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וידבר ד' אל משה לאמר דבר אל אהרן ואל בניו לאמר כה תברכו את בני ישראל אמור להם יברכך ד' וישמרך יאר ד'  

 כו(.-רכם )ו, כדלך שלום ושמו את שמי על בני ישראל ואני אב פניו אליך ויחנך ישא ד' פניו אליך וישם

כה תברכו הה"ד )בראשית יב, ב( ואעשך לגוי גדול וכו' והיה ברכה כבר  –ב'[ ואני אברכם -ואיתא במדרש ]רבה יא

כתוב ואברכך מה ת"ל ויהיה ברכה א"ר אליעזר אמר לו הקב"ה משבראתי עולמי ועד עכשיו הייתי זקוק לברך את 

ים וכו' ואומר )שם ט, א( ויברך אלוקים את נח ואת בניו אבל מכאן  ריותי שנאמר )בראשית א, כב( ויברך אותם אלקב

ואילך הרי ברכות מסורות לך למאן דהני לך למברכה ברוך ואעפ"כ לא בירך אברהם לבניו למה כן משל למלך שהיה  

חיים ואילן אחד של סם המות אמר האריס אני  לו פרדס נתנו לאריס והיה בתוך אותו פרדס אילן אחד של סם ה

עבד ואשלים ומה שהמלך רוצה לעשות לו בפרדסו יעשה כך המלך זה הקב"ה והפרדס זה העולם מסרו לאברהם  א

שאמר לו והיה ברכה ומה עשה אברהם היו לו שני בנים אחד צדיק ואחד רשע יצחק וישמעאל אמר אברהם אם 

למחר אפטר מן העולם   ש להתברך והוא רשע אלא עבד אני בשר ודם אנימברך אני את יצחק הרי ישמעאל מבק

ומה שהקב"ה חפץ לעשות בעולמו יעשה כשנפטר אברהם נגלה הקב"ה על יצחק וברכו שנאמר )שם כה, יא( ויהי  

אחרי מות אברהם וכו' ויצחק ברך את יעקב ויעקב ברך לשנים עשר שבטים שנאמר )שם מט, כח( כל אלה שבטי 

ם מכאן ואילך אמר הקב"ה הרי הברכות מסורות לכם נים עשר וזאת אשר דיבר להם אביהם ויברך אותישראל ש

 הכהנים יהו מברכים את בני כשם שאמרתי לאברהם אביהם והיה ברכה ולכך נאמר כה תברכו ע"כ המדרש.

או אותם שבת ונראה להסביר את הענין בהקדם שעכשיו אנחנו אוחזים בשבת אחר חג השבועות אשר צדיקים קר

נמצא ומסופר שפ"א בשבת שאחר שבועות כשאמר הפחד יצחק מבאיאן זי"ע נאך שבעות שעכשיו עדיין היו"ט 

שהשבת הוא שבת נאך שבועות אמר אח"כ הגה"צ רבי דודיא להחסידים אמנם דברי הרבי אינם צריכים מקור כי 

שובת הרדב"ז )ח"ו ס' ב' אלפים קעח( על הא הרבי בעצמו הרי הוא המקור אך בכל זאת יש לציין לדבריו מש"כ בת

איתא בגמ' )יומא נו:( שהיו מראין לעולי רגלים לחם הפנים ואומרים להם ראו חיבתכם לפני המקום שסילקו כסידורו ד

שנאמר )ש"א כא, ז( לשים לחם חם ביום הלקחו כשם שמכניסין אותו חם כך מוציאין אותו חם וכתב ע"ז בתשובת 

וע שלם ובפרט בחג הסוכות שהיו שמחים  וכות שהיו בני ישראל מתעכבים בבית המקדש שבהרדב"ז שבפסח וס

בשמחת בית השואבה כל ימי החג ובוודאי היו מתעכבין בבית המקדש עד כלות החג אזי בשבת שבתוך המועד 

ג  כשהיו הכהנים מסדרים את לחם הפנים הראו לעולי רגלים את הנס שהיה הלחם חם ביום הלקחו אמנם בח

ל בימות החול לא היו יכולים להראות לעולי רגלים לחם הפנים בעת השבועות שהוא אינו אלא יום אחד בלבד וכשח

סילוקו ובחוץ מזה שכמעט שזה לא יוצא בשבת וא"כ יוצא מזה שהם לא יראו את הנס הזה כבכל שאר הימים טובים 

שאחרי שבועות כדי לראות את הנס ולקיים   ומשום הכי כתב הרדב"ז שהיו מתעכבין בבית המקדש עד אחרי השבת

חיבתכם לפני המקום ומעתה כיון שבשבת זו ראו ישראל חיבתם לפני המקום אזי כמים הפנים לפנים נתעוררו  ראו

גם בני ישראל לאהבת השי"ת וא"כ יפה מאוד למה נקראו זו שבת נאך שבועות ומשום כנ"ל שכולם נשארו לשבת 

 "כ עכשיו עדיין חל היו"ט הנ"ל.שאחרי כדי לראות את הנס וא

דלמה אמר הפסוק כל כך סימנים של יום הבכורים בהקריבכם מנחה  דברי חיים על שבועות שהקשו והנה איתא ב

דהיינו למה התורה לא אמר   חדשה לד' ובשבועותיכם והלא ד' שיאמר וביום החמשים לשבת היינו פסח תקריבו

י בימי החודש כמו  וגם קשה למה עצרת אינו תלו ע"ז כל כך ברמז  בפירוש שיש חג השבועות ולמה התורה מדברת

דהלא חג השבועות תלוי אם אייר מלא או חסר ופעם בשישי ופעם בשביעי ולכאורה למה אין  שארי ימים טובים

 תאריך מדויק מתי זהו חג השבועות וכמו שארי ימים טובים שיש להם תאריך מדויק מתי זה.

בעולם וכמאמר חז"ל )שבת ל:( על   ' וכתב דהטעם דהתורה אינו מריל בספר גברות ד וכבר התעורר ע"ז ה ומתרץ 

פסוק )קהלת א, ג( מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש תחת השמש אין חדש אבל למעלה מהשמש  

זאת אומרת התורה קדמה לעולם וזה לא קשור בכלל לעולם  יש חדש היינו התורה והמצוות המה למעלה מעולם 

שעושה תורה ומצוות עם כוונה כדי להגיע לראות בכל דבר  נו והתורה מעל הטבע לגמרי ומופשט מהכל ואדםשל

ולא נתנה תורה רק במדבר במקום  את הרבש"ע אזי מגיע ומתדבק עם התורה שזו למעלה מהטבע והזמן לגמרי 

:( והזמן אינו בחינת צירוף ולכן  הפקר )במ"ר א, ז( שכמעט אינו בגדר עולם בכלל וגם ישראל יצאה נשמתן )שבת פח 

 בכלל והם למעלה מן הטבע והזמן לגמרי. ששה ולפעמים שבעה כי אינו בצירוף סדרי הזמנים  עצרת פעמים 
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ובאמת הקב"ה מלא כל הארץ כבודו ולית אחר פנוי מיניה ואין שום מקום בעולם שלא יוכלו לעבדו להשם יתברך 

כל כתרא וכתרא דמלכא   עוד ובאמת ד' אחד ושמו אחד ומדתיו אחד ולתתכיון שהכל כאין וכאפס נגדו וזולתו אין 

דלא כלילא מכל כתרין זאת אומרת שעבודה של אדם היא להגיע לאחדות הפשט שזה לראות בכל דבר אשר הוא  

מחיה אותו והכל ממנו ית' ובחג השבועות החידוש היה להגיע לביטול אמיתי ולהגיע להכיר שהכל מאתו ית' ומשום 

שזה למעלה מן הזמן והטבע שזה להגיע לאחדות הפשט וא"כ  י לא כתוב בתורה מתי יהיה חג השבועות ומשוםהכ

ובימי השבועות כמו אז בשעת מתן תורה אמרנו נעשה ונשמע היינו שנעשה הכנה להסיר  אין זמן לכל זה בכלל 

בגדר מדה ורק הוא בגדר אין כי לא    החומריות ולהבטל במציאות ונשמע מה שצווה לנו הבורא יתברך שמו ולכן אינו 

יין ענין מה שצוה לנו הבורא יתברך שמו ויתעלה ובאיזה מדה יגלנו לנו ורק אמרנו כלל הדבר נעשה היינו  ידענו עד 

הכנה לעצמנו לקבל כל מה שיגזור וזה הוא בבחינת האחדות השווי הפשוט שמבואר בספרים כי כמעט לבטל ויצאה  

היוצא לנו מכל   נו יום פשוט אחדות הפשוטתורה בלא גדר וגבול ולכן כנגדו יום אחד היינשמתן כדי לקבל כוח כל ה 

 האמור ששבעות היה מעל הטבע והזמן וכנ"ל.

וכו' שזה   הענין הוא שהקדוש ברוך הוא וברוך שמו אמר לאברהם אבינו ע"ה לך לך מארצךואיתא בשפ"א ]תרמ"ו[ 

אין כולם ורק לבטל רת אין אבא ואין אמא אין אחים ואין אחיות ואומר לבטל הכל ולצאת לעזוב את הכל זאת אומ

ביטל כל הטבע  הכל ולעזוב הכל נגד רצונו ית' בלי לדעת מה יהיה ולאיפה הולכים בכלל דהיינו שאברהם אבינו 

זאת אומרת איפה שאדם מבטל את עצמו שמה יש את   ופירש עצמו מכולם ועל ידי זה עצמו נעשה הוא הברכה

סה יש אנשים שהם דואגים שאין להם פרנסה והם  פה שיש הפשטה יש שפע וכמו"כ הוא בענין הפרנהברכה אי

רוצים שדווקא משמה איפה שהם עובדים משמה יהיה להם פרנסה וע"ז הת' דאדם חייב לדעת שהעבודה זהו אמצעי  

ת עצמו ואז יהיה לו להשפע זאת אומרת השפע בא מהמקור העליון שזה מהאין סוף ב"ה וב"ש ואדם חייב לבטל א

מו על מקום העבודה אזי הוא מחכה שזה יבוא ממקום של צמצום ואזי יש פחות שפע פרנסה דאדם שסומך את עצ

ואדם חייב לבטל את עצמו ואז יקבל פרנסה מהאין סוף ב"ה ושמה יש להקב"ה הרבה דרכים איך לשלוח לו פרנסה 

לו פרנסה אזי אני  אני יודע מאיפה הוא חי שזו מאמונה ולמי שישורבי בונם זי"ע אמר למי שאין לו פרנסה בכלל אזי  

 לא יודע מאיפה הוא חי בכלל זאת אומרת איפה שיש הפשטה יש שפע וברכה ופרנסה והכל ולא חסר כלום.

נעשה הוא הברכה ונמשך קיום העולם על ידי להודיע כי קיום כל הטבע על ידי  וכך היה עם אברהם אבינו ועי"ז 

הם הנפרשים מאנשי הטבע ובפרט במדבר שנמשכו אחריו  יו יתברך וכמו כן נתקיים בבני ישראל בכלל ש הביטול אל 

יתברך למקום מדבר שממה ולכן נמסר הברכה בידיהם ובפרט בכהנים שאין להם חלק בארץ והיו מופרשים רק  

ל ידי זה הנזירה  לעבודת המקדש והיו הם המברכים לכל ומהאי טעמא נסמכה פרשה זו לפרשת נזיר לומר שע 

ומהאי  איפה שזה מופשט שמה יש הברכה  הברכה בהטבע וביטלו של דבר זה קיומווהפרישה מן הטבע אזי שורה 

טעמא בשבת קודש יורד ברכה על כל ימי המעשה על ידי שיש בו ביטול הטבע וכל מעשיו הגשמי ולכן הוא מקור  

ואיש   ת כהנים וזה גם כן הרמז בפסוק )במדבר ה, י( הברכה והג' סעודות בשבת קודש הם מעין ג' ברכות שבברכ

 וכנ"ל. את קדשיו לו יהיו

ואיתא בעבודת ישראל על הפסוק ושמו את שמי וכו' למשל אנו רואים בבשר ודם באיזה איש חשוב ומפורסם נקראת  

ורכים מכל אשתו על שם אשת פלוני והיא מכובדת גם כן בכבודו ועל אחת כמה וכמה שאנחנו נכבדים ויקרים ומב

קראת בשמך ואנחנו ישראל עמו ככלה המקודשת בסוד וארשתיך לי לעולם   מלאכי מעלה מחמת שהבורא ב"ה שמנו

)הושע ב, כא( וז"ש הקב"ה ושמו את שמי על בני ישראל דהיינו שתקרא אותם בשמי כי הם עמי וידידותי וממילא ואני 

 ראל הוא כבודי כמשל הנ"ל.אברכם בכל הברכות ויסכימו פמליא של מעלה כי כבוד יש

ר ד' וכו' ואני אברכם ואפשר להסביר יברכך ד' שהקב"ה מברך את עמו ישראל בכל הברכות ובכל יברכך ד' וכו' יא

מיני השפעות יאר ד' הקב"ה מאיר לנו ולכל עמו ישראל לראות שיש רבש"ע בעולם ושהכל מאתו ית' ואז מתי שאדם  

ה שזה מופשט שמה יש הכל ני אברכם אז אני כבר יתן להם הכל ולמה דאיפמגיע לראות שהכל מאתו ית' ואזי וא

ובעצם לחיות בביטול זה ג"כ מגיע מאתו ית' והכל חסד קל כל היום והכל מאתו ית' ורק אדם צריך לרצות לראות 

 אותו באמת ואזי מתי שהוא הגיע לזה אזי ואני אברכם באמת עם כל מיני ברכות והשפעות טובות.

פנים כאן כשעושין רצונו של מקום וכאן כשלא עושין ח"ו ר יא, ז( ישא ד' פניו וכתיב לא יש דרש )במ"ואיתא במ

ומסביר השפ"א ]בתרל"ה[ וזל"ק כי כשעושין רצונו של מקום מה צורך לנשיאות פנים ומת' רק שיקבל הקב"ה  

פנים פירש הכלל כפי מה שאדם  המעט עבודה כמו הרבה והוא עצמו מה שכתוב במדרש )במ"ר יא, ז( הן נושאין לו
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ה הטוב וחביב בעיניו שזכה לעשות רצון המקום הן רב והן מעט כמו כן מקבל הבורא יתברך ממנו עצמו שמח במעש

בסבר פנים יפות והאמת כי הוא לאות על הפנימיות שבאדם שמשם בא השמחה וזהו שכתוב )במדבר ו, כו( וישם 

ין שנקרא הקב"ה שלום  האמיתית שבכל הארה מועטת נמצא הכל וזהו ענ  לך שלום כי בחינת השלימות הוא הנקודה

 שהוא שלימות הכל וכשיש לבני ישראל זאת השלימות אם כן נחשב נקודה קטנה כמו הרבה והבן כל זה עכל"ק.

יה ואיתא בדגל מחנה אפרים על הפסוק יברכך ד' וכו' צריך להבין הא ממילא ידעינן כשיאיר ד' פניו אליו בוודאי יה

דרך דאיתא באור החיים הק' על הפסוק )בראשית לט, כא( ויתן ד' את   לו חן ומאי שוב הברכה ויחנך ויש לומר על

חנו בעיני שר בית הסוהר היינו כי החן שהוא שורה על האדם הוא חסד עליון וקדושה עליונה ויש מי שאינו יכול להבין 

היינו שהוצטרך    אמר שם ויתן ד' את חנו בעיני שר בית הסוהר  זה החן ולקבל אותו כי הוא אדרבה ההיפך מזה ועל כן 

הקב"ה לשרות על שר הנ"ל שיכלו לקבל חנו של יוסף עד כאן עי"ש בצחות לשונו וזה יש לומר גם כן כאן הפירוש  

 שזהו ברכה אחרת ויחנך היינו שתן ד' חנך בעיני כל ושידעו כולם מן החן שלך וק"ל.

י' י( וכי הקב"ה נושא פנים והלא כבר במדרש תנחומא )ס ואיתא בחידושי הרי"ם שאיתאישא ד' פניו אליך )ו, כו( 

נאמר )דברים י, יז( אשר לא ישא פנים אמר הקב"ה כשם שהם נושאים לי פנים אף אני נושא להם פני כיצד כתבתי 

שובע והן נושאין לי פנים בתורתי ואכלת ושבעת וברכת )שם ח, ו( ואדם יושב הוא ובניו ובני ביתו ואין לפניהם כדי 

עצמן שיברכו על כזית ועל כביצה לפיכך ישא ד' פניו אליך וישם לך שלום הרבי רבי בנים  ומברכין ודקדקו על

מפרשיסחא ז"ל פירש כי זה נשיאות פנים שמברכין על מעט על ידי שחשוב בעיניהם מצד שמקבלים מהשי"ת ומזה 

 שיאות פנים.א פנים וכיון שהוא על פי שכרו זה לא נקרא נ שבעים ומברכים והמדה לישא פניו לזה שנוש

הקריב אם קרבנו קערת כסף אחת )ז, יט( ומסביר החידושי הרי"ם ופרש"י ז"ל קערת כסף מנין אותיותיו בגימטריא 

תתק"ל כנגד שתניו של אדם הראשון וכו' מה שרש"י ז"ל נתן טעם על כל קרבנות של נשיא השני ולא כתב שום 

טעם שלו אך הנשיא השני שהקריב גם כן הקרבנות כמו שיא הראשון כי בוודאי הנשיא הראשון היה לו טעם על נ

נשיא הראשון על זה פירש רש"י ז"ל שהנשיא השני לא היה כוונתו לעשות כמו הראשון נאהך צו טיען רק היה לו  

חבירו וכן במדרש )במד"ר יט, טעם אחר אף על פי שהבאי קרבנות אלו כמן חבירו אבל הכוונה לא היתה אחד עם 

ל נשיא ונשיא בעצמו לומר הגם שהביאו קרבנותם בשווה עם כל זה לא היה בדעתם לעשות כמו יד( נתן טעם לכ

 מעשה חבירו דווקא רק כל אחד ואחד היה לו טעם בפני עצמו.

דאיתא ברש"י למה נסמכה  איש או אשה כי יפליא לנדור נדר נזיר להזיר לד' )ו, א( ואיתא במזקנים אתבונן להסביר 

ה לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר את עצמו מן היין וכו' הרה"ק רבי מנדלע פרשת נזיר לפרשת סוט 

מוויטעפסק זי"ע בספרו הק' פרי הארץ בפרשת נשא מבאר את הענין שלכאורה הרואה סוטה בקלקולה הרי רואה 

סוטה וא"כ כו' נתרבה בחכמה שראה והבין את חסרונה של ה את סופה המר ולמה לו להנזר מן היין אלא שהרואה ו

 הי' חכמתו מרובה מעשיו ולכן צריך להוסיף במעשה ולהכניס את חכמתו בעשייה וזה יזיר את עצמו מן היין עיי"ש. 

וחשבתי שההבדל בין זה שיש בו חכמה ואין בו מעשים לזה שיש בו מעשים ואין בו חכמה והוא ע"ד משל לאדם  

ם והרגיש את מתיקתו ועריבותו ולעומת זה אדם שאינו מעבדים סוכר להכינו לאכילה אך מעולם לא טע שיודע איך

יודע איך מעבדים את הסוכר אולם כבר טעם ממנו יודע את מתיקותו ועריבתו לחיך וצ"ל והיינו שאדם שיש לו חכמה 

ם עוברים יסורים וכאבים ורק דרך  לבד בלי מעשים זהו כלום דהדרך היחידי שאפשר להגיע למשהו זהו אך ורק א

ה אפשר להכיר שהכל מאתו ית' שמו וא"כ אדם חייב באופן הזה להוסיף מעשים וא"כ יזיר את עצמו המעברים שמ

 מן היין וכנ"ל.

ולבני קהת לא נתן כי עבדת הקודש עליהם בכתף ישאו )ז, ט( ומסביר מזקנים אתבונן בשם הרה"ק מקאברין זי"ע 

תיב בכתף ישאו אלא מכאן משמע אז דעם אקסל  "ר פ, ד' כ( שהארון היה נושא את נושאיו והכשאיתא במדרש )במד

 דארף מען אינטער שטעלן ודו"ק.

ובשם הרה"ק רבי מאיר מפרמישלאן זי"ע אומרים שפירש כף אחת עשרה זהב והסביר כף אחד מיט אין בייג עשרה  

ו להיות הדרך של שפלות והכנעה אזי אפשר להגיע למשה זהב קען מען ווערן א גאלדינער יוד ע"כ והיינו שרק עם

 יהודי זהב ממש.
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ואיתא מזקנים אתבונן בגמ' ברכות אמר להם וכי לא אשא פנים לישראל שכתבתי להם בתורה ואכלת ושבעת 

וברכת את ד' אלקיך והם מדקדקים על עצמם עד כזית ועד כביצה שמעתי מהגה"צ רבי זעליג ראובן בענגיס זי"ע 

מם היו מברכים כבר באכילתם כזית או כביצה אבל לאחרים ק שכתב שהחמירו על עצמם עד כזית היינו שלעצשדקד

נתנו לאכול מה שיקויים בהם ואכלת ושבעת וברכת וזאת עשו על חשבון עצמם היינו שחסכו את לחמם מפיהם 

 ולאחרים נתנו לאכול עד ששבעו. 

סיפור נפלא מה  ים זי"ע אחד ממקורביו של ר' אלי' רוט סיפר השבוע חל היומא דהלולא של הברכת אברהם מסלונ

ששמע ממנו רגיל אני לספר מעשה נורא שצריך לזעזע כל לב יהודי יהודי היה בירושלים שאני הקטן זכיתי לשתות 

ממימיו הנאמנים יהודי שזכה לשמש בקודש כמה וכמה שנים את הרה"ק ר' שלומק'ה מזוועהיל זי"ע היהודי הזה 

לילות לא אגמור לדבר על צדקותו יודע אני מיהודי הגר בחו"ל ' אליהו רוט וכשארצה לדבר מיהודי זה שעות ונקרא ר

שלפעמים כשהעיק עליו משהו היה בא לארץ ישראל ללינת לילה או שנים ויושב עם הרה"צ רבי אליהו ולאחר מכן  

 ממש.טס בחזרה לחו"ל היהודי הזה אמר שכל שיחה היתה בשבילו הצלת נפשות 

פעם אחת פגש אותי רבי אליהו ואמר לי יש לי בשבילך סיפור נורא סיפור מעורר התפעלות שאפילו האדמו"ר  ובכן 

מגור זי"ע בעל הבית ישראל התפעל ונתרגש ממנו וכך סיפר רבי אליהו הייתי אצל האדמו"ר מגור והוא סיפר שהיתה  

רהם מסלונים והאמרי חיים מויז'ניץ ם הברכת אבאסיפה של כמה מגדולי ישראל שמלבד האדמו"ר מגור נכחו ש

האדמו"ר מסלונים ישב באמצע הבית ישראל מימינו והאמרי חיים משמאלו הבית ישראל דיבר עם האמרי חיים ומדי 

 פעם שאלו לחוות דעתו של הרבי מסלונים ותמיד הוא השיב.

י גבו של הרבי מסלונים מילים מאחרלפתע בעודו באמצע דבריו היטב הבית ישראל את כסאו לאחריו ואמר כמה 

ושוב שאל לדעתו של הברכת אברהם סלומינער רבי מה אתם אומרים על מה שאל האדמור מסלונים על ענין זה  

ששאלתי עכשיו את האדמור מויז'ניץ ענה הרבי מסלונים שהוא לא שמע כלל מה הוא אומר איך יתכן שאל האדמו"ר 

דוע דווקא את המילים הללו לא שמעתם השיב הרבי מסלונים כל הזמן וממגור והרי דברתי בקול כמו שדיברתי 

כשדברתם נגד פני שמעתי והשבתי אבל כשהסבתם לרגע את פניכם הבנתי שרוצים אתם לדבר דבר מה שאין לו  

שייכות אלי ולכן לא שמעתי האדמו"ר מגור התפעל מאוד מתשובתו ושאל אותו האם אתם יכולים להאיר את עיני 

 ה לא לשמוע דבר שאין שייכים אליו.יתכן דבר זכיצד ה

ענה האמדו"ר מסלונים תשובה שהפתיעה עוד יותר את האדמו"ר מגור כשהייתי ילד בן שש שנים ראיתי פעם את  

אבי ואמי מתלחשים ומסתודדים ביניהם מתוך סקרנות רציתי מאוד לשמוע מה הם מדברים אמי פנתה ואבי ואמרה  

סקרנותי התגברה אזי ביתר שאת ואני  ע את דברינו הם נכנסו לחדר הפנימי הבה נכנס לחדר שלא יוכל הילד לשמו

הילד הקטן לקחתי כסא ונעמדתי עליו ליד החלון הפונה לחדר והטיתי את אזני לשמוע את השיחה אבי הרגיש בדבר 

ינו פתח את הדלת ונטל את ידי בחביבות ואמר לי אברהמ'לה למד כלל זה כשאתה רואה שאדם מדבר אל רעהו וא

אינו רוצה שתשמע ואם כן אל תהיה סקרן לשמוע כי אילו היה רוצה שתשמע היה  מדבר אליך אישית הרי זה סימן ש 

 מדבר אליך אישית. 

וסיים הרבי מסלונים ואמר להרבי מגור מאז עבדתי על עצמי עד שהתרגלתי שאם לא מדברים אלי באופן אישי אינני 

ראשיכם לדבר מאחרי ציתם שאשמע והקשבתי אולם כשהפניתם שומע ולכן כל זמן שדברתם בפני הבנתי שר

הבינותי שאינכם רוצים שאשמע ולכן לא שמעתי מאומה רבי אליה סיים את סיפורו והוסיף זאת למודעי כי הבית 

ישראל הקדוש היה אדם חזק מאוד ולא התרגש מכל דבר ובכל זאת אמר לי שהרבי מסלונים ריגש אותו מאוד 

 ליו לא שמע מה שמדברים.א דברו סודות אלא כיון שלא דיברו אבהנהגתו שאע"פ של 

אגב הוסיף ר' אליה לסיפור זה שהבית ישראל אף אמר לו שהוא מפליא מאוד גם את הנהגתו של אביו של האדמו"ר  

מסלונים שגם אם הבן הקטן עשה לכאורה מעשה שאינו הגון לא כעס עליו אלא אמר לו בעדינות מה שאמר  

 זכה הבן להנהגה הנפלאה הנ"ל. וכתוצאה מכך 

* 
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 פרשת נשא –עודה שלישית ס
יב( -וידבר ד' אל משה לאמר דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם איש איש כי תשטה אשתו ומעלה בו מעל )ה, יא

ואיתא במדרש ]רבה ט' טו[ ומן העפר מפני מה אמרה תורה הבא עפר לסוטה זכתה יוצא ממנה בן כאברהם אבינו  

רה רבותינו אמרו בשכר שאמר אברהם אבינו ואנכי עפר ואפר זכו כי עפר ואפר לא זכתה תחזור לעפדכתיב ביה ואנ

בניו לשתי מצוות אפר פרה ועפר סוטה לזה היה בודקה במים ובעפר לפי שהאדם נברא מן העפר והיא נוצרה במים 

 ולכך היא נבדקת במים ובעפר אם טהורה כברייתה ע"כ המדרש. 

יסוד הכל וכמו שכתוב )קהלת ג, כ( הכל היה מן העפר והכל    כי עפר הוא רנ"ג[ להסביר הענין  והנה איתא בשפ"א ]ת

שב וכו' ואברהם אבינו ע"ה עליו העולם עומד כמו שאמרו בהבראם )בראשית ב, ד( בה' בראם באברהם וב' הפרושים  

כל וכשנרקב דבר הנזרע  אמת כי אברהם זכה לאות ה' שנברא בו העולם על ידי הביטול שזה כח העפר שמבלה ה 

ורק אז יכול להיות מציאות חדשה ובלי ביטול אי אפשר להגיע למציאות  פר מקבל חיות ומוציא פירותונעשה כע 

ואברהם אבינו ע"ה אמר ואנכי  חדשה והביטול עוזר שאז אפשר להיות מציאות חדשה ונולד חדש ופירות חדשים 

אין כלום והכל זהו אך ורק ע"י  ובלי זה מצד זה שהוא עפר ואפר עפר ואפר ידע היטב כי הוא יסוד הכל וידע שהוא 

 אמונה והכנעה וזו עבודה אשר הקב"ה רוצה מאדם. 

החכמה  נראה לבאר הענין דאיתא בזוהר חדש שיר השירים חכמתא דאיצטריך ליה לבר נש ואיתא באור המאיר 

א  וחד למנדע ליה לגופ ת של הקב"ה להסתכל בסודו למנדע לאסתכלא ברזין דמאריה שאדם צריך שיהיה לו אז 

ומהו הוא מחפש כאן בעולם   ומאן אתיואיך אדם נברא בעולם    ואיך אתברי מי הוא    מאן איהושהגוף ידע    לאשתמודעא

ואיך אתה עשית תיקונים והאם עשית תשובה על כל  ותיקונא דגופא האיך אתקןולאיפה אתה הולך  ולאן והך שלנו 

לפני  קמי מלכא דכולהבוא לפני המלך למעלה ואיך אדם יכול ל ן למעיל בדינאוהאיך איהו זמי המעשים הרעים 

ולהסתכל בתוך הנשמה של אדם ולעשות חשבון הנפש  וחד למנדע ולאסתכלא ברזין דנשמתיןהמלך שהוא הכל 

זו  ולמהועל מאי אתא ולמה זה הגיעו לפה לעולם שלנו  מאי היא האי נפש דביה ומאן אתיאמאי היא מה זו הנשמה 

דהתכלית סרוחה וכו' לבתר ברזין עילאין דעלמא דלעילא לאשתמודעא למאריה וכו' בהאי גופא טפה באמת הגיעו 

של ביאת האדם בעולמו זהו בשביל לדעת שהכל מאתו ית' ועם הכרה הזאת אדם צריך להסתובב כאן בעולם שלנו 

דין טבין  אית ביה עוב אתו ית' אזי אפילו בלי הכרה הזאת שהכל מ תא חזי כל מאן דאזל לההוא עלמא בלא ידיעא 

מכל השערים   עובדיו טבין סגיאון מפקין ליה מכל תרעי דההוא עלמאשיש לו הרבה מצוות ומעשים טובים  סגאין

פוק חמי תא חזי מאי כתיב הכא הגידה לו אימא לי רזין דחכמתא עילאה וכו' תא חזי מאי כתיב אם לא  שלמעלה 

ולא אסתכלת  לדעת למה הייתי בעולם הזה  ואם הגעת בלי תדעי לך היפה בנשים אם אנת אתיא בלא ידיעה

ת את העולם אז  לפני שעזב עד דלא תועיל הכא ולא הסתכלת על החכמה לדעת שהכל מאתו י'ת שמו  בחכמתא 

ולא ידעת ברזין דעלמא עילאה אזי אומרים  אדם צריך לעשות חשבון הנפש למה הגעתי ואם אדם לא עשה את זה 

ואתה לא כדאי להכנס לפה בכלל וע"ז אומרים קול דודי   יל הכא בלא ידיעא לית אנת כדאי למע תצא מפה    לו צאי לך

חפץ ואם תמצאי את דודי מה תגידי לו שחלת אהבה אני דופק פתחי לי ואם תעורי ואם תעוררי את אהבה עד שת

 ע"כ הזוהר.  צאי לך בוודאיואם אדם לא יודע את זה אז 

נ"ל ויתן התעוררות לנפשו לעבוד את הבורא ב"ה יומם ולילה  הנה הרואה יראה דברי הזוהר ה ומסביר האור המאיר 

כלום  אדם לא נותן את החשבון הנפש אזי הוא  אדם יכול להסתובב פה יומם ולילה וללמוד שעות ע"ג שעות ואך אם  

ואל יתן דומה לנפשו אפי' שעה ורגע ויחקור ויתבונן במעוז שכלו על מה ולמה טרח בורא עולם בבריאתו בעוה"ז  

וודאי לא לחנם לאכול ולשתות ולרדוף  אדם צריך לעשות חשבון הנפש ולדעת למה הגעתי לעולם השפל הזה    השפל

וכיון  אלא יעשה התבוננות  בוודאי אפילו תינוק בן יומו שיש לו מוח בקדקדו לא יאמר ככהאחר פרנסת אשתו ובניו 

וא"כ מה ראוי שיחקור וידרוש אחרי זאת  שנפשו יודעת מאוד שנברא בעולם לאיזה כוונה כאשר נודע לבורא עולם 

בעולם השפל הזה מה אני מחפש כאן  על מה אתי להאי עלמא שפלא אדם חייב לעשות חקירה ודרישה כל הזמן 

 . ויראה לתקן על מה שפגם מקודם או להשלים איזה מצווה שלא תיקן כראוי בגלגול הקודם

זה דבר נברא לתקן בעוה"ז הסימן הוא למה שנפשו תאב  וכבר נתנו חכמינו ז"ל סימן בספריהם אם רוצה לדעת לאי 

כל זה הוא בסור מרע וכמו"כ מצאנו ו ביותר ומתאווה תאווה מסתמא בשביל זה עיקר ביאתו בעוה"ז לתקן ענינו

וכן מצאנו בעניני המצוות ולימוד תורת האדם הענין ג"כ אל מה שנפשו חפצה ללמוד ולעשות שם מקום  ובעשה טוב  
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ולכיון זה נברא לתקן ולהשלים נפשו מה שלא תיקן כראוי  דם לומד אלא מה שלבו ונפשו חפצה בה ואין א חיותו

 . מקודם

ראשונים התפארו נפשם בזה וכמו דאיתא בדבריהם אמר רב נחמן תיתי לי דקיימתי שלש  והנה לא מצאנו תנאים ה 

רב יהודה תיתי לי דקיימתי עיון  ואמר שכל באתי לעולם הזה היה דקיימתי את מצוות שלש סעודות  סעודות בשבת

יתי לי דקיימא  תפילה אמר רב הונא בריה דרב יהושע תיתי לי דלא מסגינא ד' אמות בגלוי הראש אמר רב ששת ת 

מצוות תפילין ואמר רב נחמן תיתי לי דקיימא מצוות ציצית אמר ליה רב יוסף לר' יוסף בריה דרבא אביך במאי הוה  

אורה שיחתן של תלמידי חכמים צריך לימוד ואין דרכן של תלמידי חכמים להתפאר  זהיר טפי אמר ליה בציצית ולכ 

שו ללכת בהצנע עם ד' אלקיך וכל מה שיכול לכסות עבודתיו  במעשה ידיהם ועשיות מצותן כי החכם עיניו ברא 

א מן הנמנע  הטובים מעיני הבריות נותן שמחה בלבו ואלו התנאים גלו עבודותיהם במה הוי זהירות לפי ולכאורה הו 

ועוד מן התימה וכי לא היה בידם גם כן שאר מצוות ועובדות טובות שזכותם וצדקתם עומדת להם ולא התפאר נפשם  

 . מן הבא בידם הנזכר בגמרא   כ"א 

אמנם דבר גדול רמזו בזה וכל ישראל ישמעו ויראו לעשות כמעשיהם לדרוש ולחקור בשבעה חקירות ושבעה בדיקות  

א לדעת במה יאחז צדיק דרכו ללכת בזה כל ימי חייו ואלו התנאים שהתפארו במעשיהם לא  על מאי אתי להאי עלמ 

כי רוב צדקותם וחוזק הכרתם עמדה להם לדעת סוד גלגולם כדבר זוהר   על הכלל כולו יצאו ללמוד כ"א על הפרט 

ביה גופא טפה   חדש הנ"ל וחד למנדע ולאסתכלא ברזין דנשמתין מאי האי נפש דביה ומאן אתיא ועל מאי אתיא 

סרוחה ולבתר ברזין עילאין וכיון שנתנו דעתם לדרוש ולחקור ועמדו בסוד הגלגול לדעת עיקר תיקונם הצריך  

מתם השתדלו בתדירי באלו המצוות דייקא בכדי לתקן ואיידי דאתיא להם מדרשה שדרשו וחקרו צורך תיקונם  לנש 

שבודאי פעלו ועשו פרטי תרי"ג מצוות הכתובים   חביבה להם לאקדומי אלו מעשה המצות הנזכר בדבריהם הגם 

 . בתורתנו הקדושה אמנם לא נתנו שמחה בלבם כי אם מאלו המצוות

איש הישראלי לילך בדרכי אבות הראשונים להתאמץ בדבר כל ימי חייו לדעת על מאי אתי בהאי   וככה ראוי לכל 

האי נפש דביה וכו' הגם שאין אתנו יודע עד    ולדעת ברזין דנשמתין מאי היא למה הוא הגיע לעולם הזה בכלל עלמא  

לבו לדעת תיקון ענינו ילך אצל    מה ואם הראשונים כמלאכים אנו וכו' עכ"ז לא אלמן ישראל מצדיקי הדור ומי שכאב 

ימצא מרגוע לנפשו כי  מי שלומד בספרי חסידות  תלמיד חכם ויעמידנו ע"פ הישר ונכון ובפרט מי שהריחו בספרים

סימנים לדעת אופן תיקונו והשלמת נפשו את אלקים מי שלבו לא נכון עמו יכול לדעת אם אין רואה  הם אמרו ונתנו  

ושזהו עיקר  שזו התאווה שהוא צריך לעבוד ע"ז  לו להפטר מתאווה זו ידע נאמנה  בלבו וחטאתו נגדו תמיד וקשה 

איפה שאדם נלחם שמה הוא    תאוותיובריאתו בעוה"ז לתקן זה ויוסיף אומץ נגד היצר הרע בפרטי עון זה יותר מזולת  

וזה הכל בסור מרע  נופל וקם כל הזמן אזי אדם צריך לדעת שאת זה הוא חייב לתקן וזהו עבודתו כאן בעולם שלנו

וכמ"כ בענין תיקוני עשיות מצוותיו החכם עיניו בראשו והרואה יראה את שאהבה נפשו ולבו חפץ ותאב  ובעשה טוב  

משם ראיה  אותו ללמוד ואיזה דבר הכי מושך אותו לעבוד אתו את הבורא ב"ה וב"ש ואיזה דבר הכי מושך  ביותר

לך ילך כל ימי חייו לתקן במקום שראוי לו לתקן להשלמת נפשו  מסתמא נברא בשביל זאת ויאחזנו ולא ירפנו וה 

וכמו דאיתא    דאם הוא לא יעשה כך אזי יתכן לגרשו למקום נידח  בכדי שלא יגרשו אותו בעלות נשמתו למקום עלמה 

בזוהר חדש הנ"ל אם לא תדעי לך היפה בנשים על מאי אתיא בהאי עלמא צאי לך צאי תאמרו לו ומגרשין אותו  

 . ענוגיומבית ת 

ועל כן יראה האדם הרוצה לגשת אל עבודת הקודש פנימה לעבוד את הבורא ב"ה בכל נפשו ומאודו יכנס בקרבו  

וכל פרט  ם שנותן עיניו לראות ואזנו לשמוע וכדומה מפרטי חושיו אמונתו יתברך דלית אתר פנוי מינה ובכל מקו 

דהכל נברא בשבילו  התלבשות אלקות הרומז לויהיה האמונה תקוע בלבו שאין שום דבר בעולם שאין שם ופרט 

כזה ראה וקדש את עצמך בעובדת בוראך וכיון שיתן נפשו ורוחו לזה בוודאי לא נעדר שום דבר בעולם שלא יראה  

מיזא דחכמתא או באהבה או ביראה ושארית ז' ימי הבנין נתפשטו מרום המעלות עד הנמוכים שבמדרגות  שום ר 

ן מדותיו לדעת על מאי אתי להאי עלמא לקשט מדותיו והכל באמצעות הנבראים בדומם  ויכול לעורר נפשו מהם לתק 

 .צומח חי

לשון התחברות כמו וידע אדם )בראשית    ומעתה תבין לדעת אם לא תדעי לך היפה בנשים ירצה מלת תדעי משמעו 

וכן בכל מקום שרואה  ואדם חייב לחבר כל דבר אשר קורה בעולם שזה קשור אליו ממש  ד, כה( לשון יחיד וחבור

ושומע ובכל מקום אדם חייב להכיר שמה את הרבש"ע אשר מחיה אותו ואדם צריך לדעת שיש התלבשות בעולם 
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והמשכיל צריך לחבר לבחינת עצמו לדעת ולהשכיל  הרבש"ע אשר מחיה אותו  הזה ואדם צריך להכיר בכל מקום את  

ב"ה יודע לתקן ענינו יותר ממני ולכוונה זאת מראה ונדמה  לאיזה כיון נזדמן לו לראות ולשמוע ככה מסתמא הבורא 

קא עובדא  אליו יתברך בהתלבשות כזה ביד בכדי להעלות אל השורש ובזה תלה ג"כ תיקון נפשו ולכן נזדמן לו דיי 

כזה והסתכלות או השמעות אזניו לא לזולתו כי הכל בהשגחת פרטית מאתו יתברך ואליו נוגע כזה דייקא לצורך  

להעלות הכל אל השורש ולדעת   וזהו אם לא תדעי לך היפה בנשים ירצה אם לא חברת אצלך ניצוצין קדישיןתיקונו  

 . אין כאן מקומך ומגרשין אותו מעולם העליון   צא מכאן שהכל מאתו ית' שמו ולכן צאי לך אזי אומרים לך  

כיעור יבין וישכיל שלא לחנם  כלל העולה שבכל מקום אשר נזדמן לו לאדם לראות ולהסתכל ואפילו בדבר מגונה ו

וזה קל להגיד שזה אצל אחרים אלא החסרון הוא בך   הראה לו השי"ת מקרה מגונה מסתמא יש חסרון בו בעצמו 

ולא נתן דעתו לתקן את עצמו כ"א בהקרה  דם חייב לתלות את זה בעצמו ולא באחרים ממש וכל דבר אשר קורה א

עת שהכל מאתו ית' עד עכשיו א"כ קורה שמראים לך משהו אחר  ומשום דאתה לא שמ  לו ככה לראות מעשה מגונה

כ"א   אבל אדם חייב להפנות כל דבר לעצמו ואם קורה משהו אצל משהו אחר אזי הוא חייב לדעת שזה אומר לו

בהקרה לו ככה לראות מעשה מגונה מגנה ונזכר מה שעיות ולוקח לעצמו מוסר השכל איך לתקן ענינו ולשאול ממנו  

וכפרה על העבר והנה בוודאי לערך בחנתו כמהו מראין לו בחנות עובדא למשל אדם שהוא מפחותי   ית' סליחה 

י מראין לו כפי ערכו עובדא לא טובה היינו  הערך נבער מדעת ובפרט אם חטאתו נגדו תמיד המוטל עליו לתקן אז 

ותו לאיזה נסיון כאשר גזרה  יראה חיצונית או בחינת אהבה חיצונית דבר מגונה מאוד או לפעמים מכניס הקב"ה א 

חכמתו יתברך הצורך לתיקונו שבלתי נסיון זה אי אפשר לבוא לתכלית השלימות ואחר שעמד בנסיונו מתקן את  

ועומד ורועד וחטאתו נגדו תמיד ומכאובי נגדי תמיד ושויתי ד' לנגדי תמיד זה הכל עומד   תעצמו ובא על השגה אמיתי 

 . באמצעות נפלאות הנסיון שעמד בואיך לעבוד את בוראו יתברך  לפניו 

ודוד המלך עליו השלום אמר גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך הכוונה להתחנן לפניו יתברך שלא יבא אתו עמו  

עש"ה ד' צדיק יבחן בהראות לו איזה  דאני רוצה להשיגך לפני זה בלי שום נסיונות כלל  סיונות להשיגו באמצעות נ 

ת היעמוד בקיומו ודוד המע"ה לעומק השגתו לא רצה בזה כ"א שאל מאתו ית'  סבות ממקרי ופגעי הזמנים לראו 

ולא  מאתו ית' שמו  שבכל דבר שאני לומד ועוסק בה אזי מיד אני יראה שהכל להראותו נפלאות ממאור התורה 

  באמצעות סבות ונסיונות ועבדות כלל וזהו גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך דייקא לשלול נפלאות ע"י הסבות 

וללמד תורה הפך בה והפך בה דכלה ביה שאין לך מדה טובה הימנה והסביר הרבי מזידטשוב   עובדות אשר לא טובים

מעשים טובים וזו הימנה מהתורה בעצמה אפשר ללמוד  שדווקא מן התורה בעצמו משמה אפשר ללמוד לעשות

 הכול בלי לעבור ח"ו נסיונות ומעברים וכאבים ועובדות כלל.

יש אנשים שהם עובדים  לענין שיש שני סוגי אנשים בעניני עבודתם את הבורא ב"ה באהבתם ויראתם ועתה נחזור 

כ"ז שתלויה בדבר בטל  להם נסיונות וכאבים  עם התורה ויש אנשים שהם ח"ו עובדים את התורה אזי חייבים לתת

להזכירם עיקר היראה   דבר בטלה אהבה וצריך הבורא ב"ה להראות להם עובדות ומקריות אשר לא טובים בכדי 

אשר בשביל יראה ואהבה כזה נבראו בעולם לאפוקי  ואם ח"ו בטלתו התורה אזי שלחים לך דרך אחרת  ואהבה 

המשכילים המתבוננים תמיד על דרכיהם לדעת על מה אתי  תפללים תמיד אנשים שהם כן לומדים וכן מ אישים

כ"א מאור התורה אור לנתיבתם להורות להם   להאי עלמא נותנים עצות לנפשם שלא באמצעות סבות ומקריות 

דרכיהם הטובים הצורך להם בעולם הזה ויראתם ואהבתם אינה תלויה בדבר כ"א יראה העקרית מעיקרא שרשא  

 . ית אתר פנוי מיניה ויראתם על פניהם תמידדכל עלמין דל 

ת ואהבות יראה אתפרש  ואפ"ל שזהו כוונת הפסוק אם לא תדעי לך היפה בנשים כלומר שיש כמה בחינות יראו 

לתלת סטרין ומובחר היראה הוא יראה פנימית ואם לא תדעי וחברת לך יראה היפה עקרא דיראה צאי לך כי אין  

יפול הנופל ממנה ונפסקה ממנו וצריך הבורא ב"ה להראות לו סבות ועובדות מגונות  ביראה כזו ממש ויכול להיות ש 

הולך ויראתו טהורה בלי שום סיבה עומדת לעד כיון שאינה תלויה  להחזירו ליראתו ואהבתו משא"כ לאיש היושר 

 . בדבר ממילא לא יאה לצדיק כל און ואין מראין לו שום דבר מגונה 

שידע היטב כי הוא יסוד הכל וידע שהוא מצד זה שהוא עפר ואפר  אברהם אבינו ע"ה וזהו מסביר השפ"א שזה היה 

וכל דבר שאתה רואה  ן הכל כי האדם הוא כלי שניתקן הכל על ידווכן צריך כל אדם לידע שהוא נברא בעולם לתק 

שאתה תעשה  אתה חייב לתקן הכל ולהעלות הכל אל השורש כי האדם הוא כלי שנתקן הכל על ידו וכל דבר מחכה  

מלבד הכוונה לזכות להכנעה  וחוץ מזה מבקשים לזכות להכנעה  ועל זה מבקשים ונפשי כעפר לכל תהיה לו תיקון 
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לדעת למה הוא הגיע לכאן ולאיזה שליחות הוא נשלח   בל גם זה הבקשה לזכות לעשות השליחות בעולםבאמת א 

הבקשה לזכות  ית למה נשלחתי לכאן גם זה לכאן לזכות לשמוע שהגעת לכאן לדעת שאנכי עפר ואפר וזו התכל

להיות כל הדברים מתקבלים אצלו להיות נתקן על ידו כי על זה נברא  להיות מבוטל לגמרי    לעשות השליחות בעולם 

ויש שבאין ע"י  הדיבורויש שבאין אליך ע"י  בכלל ויש עליה לכל הברואים על ידי האדם יש באין אצלו על ידי מעשה

הכל    אבל סוף כל סוף יותר    רחוקה יותר לאדם ויש    ל שב אל העפר ויש על ידו הסיבה קרובה המחשבה ממש כמו הכ 

ואם משהו לא מקשיב לזה אזי אם לא תדעי לך היפה בנשים אזי אומרים לו צאי לך צא מכאן ומגרשין   שב לעפר 

שכל הדברים שב אל   וכן הוא בענין האדם וכתיב )קהלת ה, ח( ויתרון ארץ בכל הוא מלך לשדה נעבד פירוש אותו 

יא לדעת שהכל מאתו ית' וללמוד מכל דבר ומכל דבר אשר נמצא בעולם שלנו עבודה ה העפר ונעשה מהם פירות

 מוסר השכל אשר שייכות לו אישית בעבודתו ית' שמו.

* 
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