר המרוחק "שהמשיל את הקב, האמור

שאכ� המשל דומה לנמשל שכש� שהאחד נזקק לשמור את , ממנו ואינו לפניו
ה לשמור על אות� הדורות "הקבכ� כביכול נזקק היה . כרמו שבמקו� אחר

לפי שלא היתה לה� זכות קיו� משל עצמ� אלא משל הדורות הבאי� , הקודמי�
וכמו כ� צדיקי הדור שהיו באות� הדורות , שלא היו בזמנ� ובדורותיה�, אחריה�

נזקקי� היו לשמר� ולעורר עליה� אותה זכות גדולה של הדורות הבאי� , הקודמי�
ה לשמר� "שוב לא נזקק הקב, הדורות שלאחר מת� תורהוכיו� שהגיעו  .אחריה�
וכמו , כי אלו הדורות יש לה� זכות קיו� משל עצמ� בזכות התורה וקיומה, מרחוק

ולעורר עליה� זכות של הדורות , כ� אי� צדיקי אלו הדורות נזקקי� לשמר� מרחוק
שמור לי : "ה אומר לצדיק הדור"אלא מעתה כ� הוא שהקב, הבאי� אחריה�

ולא , מכח של עתה –" שמור מצוותי וחיה: "מקרוב הדא הא דכתיב –" שמור ל�וא
�  )ע"ש זי"ק מר� מהר"כ(                                                .  והב�, מכח של לאחר זמ

אחד ברו� הנות� ' ופתחו וענו ה, נעשה ונשמע אמרו כאחד,, ובאו כול� בברית יחד
משפטי� ' דהנה בפר, ע לפרש החרוז"ד זי"ר מר� מהרי"ושמעתי מאאמו. ליע" כח

ויכתוב משה ) "ז, ש� ד(כ "ואח, "נעשה' את כל אשר דבר ה"כתוב קוד� ) ג, כד(
ויב� מזבח תחת ההר ושתי� עשרה מצבה לשני� עשר שבטי ', וגו' את כל דברי ה

נעשה ' ויאמרו כל אשר דבר ה, ויקח ספר הברית ויקרא באזני הע�' ישראל וגו
כ אמרו נעשה "ואח, ודקדקו המפרשי� למה מקוד� לא אמרו רק נעשה, "ונשמע
ואליבא דרבנ� נת� משה רבינו , א� העני� בזה דאיתא במכילתא פלוגתא. ונשמע

והרמז בזה דהנה איתא בקדמוני� א� שבפועל , ב מצבה"ה לכל שבט ושבט י"ע
, ל בכל הקדושותאבל על ידי קדושת התורה כל אחד נכל, גבולות בעולמו' חלק ה

ועל כ� נת� משה , ובמצוות שאי אפשר לקיימ�, ובקדושת כהונה לויה ומלכות
. לרמז כי כל שבט נכלל בקדושת כל השבטי�, ב מצבות"ה לכל שבט י"רבינו ע
�ב "וכשראו שכל שבט היה לו י, מקוד� לא אמרו רק נעשה הכונה בפועל, ועל כ
וראו וזכו לקדושת , באזני הע� וג� ויקח משה את ספר הברית ויקרא, מצבות
שעל ידי שמיעת התורה יזכו לכל " נעשה ונשמע' כל אשר דבר ה"אמרו , התורה

, י ספר הברית"ע" ובאו כול� בברית יחד"וזהו . ג מצוות"הקדושות וכל התרי
ויש לפרש ג� . ל"ק ז"אד, כ"שאמרו נעשה ונשמע אח" נעשה ונשמע אמרו כאחד"

וג� יומא , ק שבת קודש יומא דאורייתא"בזוההמש� החרוז הסמו� ואיתא 
, כי אז יומא דנשמתא, י שבת קודש יש שייכות ע� כל התורה"והנה ע, דנשמתא

דבר בקדשו בהר המור "וזהו . ומצד הנשמה נשמת ישראל ה� אחדות הקדושה
וכל פקודיו יחד "וממילא , שנצטוו על שבת קודש" יו� השביעי זכור ושמור

ויש לפרש . מישראל חלק בכל התורה ובכל מצוות התורה שיש לכל אחד" לגמור
דכולי עלמא בשבת נתנה ) "ב, פו(שבת ' דאיתא במס, כ החרוז השני בדר� זה"ג

וכתיב הת� ויאמר משה , כתיב הכא זכור את יו� השבת לקדשו, תורה לישראל
א� , מה להל� בעיצומו של יו�, אל הע� זכור את היו� הזה אשר יצאת� ממצרי�

�ל דמהאי טעמא "וי, ק שבת יומא דאורייתא"ואיתא בזוה, "בעיצומו של יו� כא
והנה כגו� . היה מת� תורה בשבת קודש להמשי� על יו� השבת קדושת התורה

שכשמגיע למצות כיבוד אב וא� , הכל בזמנו, באופ� אחר' וכדו, כבוד אב וא�
. קדושהק כולל התורה והכל אחדות ד"אבל שב, וכ� אחרת, מקיי� מצוה זו

�אבל , הג� דבעצומו של יו� רק מצות זכור את יו� השבת לקדשו, וממילא מוב
ועל , ק מקדושת כל התורה"וממילא נמש� על שב, ק כולל כל התורה"כיו� ששב

שעל ידי התורה נתאחדו כל , "נעשה ונשמע אמרו כאחד"כ� אחר שאמר 
א� " זכור ושמוריו� השביעי , דבר בקדשו בהר המור"ממשי� הפייט� , הקדושות

כי התורה אחדות " וכל פקודיו יחד לגמור", רק זאת אמר בעצומו של יו�] א�[
שמקיימי� אותה , והוי כמו שכל התורה כולה נאמרה בעצומו של יו�, הקדושה

  )ע"א זי"ק מר� מהר"כ(                                .כמו שבת קודש

  משל ונמשל על שבועות
ביאור על מאמר  בונה של תורהאוי לה� לבריות מעל

ויקרא (' כו' לא מאסתי�') רמז תרעה, ויקרא כו(הילקוט 
שא� לא , זו ספר תורה, מה נשתייר לה� לישראל, )מד, כו

מה הורו לנו . 'היה קיי� לא היו משוני� מכל העמי� כלו�
משל , והנראה. ועוד אי� הדברי� רמוזי� בכתוב. בזה

לעשות מלאכתו לבעל מלאכה שנתמנה לחצר המל� 
. ונתנו לו דירה מיוחדת וארוחתו ארוחת תמיד, בתמידות

לימי� נפל למשכב וחלה זמ� רב וג� נתמעטה פרנסתו 

ע� כל זה לא כלתה לתכלית והיו בני ביתו , מכמות שהיה
לימי� בקשו . מוכרי� כלי� ובגדי� להמציא מחיית�

שמעוני , ויקרא לה� אביה� ויאמר, למכור כלי מלאכתו
כי כל זמ� שיש בידי הכלי , חלילה לכ� מלעשות זאת ,בני

אני ניכר לעיני , מלאכה השייכי� למלאכתו המפוארה
רק לעת עתה אני חולה , כול� כי אני בעל מלאכה זאת

וראוי אנכי לשבת ולדור בדירה זאת וג� לארוחתי יכלכלו 
לא כ� א� אמכור את , אותי בטוב לב מצד הרחמנות

ר שאני בעל מלאכה ואז יוציאו הכלי� אז במה יהיה ניכ
אנחנו , כל זמ� שהתורה אצלינו ,הנמשל אותי ג� מהדירה

לא כ� , משוני� מכל ע� ומצויני� להקרא בש� ישראל
וכי מה נשתייר ', כו' לא מאסתי�'וזהו . ו"בהעדר התורה ח

. והב�' לה� אלא זו התורה שא� לא כ� לא היו משוני�
יו� ויו� בת קול  בכל'והוא מאמר רבי יהושע ב� לוי 

יוצאת מהר חורב ומכרזת ואומרת אוי לה� לבריות 
  )בחוקותי, משלי יעקב להמגיד מדובנא(       . 'מעלבונה של תורה

 ה



  על שבועות י�סיפור
נגזרה גזרה מ� השמי� על מושב  ע"זי' ט הק"בימי הבעש

�ע את "זי' ט הק"קרא אליו הבעש, אחד של ישראל לכליו
וטכס עצה , קהת' מרדכי ור' תרי� רחבריו הצדיקי� הנס

ע עשה עליית "זי' ט הק"והבעש. כיצד לבטל את הגזרה
בהילוכו . וראה כי כבר נגזרה גזרה ואי� להשיב, נשמה

, ראה בהיכל אחד אור גדול ביותר, בחזרה דר� ההיכלות
שהוא גומר , התבונ� וראה כי זהו היכלו של איש כפרי אחד

ואותיות התהלי� , את התהלי� חמש פעמי� בכל יו�
ע אל הכפרי "זי' ט הק"נסע הבעש, מתנוצצות בהיכל זה

אלו היית יודע שבעול� הבא של� תוכל : ואמר לו, הזה
א� : השיב הכפרי? להציל ישוב מישראל היית עושה זאת

אני נותנו במתנה להצלת אותו ישוב , יש לי עול� הבא
 ע"זי' ט הק"חסיד אחד היה אצל הבעש ונתבטלה הגזרה

והתפרנס , אבל ירא שמי� גדול, והוא איש פשוט והמוני
") החופר" ("הערשל גרעבער", מיגיע כפיו בחפירת בארות

מיו� עמדו על דעתו היה נזהר , זה היה שמו בפי כל
את בני , אלא ע� מלח ומי�, מלאכול את פתו באיזה דבר

אבל הוא עצמו לא , ביתו היה מכלכל במזונות כפי יכלתו
פירוש , היה בקי בספר תהלי� בעל פה .טע� טע� בשר

, ובכמה מקומות לא ידע הפירוש כלל, המלות ידע בדוחק
בעת מלאכתו , אבל היה חוזר על אותיות של התהלי� תמיד

יש " הערשל גרעבער"ע "זי' ט הק"ואמר הבעש, ובעת הילוכו
ב היה איש מסכ� "כי בשנת קי נמצא כתוב .לו דעה למעלה

והיה , יודע ספר לבד פשוטי המקראולא היה כל כ� , וחסיד
תו� שלושי� יו� לפטירתו בא , זק� ונפטר בשיבה טובה

בחלו� לחכ� אחד מופלג ונדמה לו שהיה עומד לפניו 
�וספר קט� בזרועו אמר לו החסיד האינ� האיש , בתכריכי

, אמר לו כ� דברת אני הוא, אשר קברנו אות� ביו� פלוני
ובאתי , ו ספר תהלי�אמר לו ומה הספר הזה ביד� אמר ל

להזהיר� שתזהיר את בני הישוב ההוא שהייתי דר בו 
כי כלתה עליה� , שיבריחו עצמ� מ� העיר וימלטו את נפש�

כי כל עוד שהייתי דר בו בחיי ששלמתי וגמרתי ספרי , הרע

תהלי� בכל יו� זה כמה שני� בזכות זה האריכו בשלוה 
ויהי בבוקר . ומעתה אי� מי שיגי� עליה�, וניצולו עד הנה

ותפע� רוחו של אותו חסיד ושלח שליח מיוחד לש� 
במכתב והזהיר� והנה מקצת� היראי� דברי החסיד נמלטו 

ולא , ומקצת� נתייאשו מ� הפורענות ונשארו ש�, וניצולו
ומיו� ההוא ' השגיחו בדברי החסיד עד שפגעה בה� יד ה

ששמע החסיד דבר זה לא נמנע מלומר ספר תהלי� בכל 
כי מי שהוא רגיל ודש בו , על כ� אל תרפה יד� ממנו שבוע

וכמה נגעי� , בספר תהלי� הוא דוחה כל מיני פורעניות
מעליו ומעל בני ביתו ומעל משפחתו ומכל בני דורו ומגלגל 
עליו ועליה� כל מיני שפע ורחמי� וחסדי� טובות ברכות 

  . אשרי הזוכה ומזכה את הרבי� עד כא� לשונו, והצלחות
  )המל�עמק (  

, ב"ק פ"ע אבד"� ברבי זי"ק מהר"לפני הגה מעשה שהיה
, ע בעל קדושת לוי"ק מברדיטשוב זי"שבא אצלו בלילה הגה

ע אז "שייגע א' � ברבי דברי התוס"ק מהר"ושאל אותו הגה
והוא הקדוש בעל ) לפני השיעור ליו� המחרת(בלילה 

כגו� , קדושת לוי התחיל לרו$ בהחדר ולומר מזמורי תהלי�
בני ' האר$ ומלואה ומזמור לדוד הבו לה' וד מזמור להלד

� ברבי "ונבהל המהר', האמיתי בתוס' ומיד הגיד הפי, אלי�
' בעניו כמתעתע כי מה זה אמירת תהלי� להבנת פי' והי

ק בעל קדושת לוי כי בעלי "והגיד לו הגה', דברי התוס
קדושת נשמותיה� רמוזי� במזמורי ) רוב� ככול�(' התוס

מי המה ' כ כאשר ראה מיד בתוס"ע, פסוקיה�תהלי� ו
הגיד מזמורי , דבריה�' פיבעלי המימרא אשר שאל אותו 

ז המשי� קדושת "ועי, תהלי� אשר ש� שורש נשמותיה�
ויש להבי� קצת במקצת יע� , לדבריה�' נשמת� וידע מיד פי

שהוא שורש , ע"מזמורי תהלי� בכלל� ה� מדוד מלכנו זי
פ הוא "והתורה שבע, פ קרינ� לה"תורה שבע, ת פה"המלכו

וזהו , ק"בעיקר לפלפל ולסלסל לעיי� ולחדש כמבואר בסה
ע לפלפל "זי' דר� הקודש שיסדו אבותינו בעלי התוס

 .'כ שורש נשמותיה� בתהלי� כנז"ע, ס"בעומק סוגיות הש

בעיר של מתנגדי�  ע"זושא זי' פע� אחת היה הרבי ר
ו מתנגד אחד אחר התפלה שאל ל, והתפלל ש� בהתלהבות

, והשיבו כ�, א� יכול לשאול אותו תוספות שקשה לו מאוד
זושא ' ק הרבי ר"ויקח הרה', ושאל לו את הפשט בהתוס

כ אמר לו הפשט "ואח, ספר תהלי� ואמר קפיטל אחד
�ויתפלא האיש מאוד כי הוא כבר היה אצל הרבה , הנכו

והוא , ההוא' לומדי� אשר נבוכו לדעת הפשט הנכו� בהתוס
י אמירת קאפיטל תהלי� "רק ע, זושא בשו� יגיעה' בי רהר

�הנה , זושא' ק הרבי ר"ויאמר לו הרה, ידע להשיב על נכו
כ "נ בעלי תוספות וע"כנגד� יש ק, נ קפיטל�"בתהלי� יש ק

ז השגתי הפשט "ועי' אמרתי הקפיטל ששיי� לאותו התוס
�בזמנו יצאה גזירת  ע"ד זי"ק מר� מהרי"מסופר על כ  .הנכו

הרבי נסע , מלכות על הרבני� לעמוד למבח� ממשלתיה
איש לויתו בנסיעה הזאת . ללבוב להשתדל לפני שר המל�

כאשר באו אל משרד . ל"דוד שרייבר ז' היה הגביר הנודע ר
? מה נאמר ומה נדבר: ק מר�"דוד את כ' הממשלה שאל ר

ע "אלימל� זי' ענה לו הרבי יש אתי ספר תהלי� של הרבי ר
. כל ספר תהלי� ובזה באו לפני השר המושל ונאמר קוד�

כאשר הציע הרבי את בקשתו לפני שר המדינה לבטל את 
הלא הרבני� צריכי� , אי אפשר הדבר: אמר לו השר, הגזירה

וזאת היא , ולהיות בעלי השכלה, לדעת שפת המדינה
א� השר ירצה לבנות : על זה החזיר לו הרבי במשל. טובת�

זמי� מהנדסי� שיודעי� את מרכבה חדשה הלא בודאי י
וכ� ! ולא יזמי� לעבודה הזאת סנדלרי� או חייטי�, המלאכה

א� הוא לטובת הרבני� הלא מ� הדי� , הוא לעניי� זה
ולא לקחת , מה שטוב עבור�, שצריכי� להתייע$ עמה�

. שאיננו לא רב ולא דיי�, עצתו של הברו� שמעלקי הורבי$
 .בטל את הגזירהוהבטיח לו ל, המשל מצא ח� בעיני השר

שכאשר בא הברו� הורבי$ אל השר שנית הוכיח ומספרי� 
אי� יכולת לומר על הרבי מבעלזא שהוא : ואמר, אותו השר

�ונוכחתי , הלא אני בעצמי שוחחתי אתו כשעה שלימה, בטל
  .שהוא חכ� ופקח ג� במילי דעלמא

  יומא דהילולא
  ד"א תתקכ"סיו ב' ה נעי� זמירות ישראל ו"דוד המל& ע

אחד מארבעה שמתו  –נולד לאביו ישי  ה"ע דוד המל�
, .)ב צא"ב(ולאמו נצבת בת עדאל ) ה"שבת נ(בעטיו של נחש 

מצד  .בנו בכורו של יהודה –מזרע פר$ . ד"אלפי� תתנ' בשנת ב
ה "אול� כשהראה זאת הקב, ראוי למות מיד ע� לידתו מזלו היה

�לכ� נאמר  ,הפריש משנותיו ונת� לו שבעי� שנה, לאד� הראשו
ויהיו כל ימי אד� אשר חי תשע מאות שנה ושלשי� : "בו באד�

ללמדנו שהיה צרי� לחיות אל� שנה ) ה, בראשית ה" (שנה וימות
שאברה� ) ב, א קסח"ק ח"זוה(והא דאיתא .[;)ש בראשית"ילקו(

ח שנה ויוס� הצדיק "שני� ויעקב אבינו כ' ה נת� לדוד ה"אבינו ע
ר למה הוצרכו ג� "וא� כבר נת� לו אדה, שנה' וביחד ע, ז שנה"ל

והוא לא חי , מ שנה"וא� כבר נתנו לו היה לו לחיות ק; ה� לתת
ותירצו המפרשי� דשבעי� שנה של אד� הראשו� . "'אלא ע

ולכ� האבות , ה"ואינ� מועילי� לדוד המל� ע, נפגמו –כשחטא 
ולא , ה לא היה יש� כלל"אי נמי שדוד המל� ע. 'ויוס� נתנו לו ע

שני� ' שנה מ� הימי� וע' נמצא שחי ע, ע� טע� מיתהט
ה "וכ). מערכת ד אות ו(א "מדבר קדמות להחיד –" מהלילות

תהלי� (ומפרש בזה הפסוק , ק מבוטשאטש"להגה" תהלה לדוד"ב
שג� הלילות נחשבו לו  –ימי� על ימי מל� תוסי� ) "ז, סא

ו כמו דור שנותי: וזהו, שנה' פעמי� ע' ל כאילו חי ב"והו... כימי�
  "].ודור

והימי� אשר מל� דוד על . "ב� שלשי� שנה דוד במלכו
, שבע שני� –על יהודה  –ישראל ארבעי� שנה בחברו� מל� 

מלכי� " (שלשי� ושלש שנה –על כל ישראל  –ובירושלי� מל� 
ש "עיי: ברכות ג(בשינה  מעול� לא עבר עליו חצות לילה ).יא, ב' א

, :)סוכה כו(ששי� נשימות  –ת הסוס שינתו היתה כשינ). סדר יומו
מפני שהשינה היא , בהישמרו כל ימיו שלא יטע� טע� המות

לא היה ' יחי' ומפני מעלתו שהוא בבחי, אחד מששי� מ� המות
נשימות פחות אחד עוד נקרא ' כי עד ס, יש� רק ששי� נשימות

חיבר את  ת"בגודל אהבתו ודביקותו אל השי .).ק ויגש רז"זוה(' חי'
שירות ותשבחות אשר אמר כששרתה עליו , זמירות, התהלי� ספר

  .).פסחי� קיז(שכינה 
יו� . שבעי� שנה מיו� ליו�מש� שנות חייו עלי אדמות 

בזמ� , היתה בחג השבועות שחל בשבת –הוא לידתו  –פטירתו 
ירושלמי ביצה (ל "וכה אמרו רז. ד"אלפי� תתקכ' שנת ב, המנחה

אחר -ה מת בעצרת "וד המל� עד): "ג"ב ה"חגיגה פ, ד"ב ה"פ
והיו כל ישראל אונני� ולא היו יכולי� . שהתחילו להקריב שלמי�

 "להקריב עד למחר כל הזבחי� לרוב שהיו לה� והקריבו למחר
כנגדו , כל מה שאמר דוד בספרו, רבי יוד� בש� רבי יהודה אמר".

   )מדרש שוחר טוב(     ".  וכנגד כל ישראל וכנגד כל העתי� אמרו
וכי חשב ). ה, תהלי� סא(' אגורה באהל� עולמי�: "ודאמר ד"

שיהו אומרי� משמי : ר יהודה"אלא א. דוד שהוא חי לעולמי�
פ שאתה "אע, חיי�: ה"אמר לו הקב. בבתי כנסיות ובתי מדרשות

אלא על כל קרב� וקרב� , שמ� זז מתו� ביתי לעול� אי�, מת
ה "אמר הקב אלא, ולא עוד... מזכירי� אות� ואומרי� שירי� משל�

פ ששלמה בנ� בונה "אע, הואיל ואתה חשבת לבנות בית המקדש
מזמור שיר : שנאמר, על שמ� אני קורא אותו ואני כותבו, אותו

  ).חר טובומדרש ש(                                  ..."חנוכת הבית לדוד
, באלי� שירי� ותושבח� דקאמר דוד, תא חזי ק"איתא בזוה

הו ברוח בגי� דכל, אית בהו� רזי� ומילי� עילאי� ברזי דחכמתא
והוה אמר , דהוה שרא רוח קדישא עליה דדוד, קודשא אתאמרו

, בא וראה: תרגו�. כלהו ברזי דחכמתא אתאמרו, כ"ובג, שירתא
יש בה� סודות ודברי� , באלו שירות ותשבחות שאמר דוד

שרוח , אמרו ברוח הקודשנעליוני� בסודות החכמה משו� שכול� 
כ� כול� ברוח הקודש  ועל, הקודש היה שורה על דוד ואמר שירה

  ) הסול�: תרגו� ..ק וישלח קעט"זוה.  (נאמרו
ראשי תיבות " )ג, דברי� לג(דברותי� 'שא מ'רגל� י'כו ל'ת

לומר ל� כל ', תורה צוה לנו משה מורשה'וסמי� ליה ', תלי�'
ולכ� יש , כאילו קיי� כל התורה כולה, האומר תלי� בכל יו�

  ".  י תורהבתלי� חמשה ספרי� כנגד חמשה חומש
  ) ת"רבינו אפרי� עה' פי(

מי שחשקה נפשו לדבקה בו יתבר�  :'ה הק"איתא בשל
ל "וכבר אמרו רבותינו ז, אז ידבק עצמו בספר תהלי�, ובשבחיו

ה שיאמרו זמירותיו בבתי כנסיות ובתי "שהתפלל דוד המל� ע
, כי אי� לנו דבר גדול יותר מספר תהלי� שכלול מ� הכל, מדרשות

ורבי� מזמורי� ה� של בקשות , � להש� יתבר�מרבי� שבחי
. ה ברוח הקודש"השכיל דוד המל� ע' מחילה וסליחה והכח מיד ה

כי כבר , והאומר תהלי� הוא כמתפלל והוא ג� כ� כעוסק בתורה
ה שיהיו מקבלי� שכר הקוראי� בתהלי� "ביקש דוד המל� ע

' א מס"איתא במהרש. כעוסקי� בעומקי התורה בנגעי� ואהלות
איתא  "לפי שספר תהילי� כולו יראת שמי�"ה סליק "ד .ז יט"ע

וידבק מאד בשירות ותשבחות של  ה"ל' סק "מהדו י"ת נוב"בשו
שזה דבר גדול להלהיב בלב האד� אהבת הבורא , ה"דוד המל� ע

שיר חדש ' שירו לה איתא בנוע� אלימל� בליקוטי שושני� .ה"ב
יב כהלכה לאות� יש להש, )א, תהלי� קמט(תהלתו בקהל חסידי� 

שאינ� יודעי� האי� נענה אד� בתפלתו בהתפללו על חולה והוא 
הרי הוא כמו השתנות חלילה אצל הבורא הפשוט , נתרפא

רק , באמת מפי עליו� לא תצא הרעות, א� העני� הוא. האמיתי
חטא הוא נפסק  חמתומ, האד� הוא מקושר בכל העולמות

ואחר שבא הצדיק , ל"מהקשר עליו� ונופל בעני� חולי רע ר
ולכ� , הוא מקשר את האד� הזה בשרשו כבתחילה, ומתפלל

', כמו נפתולי וכו, כי תפילה הוא מלשו� התקשרות, נקראת תפילה
כי יש , ולפעמי� אי� מועילו תפלה חלילה, ונמצא ממילא מתרפא

, תהלה' ואז צרי� לקשרו בעול� הגדול הנק, עליו קטרוג חלילה
כי ש� הוא רק אור ', יו תהל אור וכוכי תהלת הוא מלשו� ואחר

גדול ואי� כח בדי� לקטרג ש� והוא רחמי� גמורי� וש� נמחק 
שיכולי� לפעול ביד� , ולכ� נקראי� שירי דוד מלכנו תהלי�. הכל

תהלתו בקהל ' כו' וזהו שירו לה. הכל ואי� שט� ואי� פגע רע
עני� התהלה הוא ביד החסידי� המתחסדי� ע� , פירוש, חסידי�

  .ונ�ק
בני ' י ע� ה"וכאשר אחינו ב )נצבי�' פ(איתא באוהב ישראל 

ועושי� ' אל חי נותני� לב� לזה וצועקי� במר נפש� אל ה
ואומרי� שירות ותשבחות למל� אל , תשובה בלבב של� ובאמת

ועל ידי הזמירות היכולת ביד� לזמר , חי וקי� ברעותא דלבא
את השושנה  עריצי� ולהכרית כל החוחי� והקוצי� הסובבי�

בבעלה כביכול ומקבלת ' ז מתייחדת המלכות הק"ועי, העליונה
העליוני� ומשפעת חסדי� ורחמי� ' שפע ורב טוב מהספירות הק

ה "והנה נודע כי דוד המל� ע .י לתתא"וכל חדו וכל ברכאי� להכנס
א� דוד ', וסיהרא עליאה קדישא וכו' וסוד המלוכה הק' היה בבחי

נת� אל לבבו לתק� ' בסוד המלוכה הק ה שנשמתו היתה"המל� ע
ועל ידי תשבחותיו וזמירותיו הנעימי� הכרית כל , בחייו מדריגתו

הקליפות והחיצוני� הסובבי� להקדושה ובפרט כל מלכות אדו� 
ויהי כל אדו� עבדי� לדוד והסיר מה� ) יד, ב ח-שמואל(ש "וכמ

  .ש� המלוכה מכל וכל
ה חיבר "וע שדהעיד חיי שרה' איתא בדגל מחנה אפרי� פ

נמצא כלול , ספר תהלי� חמשה ספרי� נגד חמשה חומשי תורה
מ ויאמרו "ד, והיינו כשבאו עליו צרות, וגנוז בו כל התורה כולה

תהלי� שהסתכל באותיות ) פרק(אז חיבר קאפיטל ', הזיפי� וכו
י זה איזה אור מ� התורה "ונתגלה לו ע, ותיבות של אותו הצרה

 ו



תהלי� שבוודאי יש כנגדו איזה פרשת מ� וחיבר כנגדו קאפיטל 
  .התורה

על כמה דברי� שצריכי�  ח"איתא במדרש פנחס אות כ
ק "צוה הרה, או על כמה הרפתקאות, כמו פרנסה וכדומה, לאד�

ע לומר כל התהלי� מרישא לסיפא בלי "רבי פנחס מקארי$ זי
רק אחר , אפילו שלא לומר היהי רצו� בי� ספר לספר, שו� הפסק

לכ� יש , ופע� אחת אמר כי הוא מהיכל המשיח. התהלי� גמר כל
, מכינויי השכינה' וצפור הוא א, � צפור"� מזמורי� כנגד ק"בו ק

  .דהיינו שהשכינה מסתתרת ש�
מי ימלל : אמר ע"יחיאל מיכל מזלאטשוב זי' ק הרבי ר"הרה
רצה , :)ביצה יב(לשו� מוללי� מלילות , )ב, תהלי� קו(' גבורות ה

, שבר ויפרר הגבורות והדיני� מי שישמיע כל תהלתומי י, לומר
שעל ידי אמירת כל התהלי� יוכל לבטל כל הדיני� והגבורות 

  .שבעול�
ה היה "דוד המל� ע" משפטי�' איתא במאור ושמש פ

על , מתפלל על כל העניני� שצריכי� ישראל עד ביאת משיחנו
על פרנסת� , ועל הבריאי� שלא יחלו, החולי� שיתרפאו

  ".   ולבטל מה� כל הגזרות קשות, רכושיתב
ה היה עושה "דוד המל� ע" עקב' איתא בישמח ישראל פ

וכול� יכולי� למצוא את , ספר תהלי� עבור כל סוגי בני אד�
תהלי� : (וזהו שאמר. א"עצמ� בספר תהלי� עד ביאת הגואל בב

ויבר� כל בשר ש� קדשו לעול� , ידבר פי' תהלת ה'): כא, קמה
  ".   מצב שיהיהבכל  –' ועד

קול ' על פסוק שמע ה ע"שמעתי מפי גיסי השפת אמת זי
ה ביקש רחמי� שיתקבלו תפלת "שמרע, יהודה זהו ספר תהלי�

ל מה שביקש דוד "ובכ� י, ק"כלל ישראל על ידי התהלי� עכל
נגעי� בכלומד ' ת שמי שיעתיר תהלי� יהי"ה מהשי"המל� ע

איזה פסוקי תהלי� ואהלות שיוכל איש ישראל להוושע על ידי 
ק "דאיתא בזוה, בלב נשבר שלא יצטר� להתייסר ביסורי�

כ� פעל כח זה , ולא באורח דינא' חובתי' אורייתא מודיעת לי
בתהלי� שיוכל כל אחד מישראל למצוא איזה פסוק תהלי� 

לו ' ה בעצמו לא הי"דהמע, ששיי� לנשמתו כגו� פשעי אני אדע
, תהלי� קמ(פסוק ולבי חלל על ) ה ז"ע(ל "ו כדרש חז"פשעי� ח

רק הכי� ופעל שכשגיע אד� לפסוק זה ירגיש פשעיו וימס , )כב
  )שפתי צדיק(              .   לבו כמי� לפני בוח� כליות יתבר� שמו

ה תיק� "הנה יעקב אבינו ע ויגש' איתא בתשואת ח� פ
�ו "במה שאמר ט, בחינתו שהיה נגד אמצע העול� בהיותו אצל לב

ובזה שבר כל , )ר פסח"ב(רש כדאיתא במד, שיר המעלות
ולזה ג� עתה אמירת תהלי� הוא סוד , הקליפות שבבחינתו

וכמו ששמעתי מפי החסיד המפורס� המנוח , המתקת הדיני�
ל מאניפאלי שביאר הפסוק מי "ר משול� זוסמא� זצוק"מוהר

מלשו� מוללי� , ופי מלת ימלל, ישמיע כל תהלתו' ימלל גבורות ה
מי , הפסוק' ופי, וא עני� פירוד והמתקהשה, :)ביצה יב(מלילות 

שיאמר כל , מי שישמיע כל תהלתו, יכול למלל ולפרד הגבורות
  .     ח"כ ודפח"ע, תהלי� בפע� אחת
רבי שמעתי בש� הרב הקדוש " באר משה"מובא בספר 

 –" כי דליתני' ארוממ� ה"אמר דוד המל�  ,ע"אהר� מקרלי� זי
על שעשיתני דלת ' רוממ� הא, כלומר, מלשו� דלת ופתח" דליתני"

לעלות כל התפילות , לפתוח על ידי שערי שמי� העליוני�, ופתח
ולהוריד כל מיני שפע טוב , של ישראל במש� כל הדורות למרו�

הרגיל , ל"ר אביגדור קרא ז"בש� מהרא "עוד כתב החיד לישראל
דוחה כל מיני פורעניות וכמה פגעי� רעי� מעליו , בספר תהלי�

ומגלגל עליו , ומעל כל בני דורו, ומעל משפחתו, יתוומעל בני ב
  ועליה� כל מיני שפע ברכות וטובות והצלחות

י מה שכתוב "עפ, לומר תהלי� בחג השבועות מנהג ישראל
שכל המחלוקות , ע"באור המאיר לשבועות בש� המגיד הקדוש זי

, ועל זה אומרי� תהלי�, נמשכות ממחלוקת מלכות בית דוד
וממילא , ו מקבלי� עלינו את מלכות בית דודלהראות כי אנחנ

ראויי� לקבלת , ונהיה כאיש אחד בלב אחד, תפסקנה המחלוקות
נכו� ללמוד ") אמרי חנו�.     (ה"התורה ולצמיחת קר� דוד המל� ע

ה היתה מנוחתו ביו� "כי דוד המל� ע ,התהלי� ביו� חג השבועות
לרצו� ביותר והיו� הקדוש יומא דהילולא דיליה עוד יעלו , הזה

  ) א"עבודת הקודש להחיד(                              ".     אמירת תהלותיו
ל במקו� גילה ש� תהא "אמרו חז )'תהילי� ב.(וגילו ברעדה

רעדה כי בגשמי מקו� שיש יראה אי� גילה ובמקו� שיש גילה 
ת נמצא במקו� יראה יש אהבה "א בעבודת השי"אי� יראה כ

  )ע"זי' ט הק"בעש(                                                     . וגילה
תהלי� . (חסד יסובבנהו' טח בהרבי� מכאובי� לרשע והבו

מכאובי� , יש לדקדק הלא פעמי� רבות רואי� אנו ההיפ� )לב
הרשע א� א� יהיה בידו כל , אלא ביאר? לצדיק וטובות לרשע

אי אפשר שלא יבוא לידו לפעמי� איזה מכה בממונו , ההצלחות
וכשהמכות באות עליו אז בשרו עליו יכאב ונפשו . בגופו ובניו

לא כ� . י אינו סובל המכה ההיא הבאה עליו במקרהכ, עליו תאבל
וכל , היודע שאי� מקרה בעול� והכל בהשגחה עליונה' הבוטח בה

אז הג� , הייסורי� ה� לטובתו להטיב אחריתו ולנכות עונות
הכל נחשב אצלו לחסד " חסד יסובבנהו" –שיבואו עליו מכאובי� 

� לבוטח נמצא שג� לרשע וג. ולרחמי� ואי� מתרע� כלל ועיקר
ואצל , "מכאובי�" –אול� אצל הרשע הכל ה� , באי� יסורי�

  )עוללות אפרי�(                           ".    חסדי�"הבוטח הכל ה� 
ואגב יבואר המש�  )ו"תהילי� ל. .(יתיצב על דר� לא טוב

אי� פחד אלקי� לנגד עיניו ' הפסוקי� נאו� פשע לרשע וגו
 ת פחד ממנו כי החליק אליו בעיניו שיהיה"והטע� שסילק השי

ל שישיג וימצא "הכל חלק וישר בעיניו כדי למצוא עונו לשנוא ר
ת לשנוא אותו הרשע וסילק הבחירה "העו� ויהיה מקו� להשי

ל שאינו טועה לומר על רע טוב רק "דברי פיו או� ומרמה ר. ממנו
ל ג� כשעולה לפעמי� "במרמה חדל להשכיל להיטיב ר

דר� טוב במחשבתו להשכיל להיטיב שיחקור וישכיל א� הוא 
להיטיב מיד חדל ומונע פ� ישוב או� יחשוב על משכבו כי האד� 

ת מ� האד� דרכי עבודת "נקרא עולה  ויורד כי לפעמי� מונע השי
כדי שיטריח יותר ויקבל שכר ואז או� יחשוב על משכבו ' ה

ת לענוש "� כשרוצה השי"דשמעתי ממורי טע� שכתב הרמב
כ אי� "קשה מורי אלרשע יזדמ� לו איזה חטא כדי שיענש וה

בחירה ותיר$ כי החיות רצוא ושוב ונקרא קטנות וגדלות וכשהוא 
ש בע$ חיי� "וכמ' בקטנות עלול לעבירה בסוד אי� אד� עובר וכו

כ החטא והעונש והעונש באי� כאחד וזה שכתב או� "בסופו א
יחשוב על משכבו בקטנות יתיצב על דר� לא טוב מהיפ� מעשה 

ומעשה הרשעי� חוש� לאור כמו  הצדיקי� שה� אור לחש�
שכתוב במכילתא מסירת המ� בפני אחשורוש שחשב פרעה 

עד ' לצדיק מרישא לסיפא שניצל אברה� בזכות ישמעאל וכו
ש רע לא ימאס וככה עושי� "עמלק הצדיק וישראל בהיפ� וז

   'ש יתיצב על דר� לא טוב וגו"הרשעי� בכל דור להיפ� וז
)�  )תולדות יעקב יוס

שמעתי  )ז"תהילי� ל. .(עדי גבר כוננו ודרכו יחפ�מצ' מה
ה ואמר על אות� אנשי� הנוסעי� "שביאר פ' ט הק"בש� הבעש

לאר$ מרחקי� בסחורות וכדומה המרחיקי� נדוד לא מחשבותיו 
מחשבותיה� מדמי� בנפש� שכל עצמ� ע� דר� נסיעת� ' ית

לאר$ מרחקי� בעבור הרבות זהב וכס� חלו� סחורת� ולזה המה 
א הוא יודע "צצי� רגליה� ובאמת הוא יתבר� לא כ� ידמה כמק

לתק� ענינו יותר ממנו ולפעמי� יש לו לאד� ככר לח� באר$ 
מרחקי� הנוגע אל בחינתו והוא צרי� לאכול אותו כבר דוקא 
באותו מקו� ובשעה הזאת או לשתות מלא לוגמיו מי� במקו� 

כמה מאות  ההוא ולכוונה הנזכר מצעדי גבר כוננו להרחיק נדוד
פרסאות בכדי להשלי� את נפשו ע� זה הככר לח� ושתות מי� 

א לאחד ממשרתיו העברי� א� "ולפעמי� אפילו אליו לא יגיע כ
יש לו ש� פת לח� וקיתו� מי� ולהיות שאי� ידו משגת לנהוג 
נסיעה למקו� רחוק כזה זאת הגורמת רצו� לבעליו לנהוג דר� 

דו למלאות כרסו מלח� נסיעתו דייקא למקו� ההוא בעבור עב
המזומ� לו ש� ושתות מימיו הנוגעי� אליו כי כ� גזרה חכמתו 
יתבר� הצרי� להשלמות נפשו לקב$ חלקיה� המה אחת מדרכי 

מצעדי גבר כוננו שנוהג איזה נסיעה ' אל לזה רומז הכתוב מה
כאשר גזרה חכמתו להשלמות ' למקו� רחוק הכל הוא מאתו ית

הוא האד� לא כ� ידמה ולבבו לא כ� ו' נפשו באחת מסבותיו ית
יחשוב כי א� ודרכו דייקא יחפ$ לנהוג נסיעה ובסחורה וכדומה 

  )אור המאיר(                                    .  שכוח לוח לבו' ומאת ה
וקשה למה יבקשהו  )ז"תהילי� ל. .('ראיתי רשע ערי� וגו

לרשע שכבר איננו וביאר כי אחריו יקו� רשע יותר גרוע ממנו 
ל דכתב "ע ונ"זי' ט הק"ש� הבעשח ב"ולכ� יבקשהו לראשו� ודפח

ר אחד בסתר ואחד בגלוי וצרי� יותר "מיני יצה' האלשי� דיש ב
  )תולדות יעקב יוס�(               .ר שהוא בסתר"שמירה מזה היצה

מי ששולח ' פי )ה"תהילי� נ. .(שלח ידיו בשלומיו חלל בריתו
ידיו בשלומי אמוני ישראל היינו שמדבר דברי דופי על הצדיקי� 

  )ע"זי' ט הק"בעש(                     .� שפג� בבריתחלל בריתו סימ
ויש לדקדק  )ב"תהילי� ס. .('חסד כי אתה תשל� וגו' ול� ה

. א� הוא משל� לאיש כמעשהו מהו החסד עמו שמקשה הגמרא
י מה שאמר התנא אל תהיו כעבדי� המשמשי� "ואפשר לומר עפ

מ לעבד אצל האדו� וא� העבד "מ לקבל פרס והוא מד"את הרב ע
אוי ישל� לו שכרו משל� אבל זאת לא יעלה עובד את אדוניו כר

על לב שו� אד� שא� א� יעבוד האדו� עצמו עבודת עבד 
פ א� העבד "שישל� שכרו לעבדו עבור זה וזה שטיות גדול ועכ

מ שלא לקבל פרס ודי לו "פ ע"עושה כ� ומשמש ע� הרב יהיה עכ
והנה ידוע שהאד� מעורב מטוב ורע . שאינו עובד את הרב בעצמו

ש "ר כמ"זה כי הגו� הוא מסטרא דמסאבא חלקיו דהיצהולבד 
ממעל והנה החלק ' ובחטא יחמתני אמי והנשמה היא חלק אלוק

ת וזה המשמש את הרב "הטוב והנשמה הוא העובד עבודת השי

והעבד המשמש את הרב ' בעצמו הוא העובד אלוק' כי חלק אלוק
דה י שזה נקרא עבו"שיעבוד עבודה המוטל עליו על העבד ואעפ

פ לא תהיה זאת במחשבתו "גרועה שאי� העבד עובד כלו� עכ
ה ברחמיו וחסדיו הוא "ז אבל הקדוש ב"ובדעתו לקבל שכר ע

הוא ' י שאינ� עובדי� אותו רק מאתו ית"משל� לעבדו אעפ
י שהאיש "חסד כי אתה תשל� לאיש אעפ' וזה ול� ה. עבודתו

כמו  כ משל� לאיש כמעשהו"אינו עושה כלו� מפאת עצמו אעפ
  )ע"זי' ט הק"בעש(       .  שהיה העבד עושה בעצמו וזה חסד גדול

ד ששמעתי "ע )ו"תהילי� ס.(אמרו לאלקי� מה נורא מעשי�
הפסוק פ� יהרגוני על דבר אשתי כי בעלות ' ה פי"ממורי זללה

לאד� מחשבות רעות אז דני� אותו וכאשר נפלה עליו מורא ופחד 
. ח"כל פועלי או� ודפח ז נעשה יחוד נורא ויראה ואז יתפרדו"עי

ל כאשר עולה במחשבתו מחשבות רעות אז "הכתוב הנ' וזה פי
אלקי� די� ועצה יעוצה אמרו ' ידע שדני� אותו שהוא בחי

י יראה ופחד שנפלה עליו "ל מה נורא מעשי� כי ע"לאלקי� הנ
י "ז נעשה יחוד נורא ע� יראה שהוא מלכות המקנ� בעשיה וע"עי

ה יחוד נורא ע� מעשי� אז יתפרדו כל הדעת נעש' מה שהוא בחי
  . ש ברוב עז� יכחשו ל� אויבי� והב�"פועלי או� וז

                                        )�  )תולדות יעקב יוס
הנה דמרוב ענותנותו  )ח"תהילי� ס.(א� תשכבו� בי� שפתי�

שמצד שפלותו אינו מאמי� ' של אד� גור� שנתרחק מעבודת ה
 י תפלתו ותורתו שפע אל כל העולמות וג�"כי האד� גור� ע

י תורתו ותפלתו שאלו היה מאמי� זה כמה "המלאכי� נזוני� ע
ת בשמחה וביראה מרוב כל והיה נזהר בכל אותה "היה עובד השי

תנועה ומלה לאמרה כדקא יאות וג� לתת לב אל מה שאמר דוד 
ה שומר ושוקד על "ה א� תשכבו� בי� שפתי� שהקב"המל� ע

וא� . ר"ושפתי האד� לנושקה כשהיא אומרה בתורה ותפלה בד
ישי� אל לבו בודאי מי הוא זה האיש אשר לא יאחזנו רתת וזיע 
שהמל� גדול ונורא שוקד ושומר על שפתיו של אד� נבזה וחדל 

' זכריה גר� חורב� וכו' ל ענותנותו של ר"אישי� והוא מעי� שאחז
כ� האד� ראוי לשו� לב ולומר כי היא סל� מוצב ארצה וראשו 

ועסקיו ודבוריו עושה רוש� למעלה  מגיע השמימה וכל תנועותיו
כ כשחושב "ש משא"בודאי יזהר בכל דרכיו ועסקיו שיהיו לש

האד� מה אני ספו� לפני� או לתק� למעלה ולמטה שיהיה נרש� 
. עסקי למעלה ובזה הול� בשרירות לבו ויאמר א� שלו� יהיה לי

ממש ' י מעשיו הטובי� הוא דבוק בו ית"א כל אד� ע"ובאמת ז
י שהוא רחו� למטה נתעורר מדה זו של "לכת בדרכיו ועש וה"וכמ

ל ממ� "ש דע מה למעלה ממ� ר"רחו� למעלה בכל העולמות וכמ
ש ונת� ל� "תדע איזה מדה שנתעורר ב� כ� הוא למעלה וז

  )ע"זי' ט הק"בעש(                                        .   רחמי� ורחמ�
שיזקי� הדבר ' פי )א"תהילי� ע(. אל תשליכני לעת זקנה

חלישות בכל אברי אד� מחמת שתש אצלי כי כמו הזקנה גור� 
כ "כחותיו ולחלוחית ומרוצת הדמי� המחיה את האד� כמו

ברוחניות שדבר יש� וזק� אי� לו בו תענוג וחיות כלל ולא כ� דבר 
  )ע"זי' ט הק"בעש(                                                      . חדש

ז גלות "ל כי בעוה"ר )ט"תהילי� ע. (שמו את ירושלי� לעיי�
מר כשבא כלו. באה לעול� בשביל ששמו את ירושלי� לעיי�

לאד� איזה יראה או איזה שלמות ממעשה המצוה בא לו מזה 
גבהות וזה שמו את ירושלי� יראה של� שיהיה לעיי� לשו� גל 
גבוה וגדול וא� עושה איזה עובדא כמו תורה ותפלה וכיוצא 

ר רק כמנג� עלי נבל וזה "עושה אותה לנבל וכנור כלומר בלא דו
ש מאכל לעו� "וז. ותו שעבודה שלו הול� אל הקליפ"גור� ח

השמי� שה� הקליפות הנקראי� כ� ומי גור� זה מחמת שעובד 
  . ש נבלת עבד� מאכל לעו� השמי�"עבודה שלו בנבל וז

   )ע"זי' ט הק"בעש(
א "כמו שא' פי )ד"תהילי� פ(. אלהי�' כי שמש ומג� ה

י מג� ומס� המבדיל "להסתכל בשמש מגודל בהירותו א� לא ע
מש שיוכלו חלושי הראות ליהנות מאורו שהוא המג� בעד אור הש

ה אורו רב מאד מגודל אור בהירותו לכ� הוצר� "ה ב"כ� הש� הוי
לצמצמו ולהגביה לו מתו� שש� אלהי� בגימטריא הטבע שהוא 

' ה מוציא חמה מנרתקה פי"ל לעתיד לבוא הקב"ש רז"המג� וז
ה הנקרא שמש מנרתקה שהוא ש� "שלעתיד לבוא יוציא ש� הוי

ימטריא הטבע שעתה הוא מלובש בתוכו צדיקי� אלהי� ג
מתרפאי� בה שיקוי� בה� והיו עיני� רואות את מורי� ויהיה 
הנהגה עמה� למעלה מהטבע ויוכלו לקבל בהירותו ברחמיו 

' ש הנביא ה"הגדולי� אבל לא כ� הרשעי� אלא מתלהטי� כמ
ה "הוי' ז כשיוציא ה"ר עכ"מדה' י שהוא ה"כגבור יצא כלומר אעפ

ד "תקה ילבש נק� כגבור שיתהפ� מדת הרחמי� למהמנר
  )ע"זי' ט הק"בעש(                . הכה כל בכור' ש וה"להרשעי� כמ

כי הנה אומ�  )ט"תהילי� פ. (דבר� נצב בשמי�' לעול� ה
ד העושה כלי דר� משל הצור� לוקח שברי חתיכות כס� "בו

ועושה מה� כלי יפה ונאה עד מאד הנה ודאי בעת עשית הכלי 

 ז



  הרב החסידי הנדיב הנכבד "ע נודב
  מונטריאל א"שליט בוי�' יעקב יחזקי' ר

  'הק חג השבועות זמ� מת� תורתינו לרגל
  התורה ולומדיה' לכ

  ל "ז שמואל משה' ח ר"בת הרה פייגא צירל מרת ל"זדוד  'ח ר"בת הרה ה"ע  דאנאסתר הי מרתוזוגתו האשה החשובה  ל"ז מרדכי יהודה' ח ר"ב� הרה ל"ז שמואל משה' ח ר"הרה  נ"לע
  י בני משפחת� החשובה שיחיו"הונצחו ע .ד"ג הי"סיו תש' ש ה"שנספו עקה ל"ז שמואל משה 'ח ר"ב� הרהל  "ז יצחק שלמה 'ח ר"הרה

   הרב החסידי הנדיב הנכבד "ע נודב
  פארק-בורו א"שליט אברה� יעקב דייטש' ר

  'הק השבועות זמ� מת� תורתינולרגל חג 
  התורה ולומדיה' לכ

  הרב החסידי הנדיב הנכבד "ע נודב
  פארק -בורו א"שליט שלמה אביגדור איגל' ר

  'הק חג השבועות זמ� מת� תורתינו לרגל
  התורה ולומדיה' לכ

ופעולות מעשי ידיו וכח הפועל בנפעל להיות על  הניח בו חכמתו
ידו נעשה הכלי אבל אחר גמר פעולתו ועשית הכלי על תכונתו 
ואי� להאומ� אשר עשאו שו� מחשבה ושו� עשיה עוד עליו והכלי 
עומד תמיד על מעמדו בלתי השגחת וראית פני האומ� כי הוא 

יתו כ אחר גמר עש"עשה הכלי יש מיש משברי כס� כלי נאה וע
אינו צרי� עוד להאומ� כי עיקרו היה במציאות קוד� שבא ליד 

�ש לעולמי עולמי� כי הוא ברא "לא כ� באומנות אלהינו ית. האומ
כל העולמות יש מאי� וקוד� הבריאה לא היה במציאות כלל שו� 
נברא ונמצא ג� אחר בריאת� חלילה א� יסתלק השגחת בורא� 

מות כמו שהיו קוד� מה� א� על רגע כמימרא היו כל העול
בריאת� והיה לאפ� ואי� ממש ועיקר חיות� וקיומ� הוא בכח 

ש בבריאת� והמה אותיות התורה "ה וב"הראשו� שהניח בוראני ב
אשר בה� ברא את עולמו דר� משל מאמר יהי רקיע בתו� המי� 

הנה באותיות אלו נתהוה הרקיע ועד עתה האותיות האלו ה� ' וגו
שמי� ושמי השמי� ואלמלי יצויר העדר ה� חיות� וקיומ� של ה

שפע חיות האותיות משמי� ברגע אחד תיכ� ומיד יחזיר� לכמו 
כ בכל העולמות "שהיו ואי� ולאפס ממש והיו כלא היו וכמ

דבר� נצב ' וזה שאמר הכתוב לעול� ה. שלמעלה ושלמטה
בשמי� כלומר דבר� אשר דברת בבריאת השמי� להיות אומרו 

ועומד בשמי� להיות על ידו קיו� השמי�  יהי עד הנה הוא נצב
  ).ע"זי' ט הק"בעש(                                                  . ח"ודפח

שמעתי  )ט"תהילי� פ(. על מה שוא בראת כל בני אד�
ה על מה שוא "ר להקב"ז ששאל היצה"ה באור ע"ממורי זללה

ר שהוא שוא מאחר "בראת ששאל זאת על עצמו למה נברא היצה
אד� שיש  ה כל בני"שיש חכמי מוסר מי ישמע לו והשיבו הקב

ש "דוגמת חכמי המוסר חכמי� להרע בא זה ומבטל דברי זה וז
  )תולדות יעקב יוס�(                               . ח"כל בני אד� ודפח

ה 'כ'ל'ע ה"י זי"כתב הארח "תהילי� צ. (כל האר�'הריעו לה 
ל שלהליכה "ע שר"ט זי"האר$ ואמר הבעש'כל ' 'לה'הריעו 'ת "ר

אחד הוא זו צרי� לשבר כל ארציות וחומריות ונת� לנו מנסה 
ר לנסותנו בה כמו שמנסי� התינוק בהלכה והוא מקשה "היצה

ומבלבל הפשיטות להשיבנו לדר� עיקו� וכשאנו חכמי� ואי� אנו 
ת תענוג גדול כמשל ב� נחמד "מניחי� אותו לנצחנו אז יש להשי

וחרי$ שיש לאביו תענוג כשהאורח מנסהו ומקשה והב� אינו מניח 
�תולדות יעקב יוס(                                          . ע להנצח"א(  

שצרי� האד� להיות ' פי )ג"תהילי� ק( .גבורי כח עושי דברו
ל כשבא אל הדבור צרי� "במדרגה זו שהדבור יהיה לו עשיה ר

מדרגות כי תחלה צרי� להיות בבינה לחשוב אי� ' ליל� לו דר� ז
כ דר� התפארות "כ צרי� להיות דר� אהבה ויראה ואח"לדבר ואח

פי� האותיות ואז כשהוא רוצה שתהיה תיבה שלמה אז מצטר
כ צרי� להיות דר� נצוח שמנצח "מתפארי� לדבר כ� ואח

האותיות אחרי� שנענוע המוצאות מנצח אות� ומדבר הדבר 
כ הרוצה לצאת דר� "כ צרי� להיות דר� הוד ואח"הצרי� לו ואח

יסוד דהיינו כשמחשבתו דבוק לדבורו הוא נקרא יסוד שהוא 
והוא מלכות והוא  כ בא דר� הפה"דבקות המחשבה בדבור ואח

מדרגה התחתונה וצרי� האד� להיות במדרגה זו שיהיה דבורו 
  )ע"זי' ט הק"בעש(                                      . נחשב לו למעשה

ל "י )ט"תהילי� קי.( .ואתהלכה ברחבה כי פקודי� דרשתי
ר "ל אז הוא בסוד מצרי� היינו מצ"בזה כי כשהנשמה בגלות רח

ה "שהקב� כי חכמה וחיי� נקרא י� והוא צמצו� בסוד גלות וכ"י
גואל אותה מ� הגבול ומצר לבחינת רחוב והרחבה והיינו שמקדש 

ז הוא יוצא "ה כביכול ועי"כל חושיו ונעשה כסא מרכבה להקב
והוא שאמר דוד . מהמצר וגבול ובא לבחינת נחלה בלי מצרי�

' ה ואתהלכה ברחבה כי פקודי� דרשתי שהלכתי בבחי"המל� ע
ני שפקודי� לשו� חסרו� מצר וגבול והיינו מפ' רחבה ולא בבחי

מקו� שהוא חסר ממ� כביכול ' כמו ולא נפקד ממנו איש פי
ש� דרשתי� באות� המדות ' שהיה צמצו� ולא נתגלה בו כבודו ית

והמקומות שהיו רחוקי� ממ� ש� דרשתי� עד שמצאתי וראיתי 
' התגלות כבוד� ג� ש� ולית אתר פנוי ממ� כמו ויבר� דוד את ה

ה שהראה דוד בחוש לעיני "ז זללה"עתי מאאושמ. לעיני כל הקהל
כל הקהל שמלא כל האר$ כבודו ולית אתר פנוי מיניה ובמה 

' ל� ה' הגדולה והגבורה וגו' הראה לכל במה שאמר ל� ה
ה שרש כל "הממלכה ואז ראו הכל אפילו המו� ע� כי הקב

הדברי� והוית� וזה דרשתי� לשו� דרש כמו מי שדורש איזה 
ו עולה יפה ונראה חסר איזה תיבות והוא ממלא פסוק שענינו אינ

ה אפילו "אותו ומראה בפירושיו שאינו חסר כלו� כ� אמר דהע
במקו� שהיה נראה לפני המו� ע� שאתה חסר וזה סוד הצמצו� 
ש� הראיתי גדולת� והתגלות כבוד� ולכ� זכיתי בעצמי שיצאתי 

  )דגל מחנה אפרי�(           .מ� המצר והצמצו� ואתהלכה ברחבה
העני�  )ט"תהילי� קי. (י דרכי ואשיבה רגלי אל עדותי�חשבת

ל שיהיה בהטוב "כי אי� צדיק באר$ אשר יעשה טוב ולא יחטא ר
א ובאר כי "ההוא אשר יעשה מבלי שו� פניה וחטא זה א

כ "ר משא"כשיעשה טוב בלי שו� דבר רע מתגרה בו היצה
 ר מניחו והול� לו ואז נגמר"ר שיש בו חלק היצה"כשרואה היצה

ש ישראל גנבי� ה� כי צרי� לגנוב "וז. כ"הדבר ויעשה לשמה אח
ל בכל דבר "ש חשבתי דרכי ר"וז. ר בכל דבר מצוה"דעת היצה

כ "מצוה או קדושה בתחלה חשבתי דרכי להנאתי הגשמי ואח
אל עדותי� . ל ההרגל שהרגיל אצלי שלא לשמה"ואשיבה רגלי ר

תועלתי הגשמי ל ל"ש חצות לילה אקו� ר"וז. ל שעשיתי לשמה"ר
א אלא חצות לילה אקו� "ש א"כי מיד שיתעורר משנתו לש

   .לצרכי ואז בדבר הטבע יכול לגבור על הטבע שינת חצות
  )ע"זי' ט הק"בעש(                                           

העני�  )ט"תהילי� קי(. לי קוו רשעי� לאבדני עדותי� אתבונ�
ה חיבר תהלי� חמשה ספרי� נגד "הוא כי ידוע שדוד המל� ע

גנוז וכלול בו כל התורה כולה והיינו  חמשה חומשי תורה נמצא
כשבאו עליו צרות אז חבר קפיטל תהלי� שהסתכל באותיות 

ז איזה אור מהתורה וחיבר "ותיבות של אותה הצרה ונתגלה לו עי
ש "וז. כנגדו קפיטל תהלי� שבודאי יש כנגדו איזו פרשה מהתורה

לי קוו רשעי� לאבדני קוו לשו� אסיפה היינו שנתאספו עלי 
ז נתגלה לי אור "ז עדותי� אתבונ� היינו שעי"י� לאבדני ועירשע

י יראהו נפלאות מתורתו מתו� "התורה והעדות אבל בקש שהש

ר והרחבה והיה בדיחא דמלכא ואמר מלתא דבדיחותא לכל "נ
תכלה ראיתי ק$ אבל רחבה מצות� מאד וכשתרצה להראות לי 

   את� והב� ו אי� ק$ לצרות ומי יוכל ש"י צרות יהיה ח"תורת� ע
  ).דגל מחנה אפרי�(                             

 ).,ט"תהלי� קי(. לעול� לא אשכח פקודי� כי ב� חייתני
דהנה יש לבאר מה שמצינו שהתורה נקראת תורת חיי� כמבואר "

' כי באור פני� נתת לנו תורת חיי�' –שלו� - ע בברכת שי�"בשמו
ר "א:) שבת פח(דהנה מצינו בגמרא . חיי� ה� למוצאיה� –' כו

ה יצאה נשמת� של "כל דיבור שיצא מפי הקביהושע ב� לוי 
כיו� שבדבור אחד יצאה ', נפשי יצאה בדברו'שנאמר , ישראל

 �ה טל שעתיד להחיות "הוריד הקב? דיבור שני היכ� קבלו –נשמת
דהנה עיקר קבלת התורה ומצות הוא מסירות נפש .... 'בו מתי� וכו

) לב, ויקרא כב(ל בפסוק "כמו שדרשו רז, על קדוש הש�
שמתחלה צרי� האד� ', מקדשכ�' י כי אני ה"ונקדשתי בתו� בנ'

כ באה הקדושה "לקבל עליו עול מלכות שמי� במסירות נפש ואח
וזה פירוש  'וכו) כ אמור"תו(' מקדשכ�' אני ד': וזהו, י"על בנ

 –' לעול� לא אשכח פקודי� כי ב� חייתני': הפסוק שהתחלנו
ולזה לא שלטה בו , ה היה מטל התורה"שהחיות של דוד המל� ע

  ) תפארת שלמה שבועות(".   כ� יקוי� בכל ישראל אמ�, כלל השכחה
וקשה א� כבר עשה  )ה"תהילי� קמ( .'רצו� יראיו יעשה וגו

איפכא  פ"רצו� יראיו מה צרי� עוד לשמוע שועת� ולהושיע� ועכ
ה כי "ובאר מורי זללה. ל ששומע שועת� ורצו� יראיו יעשה"הול

ששומע לכל הקוראי� אותו או לטובה או לרעה ' מצינו מדתו ית
כ "ת א"ל גנבא אפומא דמחתרתא רחמנא קריא וכ"ו כמאחז"ח

מה הפרש יש בי� צדיק לרשע ובאר כי יש הפרש גדול ביניה� כי 
כ שנתפס על גנבתו חוזר "הגנב נשמע תפלתו שיוכל לגנוב ואח

כ הצדיק "ושוב לא נענה מאחר שבחר בזה משא' וקורא לו ית
' מ ה"שאי� זה לטובתו מכ' פלל על איזה דבר ג� שיודע ההמת

כ כשרואה שאי� זה "ש רצו� יראיו יעשה ואח"וז. עושה מבוקשו
שועת� ישמע ויושיע� ' ואז ברחמיו ית' טובתו חוזר וקורא לה

  )תולדות יעקב יוס�(                                       . ח"מ ודפח"מכ
שביקש דוד מאת .) שבת ל(בגמרא  אודות פטירתו מסופר

גזרה היא : ה"ואמר לו הקב..." קצי ומדת ימי' ה הודיעני: "ה"הקב
: רק הודיעו לבסו�...". מלפני שאי� מודיעי� קצו של בשר וד�

ומני אז היה יושב ועוסק בתורה בכל שבת במש� , "בשבת תמות"
כשהגיע זמנו להיפטר לא היה מלא� המות יכול לו . כל היו�

נע את הל� לבוסתנו ונע, מה עשה". דלא פסק פומיה מגירסא"
, וכשיצא דוד לראות סיבת הרעש, האילנות להשמיע קול רעש

   .ש"עיי, "ואישתיק ונח נפשיה, נשברה המדריגה מתחתיו
' ובקשו את ד): "ה, הושע ג(שנאמר , לעתיד לבוא ימלו� דוד

): ב, פקודי רלב' ק פר"זוה(ואמרו ', וגו" אלקיה� ואת דוד מלכ�
ודוד יהא מלכא , )ז"והמל� בע-(דוד איהו הוה מלכא בהאי עלמא 

והוא אשר עתיד לבר� על הכוס )". ל"ימלו� לעתי-(לזמנא דאתי 
ה לעשות סעודה לצדיקי� ביו� שיגמל "עתיד הקב"כאשר 

   :).פסחי� קיט..." (חסדו

  

 

  

  ל"ז שטייישראל חיי� רובינ' ח ר"הרה  נ"לע
  ל"זדוד ' ח ר"ב� הרה

  א"א טבת תשע"ע  כ"נלב
 ה"ע  צפורה מרי� מרתוזוגתו האשה החשובה 

  ה.ב.צ.נ.ת ל"ז מנח� הלל 'ח ר"בת הרה

 

  

  

  לעילוי נשמת

  ל"ז דוד יוס( אונגר 'ח ר"הרה
  ל"ז אברה� יהודה 'ח  ר"ב� הרה
  נ זוגתו האשה החשובה"ולע

 ל"זיוס(  'ח ר"ה  בת הרה"ע רבקהמרת 

  

  

  ה"עגיטל  האשה החשובה מרת נ"לע
  ל"ז צבי 'ח ר"בת הרה

  ה.ב.צ.נ.ת  ו אייר"כנפטרה 
  י בנה"הונצחה ע

 א"שליט חיי� צבי פויגל' ח ר"הרה

  

  לעילוי נשמת
  ל"זצ משה אדלר צ רבי"הגה

  ל"זצ יוס( רבי צ"ב� הגהטורדא  ד"אב
  א"ח שבט תשע"ע ר"נלבטורדא  ד"אב

  ה.ב.צ.נ.ת
 

  

  

  ל"ז ר דוב יעקובובי*ישכ' ח ר"הגה נ"לע
  ל"זצוק שמעו יחזקאלרבי  ד וואדקערט"צ גאב"ב� הגה

  ל"ז אליעזר צבי' רח  "הרהנ "ולע

  נ האשה החשובה"ל ולע"ז נת בנימי' ח ר"ב� הרה

  ל"ז יוס( מאיר 'ח ר"ה בת הרה"ע הענדיל מרת
  

  לעילוי נשמת
  ל"זצ יהושע  בריסק' ר צ "הגה

  ל"זצ אהר צבי 'צ ר"ב� הגה
� בריסק"� ומהרא"י מהר"ק טשעקא ר"דאב  

  ע"סיו� תש' ע ח"נלב
  

  
  

  ה"עמלכה  האשה החשובה מרת נ"לע
  ל"ז אהר עקיבא 'ח ר"בת הרה

  ה.ב.צ.נ.א  ת"ד שבט תשע"נפטרה כ
  י בנה"הונצחה ע

 א"שליט יוס( לעוי' ח ר"הרה

  

  

  ה"ע רבקה פיגלא האשה החשובה מרת  נ"לע
  ל"ז שמחה בונ� בוי� 'ח ר"בת הגה

  א"אשת שיבדלחט

  א"שליט שלמה אביגדור איגל 'ח ר"הרה
  י בני המשפחה שיחיו"הונצחה ע, ע"ניס� תש' נפטרה כ

 

  לעילוי נשמת

  ל"ז פנחס זעליג 'ח ר"הרה
  ל"זהושע אברה� י 'ח  ר"ב� הרה

  וי בנ"הונצח ע ד"סיו� תשנ' ע ה"נלב
  א"שליט משה בלייכפלד' ח ר"הרה

 

  
  

  ל"ז מנח� צבי 'ח ר"הרה ל ב�"ז אליעזר 'ח ר"הרה נ"לע

  ה"עשיינדל  וזוגתו  האשה החשובה מרת

  א"שליטמשה  'ח ר"א הרה"בת שיבדלחט

  א"שליט אשר שטיסל 'ח ר"י בנ� הרה"הונצחו ע
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 ה.ב.צ.נ.ב ת"ל נפטרה בליל חג השבועות תשס"יוס( ז' ח ר"ה בת הרה"לעלוי נשמת האשה החשובה מרת רבקה אונגר ע

  ה"ע בריינדל' חימרת  האשה החשובה לעלוי נשמת

  ל"ז אשר אנשיל הלוי פרגר' ח ר"בת הרה
  ט"סיו� ערב שבועות תשס' נפטרה ה

  ל"זצ שמחה בונ� קלייח המפואר רבי "אשת הרה
  ראש הקהל דקהל מחזיקי הדת דחסידי בעלזא

  י בנה"ט הונצחה ע"נפטרה ערב שבועות תשס
 דתר הנהלת קהל מחזיקי ה"יוא "שליט מנח� קליי' ח ר"הרה

  

  ,ח המפואר נודע בשערי� צדקת פזרונו"הרה לעלוי נשמת
  ראש וראשו� לכל דבר שבקדושה כל ימיו השתעשע

  בלימוד התורה בעיו� ובסברות עמוקות וישרות
  ל"ז דוב בערל קארניאל' ג ר"בהרה יצחק' ר ר"מוה

  ט"סיו� תשס' ע ד"שווי� נלב- מצירי 
 י בניו החשובי� שיחיו"הונצח ע

  האשה החשובה לעלוי נשמת
  ה"ע רבקה החימרת 

  ל"ז 'שמואל ארי' ח ר"בת הרה
   ט סיו�"נפטרה י

  שיחיו משפחת ברגר י "עהונצחה 

 ח


