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)(øòæééä òùéãéà ïéà èéé÷âéèëòì êàñà àã æéà
מדברי רבינו שליט"א בסיום מס' קידושין

)(.å"ô÷ ÷ìá ÷"äåæ

æåðâä øöåà

ריש מס' אבות( משה קיבל תורה מסיני ,דסיני מרמז על

ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם .איתא בגמרא

שפלות כידוע ,ור"ל דע"י ענותנותו זכה שתנתן התורה על

)סנהדירן ז( אלו כלי הדיינים ,מקל רצועה שופר וסנדל,

ידו ,וזה יהי' פירוש רש"י מה הראשונים מסיני דא"א לזכות

ולכאורה למה צריך להביא את כל אלו ,הלא די' בצרה

לתורה אלא אם הוא עניו ושפל בבחי' סיני ,אף המתקת

בשעתה .אם יצטרכו לעונש רק צריך שיהי' תמיד לפני בנ"י

הדינים הוא עם עניוות ושפלות בבחי' סיני.

שיש בחינת דין בעולם ,וע"כ יראו לעשות רע ,ולא יבא

)('á ïîéñ

מגדלות מרחקים

)(ë"÷ñ 'à 'éñ

עליהם דין ,וזהו ואלה המשפטים אשר תשים "לפניהם" ולא

עליהם ,וצריך כלי הדיינים ,כדי שהבע"ד יראו מה שמונח
לפניהם ויראו לסרב נגד הדין ויצייתי.

)(ë"÷ñ

אך אם יום או יומיים יוקם לא יקם כי כספו הוא .נ"ל

)('á ïîéñ

לפרשו דמי שבכל השנה אינו שם על לבו להתפלל כראוי,

סידורו של שבת שורש ו' ענף א'

רק בראש השנה וביוה"כ ,אז לא יוקם במעמדו ,וזה יהי'

ביאור הפסוק אך "יום" היינו יוה"כ או "יומיים" היינו ראש

אשר תשים לפניהם .פרש"י לא תעלה ע"ד וכו' ואינו

השנה "יוקם" יעמוד להתפלל כראוי ,אפ"ה "לא יוקם" על

מטריח עצמי להבינם וכו' לכך נאמר וכו' כשלחן הערוך

מעמדו ע"י תפלתו "כי כספו הוא" כי כל מגמת תפלתו הוא

ומוכן לאכול לפני בנ"א ,איתא במס' פסחים ר"ש העמסוני

בשביל הכסף היינו עניני גשמיים.

הי' דורש כל אתין שבתורה כיון שהגיע לאת ד' אלקיך תירא

פירש ,עד שבא רבי עקיבא ודרש לרבות תלמידי חכמים,
ולכאורה קשה למה לא פירש כשהגיע לואהבת את ד'

אלקיך ,ותו קשה למה לא פירשו כרבי עקיבא ,וי"ל

ד"באהבה" ידע לדרוש לרבות ת"ח אבל ב"יראה" לא רצה

לדרוש ,דבלא דרשה ג"כ צריך להיות מורא תלמיד חכם,

דס"ל כרבי יהודה אשר תשים לפניהם "אלו כלי הדיינים"

ובוודאי יראו מתלמיד חכם ,אך ר"ע דדרש לפניהם להסביר

פנים להם לתלמידים עד שיבינו שפיר בעי קרא לדרוש לירא

מתלמיד חכם.

לחמי תודה

))(â"é ÷"ñ íù

)(à"÷ñ

)(ç"÷ñ íù

)(â"î÷ ïîéñ

נחל קדומים

)(â"ë ïîéñ

ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרו .הענין כי מאד מאד

)(à"ìø ïîéñ óåñ

חייב האדם להזהר בכל תנועה ותנועה לבל יחטא ואשם

)(æ"ë÷ñ íù

אפילו בחטא כל דהו ,כי גם חצי שיעור חזי לאיצטרופי ויבא

)(å"÷ñ

ח"ו לידי איסור שלם ,וז"פ הפסוק "ובכל" אשר אמרתי

אליכם תשמרו ,דהנה תיבת "כל" אתי לרבויי חצי שיעור,

)('ä ïîéñ

ע"ד דאיתא ביומא )דף ע"ג ע"ב( אמר ר' יוחנן חצי שיעור
אסור מן התורה ויליף לה מדכתיב כל חלב וגו' לרבות חצי

)('ä ïîéñå 'â ïîéñ

שיעור ,ועל זאת בא הכתוב להזהיר "ובכל אשר אמרתי
אליכם אפילו חצי שיעור ונדנוד עבירה כל שהוא תשמרו.

)('ã úåà å"èø 'éñá

דברי יואל

ואלה המשפטים וגו' .איתא במדרש הה"ד מגיד דבריו

ליעקב וגו' ,נ"ל לפרשו דהנה קיי"ל )קידושין כ (.כל הקונה

ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם .פירש"י ז"ל ואלה

ע"ע כקונה אדון לעצמו שנא' כי טוב לו עמך ,והקונה ע"ע

מוסיף על הראשונים ,מה הראשונים מסיני אף אלו מסיני.

חייב במזונות אשתו ובניו ,וגם ידוע דהשי"ת בעצמו מקיים

ויתבאר בהקדם דברי החיד"א בראש דוד שיעקב ועשו חלקו

התורה ,ומאחר דהקב"ה קנה אותנו לעבדים ,ממילא הו"ל

בשני עולמות ,יעקב נטל עולם הבא ועשו נטל עולם הזה.

כביכול כקונה אדון לעצמו ומחוייב במזונות אשתו ובניו,

וקשה דלפי זה איך מצאנו ידינו ורגלינו לעשות חיל ולאכול

והקב"ה גילה סוד זה לישראל לפני מתן תורה דהוא כביכול

חלב הארץ ,והלא יאמרו גזל הוא בידינו כי שייך כולו לעשו,

בעצמו מקיים התורה ,וממילא הי' ניקל להם לקבל התורה,

והתירוץ כי אמרו חז"ל )שבת פח (.תנאי התנה הקב"ה

בידעם שעי"ז יהי' כביכול כקונה אדון לעצמו ומחוייב

במעשה בראשית אם יקבלו ישראל התורה אתם מתקיימים,

במזונות אשתו ובניו ,אבל לאוה"ע לא גילה סוד זה ולכך

ואם לאו אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו .ואם כן אלמלא

נמנעו מלקבל התורה ,וזהו כוונת הפסוק מגיד דבריו ליעקב

קבלו ישראל התורה מוט התמוטטה הארץ ונמצא העולם (ä"ñå

חקיו ומשפטיו לישראל היינו משפטיו דייקא שהוא בעצמו

אבד ,וכאשר באו ישראל וקבלו התורה קיימו הארץ ומלואה,

מקיימם ,לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום דלהם לא

וקיי"ל )בבא מציעא כד (.דהמציל מזוטו של ים ומשלילותו

גילה רז זה ממילא נדחו לחוץ ולא קבלו את התורה.

)(â"ìñ ç"ëø 'éñ

)(è"ñùú 'éñ
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)('á ïîéñ

)à"ñ á"÷ ììë

)(á"åè ïîéñ

)('à ïîéñ

של נהר הרי אלו שלו ,עכ"ד .ומעתה כאשר בא הכתוב

ערוגת הבושם

ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם .פרש"י כל מקום

שנאמר אלה פוסל את הראשונים ואלה מוסיף על הראשונים

מה הראשונים מסיני אף אלו מסיני ,י"ל ע"פ מש"כ בנועם

אלימלך לפרש ואלה המשפטים דרומז על דינים אשר תשים

לפניהם לבטלם ולהמתיקם עיי"ש ,והנה ידוע דשפלות הוא

סגולה להמתקת הדינים ,דבאמת יש טענה טובה דא"א
לקרוץ מחומר לכבוש מלאך ,אבל אם הוא בעל גאוה אזי

בטל טענה הנ"ל .וגם ידוע מה שמפרשים )תוספות חדשים

בפרשה זו ללמדינו דיני ממונות שבין אדם לחבירו ,מתעורר

)(á"ñ÷ ïîéñ

הקושיא מה שייך לבני ישראל לעסוק בדיני ממונות ,והלא

בין כך אין להם שום חלק ונחלה בקניני עולם הזה שהרי

)(è"é 'éñ 'å ììë

כולו נפל לחלקו של עשו ,ולזה בא כמשיב ואלה מוסיף על

הראשונים ,מה הראשונים מסיני אף אלו מסיני ,פי' כשם

שקבלנו את כל התורה מסיני ,כך קבלנו מסיני כל עניני

העולם הזה ,כי על ידי קבלת התורה על הר סיני נתקיימו ÷÷"ñ â"ñ

)(à"ë 'éñ

(æ"è

שמים וארץ ,ויש לנו דין המציל מזוטו של ים ומשלילותו של

נהר דהרי אלו שלו.

)(ã ãåîòá êùîä
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בדיבורו ,שהיו מקדישים נדבותם לצרכי המשכן
הבאי'ם ,סו"ת תהיל"ם ,שבא לרמז כי בימי
השכינהI ,
I
והיו ממשיכים אז בדיבורם הקדושה ,והיה
השובבי"ם אחד מן התיקונים שיאמר הרבה תהילים.
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בדברי יואל )פ' משפטים עמוד קמה( כתב ,כי שורה על פנימיות הלב של כל אחד ואחד בשעת I
I
בילקוט אוהב ישראל מובא שהרה"ק מאפטא
דיבורו והקדשו ,ומפני זה כתיב ושכנתי בתוכם ,ר"ל
זי"ע היה נוהג להרבות באמירת תהילם בימי
מטשערנאביל שב"ק פרשת משפטים מסוגל בפרטית לתשובה בתוך הפנימיות לבבם של המתנדבים ,ומזה יש I
I
השובבי"ם ,ומשמיה דהרה"ק ר"מ
ולתיקון חטא זה ,כי הוא השבוע האחרון של ימי
 Iזי"ע מתאמרא ,שבימים אלו סגולה להתענות בע"ש השובבי"ם ,והוא גמר מתן תורה ,וגם כי בפרשת ללמוד כמה גדול כח הדיבור של בני ישראל ,הלא I
אנו רואים בהמה שהיתה חולין אם מקריבה
ובשב"ק לומר כל ספר תהילים.
בעזרה I
I
עבד עברי מרומז עניני הגאולה ,ובפרט אם הוא
היא נפסלת משום חולין שנשחטו בעזרה ,ואחר
בספר "צדה לדרך" לבעל הויגד יעקב מפאפא
שבת שמברכין בו החודש שהוא מסוגל לתיקון
 Iזצ"ל וז"ל )בערך תיקונים עמ' קי"ג( :כתב בספר בנין חטא זו כמבואר בספה"ק דשבת מברכין מסוגל שהוציא עליה הדיבור לקדשה הוא להיפך אם I
שחטה בחוץ חייב כרת ,וכן חפץ אחר הקדשו אם
יושיע )על סוגיות( שמעתי מפי איש זקן וירא שמים
שכן I
I
לחטא הידוע וכמו שאומרים בתפילת יהי רצון
נהנה בו מעל ,וכל זה הוא מחמת דיבורו ,מכל
וחסיד שאמר לי בתורת עדות ששמע מפי הרב המגיד
ויקבץ נדחינו מארבע כנפות הארץ שהכוונה בזה גם
אם האדם משבח ומפאר ומהלל בדיבורו ליוצרו I
I
מהר"א מטריסק זצוק"ל שאמר בשם אביו הרב
על הנשמות שנדחו ע"י חטא זה.
עושה רושם וכוחו גדול מאד לעשות נחת רוח
המגיד הק' מהר"ם מטשערנאביל שהוא שמע מאביו
להבורא ב"ה בדיבורו ,עכ"ד .והנה כתב בדברי I
I
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הרב המגיד הק' ר' נחום זצוקלל"ה בעל המחבר ספר
בסעודת רעוא דרעוין פ' תרומה תשי"ד אמר יחזקאל )פ' שמות( ו'אל'ה ש'מו'ת ב'נ'י י'שרא'ל I
I
מאור עינים איך ששמע מפי אליהו הנביא שהתיקון
ה'באי'ם מצרימה ,ראשי תיבות השבי"ם ,וסופי
על חטאת נעורים הוא שיעשה כל הדברים הנאמרים
רביה"ק בעל דברי יואל זי"ע טעם שהזמנים הללו
סדר תיבות תהלי"ם ,כי מסוגל לחטא הידוע ר"ל ובפרט I
I
מטה ,ובטח לא ישאר עוד שום רושם בשמים אם לא
מסוגלים לתשובה ,כי בפרשת תצוה מבואר
 Iישוב עוד לכסלה ח"ו ויתוקן הכל עם תשובתו עד הקרבנות של תמיד של שחר ותמיד של בין הערבים ,בימי השובבי"ם לומר תהלים ,עכ"ל .אמנם אם I
יעלה על לב האדם לחשוב לעצמו איזה
מקום שידו מגעת  -א .לומר כל ספר תהילים בשבת
ואמרו חז"ל )תנחומא פינחס סי"ג( דמעולם לא לן
שויות ישממהלו I
I
לאמירת תהלים שלי ,אך נוכל ליקח ראיה
קודם התפילה בלי הפסק ,ב .להתענות בשובבי"ם
אדם בירושלים ובידו עון כיצד תמיד של שחר מכפר
 Iביום ו' עש"ק ובשנת העיבור להתענות ג"כ ת"ת על עונות שנעשו בלילה תמיד של בין הערבים מכפר שמקדישים בהמה עד כמה פועל הדיבור בשמיםI ,
ויקח כל אחד לעצמו ראיה מזה עד כמה
בעש"ק ,ג .להיות ניעור בליל ו' עש"ק כל הלילה
על עונות שנעשו ביום .ואיתא בזוהר הקדוש )פ'
חשוב I
I
דיבורו אצל הקב"ה בשמים .ועל כן בשבועות הללו
ללמוד כל הלילה כל מה שיוכל ,ד .לתת צדקה בכל
תרומה דף קל (.כי בזמן שבית המקדש היה קיים,
 Iעש"ק לעני הגון עכ"ל ,ועי' בספר דברי יחזקאל פ' העשן של המערכה של אברים ופדרים המתאכלים כל כאשר צריכים אנו לתקן את נפשינו בכח הקדושה I
של תהלים ,הוסיפו גם שבועות שתים
שמות שהביא ג"כ מקצת מהנ"ל עכ"ל ספר צדה
הלילה ,היה מעכב הסט"א מלהחטיא ומלטמא את
פרשת I
I
תרומה תצוה אשר בהם אנו קורין מהקמת המשכן
לדרך.
בני אדם ,ועל דא צלותא דערבית בכל ליליא וליליא,
ורביה"ק זי"ע בברך משה )פ' שמות עמוד טו( השתא דקרבנין ומדבחין לא אשתכחו ,צלותא דא וכליו ובגדי כהונה ,שמזה רואין גודל כח הדיבור של I
I
איש הישראלי ,ואם רוצה האדם יוכל להתקרב אל
ביאר סגולת אמירת תהלים בימי השובבי"ם ,על פי
איהו לאגנא עלן מגו פחד בלילות ,עכדה"ק .עכ"פ
I
I
הקב"ה.
מה שכתב בדברי חיים )פ' נח( שעל ידי חטא חמור
השני תמידים היו מכפרים על העבירות ,ובעיקר על
I
I
הזה נכרת האדם משורש הקדושה לגמרי ח"ו ,עי"ש.
העון הזה הידוע שהוא מקושר ביום ובלילה ,וכמו
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ועל כן התיקון לזה הוא באמירת תהלים אשר סגולתו
שדרשו חז"ל )כתובות מו (.עה"פ )דברים כג י(
בספר אמרי יהודה כתב ,הענין להבין מפני מה I
I
נשגבה לחזור ולקשר את האדם אל שורש האבות
ונשמרת מכל דבר רע ,שלא יהרהר אדם ביום ויבא
כשהשנה פשוטה מתענין רק שובבי"ם .וכשהשנה
 Iלמעלה ,וכאמרינו בתפלת ראש חודש ,ובשירי דוד לידי טומאה בלילה ,כי אם יש לו לאדם הרהורים מעוברת מתענין שובבי"ם ת"ת .למה אין מתענין רק I
עבדיך הנשמעים בעירך ,אהבת עולם תביא להם
רעים ר"ל ביום הרי נגמר העון בלילה ובא
לידי ב' שבועות הלא נוסף ד' שבועות .ואפ"ל כי נודע I
I
וברית אבות לבנים תזכור ,עכ"ד.
טומאה ח"ו .עכ"פ הרי היה בנין המשכן כפרה על
שהימים שקוראין אלו הפרשיות המה מסוגלים
ומרן רבינו שליט"א האריך בס"ג פ' בשלח ישראל ,וכן מעשי הקרבנות היו כפרה גדולה על לתקן החטא הידוע .כמו שהי' במצרים תיקן הק"ל I
I
תשס"ג ,דמזמורי תהלים של דוד המלך משפיע כח
ישראל ,ולכן הוסיפו בשנת העיבור על ימי
 Iקדושה גדולה ונשגבה באיש הישראלי ,והוא מזכך השובבי"ם את השני שבועות הללו שמבואר בהם שנים .ועד מתי מתענין עד אשר קורין בפ' משפטים I
פרשת שקלים .ומסיימין לכפר על נפשותיכם.
ורומז I
I
ומטהר את האדם ,ולכוונה זו ביקש דוד המלך
מלאכת המשכן וכליו וענין הקרבנות ואז הוא זמן
שנתכפר להם החטא ע"כ מפסיקין אז מלהתענות
)ילקוט תהלים רמז תרעח( יהיו לרצון אמרי פי,
כפרה .ומה גם כי בפרשת תצוה הרי מבואר ענין
 Iשהתפלל דוד לפני הקב"ה שיעשו לדורות ויחקקו מצות הדלקת הנרות בביהמ"ק שהיה מהארת אור עוד .לכן בשנה פשוטה אין מתענין רק שובבי"ם כי I
פרשת משפטים קוראין להם לכפר כנ"ל .אבל
בשנה I
I
לדורות ,שיהו קורין בהם והוגין בהם ,ונוטלין שכר
העליון ,ונתקדשו ישראל על ידי זה בקדושה
מעוברת שנדחה פרשת שקלים ואין קורין אז לכפר
עליהם כנגעים ואהלות .כי מקצועות הללו הם
עליונה ,על כן הזמן הזה מסוגל מאד לתשובה
על נפשותיכם לכן אין מפסיקין מלהתענות ומתענין I
I
מסדר טהרות ,ומבואר בספרי קודש כי לימוד עסק
להתקדש ולהטהר.
עוד ת"ת .ובפרשה תצוה בשבת עת מנחה שקוראין
הפרשה ראשונה מתשא .ומסיימין אז לכפר על I
I
טהרו"ת הוא סגולה לטהר את האדם ,ועל זה
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התפלל דוד המלך שגם על ידי אמירת מזמורי
בסעודת רעוא דרעוין פ' תרומה תשס"ג אמר נפשותיכם .לכן מפסיקין אז לכפר על נפשותיכםI .
I
תהלים שתיקן הוא על ידי רוח הקודש ,יזכה האדם
לכן מספיקין אז מלהתענות .והבן.
כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א לפרש מה שהוסיפו בשנה
I
I
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הוא נמצא בעמק הבכא ולעולם לא יהיה לו תקומה ח"וI ,
I
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יתחזק ויאמר הלא גם ישראל שבאותו הדור של מקבלי
 ,øää úéúçúá åáöéúéå äðçîäובמס' שבת )דף פח(.
התורה היו בתחתית ההר" ,נידריגער ווי בתחתית ההר I
I
אמר רב אבדימי בר חמא בר חסא מלמד שכפה הקדוש
קען מען דאך שוין נישט זיין" ,ועם כל זה זכו לשמוע I
 Iברוך הוא עליהם את ההר כגיגית ואמר להם ,אם אתם
מקבלים התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם,
דיבורי קודש מהשי"ת ולקבל התורה ,ובזה יתחזק לבבו
אמר מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א של כל אחד לעבודת ה' שגם הוא ראוי לשמוע דיבורי I
I
רב אחא בר יעקב מכאן מודעא רבה לאורייתא .והקשה
קודש של השי"ת המעורר את בני ישראל בכל דור ודורI ,
 Iבמשנה למלך )הל' מכירה פ"י ה"א( לשיטת המרדכי
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וגם הוא ראוי לקבל התורה ולקיים מצותיה.
)גיטין נה (.דס"ל דבאונס מיתה אמרינן אגב אונסיה גמר
 Iומקני אע"ג דלא יהיב דמי ,אם כן אמאי אמרינן מכאן נתפרסם ע"י ועד להוצאת ספרי כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א  úîàáåמבואר בספרי קודש כי דיבורו של הקב"ה I
הוא נצחי ,ואותם הדיבורים שזכו בני ישראל לשמוע I
 Iמודעא רבה לאורייתא .והרשב"א )הובא בעין יעקב(
הקשה דלפי"ז למה חרבה בית מקדשינו ומפני
מפי הקב"ה הרי הוא קול גדול ולא יסף ,קול דלא פסק
בזמן שתהא עבודתם באופן פשוט בלי כוונה נכונה בלי
חטאינו כוונות ובלי מדריגות ,כשם שנתקבלה עבודתו בשעת עד היום הזה ,וכ"ק מרן אאמו"ר זללה"ה בברך משה I
I
גלינו מארצינו הא איכא טענת מודעא .אך קושיא חדא
 Iמתורצת בירך חברתה ,דכיון דהיה אונס מיתה וגמר העקידה בכוונה פשוטה בלי שום מדריגות וכוונות בפרשתן )עמוד קנא( הביא שפעם אחת היה הגה"ק I
עליונות ,עכ"ד.
ומקני ,על כן גלינו מארצינו .והאריכו עוד המפרשים
משינאווא זי"ע בשבת קודש פרשת יתרו אצל אביו ק"
התורהז I
I
 äðäåכתב א"ז זללה"ה בעצי חיים )לשבועות אות
למעניתם למה ניתנה התורה בכפיה ,וגם איזה מודעא
הדברי חיים זי"ע ,וזכה לשמוע בשעת קריאת
 Iאיכא בזה הא אין אתה בן חורין ליבטל ממנה )אבות כ( ליישב קושית התוספות )שבת פח .ד"ה כפה( למה הקולות וברקים ממעמד הר סיני ,ואמר שלא זכה לזה I
פ"ב מט"ז( ,ואין שום תירוץ להתבטל מקיום התורה
אף בחג השבועות זמן מתן תורתינו .ובודאי מי
היה כפיית ההר הא כבר הקדימו נעשה לנשמע .ותירץ
ידמה I
I
להם כי אם הגה"ק הדברי חיים קורא והגה"ק משינאווא
דזה היה כדי להגדיל הנסיון מה שקבלנו התורה הזאת,
והמצות אף שניתנה התורה בכפיה ,ואם כן מהו כוונת
 Iרב אחא בר יעקב באומרו מכאן מודעא רבה לאורייתא .ועל כן בעת ההוא בעמדינו תחת ההר לקח הקב"ה ממנו שומע בודאי שזוכים לשמוע דיבורי קודש וקולות I
כל המדריגות אשר השגנו בקרבנו לפני הר סיני ,ועל עת
 øàáúéåבהקדם מה שכתב א"ז זללה"ה בקדושת
וברקים ממתן תורה .אך הגה"ק משינאווא זללה"ה
גילה I
I
יום טוב )לראש השנה אות א( לבאר נסיון העקידה אשר
לנו זאת למען דעת שבפרשת יתרו כאשר קורין פרשת
ההוא כפה עלינו הר כגיגית ,ואף על פי שכבר אמרו
 Iרצה אברהם לשחוט את בנו ,הלא אחד היה אברהם נעשה ונשמע כאשר פסקה זוהמתן ,לא כל העתים היו מתן תורה כל אחד מישראל זוכה לשמוע באפס מה לפי I
ערכו ולפי בחינתו דברות קודש מאת הקב"ה אנכי
שוות ,עכ"ד.
אבינו אשר כבר נתנסה בכמה נסיונות משך קל"ז שנות
ולא I
I
 íìåàעל זה יש להעיר ביותר ,דבשלמא אברהם
חייו ,ומסר נפשו למען אהבת הבורא יתברך וביטל כל
יהיה לך כמו ששמע בעמדו על הר סיני ,ומבואר במדרש
 Iהתאוות הגופניות ,ומהיכי תיתי שיחשוך את בנו יחידו אבינו כאשר נטלו ממנו המדריגות לא הזיק לו כלום ,ילקוט בפרשתן )רמז ער"ב( אמר הקב"ה לישראל בני I
ואחר כל אלה גם בהיותו במדריגה נמוכה עודנו היה
מלעקוד על גבי מזבח .אמנם נראה יען כי רצה הקב"ה
היו קוראין את הפרשה הזו בכל שנה ,ואני מעלה
עליכם I
I
לזכותו ואת זרעו אחריו לדורות עולם בנסיון גדול
כאילו אתם עומדים לפני הר סיני ומקבלים את התורה,
רצונו עזה לקיים רצון ה' בלבב שלם ועמד בנסיון ,ולא
 Iוחדש ,על כן עשה הקב"ה ולקח מאברהם אבינו כל היה צורך לכפות אותו להעלות את יצחק בנו על גבי שנאמר ביום הזה באו מדבר סיני .ועלינו להאמין I
באמונה שלימה שהדברים נשמעים
המזבח ,נמצא דעל ידי שניטל ממנו המדריגות נתגדל
מדריגותיו אשר היה לו מקדם ,למען ישאר כמו איש
באזנינו,בכלודברמקוםזה I
I
מעלתו ביותר שעמד בנסיון גם במדריגה נמוכה .מה
פשוט מאוד ,אשר לזה בוודאי יהיה הנסיון גדול לשחוט
מכניס רוח טהרה וקדושה בקרב כל ישראל
שאין כן במתן תורה הרי הזיק קצת לבני ישראל מה
 Iאת בנו ,וזהו ביאור המסורה וירא את המקום מרחוק
שהוא.
I
שניטל מהם המדריגות ,שהרי מקודם אמרו נעשה
)בראשית כב ד( ,מרחוק ה' נראה לי )ישעיה לא ב(
 äðäåכ"ק מרן דו"ז זללה"ה בדברי יואל )פ' ויחי
המקו",םכי ,ונשמע באהבה ובתשוקה להשי"ת ,ואחר שלקחו מהם עמוד תקסח( פירש דברי רשיז"ל משנפטר יעקב אבינו I
I
העיד הכתוב וישא אברהם את עיניו וירא את
 Iהוא הקב"ה שנקרא מקומו של עולם ,מרחוק ,שהרגיש כל המדריגות שוב לא רצו לקבל התורה והיה צורך נסתמו עיניהם ולבם של ישראל מצרת השעבוד ,כי כל I
זמן שהיה יעקב אבינו חי ושוכן בתוך בני
לכפות עליהם את ההר ,ולא נצמח מזה שום התעלות
בעצמו כי אבד מדריגותיו וקרבתו להשם יתעלה ,ויגיד
ישראל,ישראלעל I
I
של בני ישראל שיקבלו התורה בלי המדריגות רק על ידי
עליו רעו במסורה מרחוק ה' נראה לי ,ר"ל דאין הכוונה
ידי גודל קדושתו הכניע כוחות הטומאה ויכלו
 Iעל מקום העקידה ,רק על השי"ת שנדמה לו מרחוק ואין שכפו עליהם את ההר ,ואם כן יקשה על מה עשה ה' להתגבר עליהם ,אמנם כיון שמת יעקב אבינו מיד I
ככה לגרום שיצטרכו לכפות אותם ,ולמה לא הניח
קרוב אצלו בדעת ובהשגחת שלימות ובאהבה דבוקה
נסתמו עיניהם ולבם של ישראל מצרת השעבוד
מאודI ,
I
כבתחילה ,ובאמת כל זאת סיבב המסבב למען הגדיל
שהתחילו כוחות הטומאה להתגבר על ישראל
אותם במדריגה שהיו מעיקרא.
 Iכח הנסיון ,עכ"ד.
 ïëàי"ל בביאור הענין דכל זה זה עשה הקב"ה ולשעבדם ,עכ"ד .מה נאמר ומה נדבר בימינו אלהI ,
בימים מקדם היו צדיקים קדושים אשר בהגיע ימי
למען דורות הבאים ,דהנה הקב"ה קורא הדורות מראש
 äðäåכ"ק מרן אאמו"ר זללה"ה בברך משה
) Iמאמר יודעי תרועה אות כג( העיר על זה על מה זאת הכל גלוי וידוע לפניו ,צפה והביט על מצבן של בני השובבי"ם שהם מסוגלים לתשובה ולהתרומם מחטאים I
 Iעשה השי"ת לאברהם אבינו ליקח ממנו כל המדריגות ישראל איך שיהיה עד סוף כל הדורות עד דורינו אלה עוונות ופשעים של כל השנה כמבואר בדברי האריז"לI ,
שעבד עליהם כל ימי חייו ,הלא הוא אברהם אשר עמל
היו מעוררים את בני ישראל בדברי כבושין
דרא בתראה ,וראה שפלות מעמדינו ומצב הדור הזה,
הנפש,והיובני I
I
מכבסים ומלבנים נפשות בני ישראל מכתמי
שאין אתנו יודע עד מה ואין לנו השגה איך לעשות רצון
והתייגע ביגיעה גדולה כל ימי חייו ,ובגודל מדריגתו
 Iנתקדש בקדושה של מעלה כמלאך מיכאל משרת ,והיה ה' ,ורצה הקב"ה לחזק את בני ישראל בדורות הבאים ,ישראל נתעוררו לתשובה אמיתית והורידו כנחל דמעה I
בחרטה על העבר בלב שלם ,וקבלה על להבא בלב שלם
שלא ידמה האדם בנפשו מי אנכי לגשת אל הקודש
מן הנכון היה שישאר במדריגותיו אשר עבד עליהם
ובכח I
I
לקיים מצות ה' ,הלא אותו הדור שקבלו התורה המה
ובכוחות הללו לילך לקיים ציווי הבורא לעקוד את יצחק
שיזהרו מהיום והלאה להתנהג בקדושה ובטהרה,
 Iבנו .ותירץ שהיה בזה כוונה עמוקה ,כי הקב"ה צופה היו במדריגה גבוה ונשגבה ושמעו דיבורי קודש יוצא קדושתם היו יכולים לזכך ולטהר את הלב לעבוד את I
ומביט עד סוף כל הדורות שיגיע זמן כזה בעקבתא
השי"ת באמת ובלבב שלם ,ושב ורפא לו .אכן
מפי הקב"ה אנכי ולא יהיה לך ,אבל אנחנו בשפלות
משנפטר I
I
יעקב אבינו ,שנסתלקו מאתנו כל הצדיקים הקודמים,
מעמדינו איך נוכל לקיים מצות ה' ,ולזה נטל הקב"ה כל
דמשיחא שיהיו בני ישראל בשפל המדריגה ,אין דורש
 Iואין מבקש ,ואין אתנו יודע עד מה לכוין בתפלות המדריגות של בני ישראל ,ויתיצבו בתחתי"ת ההר ,נסתמו עיניהם ולבם של ישראל ,כי אין מי שיעורר I
לבבות ישראל בימי השובבי"ם ,וכך עוברים
שראו עצמם עומדים בתחתית ההר במדריגה שפלה עד
ובתקיעות כראוי וכנכון ,ואיך תתקבל עבודתם הנעשה
הימיםI ,
I
ושנים ועדיין לא זכינו לעשות איזה נקודה של תשובה
מאד ,ובאופן כזה קבלו את התורה ,למען ידעו דורות
באופן פשוט בלי מדריגות ובלי כוונות ,ועל כן לקח
 Iהקב"ה מאברהם אבינו כל מדרגותיו ,והיה בשעת הבאים דכל אחד מישראל באיזה מצב שהוא אף אם אנחה אמיתית להשי"ת ,דמעה אמיתית להשי"תI ,
העקידה כאדם פשוט ,ובזה הכין ופעל לדורות העתידות
נכשל ל"ע בחטאים קשים ומרים וכבר נפל
במדריגהכי מביטים אנחנו על נפשינו איך אנו נראים ובאיזה מצב אנו I
I
פחותה עד מאד ,והיצה"ר בא ומפילו בסבך היאוש
מעשה אבות סימן לבנים לקבל התפלות והתקיעות אף
I
I
)המשך בעמוד הבא(
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øúéä ô"ò úéáéøá äåìî åéîé ìë äéäå íéîéá àá àåäù ãçà ïåãðá àéáä '÷ ïîéñ íééç úîùð ú"åùá
åúãå÷ô úòì åúôéìç àáá åçøà úà äëæé äîá åäðå÷ íò áùçå ,íéîù éãé úàöì àá äúòå âåäðë à÷ñéò
I  האם עשינו, כבר עבר זמן גדול מימי השובבי"ם ומה פעלנו בהם, אנו עומדיםà"øâä ç"áä æ"èä úòã àéáä äìçú äðäå .äìòî ìù ã"éá éðôì ç"åã úúì åãîòá åéîé úåëéøà øçàì I
 בעוה"ר לא די שלא הטבנו את מעשינו, תשובה או הטבנו את מעשינוáééç åðéà åòáú àì íà ìáà ,åòáúùë àìà øéæçäì áééç åðéà äöåö÷ úéáéøã ,ì"æ úåáéúðäå íéîåúä I
I אלא
 ואין, עיניהם ולבם של ישראל אטומים וסתומים, אדרבה עוד נפלנו מן המדריגהéãé úàöì äåìîä àá íà ìáà ,ïéãá åúåà ïéáééçî ïéà íâå ,øéæçäì åúåà ïéôåë ã"éá ïéàù åðééä øéæçäì
I  אין לנו הרהור אמיתי של תשובה,' אתנו יודע עד מה איך לשוב אל השי"תôáå àä ä"ã 'á ã"ö àî÷ ìæåâä 'ô 'ñåúá ï"áéøä úòãã ,ì"æ íéðåùàøä åðéúåáø ú÷åìçîì åðàá íéîù I
'éôà øîàã ïðçåé 'øã àîòèá 'á à"ñ íù äáäà øá àãà áø øîàã àäã ,éàðú ä"ã 'à á"ñ î"á úéáøä
 אך עלינו להתחזק בזה. ואין איש שם על לב לעורר הלב לתשובה, להשי"תåùåøéô ,ïåáùäì àìå ïúð àøåîì êé÷ìàî úàøéå àø÷ øîàã ,íéðééãá äàöåé äðéà éîð äöåö÷ úéáéø I
I ולא
 אנכי,דכולנו עמדו רגלינו על הר סיני וכולנו שמענו דיבורי קודש מהשי"ת
ïéàã äöåö÷ úéáéøá é"øìã åîë àúùäå ,ã"á é"ôò ïåáùéäì àìå øéæçäì åì ùé 'ä úà àøéäù
I  ולא רק אותו הדור שקבלו התורה והיו במדריגה, יהיה לך מפי הגבורה שמענוíéðééãä
úéáéøá ã"ääå ,ïãéãì úéáéø ÷áàá ã"ää øéæçäì áééç ù"ãé úàöì àá íà ìáà ,øéæçäì åúåà íéáééçî I
' גבוה ונשגבה של ממלכת כהנים וגוי קדוש זכו לשמוע דיבורי קודש מהשיñåúä ìáà ,íù úåîçìîá ï"áîøä úòã ïëå ,øéæçäì áééç ù"ãé úàöì àá íàù äåìä åòáú àìù äöåö÷ I
I ,סוף"תכל
 ודיבורו של הקב"ה הוא נצחי עד, אלא גם פשוטי עם כמונו שמענו אותוúàöì íâ ,ïãéãì úéáéø ÷áàá ïäå ,ïðçåé 'øì äöåö÷ úéáéøá ïäã ïéøáåñå íäéìò ïé÷ìåç à"áùøäå ,íù
á"ñ à"ñ÷ 'éñ ò"åùáå .äåìä åòáú àìùë ïãéãì äöåö÷ úéáéøá ã"ää àìéîîå ,øéæçäì áééç åðéà ù"ãé I
I  ואנו מאמינים שבכל שנה ושנה כאשר קורין הפרשה של מתן תורה אנו, הדורותäöåö÷
úéáéøá ã"ääå ,øéæçäì áééç ù"ãé úàöì àá íà úéáéø ÷áàã ,ï"áîøäå ï"áéøäë äëìäì ÷ñô
 וזה מעורר,זוכים לשמוע מעין דמעין דיבורי קודש ששמענו בשעת מתן תורה
.äåìä åòáú àìùë I
I שגם
 וכל איש מישראל באיזה בחינה שיהיה ידע, אותו לתשובה ולעבודת הבוראåé÷ñò ìë åéä åéîé ìëù äæë ùéàå ,åéúåéøá íò àéðåøèá àá ä"á÷ä ïéà àä äùòîì íù àéáä ãåòå
I  ובאותו בחינה יכולים,במתן תורה שמעו ישראל אנכי ה' אלהיך במדריגה נמוכה
.øéæçé éîìå ,ù"ãé úàöì àá íà äæ äùòé êéà úéáéøá úåàååìäá I
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ì"æç åðì åðúð øáëå àôøî íéîëç ïåùìù áéùä æ"ò
אנו גם בימינ
I אלה לשמוע קול ה' ולהתעלות במדריגה גבוה ולזכות לתשובה.להשיו"ת
íéð÷åúî úåðéãîä éðéðò ìëù æ"äæáå .úåøòîå ïéçéù úåøåá ç"øàå øåáéö éëøö íäá äùòé ïéøéëî ïéàùå I
אמיתית
ïéàå úåðéãîäå øéòä éøù ô"ò
I  לפרש מה דאיתא במדרש )הובא בקדושת יו"ט( כששמע משה אנכיøùôàå ï÷úì ïåâë ,øåáöì íéöåçðå íéììåë íéðéðò äáøä ùéå ùé ,ë"ë øåáö.ïîæäéëøöéôìåìàíéúåàðå
I
íéáåè íéùãç úåàåå÷î
 וי"ל כי בשעת מתן תורה. והיא פלאי, ה' אלהיך פתח ואמר ברוך שלא עשני גויåéëøã ìò åáì íéùî àåä íâå ,øùåòå ïåäá 'ä åëøá íâå ,íéîéá àá àåä ìàåùä ùéàä äæ øùàëå
I נעשה
I
 זה עתה אמרו, ראה משה רבינו איך שנפלו ישראל ממדריגותיהם הגבוהותåùøé íà ïåéìòä åîìåòá åì àäé òöá äîå ,ìëä ç÷é åúåîá àì éë áèéä àåä òãåéå åéðô ìò 'ä úàøéå
÷ôñ éìáå .éúöò ô"ò äùòé äëëå ,åúåéç íééçá åãåòá åùôðì úåùòì åì áåè àìä ,øúåé åà úåçô åéùøåé I
I  ולזה פתח, במדריגה פחותה עד מאד, ועכשיו הם עומדים בתחתית ההר, ונשמעäáåøî
ïîæ àåä éøä íéðù 'é éðôì ç÷ìù úéáéøä úà éæà ,åé÷ñò ìëî úåðåøëæ éøôñå úåàñ÷ðô åãéá àöîð
 להודיע דאף אם נפלו מטה מטה במדריגה נמוכה,משה ואמר ברוך שלא עשני גוי
I  ודקדק לומר, ולא עשני גוי, עם כל זה ישראל אע"פ שחטא ישראל הוא,עד מאד
.íéîù éãé úàöì åìéôà ììë íúåãåà áåùçì åì ïéàå äìéçîì áùçð äáåøî ïîæ øáòù ìëå I
åçéåøä àì àðãîåà éôìù íéùðàä úà íäî øãñé úåðåøçàä íéðù øùòá ç÷ìù úéáéøä ìëîå
I  כי במצב כזה שהיו, ולא אמר ברוך שעשני ישראל, הברכה ברוך שלא עשני גויêéøöä ìë úà ïéëäì åééçá ìéçúéå ,åæ äáø äåöî êøåöì íùéøôé íäî åãéì òéâäù çåéøä ìëå ,åéúåòîá I
 "נישט אין די מדריגה, בלי מדריגות לא היה שייך לברך ברוך שעשני ישראלçîùå ùù àåáé äæáå ,åðîéä äçåð úåéøáäå íå÷îä çåø àäéå íéáåè åäåëøáéå ,åøéòá äùãç äå÷î ïéðáì
I וויל
I
 אבער איין זאך קען, ער זאל קענען מאכן א ברכה ברוך שעשני ישראל,א איד זיין
.ì"ëò ,úåøåãì äòåá÷ äåöîá úîéé÷ ïø÷ åì àäéå íéîùáù åéáà éðôì
 איך בין אין א, איך בין אין א שוואכע מדריגה, איך בין ווי אזוי איך בין, ער זאגןúåòî åì äåìîù ïåâë ,äåöî é"ò úéáéø êééù íà ÷ôúñðå äìò ('æ úåà 'ø úëøòî) äùî øáãéå øôñá
I עשני
I
 ברוך שלא, אבער איין זאך ווייס איך א גוי בין איך נישט, נידריגע מדריגהä"ø) ì"éé÷ã ïåéë èåùô äøåàëìå ,ïë úåùòì éøù éà ,íéàáä úåëåñ éîéá úàöì åáìåì åì ïúéù úðî ìò
éúéàø áåù ,äæá ïéà úéáéø ùùç íâ ,äàðä àáéùç àì áìåì úåöîå ,åðúð úåðäéì åàì úåöî (à"ò ç"ë I
I  אבער, וואסערע מצב אין וואסערע נידריגע מדריגה איך זאל נאר נישט זיין, גויùéã
ïéãä àåäå åðá úà ãîìì øúåîã ì"éé÷ äàðä øãåî éáâì (á"ñ à"ëø 'éñ) ã"åé ò"åùá éøäã ,íäéðéá ÷ìçì
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I  מכאן מודעא, דכפה הקב"ה הר כגיגית, יתבאר דברי רב אחא בר יעקבäæáå ïåéë äåìîä ìù åðá úà ãîìì øåñàã (é"ñ ñ"÷ 'éñá) ì"éé÷ úéáéø ïéðòì íå÷î ìëîå ,äåöî øáã ìëá I
êçøë ìòå .íù ïééò (å"è ÷"ñ) ê"ùä ù"îë ,øëùá åãîìì áééç äéäù ,íìùì êéøö ïéàù æ"éò çéåøîã
I  ואין הכוונה חלילה לשלול החיוב מקיום התורה והמצות דלא, רבה לאורייתאøãåî
åáåç åì òøåôå åì÷ù åì ì÷åùã åîë äàðä íøâ àì ìáà ùîî äàðä àìà äøåú äøñà àìã éðàù äàðä I
 אלא אדרבה מכאן מודעא רבה לקיום התורה,אתה בן חורין ליבטל ממנה
.øåñà àîøâ óà úéáéøá ïë ïéàù äî ,(à"ò â"ì) íéøãðá
I בנפשו
I
 ובדורות הבאים כאשר יהיה האדם במדריגה נמוכה וידמה, והמצותìù áìåìá àöåéù åãé ìò äðäð ë"à ,åáåéç éôë âåøúà úåð÷ì åãéá äéä íà éàãå ,åðì àöé äúòîå
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I  יתחזק לדעת כי מכאן מודעא רבה לשבר כל, שחלילה אין לו תקומה לנשמתוìò àìà úñðëä úéá ïéøëåî ïéà éáâ (á"ò æ"ë) äìéâî 'ñîá çëåî éëäå .øúåîå úéáéø éåä àì ãåçì äåöî I
 כי גם בני ישראל בקבלת התורה היו נצבים בתחתית,המחשבות הללו
àä àéùå÷ éàîå ,'åëå úéáéø ì"åä àä äá éøééã éëéä î"øì äù÷îå ,î"ø éøáã åäåøéæçé åöøé íàù éàðú
I ההר
,' ואם האדם רוצה לעסוק בתורה ובתפלה ולקיים מצות ה, במדריגה נמוכהúñðëä úéá éìåìã ïéçéåøîã ïåéë øîåì êéøö ë"òáå ,óåâä úàðä çåéø ïàë ïéàå äá ììôúäì àéä äåöî øáã I
I והיצה"ר בא להזכירו כל החטאים ורוצה להפילו בסבך היאוש דאין לו תקומה
.úéáø éåä úøçà øåëùì íéëéøö åéä äæ I
 להתחזק, מכאן מודעא רבה לאורייתא,ואין שום חשיבות להתורה ומצות שלו
I , ויקבל על עצמו מה דהוה הוה, לע"נ הרב החסיד מוה"ר מרדכי ב"ר שלום יצחק ע"ה )שעהר( בתשובה ומעש"ט ולימוד התורה ושמירת המצותI
ואם שבעבר נכשל ל"ע עם כל זה מהיום והלאה יקבל על עצמו בלב שלם
I ויעבודלהיותאת
I
(וזוגתו האשה החשובה מרת סילקא ב"ר צבי ע"ה )שעהר
 מהיום והלאה ישמור על העינים ועל המחשבות,דבוק בתורה ומצות
I ( וכתב מרן דו"ז זללה"ה בשו"ת דברי יואל )או"ח סי' ל"א,הבורא לפי ערכו
I
(הרב החסיד מוה"ר צבי ב"ר יצחק ז"ל )ראזנבערג
 וכל אחד. עי"ש,דממחשבת יאוש צריכים להתרחק יותר מן הבורח מן הארי
I
( הרה"ח ר' חיים משה ב"ר יוסף ארי' צבי ע"ה )מארקאוויטשI
.מישראל יקח לו התחזקות מהפרשה של מתן תורה לעסוק בתורה ומצות
(הרב החסיד ר' אברהם ב"ר אהרן משה יודא ע"ה )שלאגער
I  ויתעורר הכח של מתן תורה, יעזור ויקבל תשובת בני ישראלú"éùäå
I
,שהקב"ה ירד על הר סיני והאיר בלבבות בני ישראל ורומם אותם במדריגה גבוה
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I  ובזכות שנקבל שמירת,השי"ת יעזור וירומם אותנו משפלות הגדול שאנו נמצאים
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I התורה והמצות לימוד התורה עבודת התפלה ולעבוד את ה' ירחם השי"ת על בני
I
(וזוגתו האשה החשובה מרת רבקה ב"ר יצחק ע"ה )פעדער
 והשי"ת יעורר לבבות ישראל לתשובה שלימה,ישראל ויגאלינו מגלות המר
I ונזכה לראות בהתגלות כבוד שמים בהתרוממות קרן התורה וישראל במהרה
I
(האשה החשובה מרת יוכבד ב"ר עמרם ע"ה )טויב
.בימינו אמן
I
I
הרב החסיד מוה"ר משה יודא ב"ר שמואל ע"ה
I
I
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