
    

דבר ה' ממש
ומזה יתבונן המשכיל ויפול עליו אימה ופחד בעסק התורה בשומו 

שאמרז''ל  וזה  מסיני.  למשה  שנאמרו  ממש  הוא  ה'  דבר  כי  ללבו 

ע''פ והודעתם לבניך ולבני בניך וסמיך לי' יום אשר עמדת כו' מה 

להלן באימה ויראה כו' אף כאן כו' שהרי במעמד הר סיני וכל העם 

כל  התורה של  בעסק  ה'. משא''כ  דבר  ופב''פ  הקולות  רואים את 

התורה  גם עסק  כי   .  . הוא  הענין  עצמו. אלא  בפני  אדם כשלומד 

שבכ''א ובכל זמן הוא דבר ה' ממש שנאמר למשה מסיני. ועל ידי 

זה תפול עליו אימה ויראה כאלו קבלה היום מהר סיני.

)תורה אור סז, ב(

מרכבה והיכל לשכינתו ית'
דכוונתו ית' מעולם היתה שנהי' עוסקים בתורה כדי שתתעצם 

נשמתינו בעצמות ורוחניות וקדושת מקור מוצא התורה . . ואם 

והיכל  מרכבה  המה  היו  הזאת  הכוונה  על  בתורה  עוסקים  היו 

המה  ה'  היכל  כי  בקרבם  ממש  השכינה  שהיתה  ית'  לשכינתו 

ובקרבם ממש היתה השכינה קובעת דירתה, והארץ כולה היתה 

מאירה מכבודו ובזה יהי' קישור לפמליא של מעלה עם פמליא 

שלמטה יהי' המשכן אחד..

)ב''ח או''ח סמ''ז(

כבן קטן הקורא לאביו
עסק  שע''י  פי'  בתורה  קורא  קריאה  בלשון  נקראת  התורה  עסק 

לחבירו  הקורא  כאדם  כביכול  אליו  לבוא  להקב''ה  קורא  התורה 

בצוות'  עמו  להיות  אליו  לבא  לאביו  הקורא  קטן  וכבן  אליו  שיבא 

חדא ולא ליפרד ממנו ולישאר יחידי ח''ו.
)תניא פל''ז ע' 98(

כמה  ליקוט  ושוחרי'  התורה  קהל  לפני  להגיש  שמחים  אנו 

קטעים בענין גודל קדושת התורה.

דהנה ידוע המבואר בספרים הקדושים שכדי שלימוד התורה 

צריך  אלא  שבזה,  והשגה  ההבנה  מספיק  אינו  כדבעי  יהי' 

להיות נרגש אצל האדם שהתורה היא תורת ה'. שהאדם צריך 

וכדאיתא  שבתורה.  האלקות  היינו  התורה,  קדושת  להרגיש 

בתניא )אגרת הקודש סי' כג( ד"אין קדושה כקדושת התורה דאורייתא 

והכנה  הקדמה  דזוהי  יותר,  עוד  ומבואר  חד".  כולא  הוא  בריך  וקודשא 

דבתחילה  תחילה",  בתורה  "ברכו  בענין  וכידוע  התורה.  ללימוד  עיקרית 

והשגה  ההבנה  עם  ביחד  ולכן,  התורה".  "נותן  שיש  ההרגש  להיות  צריך 

שבלימוד התורה, צריך להיות גם הביטול לנותן התורה.

ורב  הכמות  קטן  הזה  בליקוט  והקריאה  העיון  שע''י  חזקה  ותקוותינו 

האיכות יתעוררו להתבונן בזה ולהרגיש קצת עוצם קדושת התורה. ועוד 

ועיקר להוסיף בלימוד התורה בפועל ממש.

תורתינו  ללימוד  מוקדש  זמנם  שרוב  השי''ת  מאת  שזכו  אלו  ובפרט 

יהיו  יום  ד"כל  באופן  התורה,  בלימוד  חדש  חיות  בהם  שיפח  הקדושה, 

בעיניך חדשים".

ויה''ר שע''י ההוספה והחיות בלימוד התורה נזכה לקיום היעוד "ולא ילמדו 

עוד את רעהו לאמר דעו כי כולם ידעו אותי" ,"ומלאה הארץ דעה את ה' 

כמים לים מכסים" תיכף ומיד ממש.

 מחלקת ההו''ל 

שע''י יגדיל תורה

בתניא )אגרת הקודש סי' כג( ד"אין קדושה כקדושת התורה דאורייתא 
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ממאמרי רז"ל

כי הם חיינו
תמוז ה'תשע"א • גליון מס' י"ג עלון לעידוד לימוד התורה בקרב אנ"ש

ב״ה

קדושת התורה

ויפול עליו אימה ופחד בעסק התורה בשומו 
ללבו כי דבר ה' הוא ממש שנאמרו למשה מסיני

העתקת הדברים היא ברשות מיוחדת מהוצאת ספרים קה"ת



    

 כל התורה כולה שמותיו 
של הקב''ה

כדי שלימוד התורה יהי' כדבעי למהוי, צריכה 

להיות תחילה ה"הנחה" אודות גודל קדושת 

של  שמותיו  כולה  התורה  ש"כל   – התורה 

. ובמילא, כל אות ותיבה ועאכו"כ  הקב''ה". 

קדוש  שם  ה"ז  בתורה  שלומדים  שלם  ענין 

לשם  ועד  נמחקים,  שאינם  השמות  ז'  כמו 

הוי' שם המפורש! . . וכשיודעים שכל עניני 

התורה הם שמותיו של הקב''ה, אזי הגישה 

ללימוד התורה היא בקדושה ובטהרה הראוי' 

לשמותיו של הקב''ה.

ל''ג בעומר תשי''א – תורת מנחם ח''ג ע' 83 ואילך

ע"י ברכת התורה מתחבר 
הלומד עם הקב"ה

החכם  האיש  מי  דכתיב  "מאי  בגמרא  איתא 

על   .  . על מה אבדה הארץ   .  . זאת  ויבן את 

בתורה  ברכו  שלא   .  . וגו'  תורתי  את  עזבם 

היו  עוסקין  ש"ודאי  הר"ן  ומפרש  תחילה", 

בתורה תמיד.. )אלא( שלא היו מברכין בתורה 

בעיניהם  חשובה  היתה  שלא  כלומר  תחילה, 

כ"כ שיהא ראוי לברך עלי', שלא היו עוסקין 

בה לשמה, ומתוך כך היו מזלזלין בברכתה".

להיות  צריך  התורה  שלימוד  בזה–  והענין 

באופן שניכר שהתורה היא תורת ה', שלכן 

אתה  "ברוך  התורה,  ברכת  לברך  מקדימים 

עם  החיבור  נעשה  שעי"ז  התורה",  נותן  ה' 

נותן התורה...

תורת מנחם, ח"ב, ע' 119

"ע"י עסק התורה יוכל ליהנות 
מזיו אור א"ס ב"ה ממש"

אין תורה זיינען פאראן צוויי ענינים: )א( דער 

דבקות  די  )ב(  והשגה  בהבנה  התורה  לימוד 

והתאחדות מיטן נותן התורה, וואס דאס איז 

די קדושת התורה ועצמותה וואס איז למעלה 

אז  איז,  דעם  אין  סדר  דער  און  השכל:   מן 

זיין  דארף  תורה,  לערנען  פארן  נאך  פריער 

עצם  צום  דבקות  און  איבערגעגעבנקייט  די 

לשון  דער  ווי  מהשכל,  שלמעלה  תורה  פון 

הגמרא: ברכו בתורה תחלה, אוו דערנאך דער 

לימוד התורה בהבנה והשגה.  

לקו"ש, חט"ו, ע' 3

כל המעלות נמצאים בתורה
ויקחו לי תרומה. הה"ד )משלי ד, ב( כי לקח טוב 

נתתי לכם תורתי אל תעזובו. אל תעזבו את המקח 

שנתתי לכם. יש לך אדם שלוקח מקח יש בו זהב אין 

בו כסף יש בו כסף אין בו זהב. אבל המקח שנתתי 

ה'  אמרות  ז(  יב,  )תהילים  שנא'  כסף  בו  יש  לכם 

אמרות טהורות כסף צרוף. יש בו זהב שנא' )שם יט, 

יא( הנחמדים מזהב ומפז רב. יש אדם לוקח שדות 

אבל לא כרמים כרמים ולא שדות. אבל המקח הזה 

יג(  ד,  )שיר  שנאמר  כרמים  בו  ויש  שדות  בו  יש 

שלחיך פרדס רמונים. יש לך אדם לוקח מקח ובני 

אדם אינן יודעין מהו. אבל משכר הסרסור נתוודע 

יודע מה היא אלה  מה לקח. כך התורה אין אדם 

משכר שלקח משה שנא' )שמות לד, ל( ומשה לא 

ידע כי קרן עור פניו בדברו אתו.

 הקב"ה אינו יכול 
להפרד מהתורה

ויש לך מקח שמי שמכרו נמכר עמו. אמר הקדוש 

ב"ה לישראל מכרתי לכם תורתי כביכול נמכרתי 

עמה שנא' ויקחו לי תרומה. משל למלך שהיתה 

לו בת יחידה בא אחד מן המלכים ונטלה. ביקש 

לילך לו לארצו וליטול לאשתו. א"ל בתי שנתתי 

לומר  יכול.  איני  ממנה  לפרוש  היא,  יחידית  לך 

לפי שהיא אשתך אלא  יכול  איני  לך אל תטלה 

זו טובה עשה לי שכ"מ שאתה הולך קיטון אחד 

את  להניח  יכול  שאיני  אצלכם  שאדור  לי  עשה 

בתי. כך אמר הקדוש ב"ה לישראל נתתי לכם את 

אל  לכם  לומר  יכול.  איני  הימנה  לפרוש  התורה 

תטלוה אינו יכול, אלא בכל מקום שאתם הולכים 

בית אחד עשו לי שאדור בתוכו שנאמר ועשו לי 

מקדש וגו':

שמות רבה, ר"פ תרומה )פרשה לג, א(
 להקדיש גליונות הבאים לזכות יום הולדת, יארצייט, חתונה וכו', 
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לומר  יכול.  איני  ממנה  לפרוש  היא,  יחידית  לך 

לפי שהיא אשתך אלא  יכול  איני  לך אל תטלה 

זו טובה עשה לי שכ"מ שאתה הולך קיטון אחד 

את  להניח  יכול  שאיני  אצלכם  שאדור  לי  עשה 

בתי. כך אמר הקדוש ב"ה לישראל נתתי לכם את 

אל  לכם  לומר  יכול.  איני  הימנה  לפרוש  התורה 
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 להקדיש גליונות הבאים לזכות יום הולדת, יארצייט, חתונה וכו', 

 לזכות ולעילוי נשמת איש החסד הרה"ח ר' מנחם נחום ע״ה 
בן הרה"ח ר' משה יצחק פרעגער

לרגל יום היאהרצייט השלושים ביום כ"א תמוז
 ת.נ.צ.ב.ה.

נדפס ע"י ולזכות ר' נפתלי שי' גרינואלד ומשפחתו שיחיו




