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יוצא לאור על ידי מערכת "מסילות באור החסידות" שע"י מכון אור הצפון דחסידי בעלזא

גליון ד' פרשת בחוקותי תשע"ט לפ"ק

לאור תורתו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

ּפְנִינֵי קֶֹדׁש

בנים אתם לה' אלקיכם – על ידי עמל התורה

וגו'. אם בחוקותי תלכו 

ה'  חוק  אל  "אספרה  ז(  ב,  )תהלים  כתיב  דהנה  בזה,  רמז  לומר  יש 
)מדרש שוח"ט שם(,  וגו', חוק קאי על התורה הק'  אמר אלי בני אתה" 
ונרמז בזה שכאשר האדם עמל בתורה הרי הוא זוכה להיות בבחינת 
"בני אתה", והקב"ה ממשיך עליו רחמים וחסדים וברכות בלי גבול 

כרחם אב על בנים.

לכם הקב"ה  יהיה  אימתי  א"ב,  תיבות  ראשי  בחוקותי"  "אם  וזהו: 
לאב, כאשר "בחוקותי תלכו – שתהיו עמלים בתורה".

)דברות קודש פר' בחוקותי תשעב(

כשהתורה היא "עמל" – צריכים להגיע לזכות אבות

וגו'.   אם בחוקותי תלכו 
כתב הבעל הטורים א'ם ב'חוקותי ת'לכו ראשי תיבות אב"ת.

עמלים  ישראל  כשבני  מדבר  שהכתוב  מאחר  להבין,  יש  לכאורה 
הרי  אבות,  לזכות  להגיע  צריכים  מדוע  המצוות,  ומקיימים  בתורה 

בזכות עצמם הם זכאים לכל הברכות.

– שתהיו  "אם בחוקותי תלכו  אמנם, התירוץ הוא, שרש"י מפרש 
עמלים בתורה", ואם היו בשלימות המדריגה בעבודת ה', לא היתה 
התורה עמל אצלם, כי היו מתענגים ומשתעשעים בה כראוי, ומאחר 
בשלימות  אינם  שעדיין  הוא  סימן  אצלם,  עמל  עדיין  שהתורה 

המדריגה, וממילא זקוקים הם לזכות אבות.

)דברות קודש פר' בחוקותי תשס(

 והיו רגלי מביאות אותי לבתי כנסיות 
– כדי לתקן שם את הטעון תיקון

רבונו  דוד,  אמר  א(:  לח,  רבה  )ויקרא  נאמר  פרשתנו  בתחילת  במדרש 
של עולם, בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר, למקום פלוני ולבית דירה 
פלונית אני הולך, והיו רגלי מביאות אותי לבתי כנסיות ובתי מדרשות.

ההצלחות  על  רק  לו  מספרים  לעיר,  אורח  כשמגיע  כלל  בדרך 
לאור  ממנו.  מעלימים  והתקלות  הכישלונות  את  ואילו  וההישגים, 
זאת, כשמספרים לאורח שהחלק הרוחני בעיר משגשג ופורח, ניתן 

להבין מזה שהחלק הגשמי אינו כל כך בשלימות, ואילו כשמספרים 
לו שהחלק הגשמי פורח ומלבלב, ניתן להבין מזה שהחלק הרוחני 

צריך תיקון גדול.

הוא שאמר דוד המלך: "בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר למקום 
לבקר  בא  הייתי  שכאשר  הולך",  אני  פלונית  דירה  ולבית  פלוני 
בעיר, הייתי שומע עד כמה הדירות נאות ומושקעות וכדו', וגלל כן 
חשבתי לילך לבית דירה פלונית, להתרשם מהפאר ומהיופי, אולם, 
מאחר  כי  מדרשות",  ובתי  כנסיות  לבית  אותי  מביאות  רגלי  "והיו 
הרוחני  שהחלק  הבנתי  הגשמי,  בחלק  ההצלחה  את  לי  שהדגישו 

דורש תיקון, ולכן הייתי הולך לבקר בבתי כנסיות ובתי מדרשות.

)דברות קודש אייר תשנ"ב – בביקור כ"ק 
מרן אדמו"ר שליט"א בישיבה"ק בארה"ב(

"אם אין שלום" בין הגוף לבין הנשמה "אין כלום"
פירש"י: "שמא תאמרו, הרי מאכל הרי משתה,  וגו'.   ונתתי שלום בארץ 

אם אין שלום אין כלום, תלמוד לומר, ונתתי שלום בארץ".

זי"ע  כ"ק מרן מהרי"ד  יבוארו כמין חומר, על פי דברי  דברי רש"י 
על הפסוק )במדבר ו, כו( "ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום", כי הנה 
האדם נתון למלחמה תמידית בין גופו לבין נשמתו, כי הגוף מושך 
לעניני עולם הזה, והנשמה מושכת לעניני עולם הבא, ולאמתו של 
דבר אי אפשר לשניהם ביחד, כי ההולך אחר עניני עולם הזה אינו 
יכול להתעלות בתורה ועבודת ה', והמתעלה בתורה ועבודת ה' אינו 

הולך אחר תאוות לבו.

ומייחד  בין הגוף לבין הנשמה,  אמנם, כאשר האדם עושה שלום 
הם  ושנתו  ושתייתו  שאכילתו  דהיינו,  להשי"ת,  גשמיים  ענינים  גם 
הגוף  עניני  בין  סתירה  אין  אז  הבורא,  לעבודת  כוחות  לאגור  כדי 

לבין עניני הנשמה, כי גם עניני הגוף נועדו לתועלת הנשמה.

ושומרים  בתורה  העמלים  חי  א-ל  בבני  מדבר  הכתוב  כאן  והנה 
מאכל  הרי  תאמרו,  "שמא  רש"י:  דברי  מוסבים  אלו  ועל  ה',  מצוות 
לאכול  גם  תוכלו  ומצוות  לתורה  שבנוסף  דהיינו,  משתה",  הרי 
תלכו"  בחוקותי  "אם  בין  סתירה  ואין  הלב,  תאות  למלא  ולשתות 

לבין "הרי מאכל הרי משתה".

כי אם  כלום",  אין  אין שלום  "אם  כך באה התשובה הברורה:  על 
עניני  גם  מייחדים  דהיינו, שאין   – לבין הנשמה  הגוף  בין  אין שלום 
וגם  בר-קיימא,  אינו  הגשמיות  גם  כי  כלום",  "אין   – להשי"ת  הגוף 

הרוחניות לא יתקיים בידו.

)דברות קודש פר' בחוקותי תשכז( 

א ווארט אויף די פרשה



 תכלית התורה והמצוות 
 לזכות על ידן לנגיעה 

בקדושת האבות הקדושים

שנו חכמינו )תנא דבי אליהו רבה פרק כה(: "כל אחד ואחד 
אבותי  למעשי  מעשי  יגיעו  מתי  לומר  חייב  מישראל 

אברהם יצחק ויעקב".

הרה"ק מפשיסחא זי"ע: "וכי איזה שוטה ידמה  וביאר 
'יגיעו'  פירוש  אך  הקדושים?!  אבות  למעשה  מעשיו 
אבות"  במעשה  וחיבור  ודביקות  נגיעה  למעשיו  שיהיו 

)שפת אמת פר' במדבר תרלא(.

האבות  עם  מיוחד  לקשר  זוכים  שבת  בשמירת 
הקדושים, שכן סעודת ליל שבת היא כנגד יצחק אבינו, 
וסעודה  אבינו,  אברהם  כנגד  היא  השבת  יום  סעודת 

)זוה"ק ח"ב פח, א(. שלישית היא כנגד יעקב אבינו 

יום  בכל  שמתפללים  התפילות  בשלשת  כן  וכמו 
אותנו  מקשרת  שחרית  תפלת  האבות,  עם  מתקשרים 
אל אברהם אבינו, מנחה מקשרת אותנו אל יצחק אבינו, 

וערבית מקשרת אותנו אל יעקב רבינו )ברכות כו, ב(.

כוחם  עם  מתקשרים  אנו  המצוות  בשאר  גם  אמנם, 
עצמה  המצוה  שעל  אמנם  ואם  האבות,  של  וקדושתם 
איננו מקבלים שכר בהאי עלמא, שהרי "שכר מצוה בהאי 
עלמא ליכא" )קידושין לט, ב(, עם זאת, על ההתקשרות עם 

האבות מקבלים שכר גם בהאי עלמא.

"את  ב-ג(:  כו,  )ויקרא  הפסוקים  סמיכות  פשר  זהו 
שבתותי תשמורו" – ועל ידן תזכו להתקשר עם האבות 
שהן  התפילות  על  מוסב  תיראו"  "ומקדשי  הקדושים, 
גם  ובהן  ב(,  כו,  )ברכות  המקדש  שבבית  התמידין  כנגד 

זוכים להתקשר עם האבות הק'.

"אם  אלא  לכך,  זוכים  ותפילה  שבת  ידי  על  רק  ולא 
בחוקותי תלכו" ראשי תיבות אב"ת, דהיינו, שכל המצוות 
כולן מקשרים אותנו אל האבות הק', ומכח התקשרות זו 
ניתן לזכות ל"ונתתי גשמיכם בעתם" וגו', כאמור, שעל 
ההתקשרות עם האבות הק' זוכים לשכר בהאי עלמא.

תמצית האמור:

האבות  עם  ולהתחבר  להתקשר  לייחל  האדם  א.  על 
הקדושים.

האבות  עם  להתקשר  זוכים  ותפילה  שבת  ידי  ב.  על 
הק'.

דהיינו,  השורש,  אל  אותנו  מקשרות  המצוות  ג.  כל 
אל האבות הק'.

בהאי  שכר  מקבלים  איננו  עצמה  המצוה  ד.  על 
לשכר  זוכים  האבות  עם  החיבור  על  אבל  עלמא, 

בהאי עלמא.

)דברות קודש פר' בחוקותי תשס(

סעודות השבת
מאכלי השבת – כנגד שם הוי"ה

בראצפערט,  זי"ע  מהרי"ד  מרן  כ"ק  של  שהותו  מתקופת  השבתות  באחת 
הגיע פעם יהודי אחד למעון קדשו לאחר שכבר גמרו הקהל לסעוד את סעודת 

ליל שבת, וביקש לסעוד. 

מעט,  רק  לעצמו  ולשייר  עבורו,  שהכינו  המאכלים  את  לו  להביא  הורה  מרן 
ואולם, להתנות עמו שני תנאים: א. שיאכל המאכלים כסדרם. ב. שיאכל את כל 

מה שיתנו לו. היהודי לא הסכים לתנאים אלו, ולא נתנו לו לאכול.

לאחר מכן הסביר מרן זי"ע את פשר תנאים אלו:

של  האותיות  לארבעת  מכוונים  שהם  מאכלים,  ארבעה  אוכלים  סעודה  בכל 
שם הוי"ה. בליל שבת אוכלים, דגים, מרק, בשר, וצימעס, וביום השבת אוכלים, 

ביצים, קוגל, טשולנט, ובשר.

והנה, הלכה פסוקה היא, כי הגם שכל התורה כולה אין צריך לכתוב כסדרו, 
כי  כסדרם,  המאכלים  לאכול  יש  לכן  כסדרו.  לכתוב  צריך  הוי"ה  שם  זאת,  עם 

המאכלים הם כנגד שם הוי"ה.

וזו היתה הסיבה גם לתנאי השני שיאכל הכל, כדי שלא למעט את השם ח"ו.

)סעודת יום השבת פר' ויגש תשלז( 

הישועה הגדולה – בזכות השמחה בשבת קודש

דעתיה,  בדיחא  הק'  הבעש"ט  היה  שבת  ליל  סעודת  של  בעיצומה  פעם 
שנים,  הרבה  בנים  חשוך  שהיה  ספרים  כורך  שבתי  רבי  על  לחסידים  וסיפר 
כלום  בביתו  היה  ולא  כל,  הגיע לשבת קודש בחוסר  עני מרוד. פעם  גם  והיה 

ממאכלי שבת קודש.

כשהגיע זמן הבאת הדגים לסעודה, החל לרקוד בהתלהבות ובשמחה, ולאחר 
מכן הרים עיניו לשמים ואמר: "רבונו של עולם, אין לי דגים לאכול, לכן אבקש 

ממך, שיהא חשוב בעיניך ריקוד זה כאילו אכלתי דגים".

עולם,  של  "רבונו  להשי"ת:  שוב  ואמר  שוב,  רקד  הבשר,  הבאת  זמן  כשהגיע 
עשה  וכן  בשר".  אכלתי  כאילו  בעיניך  חשוב  הריקוד  יהא  לאכול,  בשר  לי  אין 

בשאר המאכלים.

"ענין זה" – אמר הבעש"ט – "פעל רושם גדול בשמים, ואז נגזר עליו שיזכה 
להפקד בזרע של קיימא".

הפטיר הבעש"ט: "ועכשיו נולד לו בן זכר". והוא היה המגיד מקוזניץ זי"ע.

)סעודת יום השבת פר' שלח תשלח(

אכילת דגים

לו  הציעו  בבעלזא,  הרבנות  הצעת  את  זי"ע  מהר"ש  מרן  לכ"ק  הציעו  כאשר 
משום שבבעלזא  הוא העדיף את הרבנות בבעלזא,  נוספת. אולם,  בעיר  רבנות 

ויוכלו לענג את השבת בדגים אלו. עובר נהר שיש בו דגים, 

בענין זה מסופר דבר-פלא בעת שהותו של כ"ק מרן מהרי"ד זי"ע בראצפערט 
בתקופת מלחמת העולם הראשונה, שבדרך כלל לא היה שייך לצוד דגים בנהר 
והיו  לנהר,  דגים  הגיעו  זי"ע  מרן  של  לכבודו  אולם,  לעיר,  בסמוך  העובר 

מתענגים בו מדי שבת בשבתו.

כאשר שהה כ"ק מרן מהר"א זי"ע בהונגריה בתקופת מלחמת העולם השניה, 
זי"ע(, האם עדיין  ר' שלום אליעזר  )בן הרה"ק  זצ"ל  הרה"צ אב"ד ראצפערט  שאל את 
כי מאז שכ"ק מרן מהרי"ד זי"ע עזב את  מצויים דגים בנהר שבעירם, וענה לו, 

המקום, עזבו גם הדגים את הנהר, ולא היה ניתן למצאם כלל. 

)סעודת היום פר' שלח תשלח(

סיפורים ועובדות שנשמעו מפ"ק של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א בענינים שונים

שיחות קודש הארה מתוך הפרשה

לעילוי נשמת

העסקן הדגול הרה"ח ר' אברהם יהודה ב"ר ישעיה עקיבא ז"ל


