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 'מורשה קהילת יעקב'
 

את התורה נתקנאו  בילקוט שמעוני במדבר תרפ"ד: "ויתילדו על משפחותם לבית אבותם, בשעה שקיבלו ישראל 

תם פיהם הקב"ה אמר להם הביאו לי ספר יוחסין שלכם  אומות העולם בהן, מה ראו להתקרב יותר מן האומות, ס 

חות עמים... לכך מנאם בראש הספר הזה אחר המצוות, 'אלה המצוות אשר צוה ה' את משה  שנאמר הבו לה' משפ 

 ו ליטול את התורה אלא בשביל היוחסין שלהם". אל בנ"י בהר סיני', ואח"כ 'שאו את ראש כל עדת' שלא זכ

זה לבד זכו ישראל לקבלת התורה, וכמו כן מדוע זו תשובה ניצחת   בענין היוחסין שבשביללהבין מה באמת טמון    יש

לאומות העולם מדוע לא זכו הם לקבלה? עוד יש להבין מה שמובא שאומות העולם יאמרו לעתיד לבוא, לו כפית 

 כפי שעשית לבני ישראל, ודאי שהיינו מקבלים אותה עלינו? עלינו הר כגיגית

 התורה בירושה 

התורה מצוה את האדם להוריש חקל יצחק זי"ע מבאר עפ"י הגמ' בב"ב העוסקת בין השאר בעניני ירושה.    בספה"ק

אמנם אם אדם אינו רוצה להוריש או בניו אינם רוצים  'והתנחלתם אותם'...את נכסיו לבניו. ולמדים זאת מהפסוק 

וב בתורה ואין תנאו קיים. מבאר החקל יצחק הדבר תקף כלל וכלל מפני שהוא מתנה על מה שכתלירש אותו, אין 

"ע, שהקב"ה אמר לאומות העולם, הראו לי ספר יוחסין שלכם, כי האבות הקדושים קיימו את כל התורה והתורה זי

ישראל לא ירצו לקבלה נהייתה חלק בלתי נפרד מהם, וממילא הורישו אותה לבניהם אחריהם וא"כ אפילו אם עם 

אין זה תלוי כלל בהם. משא"כ אתם  שכתוב בתורה ולפיכך חובה לכפות אותם לכך שכןיהיה זה ַמְתֶנה על מה 

'תורה צוה לנו  הביאו ספר יוחסין שלכם... ואז נראה שאין לכם כלל ירושה בתורה הק'. ועפי"ז מובן גם לשון הפסוק,  

אותנו התורה הק' ון ירושה, ודייקא יעקב שמיטתו שלימה. מלמדת מורשה הוא לש משה מורשה קהילת יעקב',

שום שאם היה מוזכר אצל אברהם ויצחק היה אולי פתחון פה לאומות העולם שגם  שממנו מתחיל ענין הירושה, מ

 הם צאצאיהם דרך ישמעאל ועשיו...

 התורה מאחדת את כלל ישראל 

שרים וארבעה בגמ', י"ב זוגות תלמידים היו לו, ויש בגירסא ע העומר אנו מתאבלים על תלמידי ר"ע. מובא בספירת 

התורה הק' אנו צריכים להתאחד ולהשלים אחד את השני, א"כ כל עוד שהיו י"ב אלף תלמידים... מבארים כי על ידי  

זוגות עדיין חיו. אך כשהפכו לכ"ד אלף תלמידים היה חסר באחדות שלהם ועל כן לא עמדה להם תורתם, ומתו 

  'ויהי בימי שפוט השופטים ויהי רעב בארץ'. קרא אי"ה כתוב  פה. בחתם סופר מובא רעיון נפלא, במגילת רות שנבמגי

ואומרים חז"ל ויהי לשון אוי וי, כי אוי לו לדור ששפטו את שופטיהם. מבאר החת"ס זי"ע שמכיון שהיו מושפעים בכל 

טילה ועושים מושב לצים, ואחר ש'לשונם תהלך  טוב והיו בטלים ממלאכה, היו באים לביהמ"ד ומדברים שיחה ב

ן עשה עימהם הקב"ה חסד שהיה רעב בארץ וכל אחד היה ץ', הידרדרו לדבר על ת"ח והשופטים שלהם. ועל כבאר

 חייב לעסוק במלאכה להביא טרף לביתו, וכבר לא היה להם פנאי לשבת לדבר על שופטיהם...

 מזכה אבא   א בר 

שה בכוונה י"ע, כי התורה מדגימבארים בשם החת"ס זביהוא... ובנים לא היו להם'. 'וימת נדב וא הפרשה: בהמשך 

ויש להבין מדוע,  ]עפ"י הגמ' ביבמות סד.[תחילה שלא היו להם בנים, כי אילו היו להם בנים משמע לא היו מתים. 

שבניהם לא חטאו וצריכים   הלא בכל זאת נכנסו לפני ולפנים וכו'? אך יש כאן יסוד שהתורה הק' מלמדת אותנו, מכיון

ילם... עוד מחדש לנו החת"ס יסוד ועבודת ה', על כן היו נשארים לחיות בזכותם ובשב מישהו שיחנך אותם לתורה

נוסף ואומר, 'כי אין האדם עומד על טעותו אלא דרך בניו ותלמידיו. דכשיש בנים מרגיש מה שהוא נגד כבודו 

בהוריו ומוריו. אך אלו  מקפיד, מבין עי"ז מה שהיה הוא צריך לנהוג כבוד  בהתנהגות בניו ותלמידיו עימו ע"י שהוא

 לא היה להם כיצד ללמוד וממילא הורו הלכה בפני רבם ונכנסו שתויי יין למקדש'. שבנים לא היו להם, על כן  

 פנימיות התורה...   – מהות נתינת התורה  

לאכי השרת לפני הקב"ה, חמדה גנוזה אתה מבקש  בגמ', 'אמר ר' יהושע בן לוי כשעלה משה למרום אמרו מ מובא

ר להם תשובה. אמר, רבש"ע תורה שאתה נותן לי לבשר ודם מה אנוש כי תזכרנו. אמר הקב"ה למשה חזו ליתנה
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מה כתיב בה, כלום למצרים ירדתם, וכי אב ואם יש לכם, כלום יצה"ר יש ביניכם'... מק' החת"ס זי"ע וכי המלאכים  

 ורה, ומה חידש להם משה רבינו בתשובתו? לא ידעו מה כתוב בת

מובא בפרשה זו בשפ"א זי"ע באריכות, כי התורה שאנו לומדים ומקיימים הינה לבוש לתורה האמיתית  ם וכן  יודעי  אנו

א"כ כשהאדם   'עמוק עמוק מי ימצאנו' והפנימית. כשם שגוף האדם הוא מלבוש לנשמתו, כמו כן התורה היא בבחינת  

' שר' יוחנן היה קורא למאני )בגדים( לדעת שכל לימודו הוא רק הלבוש של התורה. מצינו בגמלומד תורה עליו 

מעיד על אישיותו הרמה, כמו כן כשאדם   –ד את האדם. וכשם שהבגד מכבד את האדם כלומר מכבדותא, שמכב

ק בבוכ"ע, אזי זהו  היינו לקשר את עצמו לדב –לומד תורה ויודע שזה רק הלבוש ומחפש להשיג את פנימיות התורה 

 כבוד התורה.

לפני שהיה נכנס ללמוד היה עורך   'חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך'. ך ע"ה בתהלים: זה אומר דוד המל על

חשבון הנפש מה לומד ולמי הוא לומד... ובשם הרה"ק הבית ישראל זי"ע אומרים שזוהי ההכנה לקבלת התורה היינו 

 החשבון הנפש הזה. 

'הכל בידי שמים חוץ  י"ע, על מאמר חז"ל בלין זי"ע באר בשם רבו הרה"ק ר' שמעלקא מניקלשבורג זמלו הרבי

והקשה הרי זו סתירה, כי בתחילה אומרים שהכל בידי שמים ומיד מסייגים חוץ מיראת שמים? ומבאר    מיראת שמים'. 

 –הכל הוא בידי שמים, כלומר  יסוד עצום בעבודת ה', כי באמת כל מה שעובר על האדם ואפי' היראת שמים שלו

ם בחירה בדבר אחד, ללא האיתערותא דלתתא של האדם. אך בכל זאת השאיר לאד שהקב"ה מנהיג את הכל גם

 – האם להסכים שהקב"ה מנהל אותו או חלילה לאו... וזה נקרא יראת שמים לשון לראות שהכל מכוון משמים 

  תפקידו המרכזי של האדם בחייו עלי אדמות!

כפי שביארנו לעיל   –ם יצר הרע יש ביניכם, כלומר  מה שעונה משה רבינו למלאכי השרת. וכי למצרים ירדתם כלו  זה

 האמיתי של התורה הוא לגלות את הפנימיות שלה דווקא דרך הלבוש, וזה אין שייך אצל המלאכים הכבוד 

שביקש מהם הקב"ה ומדוע. טענת  כן על פי החת"ס זי"ע נבאר גם הענין שעימו התחלנו מהו ספר היוחסין  כמו

עלם למ"ט שערי הוריד את עם ישראל למצרים למ"ט שערי טומאה, ולאחר מכן ה  הגוים היתה כזו: הלא הקב"ה

קדושה באותות ומופתים. וא"כ ודאי שהם אסירי תודה אליו. ואם לנו היה עושה כן היינו אף אנו מתנהגים מתוך 

 הכרת הטוב? על כך אומר  

טובה, משא"כ אבות האומה של כלל מנם מהו ספר היוחסין שלכם, דור המבול ודור הפלגה שכפרו בלהם הקב"ה: א

'כי במקלי עברתי את  ן שלוש היה כשהכיר את בוראו וכן יצחק וכן יעקב שנאמר בו ישראל, 'אחד היה אברהם' ב

 שום טענה כנגדם.  מתוך מסירות נפש והכרת הטוב לבורא על כל צעד ושעל... וא"כ אין לכם הירדן הזה', 

* 

 

 

 פרשת במדבר –חומש רש"י 

 

משה במדבר סיני באהל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמר )א, א(  אל ד' וידבר 

ופרש"י מתוך חיבתן לפניו מנאה אותם כל שעה כשיצאו ממצרים מנאן וכשנפלו בעגל מנאן לידע מנין הנותרים 

ש כל עדת בני רא  את שאו –כשבא להשרות שכנתו עליהם מנאן באחד בניסן הוקם המשכן ובאחד באייר מנאן 

ישראל למשפחתם לבית אבתם במספר שמות כל זכר לגלגלתם )א, ב( ולכאורה קשה מהו הענין של מונה אותם  

 כל שעה ומה ביאורו.

והנה איתא במדרש )במ"ר א, ז( מכאן שנו חכמים בשלשה דברים ניתנה התורה באש ובמים ובמדבר ואיתא בשפ"א 

בענין השלשה וכן איתא בילקוט )ילקו"ש יתרו רע"א( שיש תורה משלשת  בה  הר  ליקוטים על שבועות שבחז"ל מצאנו
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ואבות משלשת וכן איתא בגמ' )שבת פח.( דרש ההיא גליליאה עליה דרב חסדא בריך רחמנא דיהב אוריאן תליתאי  

ה תורלעם תליתאי על ידי תליתאי ביום תליתאי ביריחא תליתאי ופירשו שחזינן מכאן שיש ענין של שלשה שזו 

שולש שזו תורה נביאים וכתובים ועם שיש שלשה שזה כהנים ולוים וישראלים ועל ידי שלשה שזה אהרן ומשה  מ

ומרים ביום השלישי שזו שלשת ימי הגבלה ובחודש השלישי שזו חודש סיון לכאורה מה זה הענין של שלשה ומסביר 

ורה והשלישי זהו תפארת שזה חודש ממוצע גב זהושיש ניסן ואייר ואח"כ מגיע חודש סיון והראשון זו חסד והשני 

מהשניהם ביחד זאת אומרת ניסן הוא כלו חסד אבל הוא לא גבורה וכן אייר הוא כולו רק גבורה אבל חסר לו הענין 

של חסד משא"כ סיון הוא כלול משניהם ביחד וזהו נקרא ממוצע שיש לו בתוכו את מה שיש לפני זה ותמיד כך זה 

מספרים לבד ולא מעורב עם משהו אחר והמספר השלישי הוא כבר כולל את מה שהיה   הם שניעובד הראשון וה

ענין השלשה השלישי הוא ממוצע והוא העיקר האילן שממנו מתפשט הצדדים ואף כי הצדדים יוכלו  לפני זה וזהו 

יכולין  בב י ל להיות מהופך זה מזה מכל מקום מצד יוחדתם בהאילן הם אחדות אחד ולזאת בני ישראל שהם בר 

ועיי"ש כל הענין של שלשה   להדביק בד' אחד בגוף האילן עץ החיים מקום האחדות ולכך מיוחד ענין השלישי תמיד

 באריכות נפלא.

במדרש מכאן שנו חכמים בשלשה דברים ניתנה התורה באש ובמים ובמדבר באש מנין  והנה איתא בעבודת ישראל  

במים שנאמר )שופטים ה, ד( גם עבים נטפו מים ובמדבר שנאמר וידבר    כו' ו ושנאמר )שמות יט, יח( והר סיני עשן כול 

ד' אל משה במדבר סיני וכו' ואיתא עוד שם איש על דגלו חיבה גדולה חיבבו הקב"ה לישראל שעשאם דגלים כמלאכי  

מתי שהיה קבלת התורה ונתינת התורה אז הקב"ה שלח את המלאכים ומלאכי השרת לרדת בצורה של   השרת

וכן מצאנו שכלל ישראל היה להם חשק מאוד גדול בענין של דגלים וכמו"כ בלוית יעקב אבינו שעלו אותו ים דגל

ומנין שהוא  לארץ ישראל אז ג"כ הלכו בצורה של הדגלים חוץ מן יוסף שהוא מלכות שלא היה משהו עם דגלים 

ר הביאני אל בית היין למרתף גדול  אומ דה אהבה שנאמר )שה"ש ב, ד( הביאנו אל בית היין ודגלו עלי אהבה ר' יהו 

של יין זה סיני וכו' דבר אחר איש על דגלו הדא הוא דכתיב )דברים לב, י( ומצאהו בארץ מדבר מציאה גדולה מצא  

הקב"ה את ישראל שנאמר )הושע ט, י( כענבים במדבר מצאתי ישראל לכך ימצאהו בארץ מדבר מדבר היה העולם  

הו יליל ישימון תוהו ולילה היה העולם עד שלא יצאו ישראל ממצרים ועד שלא  בתו ם ו עד שלא יצאו ישראל ממצרי 

קבלו את התורה וכיון שקבלו את התורה מהו אומר יסובבנהו יבוננוה יסובבנהו שהקיפו בענני כבוד יבוננהו שהבינם  

שון יסובבנהו יבוננהו ומהו הל  מהועיי"ש ולכאורה    בד"ת יצרנהו כאישון עינו עד היכן נצרן כביכול עד כאישון עינו וכו'

 כוונתו.

זה שמורה לנו על קדושת התורה שהולכת ממקום גבוה  והנה איתא בזרע קודש שזהו הענין של במדבר ומסביר 

ואדם איפה שהוא לא יהיה ברגע    למקום נמוך כי אפילו השפל שבשפלים יוכל לבוא לעבודת ד' ע"י התורה הקדושה 

יה חלק מן התורה הקדושה ומסביר הבעל התניא שהתורה בסדר ההשתלשלות נה  מידשהוא נכנס לתוך התורה אזי  

היא במקום הראשון ולמה דאורייתא מחכמיתא נפקותא והחכמה מאין תמצא זאת אומרת הדבר הכי פחות לבושים 

  והכי הרבה אור זהו התורה ואפילו שאתה לא מרגיש את זה זה הבעיה שלך אבל בתוך התורה יש את האור הכי 

שיש בסדר השתלשלות זאת אומרת אפשר להסתובב מסביב הקופה ולא לשים לב שיש שמה כסף בכלל זאת ול  גד

אומרת אם אתה רוצה להתחבר עם הקב"ה זהו רק דרך התורה וזו יורדת אפילו למקום נמוך ואין מקום נמוך בלי 

ב וגדול שיכול להיות ועם הכי טו  הכיהחיות של הקב"ה וברגע שאדם יושב ולומד תורה אזי הוא מכניס אותך למקום  

 . כי אפילו השפל שבשפלים יוכל לבוא לעבודת ד' ע"י התורה הקדושה הרבה קשר בורא שיכול להיות 

והנה יש את הגמ' שר' גמליאל שם ליד הדלת שומר שרק מי שהוא תוכו כברו אזי יוכל ליכנס לתוך הבית המדרש  

רבי אלעזר בן עזריה ואז פתחו את הבית המדרש לכולם ואז באותו יע  שהגומי שהוא לא תוכו כברו לא יוכל ליכנס עד  

היום הוסיפו ארבע מאות ספסלים לבית המדרש ואז חלשה דעתו של רבן גמליאל ולכאורה קשה הלא היה לו לרבן 

גמליאל שיטה מי להכניס ומי לא להכניס וא"כ מהו הענין כאן של חלשה דעתו הלא אתה בחרת בהדרך הזה וא"כ 

 פת לך אם רבי אלעזר בן עזריה נכנס עם ארבע מאות איש הלא זהו לא השיטה שלך בכלל. איכמה 

אלא מתרצים שרבן גמליאל חשב שמי שהוא לא תוכו כברו אזי אי אפשר לעשות איתו כלום והוא לא קלט שאז מתי  

זהו הענין של שבעות ת והדעשהם נכנסו אזי נהיה מהם תוכו כברו מתי שהם היו שמה ומשום הכי היה לו אז חלישות  

וכמו שר' ברוך ממעזבוז אומר שראש השנה זהו א בילקע ארוף א בילקע אראפ זאת אומרת לחמניה יותר או פחות 

אבל עכשיו בחג מתן תורה זהו כולו רוחניות והתורה שזו רוחנית הוא שייך לכולם וכולם אם רק רוצים ונכנסים לבית 
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השפל שבשפלים יוכל לבוא לעבודת השם ית' ע"י התוה"ק ולזה בא לנו  לו אפי כי המדרש אפשר להיות תוכו כברו 

ולכאורה היה צריך להיות נתינות התורה במקום יפה כמו שווייץ או במקום  הכתוב לומר שדיבורו ית' היה במדבר

  ט(  שהוא מקום פתוח מאוד ומקום תוקף הקלפות כמ"ש )דברים ח, יוקרתי מאוד אלא הקב"ה בחר דווקא במדבר 

ש שרף ועקרב וצימאון אשר אין מים )במדבר נ, ה( לא מקום זרע ותאנה וגפן ועכ"ז במקום הפחות הגרוע הזה  נח 

זאת אומרת    שם היה דיבורו ית' ושם היה משכן השכינה הקדושה ואוהל מועד כי זאת היא השלימות התורה הקדושה 

י עוד לא באת להשלימות של התורה  אז יותכל זמן שאתה לא מכניס את התורה למקומות הכי שפלים שיכול לה

זאת אומרת השלימות של הקב"ה מתגלה באי שלימות שלך אם אתה מכיר שאתה צריך אותו ואתה נמצא באי  

שלימות אזי הקב"ה מתגלה אליך עם התורה שזו שלימות הקב"ה ואם אתה רוצה אותו רק עם שלימות אזי הוא לא 

ימות בלעדיך גם כן ורק באי שלימות שלך ואזי מגיע השלימות שלו של  לבדמתגלה אליך דהוא לא צריך אותך דהוא  

 ומשלים אחד את השני ואזי הוא מתגלה לך. 

זאת אומרת הקב"ה ברא את האדם שיהיה לו אי שלימות בעולם ואזי יחפש את השלימות שזה הקב"ה דאם אדם  

עכשיו מתחיל לחפש אותו להשלים   מותבשלהיה לו שלימות אזי הוא לא היה מחפש אותו כלל ורק עכשיו דחסר לו  

כי זאת היא השלימות התורה הקדושה שתוכל להתפשט לכל מיני שפלים ועומקים ולהעלות כל הבחינות אפילו  

 . הפחותים מתעלים ע"י התוה"ק

כי מה שניתן התורה במדבר דווקא היה כדי להמשך אור התורה אף למקום תהו כי התורה  ואיתא בשפ"א ]תרל"ג[ 

כל כמו שכתבו ז"ל שקודם התורה היה ב' אלפים תוהו והקב"ה מאיר על ידי התורה לכל המקומות  ת ה חיוהיא 

ומשום הכי ספרו אותנו כי ספרו את כל אחד ואחד בלי שום יוצא מן הכל כדי ללמוד אותנו שלכאורה מי  האפלים

שאני נמצא התורה חייב  יפהי אאני בכלל אלא הת' הוא דישראל זהו יש שישים רבוא אותיות לתורה דאפילו אנ

להעלות אותו דרכו אפילו במקום כזה שפל שאני נמצא בו ולכל אחד יש את הנקודה שהוא צריך להאיר אותו בתורה 

ואם חסר אות בתורה אזי התורה פסול זאת אומרת כל אחד שייך לתורה וכל אחד חייב להאיר משהו מה שאין השני 

להאיר בכל פרט כי החיות מכל בני ישראל הכל אחד כמו שכתוב )ויקר'  כן גם וגם המנין שהיה יכול לעשות בכלל 

ד, ו( ע' נפש שעובדת לאלקי אחד וכמו שכתוב ואהבת לרעך וכו' )ויקרא יט, יח( כלל גדול בתורה כי על ידי התורה  

תה  הי  זה  שהיא חיות פנימיות של כל ישראל מתחברין להיות אחד ממש כי הפירוד רק הלבוש שיש לכל אחד כי 

 . כוונת בריאת האדם להאיר על ידי אור נשמתו גם בהגשמיות ונמצא יש לכל פרט הסתר מיוחד וזה המנין כנ"ל

והנה בספר תהילים פרק )מב פסוק א( כתיב למנצח משכיל לבני קרח והנה המזמור הזה נאמר על ידי אסיר אלקנה  

היו תחילה בעצת אביהם למרוד במשה   הם  כי ואביאסף בני קרח לאחר שעשו תשובה ושרתה עליהם רוח הקודש

רבינו ובשעת המחלוקת פרשו וחזרו בתשובה וכאשר פתחה הארץ את פיה לבלוע את אביהם וכל אשר לו נשארו 

הם בתוך פי הארץ וכנאמר )במדבר נו, יא( ובני קרח לא מתו ושרתה שם עליהם רוח הקודש זאת אומרת משכיל הם  

לא ללמוד מזה משהו ולמדו שהעיקר זה הרבש"ע והכל מאתו ית' ושמה בתוך  ן אשלולקחו את הכשלונות לא בתור כ

האדמה ואמרו שם שירה ויסדו את המזמורים הללו ואח"כ כתוב כאיל תערג על אפיקי מים כן נפשי תערג אליך 

כאילת  מסביר אלקים ולכאורה איל זהו לשון זכור ותערוג זהו לשון נקבה ולכאורה או זכר או נקבה והנה יש רש"י ש 

  – תערוג לא נאמר וכן לא נאמר כאיל יערוג ללמדנו שהפסוק מדבר בזכרים ובנקיבות כי הזכר עורג על עסק המים 

מי שיש לו חולה בבית ילך אצל חכם ואותו דבר הרבי והחכם שבחיות זהו האיל ואם אין   כי האילה חסידה שבחיות

מאות למים הם מתכנסות אליה שתתלה עינה למרום ומה  וכשהחיות צ גשמים והכל התייבש אז כולם באים אליו 

ומאיפה רק   היא עושה חופרת גומא ומכנסת קרניה לתוכה וגועה והקב"ה מרחם עליה והתהום מעלה לה מים 

הצעקות עוזר ואז הקב"ה מרחם ועונה לתת להם גשם ואותו דבר מת' שאנחנו צריכים את הרבש"ע אזי מיד חייבים 

  והנקיבה כשהיא כורעת לילד והיא צועקת אזי הקב"ה מרחם עליה ור לי אני לא יכול לבד  לצעוק טאטע רבש"ע תעז

זאת אומרת אדם מתי שהוא צריך משהו אזי חייבים לבקש ואז הקב"ה עונה ונותן וחוץ מזה כל אחד יש לו כוחות 

נה אלקינו ולכל שאפשר לגלות אותו וכל אחד שהיה במדבר יש לו מספר והוא שייך להתורה ואמר ביום ההוא ה

אחד יש לו את הגלוי שלו שיכול לגלות את הקב"ה בצורה המיוחדת שלו והחשיבה שלו המיוחד שרק אתה יכול 

לגלות אותו ומשהו אחר לא ועכשיו אני מבקש שתי דברים אחד תגלה אלי שאני ישמע אותך ודבר שני שאני יכול 

תערוג על אפיקי מים כן נפשי תערוג אליך אלקים שאני  להוציא ממנו את הכוחות המיוחדים שיש לי וזהו כמו איל

 יראה אותך בכל מצב שהוא. 
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ואח"כ אומרים צמאה נפשי לאלקים לקל חי מתי אבוא ואראה פני אלקים ופה מבקשים שתי דברים קודם אדם 

ך אנשים  מסתובב ואומר שמתי שמגיעים לכאבים ומעברים אזי אדם חייב לחיות עם אמונה ולדעת שהכל מאתו ית' א 

שהם מסתובבים ואומרים את זה אך מתי שזה מגיע באמת אצלו והוא לבד נמצא בתוך חושך והסתר אזי אף אחד 

לא בבית וע"ז מבקשים מהקב"ה צמאה נפשי לאלקים אבל לקל חי שזה יהיה החיים שלי באמת שאני יתחיל לחיות 

ו ובלעדו אין כלום ואח"כ מבקשים מתי אבוא  אותו באמת שמתי שאני נמצא בכאב אזי אני ידע שהכל מאתו ית' שמ

ואראה פני אלקים מתי יהיה הזמן שאני יתחיל לראות אותו בלי מעברים וכאבים ונזכה להשראת שכינה עלינו 

 בהתגלות בלי שום הסתר פנים כלל.

בכלל והפסוק ממשיך היתה לי דמעתי לחם יומם ולילה כמו אדם שהוא נמצא בעת שמחה אזי הוא לא רעב לאכול 

דכוח של שמחה הוא שבע ואותו דבר ח"ו הפוך אדם בעת הכאב והצער שהוא נמצא הוא שבע מזה והוא לא מסוגל 

לאכול כלום וע"ז אומר דוד המלך היתה לי דמעתי וזה היה לחם שלי יומם ולילה באמר אלי כל היום איה אלוקיך 

ר מזה כל הזמן שאדם צריך שיהיה לו אמונה זאת אומרת קודם אני מרגיש רחוק מהקב"ה זאת אומרת אני רק מדב

אבל תכלית אני לא חי את זה כלל ומתי שאני מוצא את עצמי בתוך חושך והסתר אזי אני נשבר ונכנס ליאוש ח"ו 

וחוץ מזה אני בוכה שכולם לועגים לי איפה הקב"ה שלך שאתה מדבר ממנו כל הזמן למה לא רואים אותו בכלל 

פכה עלי נפשי שאני נזכר מהזמנים הללו שהיה בית המקדש קיים והיה אז עליה לרגל וע"ז ממשיך אלה אזכרה ואש

ועכשיו הכל חרוב ונחרב כי אעבר כאשר הייתי עובר ועולה לירושלים בסך בשיירות גדולות מרבות אדם אדדם הייתי 

אלקים שזה   מדדה עמם לאט מחמת דוחק ההמון עם שהיה אז ובנחת בלא שום מכשול בדרך עד שהגעתי אל בית

בית המקדש בקול רינה שירה ותודה יחד עם המון חוגג ומרקד בשמחה רבה ואז מתי שאדם נמצא שהוא מרגיש  

שעכשיו נפל כאן ענן שחור ומכוסה וכולם צוחקים עליו ואני נמצא במצב של וימש חושך ואני לא מסוגל כבר יותר 

צבים הללו באו ללמוד לך משהו שזו התכלית ואסור מזה וע"ז הת' אומרים לך בני קורח משכיל תדעו לך שכל המ 

לאבד את עצמינו שמה דהלא היה בריאת העולם ואז ברא הקב"ה יש מאין ואז נהיה גשמי והתענוג של הקב"ה זהו 

 בתוך החושך וההסתר הזה אז תבקש מהרבש"ע טאטע אני רוצה להכיר אותך ותעזור לי.

קבלתי או לא וכמו בלימוד התורה אזי כותב והגית בו יומם ולילה ובתפלה יש ענין להתפלל בלי לחכות לדעת אם 

ושננתם לבניך אבל לא כתיב אם צריכים לדעת את התורה או לא אלא ללמוד ולדעת זהו כבר משהו אחר לגמרי 

אבל זה לא קשור לעצם לימוד התורה ואותו דבר תפילה אדם חייב להתפלל בלי לחכות לתוצאות אם יהיה לו משהו 

אלא חייבים להתפלל וזהו דוד המלך אומר מה תשתוחחי תלכי שחוחה וכפופה נפשי מרוב צער ותהמי עלי  אם לא

ומדוע תשמיעי לי קול יללה על מר גלותך ואת זה שיש לך כאבים ומעברים ולמה אני במצב הללו הוחילי קווי לאלקים 

ה וצמאון אל הקב"ה כי עוד יגיע עת אשר בו ובטחי בו שיקיים הבטחתו ויושיעך והוא צריך ממך אמונה ובטחון וקוו

אודנו אזכה להודות לו על ישועות אשר יבואו לי מעם פניו ועוד תודה לו על הזמנים הללו שרק מאז יש לו כל הזמן 

 קשר בורא דרק מהחושך וההסתר אני מגיע לראות שהכל מאתו ית' שמו. 

מלבוש להשני והיה לבוש בתוך לבוש ואדם מתי שהוא  והזרע קודש מסביר שזהו היה הענין של דגלים שכל דבר הם  

לומד תורה אזי הוא מחבק את המלך בעצמו דהתכלית של לימוד תורה זהו להגיע להאין סוף ב"ה זאת אומרת  

התכלית הוא להגיע להאין סוף ב"ה וזהו חייב להיות הצמאון של אדם ואפילו שאתה חושב שהגעת אף פעם אדם 

 לא יכול להגיע לשמה. 

בי אשר כותב באחד מהמכתבים שלו דאדם לפעמים בונה לעצמו איזה שהוא מציאות וחושב שאם הוא יגיע לזה ור

אזי יהיה לו הכל ולא יחסר לו כלום ולמשל אם יש לוטו של כמה מליונים אזי הוא בונה מציאות שאם הוא מרויח אזי 

ע למציאות ואז יהיה לו טעם בחיים אבל האמת  הוא הגיע להאושר האמיתי בחיים שלו ועכשיו היה בדמיון וחשב להגי

היא אדמך אכנך ולא ידעתיך המשילוך ברוב חזיונות הנך אחד בכל דמיונות שהכל זהו דמיון דמציאות אמיתי זהו 

 הרבש"ע ואל זה אתה אף פעם לא תגיע כי אי אפשר להגיע להקב"ה אף פעם. 

* 
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 פרשת במדבר  –סעודה שלישית 
 

י באהל מועד באחד לחדש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמר )א, א(  ר סינוידבר ד' אל משה במדב

ופרש"י מתוך חבתן לפניו מונה אותם כל שעה כשיצאו ממצרים מנאן וכשנפל בעגל מנאן לידע מנין הנותרים וכשבא  

רה למה  י התולהשרות שכינתו עליהם מנאן באחד בניסן הוקם המשכן ובאחד באייר מנאם ע"כ פרש"י והקשו מפרש

התורה מנאן אותם כאן הלא תמיד מצאנו שהתורה מקפיד שלא למנותן בכלל וזה לא דבר גדול שסופרים אותם  

 דיכול לצאת רעה ח"ו מזה וא"כ למה דווקא כאן צוה התורה למנותם במספר ובשמות.

ספור את  שלא ל תפקדו אותם אתה ואהרן הנ"ל במה שמצינו שהקפיד הקב"ה בכמה מקומות  ות' בתפארת שלמה  

בנ"י וכאן צוה המקום למנותם אמנם באמת הוא מן הנמנע למנות את ישראל כי מצינו בכמה מקומות שצדיק אחד  

שקול כנגד כמה אלפי מבני ישראל כמ"ש )ב"ד קפא, ב( יאיר בן מנשה שקול כשלשים ושש איש אך גדולי הדור  

ר לבו להטותו לטובה לשוב בתשובה ולעשות  נתעור כמשה ואהרן הם ידעו למנותם כי הכירו במעלות כל אחד אם 

אזי תיכף הוא שקול כנגד כמה אלפים כמ"ש )תהלים  ואם אדם באמת מתעורר לבו לעשות תשובה    רצון הבורא ב"ה 

אזי מיד הוא חונה מלאך סביב ונברא   לד, ח( חונה מלאך ד' סביב ליראיו ומכל מצוה ומצוה שהאדם עושה בשלימות

וכל יהודי  בא בישראל והנה שם אלקי צבאות הוא ע"ש המצוות של בנ"י שנבראו מהם וצא צ וזה כל י מזה מלאך 

 מוקף עם מלאכים שהם נבראו ע"י המצוות שאנחנו עושים וזהו כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך.

ה ו תורוהנה עכשיו אנחנו אוחזים לפני קבלת התורה דאיתא בגמ' שבת ברוך רחמנא דיהיב לו תורה תליתאי שז

נביאים וכתובים ובירחא תילתאי שזו ניסן אייר סיון ועל ידי תלתאי שזו אהרן מרים ומשה וצריכים אנו להבין מהו 

 הענין של שלשה דחזינן דהכל ניתן על ידי שלשה וצ"ב מהו כוונתו.

תורה  את ה  אלו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנווהנה איתא באור המאיר בדרוש לשבועות שהקשו בשם האלשיך 

דיינו והקשה מה זה דיינו כיון שנעדרים מקבלת התורה וא"כ מה יתרונם של ישראל על זולת עמים שלא נתן להם  

וא"כ מה יש לנו בקרבנו לפני הר סיני בלתי קבלת התורה הלא בלי התורה   את התורה וככל הגויים בית ישראל המה 

והנה עכשיו אוחזים בשלשת ימי הגבלה ואז    יראו לנפשם יות ש ועיקר העולה מדבריו לה אין לנו כלום בעולם הזה ות'  

שיראו לנפשם  כלל ישראל הכינו את עצמם באימה וביראה ברתת ובזיעה וזהו היה הכנה לקבלת התורה וא"כ העיקר  

ואדם צריך לדעת ולעשות חשבון הנפש עם מה הוא בא לקבלת התורה ולחג  בהאיך אנפין יקומו במעמד הקדוש 

ה תורה זהו לדעת שיש נותן התורה שזה הרבש"ע ובכל יום יהיו בעיניך כחדשים וכל יום יש לא מז מתן תורה דה

נתינת התורה מחדש וכל פרט שאדם עושה חייב להיות דבוק עם התורה הקדושה וא"כ עם כזה הכנה הכינו בני 

הקל לעשות ועל כן  צוום  ובהאיך אנפים יקומו במעמד הקדוש ולא ידעו מה ולמה י ישראל אז במתן תורה את עצמם  

זככו עצמותם בתכלית הזיכוך עד שיהיו ראוים לפרטי הצוים שיצוום ויפקידם ובאמת תכלית נתינת התורה ופקודת  

והזוה"ק קורא לתרי"ג מצוות תרי"ג עישים שזו עצות איך לזכך את עצמו ואיך להיות דבוק  המצוות כתובים בתורה 

ו את עצמם כל כך עד שהם כבר הרגישו את הרעיון הזה שהכל ם זככולחיות אחד עם הרבש"ע וממילא משום שה

מאתו ית' שמו שבעצם זהו נקרא נתינת התורה והם כבר ידעו את זה מרוב זיכוך שהכל מאתו ית' שמו וא"כ אלו 

ובאמת תכלית נתינת  קרבנו לפני הר סיני דיינו דהם כבר הגיעו לקבלת התורה שזה לדעת שהכל מאתו ית' שמו 

דת המצוות כתובים בתורה כל עצמם אינם רק בכדי לזכך בהם את ישראל כנודע מרז"ל וזהו אלו קרבנו  ופקי   התורה 

לפני הר סיני ונהיו קימים לעד עם בחינות זכותם שזככו וטהרו את עצמם לקבלת התורה דיינו כי אין לך גדולה  

וזהו תכלית המכוון בנתינת   ד עקב ומעולה הימנו בהיות עם ישראל מזוככים ומטוהרים במלא קומתם מראש וע 

 . התורה ופרטי מצות ולזה אחת מה' שמות מדבר קדש שנתקדשו ישראל עליו ודאי כנזכר

והנה איתא בנועם אלימלך וידבר אלקים את כל הדברים האלה לאמר שהכל זהו להגיע ולדעת שאנכי ד' אלקיך  

י' של אני ד' האיך שייך לשלמעלה הימנו והיו לי  בן הפ לכאורה אינו מו ואיתא בפרשתנו והיה לו הלוים אני ד' ומסביר  

אך הענין הוא דהנה השי"ת ב"ה בלתי אפשר להשיג מציאתו ית"ש ורק ע"י  ואיזה שייכות יש בין אחד להשני הלוים 

אדמך אכנך ולא ידעתיך המשליך ברוב   פעלותיו ונפלאותיו הנפלאים והנוראים על ידם יוכל האדם לדעת את ד' ב"ה

וזהו  ך אחד בכל דמיונות ורק ע"י המעשים של הקב"ה אשר עושה אותנו ורק אז יוכל האדם לדעת את ד'  ת הינחזיונו

וזהו עבודה של האדם לראות בכל דבר אשר הקב"ה מחיה   והיו לי הלוים פ' כשתהיו דבוקים ולוים לי עי"ז תגרמו

בע ואם אדם חי כך לראות בכל וך הט אותו ואם אדם חי מעל הטבע אזי השמחה שלו היא ג"כ מעל הטבע ולא בת
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דבר את הקב"ה והוא חי והיו לי הלוים אזי גורם אני ד' שיהיה לו הנהגה מעל הטבע וזהו נקרא השגחה לפי הדביקות 

ניסים ונפלאות בעולמי ואז נהיה שאפשר לראות בכל דבר השגחה פרטית ויהיה כאלה ניסים   ועי"ז תגרמו שאעשה

וישיג אותו עוד יותר מן עד עכשיו וזהו ד' צלך ואם אתה הולך   שיג אותי ע"י מפעליכם לה ויהיו היכולת ביד ונפלאות 

 מעל הטבע אזי הקב"ה ג"כ הולך מעל הטבע. 

ולא ליומיים אלא הת' הוא וזהו אם תעזבנו יום אזי יומיים אעזבך ולכאורה למה שתי ימים הוא בס"ה עזב אותו ליום 

כול הקב"ה מרחיק את עצמו ג"כ עם יום מאיפה שהיית קודם וא"כ יוצא  ד' צלך אם אתה לא למדת יום אזי כבי

שמרחק בין שניהם הוא עכשיו שתי ימים זאת אומרת בתוך יומיים של הקב"ה יש יום אחד שזהו שלך אבל מדה 

ת"ק פעמים אם אדם מקרב את עצמו להקב"ה אזי נהיה  טובה מרובה ממדת פרענות וא"כ על אחת כמה וכמה

וא"כ בשביל כל קירבה קטנה הקב"ה מקרב את עצמו הרבה יותר ממה שאתה חושב וזהו עבודה של קרוב מאוד 

שלשת ימי הגבלה לעשות פעולה קטנה כדי להתקרב לאבינו שבשמים ומשה רבינו עשה פעולה קטנה ועלה על 

 להקב"ה. סיני ואנחנו צריכים לעשות את הפעולה הקטנה לפחות כדי להתקרבההר ואז קרה וירד ד' על הר 

בנו הרה"ק מוהר"א זצוקלה"ה שאל מאביו אדמו"ר זצוקלה"ה המדרש כתוב וירד ד' על הר  והנה איתא בבית אהרן 

מכאן  סיני איני יודע אם הגבוה הנמיך את עצמו או אם הנמוך הגביה את עצמו כמו שנאמר וירד ד' על הר סיני 

י בני כ"א היה מצטרך הנמוך להגביה את עצמו מה  שהגבוה הנמיך את עצמו והשיב לו אדמו"ר זצוקלה"ה החייתנ 

וזהו שהקב"ה מנמיך  תקנה יש לנו אבל אם הגבוה הנמיך את עצמו זה עיקר חיותנו וזה מראש דרגין ועד סוף דרגין

עור מה שאנחנו מתקרבים אליו להבורא ית' וא"כ את עצמו ומקרב את עצמו לכלל ישראל זהו לאין ערך ולאין שי 

 . ויהיו היכולת בידכם להשיג אותו ע"י מפעלי וזהו אני ד' שתדעו אותי שאני ד'לה קטנה ואז מבקשים ס"ה פעו

וממשיך הנועם אלימלך וזהו אם אין אני לי מי לי ומסביר שאני זהו אנכי ד' אלקיך שזו שכל אחד חייב להכיר ולדעת 

שאני ידעו שהכל   עשי שיהא אני ליופי' אם לא תקנתי מ ת' ואז זהו אני רק מי שמכיר בו נקרא אני שהכל מאתו י

פ' שאכיר בוראי ע"י נפלאותיו בכדי שיוכל להקרא  מאתו ית' שזהו אני זאת אומרת אם אתה עוד לא שמעת שאני 

 ת הקב"ה אשר מחיה הכל. דבכל פעולה שאדם עושה אזי מגלה שמה א אני אזי מי לי מה יש לי פעולה שפעלתי

צה להראות להם שכל יהודי נברא מלאך מפעלתיו ובכל יהודי הקב"ה מאיר וזהו הענין שספרו בני ישראל שהקב"ה ר

וז"ש אומרים בליל שבת שלום עליכם וכו' הם  בתוכו שיוכל להכיר שהכל מאתו ית' ומסביר התפארת שלמה 

ואח"כ אומרים בצאתכם לשלום וכו' כי אז יש להם עליה  המלאכים שנבראו ממעשים טובים של כל ימי השבוע 

העליונים למכונם הראוי אולם באברהם אבינו ע"ה במעשה העקידה מחמת שהיה רצונו שלם בכל לבבו  לעולמות 

שאברהם חיפש בכל דבר שהכל מאתו  לעשות רצון הבורא ב"ה כמ"ש )נחמיה ט, ח( ומצאת את לבבו נאמן לפניך 

ב, יא, יב( ויקרא אליו מלאך  ו לשחוט את בנו נגמר המלאך במלאו וטובו וז"ש תיכף )בראשית נ ותיכף שהיה רצונ ית'  

ד' מן השמים וכו' אל תשלח ידך וכו' כי מחמת הרצון טוב שלך כבר נגמר פעלותו הטובה ואינך צריך לשלוח עוד את  

וכו' כי זה הוא מלאך שני מן   ידך ואח"כ כששחט האיל כתוב )שם טו( ויקרא מלאך ד' אל אברהם שנית מן השמים 

היוצא לנו דמכל פעולה שאדם עושה נברא מזה  ממחשבתו הראשונה כנ"ל המצוה הזאת כי הראשון כבר נגמר 

 מצווה ולזה הקב"ה נתן לנו את התורה דע"י אפשר להתקרב להבורא ב"ה. 

פי'  רק אם הוא שומע את דודי  וזהו מסיק הנועם אלימלך אני לדודי ודודי לי ועלי תשוקתי דכל האני של האדם זהו

דכל אני זהו אך ורק אם  להשי"ת ב"ה ועובד אותו עבודתי גורם שיתקרא אני כנ"ל ע"י ידודותי ואהובתי שאני אוהב 

ולכאורה יש את   דעיקר תשוקת השי"ת ב"ה שלא יחטא האדם ויהיה צדיק תמיםאתה שומע דודי ואז עלי תשוקתי 

יך לפחד ב"ה אלא הוא מפחד שאדם לא יחטא וילך ח"ו לאבוד וג"כ האדם צר מדת היראה ואיך שייך יראה אצל הק

שלא יחטא זאת אומרת גם הקב"ה מפחד עלינו וגם אנחנו צריכים לפחד על עצמינו להתקרב אליו תמיד ותשוקת 

  הקב"ה היא שלא יחטא האדם וכמו אבא רוצה שהבן יהיה הכי טוב וכמו"כ הקב"ה יש לו תשוקה שאנחנו נהיה הכי 

והקב"ה   וזהו עלי תשוקתי פ' תשוקתי הם גם עליח"ו  טוב שיכול להיות ויהיה צדיק תמים והוא לא מוותר על אף אחד  

לא מחכה מאתנו שנהיה צדיקים אלא שרק יהיה השתוקקות לעשות רצונו ולהתקרב אליו ולפחות להיות רצון עזה  

י הם גם עלי שגם אני משתוקק שאהיה צדיק  וזהו עלי תשוקתי פ' תשוקת לקבלת התורה ורצון שלא יחטא האדם 

 לנו השתוקקות ורצון עז להתקרב אליו ית'. שהקב"ה משתוקק שיהיה

* 
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