
ה"ב  

 " אזוי גייט דאס-שטעלט זיך אוועק'ווי מ"
 

 הוראת רבינו בקשר לשבת בראשית
 

נעמען אויף , שבת בראשית קען מען אריינכאפן: אזוי איז אויך בנוגע צו קביעות לימוד התורה...

אז אויסער דעם וואס , דאס הייסט. זיך א הוספה אין לערנען סיי אין נגלה און סיי אין חסידות

, יעדער איד האט אויף זיך גענומען במשך דעם חודש תשרי א קביעות צו לערנען אויף גאנץ יאר

סיי , אין א קביעות אויף יעדן טאג, זאל מען שבת בראשית נעמען אויף זיך נאך א הוספה דערצו

אין דעם לימוד החסידות דארף אויך אריינגיין טייל .  סיי אין לערנען חסידות, אין לערנען נגלה

 ".  לקוטי תורה"און " תורה אור"פון דער סדרה פון דער וואך אין 

. ער יכולת'אז יעדער איינער זאל  מקבל זיין אויף זיך לויט זיין אמת, דער אויבערשטער זאל געבן

 .און לויט דעם שורש פון זיין נשמה, וויפל ער קען טאקע באמת

און די קבלה פון שבת בראשית וואס ער נעמט אויף זיך א הוספה אין לערנען תורה גיט כוח אויף 

און דורך , אז שפעטער פארשפארט מען א סך טרחה, דורכצופירן דאס בפועל במשך דעם יאר

 . דעם ווערט נמשך אויך אין גשמיות בבני חיי ומזוני רויחי

 : איז דער קיצור פון דאס אויבנגעזאגטע, מען האט גערעדט די מעלה פון קיצורים 

 .סיי אין לימוד הנגלה סיי אין לימוד החסידות, יעדער איינער זאל נעמען אויף זיך א שיעור נוסף

 
 )ו"בראשית ס' א שיחת פר"ש ח"לקו(

 ר מהחלטת ההתוועדות"נח

ובפרט על פי , ת דרבים"נעם לי לקבל מכתבם בהתועדות האמורה בצירוף החלטתם הטובה בת

שטעלט 'ווי מ "-ע בהנוגע לשבת בראשית ועניניו"מ זי"ה נבג"ר זצוקללה"ח אדמו"ק מו"פתגם כ

שזה נותן התקוה והבטחון שינהגו במדה טובה זו במשך כל השנה , " אזוי גייט דאס-זיך אוועק

 ...מתוך שמחה וטוב לבב מתאימים, ל"הבע

      

 )190' י ע"ש ח"לקו(  

  מעניני דיומא –יקר בענין לימוד התורה  ליקוט
 

 הגאולה בזכות התורה

זה רוחו של משיח מרחפת על פני המים אין מים ) ר ב ד"ב(אמרו במדרש ' ואומרו ורוח אלקים וגו

שלא יגאלו ישראל אלא ) בהשמטות לחלק א יג(על דרך אומרם בזוהר , .)ק יז"ב(אלא תורה 

 :בזכות התורה שנמשלה למים

 
 )ב "ב סעיף כ,ח פרשת בראשית א"אוה(



 

 באמצעותו ילך האדם בדרך הטוב והישר

וזה יהיה בהגיעו , שולח אל האדם עזר נגד יצרו" ויאמר אלקים יהי אור"ה כן "ובראותו הקב

או ירמוז אל התורה , ד שנה יופיע עליו ממעון קדשו רוח אלקין קדישין נשמה קדושה וטהורה"לי

והמכוון אחד כי בחינת , ותורה אור) ג"משלי ו כ(כי הוא האור הנערב ולה יקרא אור דכתיב 

ויאמר אלקים "והוא אומרו , אור התורה ובעל נפש הוא בעל תורה' הנשמות הקדושות הם בחי

ה ממעל -חלק אלו' שהוא הנשמה שאורה רב להיותה חצובה מתחת כסא כבודו יתב" יהי אור

כ למה שאמרנו שהיא התורה המאירה "ר או ג"להאיר על האדם לבל יטבע בטיט היצה' שלחה ה

את האור כאשר נתן באדם כי טוב שבאמצעותו ילך האדם ' וירא א" ויהי אור"לנפש אדם ואז 

 :בדרך הטוב והישר

 
  )ה ובראותו"ד' כ' א סעי"ח בראשית פ"אוה(

 

 התוצאה מזה שמרגישים שהתורה היא מציאות העולם

 געלייגט אז די מציאות פון וועלט איו תורה איז אפילו ווען ער -בשעת עם ווערט ביי אים אפ"

א קאפיטל , ל"וועט ער זאגן א מאמר רז, גייט אין גאס און ער איז אין מיטן פון זיינע געשעפטן

 ".א פרק משניות אדער א פרק תניא, תהלים

 
 )'ג' א בראשית סעי"ש שיחות ח"לקו(

 

 העולם נברא עבור לימוד התורה

בשביל התורה ) ר"ב(אין המקרא הזה אומר אלא דרשני כמו שדרשוהו רבותינו ": בראשית ברא"

ראשית ) ירמיה ב ג(ראשית דרכו ובשביל ישראל שנקראו ) ב"משלי ח כ(שנקראת ראשית 

 ".תבואתה

 

 ")בראשית ברא"ה "ד' י בראשית פסוק א"רש(      
 

ף לשון "ת היא לשון ברכה ואל"ף לפי שבי"ת ולא באל"שלכך פתח בבי) ר א י"במדרש ב(יש 

א על שם שני עולמות "ד. ולואי שיוכל להתקיים, בלשון ברכה, ת"ה אפתח בבי"אמר הקב. ארירה

מדרש (תורה שבכתב ותורה שבעל פה , א על שם שתי תורות"ד. העולם הזה והעולם הבא, שברא

נברא ) תנחומא נח ג(ולומדיה :) ח"שבת פ' ועי, .ר א ד"ב(שבזכות התורה  ללמדך). מי השילוח

 העולם

 
 )א"ט פ"בעה(
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