
   

 "ג תשפ י"ט שבט    – יתרו  פרשת  קסז )יח( גליון  '  שנה ד     תורות בעלזא'  עינה הנובע של בעלזא מבית ' ממ 

 
 

ועבודה בעניני הגוף לא שייך  -'לא זהו שירדתם ואכלתם אצלו'  
 אצל המלאכים

'עלית  ,)שמות יט, ג('ומשה עלה אל האלקים'  )שמות רבה כח, א(איתא במדרש 

, "באותה שעה בקשו )תהלים סח, יט(למרום שבית שבי לקחת מתנות באדם' 

מלאכי השרת לפגוע במשה, עשה בו הקדוש ברוך הוא קלסטירין של פניו של 

משה דומה לאברהם, אמר להם הקדוש ברוך הוא אי אתם מתביישין הימנו, 

'וישא עיניו וירא )בראשית יח, ב( לא זהו שירדתם ואכלתם בתוך ביתו" דכתיב 

אתם', ואתם רוצים לפגוע בו, והנה שלשה אנשים נצבים עליו וירא וירץ לקר

"אמר הקדוש ברוך הוא למשה לא נתנה לך תורה אלא בזכות אברהם שנאמר 

 )יהושע יד, טו('לקחת מתנות באדם', ואין אדם האמור כאן אלא אברהם שנאמר 

 'האדם הגדול בענקים'".

"'ויקרא אליו ה' מן ההר לאמר', בזכות ההר  )שם, ב(ולהלן איתא במדרש 

 'שמעו הרים את ריב ה''".מיכה ו, ב( לא אבות, שנאמר )ואין ההר א

"בשעה שעלה משה רבינו למרום  )פח, ב(ידוע מה דאיתא בגמרא שבת 

", שרצו שהשי"ת יתן )תהלים ח, ב(אמרו מלאכי השרת 'תנה הודך על השמים' 

 את התורה למלאכי השרת.

צו וזה הכוונה במדרש, שבקשו מלאכי השרת לפגוע במשה, מפני שלא ר

שהקדוש ברוך הוא יתן את התורה לבני ישראל אלא להם, ובמה ניצח אותם 

משה רבינו, בזה שאמר להם משה רבינו שהעבודה של אכילה ושתיה, עבודה 

זו שאותה ראו מלאכי השרת אצל אברהם אבינו שנתן לאכול ולשתות, לא 

על כן שייך אצל מלאכים ורק בני ישראל יודעים עבודה זו של אכילה ושתיה, ו

טען משה רבינו שבני ישראל הם גדולים יותר ממלאכי השרת, שיש להם גם 

 התורה. את העבודה באכילה ובשתיה ולכן הם צריכים לקבל את

 אושפיזא דאברהם תשס"ט –חג הסוכות 

על ידי  –"ועתה אם שמוע תשמעו בקולי וגו' והייתם לי סגולה" 
 לימוד התורה בשבת תורתן מתברכת

כה תאמר לבית יעקב ותגיד , ה( -)שמות יט, ג נאמר בפרשת קבלת התורה 

ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם  לבני ישראל וגו'.

 ופירוש רש"י ידוע לכל. .י סגולה מכל העמים כי לי כל הארץל

ו בקולי", דהיינו, אם יעסקו ויש לפרש הפסוק "ועתה אם שמוע תשמע

, "והיה אם שמוע תשמעו אל מצותי" וברש"י: )דברים יא, יג(בתורה, וכדכתיב 

"אם שמוע בישן, תשמע בחדש". וזהו, "ועתה אם שמוע תשמעו בקולי", 

כלומר, אם תעסקו בתורה, "ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל 

 העמים כי לי כל הארץ".

של "שמוע תשמעו בקולי", הוא 'שבת'. והיינו, שאכן  והנה ראשי התיבות

במשך כל ימות השבוע על האדם לעסוק בתורה, אולם בפרט ועל אחת כמה 

 .זוהר הק' ח"ג צה, א(וכמה ביום השבת, שהוא יומא דאורייתא )

וזהו: "ועתה אם שמוע תשמעו בקולי", כלומר, אם תעסקו בתורה ביום 

השבת, על ידי זה, "ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים". והנה 

)ברכות ענין "והייתם לי סגולה מכל העמים" יש לפרש, כדאיתא בתלמוד בבלי 

'חסידים  ל, ב()ברכות על המשנה  )ברכות פרק ה הלכה א(ותלמוד ירושלמי  לב, ב(

דהנה קשה, שהרי . הראשונים היו שוהין שעה אחת קודם התפילה ומתפללין'

אם היו שוהין שעה אחת לפני התפילה, ושעה אחת אחרי התפילה, וכן היו 

נוהגים בשלשת תפילות היום, אם כן תורתן אימתי מתלמדת ומלאכתן מתי 

 מתברכת. נעשית, אלא שמתוך שחסידים היו, תורתן מתברכת ומלאכתן

וזהו: "ועתה אם שמוע תשמעו בקולי", שהוא ראשי תיבות 'שבת' 

כאמור, הנה על ידי זה "והייתם לי סגולה מכל העמים", כלומר, שעל ידי עסק 

 .התורה ביום השבת תורתן משתמרת ומתברכת. "כי לי כל הארץ"

 סעודה ג' י' אייר תשע"ד –פרשת בהר 

 –נאמר פנים בפנים; 'כאשר צוך ה' אלקיך'  –'אנכי ה' אלקיך' 
 נאמר על ידי משה רבינו

: פנים בפנים דיבר ה' עמכם בהר מתוך האש. אנכי ה( -)דברים ה, ד נאמר 

עומד בין ה' וביניכם בעת ההוא להגיד לכם את דבר ה' כי יראתם מפני האש 

 ולא עליתם בהר לאמר.

בפנים דיבר ה' עמכם".  לכאורה צריך ביאור, שכן בתחילה כתיב: "פנים

והיינו, שלא היה שום ממוצע בין ה' ובין בני ישראל. ואילו אחר כך נאמר: "אנכי 

עומד בין ה' וביניכם בעת ההוא להגיד לכם את דבר ה'", זאת אומרת שמשה 

 רבינו היה הממוצע בין ה' ובין ישראל.

 –עומד בין ה' וביניכם" ב' דברות ראשונות "אנכי  –"פנים בפנים דיבר ה' עמכם" 
 בשאר הדברות

משמע שהוקשה לו כן, והוא מיישב הדבר, כי מה שנאמר  )שם ה(וברמב"ן 

"פנים בפנים דבר ה' עמכם", מוסב על שתי הדברות הראשונות, כדאיתא 

: "'אנכי' ו'לא יהיה לך' מפי הגבורה שמענום". ואילו מה )מכות כג, ב(בגמרא 

 ביניכם" מוסב על שאר הדברות.שנאמר "אנכי עומד בין ה' ו

"לא תשא את : )שמות כ, ז(ובזה יש לבאר, מה שנאמר בעשרת הדברות 

שלכאורה  אנכי 'ה' אלקיך'".: ")ב(אחרי שכבר נאמר שם 'ה' אלקיך' לשוא", 

צריך ביאור, אם כל הדברות שמעו בני ישראל מפי ה' כמו שתי הדברות 

 )יא(לשוא'? וכמו כן מה שנאמר הראשונות, היה לו לומר: 'לא תשא 'בשמי' 

היה לו לומר: 'כאשר  "שמור את יום השבת לקדשו כאשר צוך ה' אלקיך",

 יויתיך?צ

על פי דברינו יתבאר הדבר על נכון. והיינו כי שתי הדברות הראשונות 

נאמרו מפי ה', "פנים בפנים דיבר ה' עמכם". מה שאין כן שאר הדברות נאמרו 

 .בינו, ששמע מפי הקדוש ברוך הוא ומסרם לבני ישראלעל ידי משה רי "לבנ

 סעודה ג' י"ג אב תשע"ג –פרשת ואתחנן 

 

 ממעיני הפרשה



 

 

שאפשר  -אך על ימי אני קורא 'ובימי אקרא'  -'ובימי אקרא' 
 לקרוא לימים שעברו ולתקנם

הנה כ"ק אבי זקני ז"ל )מרן אדמו"ר מהר"י זי"ע(, פירש הפסוק: 'אהבתי 

 -כי ישמע ה' את קולי תחנוני. כי הטה אזנו לי ובימי אקרא' )תהלים קטז, א 

ב(, מילא מה שלא היה בשלמות יכולים אחר כך לתקן למפרע, אבל מה עושים 

ם הימים שכבר מה אני יעשה ע -כשגונחים על הזמן על הימים, 'ובימי אקרא' 

 עברו שלא היו בשלמות.

ואמר כ"ק זקני ז"ל )מרן אדמו"ר מהרי"ד זי"ע(, שהוא מפרש 'ובימי 

אקרא' אז מ'קען צוריק ריפען די טעג', והכוונה היא שאפילו הימים שעברו 

ולא היו בשלמות יכולים גם כן לתקן למפרע, בדיוק כמו שיכולים לתקן את 

למפרע, יכולים גם כן לתקן את הזמן, וזה פירוש המעשים שלא היו בשלמות 

 .'ובימי אקרא' שאני רוצה לקרוא בחזרה את הזמן

; תשס"ז; שולחן הטהור מוצאי שבת פרשת חיי שרה תשס"ו –כ"ה חשון 

 ; תשע"דיום ג' פרשת תולדות תשס"ח –ליד הציון הק' 

נחשב כאילו  –על ידי שמשתוקקים לקיים המצוה ביתר שלימות 
 ו בתכלית השלימותעשאוה

ידוע מכ"ק אבי זקיני ז"ל )מרן אדמו"ר מהר"י זי"ע(, שכשיהודי עושה 

מצוה כמו שצריך ואחר כך חושב לעצמו הרי יכולתי לעשות את המצוה ביותר 

שלימות וביותר כוונה, והוא מקבל על עצמו שכשהשי"ת יעזור שיבוא לידו 

, אז עוזרו השי"ת לקיים את המצוה עוד פעם יקיימו באופן אחר לגמרי

שבמחשבה זו בלבד שיש לו, נחשב כאילו הוא עשה עכשיו את המצוה עוד 

 .פעם בתכלית השלימות

; על הציון הק' אור שולחן הטהור יום ה' פרשת חיי שרה תש"ע –כ"ה חשון 

 ליום ו' פרשת חיי שרה כ"ד חשון תש"פ

בשלימות עליהם להחזיק עצמם מלאים  י ישראלכשבנ לואפי
 באדמומית

קת והכתוב בפרשת חביאר את מהר"י( ז"ל אדמו"ר כ"ק א"ז )מרן 

, ופירש רש"י "'אדומה ויקחו אליך פרה אדומה תמימה"יט, ב(, "במדבר )

תמימה', שתהא תמימה באדמימות, שאם היו בה שתי שערות שחורות 

מימה" הוא תמים בלי מום, מכל פסולה", והגם שבכל מקום פירוש התיבה "ת

מקום כאן מאחר שהכתוב אומר בפירוש "אשר אין בה מום", על כן פירש 

רש"י "'תמימה' שתהא תמימה באדמומית". כך פירש רש"י על פי פשוטו, 

ואחר כך הביא מרבי משה הדרשן, "'פרה אדומה', משל לבן שפחה שטינף 

תבא פרה ותכפר על העגל.  פלטין של מלך, אמרו תבא אמו ותקנח הצואה, כך

, שהחטא קרוי אדום. אם יאדימו כתולע''אדומה', על שם )ישעיה א, יח( '

'תמימה', על שם ישראל שהיו תמימים ונעשו בו בעלי מומין, תבא זו ותכפר 

 עליהם ויחזרו לתמותם".

ודקדק כ"ק א"ז ז"ל, שמאחר שאמר הכתוב "פרה אדומה תמימה אשר 

רש"י "'תמימה' על שם ישראל שהיו תמימים ונעשו  אין בה מום", איך פירש

בו בעלי מומין". וביאר כ"ק א"ז ז"ל הכוונה, כי הנה רש"י פירש "'אדומה' על 

שם 'אם יאדימו כתולע', שהחטא קרוי אדום", וזהו הכוונה, "אדומה תמימה", 

שאפילו כאשר בני ישראל הם צדיקים "אשר אין בה מום", מכל מקום עליהם 

עצמם שהם מלאים באדמומית, בחטאים עוונות ופשעים. כך פירש להחזיק 

 כ"ק א"ז ז"ל

ערב שבת פרשת חיי שרה  –לעקיך און בראנפין בסיום מסכת  –כ"ה חשון 

 כ"ד חשון תש"פ

 

 

היה עוד לפני קבלת התורה אולם חיים היה רק אחרי  –'בחר בנו' 
 'וחיי עולם נטע בתוכינו'

בנו מכל העמים ונתן לנו אשר בחר   :אוחזים אנו כעת לפני קבלת התורה

ו תורת אמת וחיי עולם נטע אשר נתן לנ, )הברכה קודם קריאת התורה( את תורתו

 .התורה()הברכה אחר קריאת  בתוכנו

הנה, לפני שנגשים לספר תורה לקרות ולעלות עושים ברכת "אשר בחר 

בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו", שעוד לפני קבלת התורה היינו כשעדיין 

לא היה התורה, כבר בחר הקדוש ברוך הוא את בני ישראל לא מכח תורתם 

, )דברים לב, ט(ומצוותיהם אלא מכח נשמתם, 'כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו' 

בשביל ה'חלק ה' עמו' בחר השי"ת את בני ישראל ונתן להם את התורה, זהו 

 .עוד לפני הלימוד

לאחר קריאת התורה מודים לרבונו של עולם ש"נתן לנו תורת אמת וחיי 

בעולם הזה החיים אינם חיים בלי תורה, על אחת כמה  עולם נטע בתוכינו".

יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים  הצדיקים שאזוכמה בעולם העליון, 

מזיו השכינה שגם זה תורה, בעולם העליון לומד הרבונו של עולם עם נשמות 

ישראל תורה, זהו "אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו" מהו "חיי 

 .עולם", חיי עולם זהו התורה הקדושה

 ט"ו אייר תשע"א–אלעזר יחזקאל שרגא ני"ו  מעמד החיידר פירן להנכד

התורה  -"שיהיו דברי תורה חדשים עליך כאילו היום ניתנו" 
 הקדימה ענין ההתחדשות לפני קבלת התורה 

בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני 

. ופירש רש"י, "לא היה צריך לכתוב אלא 'ביום ההוא', מהו 'ביום )שמות יט, א(

ך כאילו היום ניתנו". הנה הכתוב מלמדנו הזה', שיהיו דברי תורה חדשים עלי

"ויסעו מרפידים ויבאו  )שם, ב(דבר זה תיכף בתחילת הענין, ורק אחר כך כתוב 

מדבר סיני". והיינו כיון שעיקר קבלת התורה הוא ענין ההתחדשות, "שיהיו 

 דברי תורה חדשים עליך כאלו היום ניתנו".

ים נתן השי"ת לבני ישראל את בעת יציאת מצר -"ואשא אתכם על כנפי נשרים" 
 ענין ההתחדשות 

הוא, "ומשה עלה אל האלקים ויקרא ה(  –)שם, ד והמשך הכתובים שם 

אליו ה' מן ההר לאמר כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל. אתם ראיתם 

אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי". וצריך 

 ביאור ענין "כנפי נשרים". 

, "החודש הזה לכם ראש חדשים ראשון )שמות יב, ב(בפרשת הפסח כתיב 

, "הראהו לבנה בחידושה, מכילתא()הוא לכם לחדשי השנה". ופירש רש"י 

ואמר לו, כשהירח מתחדש יהיה לך ראש חודש". והנה ראש חודש עניינו 

ש התחדשות, כמו שאומרים בברכת קידוש לבנה "וללבנה אמר שתתחד

עטרת תפארת לעמוסי בטן שהם עתידים להתחדש כמותה ולפאר ליוצרם". 

בעת יציאתם ממצרים, שעליהם להיות תמיד י "והיינו, שהשי"ת הראה לבנ

)תחילת פרשת עקב( בבחינת התחדשות. כדאיתא בספר הק' דגל מחנה אפרים 

זקנה",  "אל תשליכני לעת )תהלים עא, ט(הק', לפרש הפסוק בשם הבעל שם 

 שהתורה והמצוות לא יהיו בעינינו כדבר ישן, אלא יש לקיימם בהתחדשות. 

"תתחדש כנשר  )תהלים קג, ה(והנה הנשר מתחדש תמיד, וכדכתיב 

נעוריכי". וזה אמר השי"ת לבני ישראל כהקדמה לקבלת התורה, "אתם 

ראיתם אשר עשיתי למצרים", כלומר, אתם ראיתם את המכות שהפליתי 

וזהו דבר אחד, ובנוסף לזה "ואשא אתכם על כנפי נשרים", כלומר, במצרים, 

שלא רק זאת שהשי"ת הוציא את בני ישראל ממצרים, אלא אף נתן להם את 

 ענין ההתחדשות, ורק אחר כך "ואביא אתכם אלי". 

 אושפיזא דמשה תשע"ו –חג הסוכות 

 ממעיני המועד יומא דהילולא


