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 פרשת נשא

 

 כל הבא לצבא צבא.

בשם הרה"ק בעל יסוד עבודה מסלונים זי"ע: צבא לשון 

רצון, היינו אפי' זה שבא וועלן וועלן, שרוצה שיהיה לו 

 רצון.

והנה בפשטות הכונה שרוצה שתהיה לו תשוקה להשי"ת. 

וי"ל עוד דיש יהודי שרוצה לעבוד את השי"ת ונופל ורוצה 

 לן וועלן, היינו שרוצה פעם אחר פעם.שוב לעבדו. וזה ווע

 (בדרך יום שב"ק פ' נשא תשס"ה )מרן אדמו"ר שליט"א

 

 זאת עבודת משפחת הגרשוני לעבוד ולמשא.

של בנים הנגרשים  –"זאת עבודת משפחת הגרשוני" 

ולקבל את היסורים ר"ל  –את הקב"ה "ולמשא"  –"לעבוד" 

 )דברי שלום(         בשמחה.

 

 ם.והתודו את חטאת

זי"ע זלה"ה על המגיד הגדול ממזריטש שמעתי ממורי 

למה  הביןלריך עניין הוידוי שצריך להזכיר מה שחטא, וצ

לא די בעזיבת החטא וחרטה בלב שזהו עיקר התשובה והלא 

כשאדם עושה עבירה הוא שלפניו ית' גלוי מה שעשה. ואמר 

עושה בכוחו וחיותו, וממשיך ונותן חיות שהם אותיות בדבר 

וא שעושה גניבה או גזילה או זנות וכדו'. ולכן כשעושה הה

תשובה כדת צריך לומר הוידוי שהם אותיות של החטא, 

ואומר אותם בלב נשבר ובבכיה, כי צריך לירד אחריהם 

למקום שהם שם במדריגה התחתונה ומצומצם הנקרא עצבות 

ובכי, ולהעלות אותם אותיות משם ע"י שאומרים אותם 

לפני הבורא ית"ש בדביקות גדול, ועי"ז  חימוורילו בדח

"פ הפורחין לעילא כמ"ש בזוה"ק וכמש"ל בפ' משפטים ע

ראשית ביכורים כו', ע"כ. ואח"כ שמעתי מהמנוח הצה"ק 

זלה"ה על ממורי זלה"ה ששמע עוד שלמה מקרלין  מוהר"ר

הדברים הנ"ל, שזהו לשון וידוי שיש בהם אותיות יו"ד 

היו"ד שהוא שורש כל  שמביא האותיות לשורשן שהוא

 )דברת שלמה(      האותיות כמש"ל כ"פ.

 כף אחת עשרה זהב מלאה.

היינו יו"ד,  –היינו כפיפה אחת, "עשרה"  –"כף אחת" 

 "זהב מלאה" פי' איין בייג פון א יוד איז פול גאלד.

 )רביה"ק מוהר"ב ממעז'בוז' זי"ע(

 

 כף אחת עשרה זהב מלאה קטורת.

)משלי  ה"ק ע"ש "כפה פרשה לעני"היינו התו –"כף אחת" 

הוא עשרת הדברות, "מלאה קטורת"  –, "עשרה זהב" לא, כ(

פי' היא מלאה קדושה וטהרה שיתקטר ע"י לחי העולמים,  –

ואף שבה דברים אחרים המה גם כן מקדשים ומטהרים את 

 )מרן אדמוה"ז זי"ע(          האדם לשמו ית'.

 

 .ים יג, יא()שופטבהפטרה: וילך מנוח אחר אשתו 

: אמר ר' נחמן מנוח עם הארץ היה. היינו )ברכות סא.(ובגמ' 

שלא ידע כוונת האכילה ולפיכך לא רצו המלאכים לאכול 

 אצלו כאצל אברהם אבינו שאכלו אצלו ג' מלאכים.

כי הל"ב שיניים  .והנה יש כוונה פשוטה בכוונת האכילה

א"ו דאלף הוא למעלה בגגו תמונת יו"ד ו ,הוא נגד האלף

ולמטה מגגו תמונת יו"ד וא"ו בגימ' ל"ב דהוא ל"ב נתיבות 

וכשאיש ישראל  ,)איוב לג, לג( חכמה כמ"ש: "אאלפך חכמה"

 פותח פיו בעת האכילה יזכור עצמו באלופו של עולם.

עבודה כדי שיהיה בריא לעבוד  ישנהוכן בעת האכילה 

עבודה שהאכילה גופא כעולה וכקרבן וזהו  ישנהו ,ה' אח"כ

 שאין אחריה עבודה. )כח.(עבודה תמה המבואר ביומא כ

 )מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע(

 

 חג השבועות

 

 והר סיני עשן כלו מפני אשר ירד עליו ה' באש וגו'.

אי' מצדיקים דכפי גודל האש אשר בוער לב האדם לקבל 

תורת ה' כך זוכה להשראת שכינתו ית' בקרבו בקבלת 

"ע אמר פעם לאנשיו קודם התורה. הרה"ק מוהר"א מקרלין זי

"תנו אש", ועל כן  –התפילה בלשון רוסית: "דוויי זש'רי" 

יראה כל אחד להכין אש בקרבו כדי שנזכה יחד לקבל אורו 

 ית' שבתוה"ק הניתנת ביום זה לבני ישראל.

 (קודם תפילת ליל שבועות תשס"ט)מרן אדמו"ר שליט"א 
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אחר  התוס' למה היה צריך לכפיית ההר כגיגית בקו'

, אפ"ל ע"ד )שבת פח., ד"ה כפה עליהן(שבנ"י אמרו נעשה ונשמע 

רמז כי בנ"י היו בתכלית השפלות וההכנעה במעמד הר 

סיני. וע"כ אף שהתכוננו לקבלת התורה וזיככו עצמם בימי 

הספירה. עכ"ז חשש השי"ת שכאשר יתגלה עליהם כבוד ה' 

ם בקבה"ת יחזרו בהם מחמת שיסברו שלגודל שפלותם אינ

ראויים לגילוי כזה. וזה מה שתי' התוס' שמא יחזרו בהם 

כשיראו האש הגדול היינו השגות גילוי האלוקות, וע"כ 

 הוצרכו לכפית ההר כגיגית.

 (קידו"ר תשס"ו)מרן אדמו"ר שליט"א 

 

מכל דיבור ששמעו ישראל בעשרת הדברות פרחה נשמתן והוריד 

 .)שבת פח:(להם הקב"ה טל של תחיה והחיה אותם 

ולכאו' קשה מדוע הוצרך הקב"ה לעשות ניסים כאלה, 

והלא יכול היה להחיותם וליתן בהם כח שיוכלו לשמוע את 

כל הדברות ולא ימותו. והנראה לומר דהנה בתורה יש ד' 

חלקים: פשט, רמז, דרוש, סוד. ואת ארבעת החלקים האלו 

יכול האדם למוד וללמד להבין ולהשיג גם בהיותו בחיים 

בל יש עוד חלק חמישי הנקרא רזין דרזין, ובחלק חיותו, א

: )ב"ב לז.(זה עוסקים הצדיקים בגן עדן. והנה קיי"ל בגמ' 

"נותן בעין יפה הוא נותן", ולכן כשנתן הקב"ה לישראל את 

התורה רצה ליתן להם בעין יפה, כלומר גם את החלק 

החמישי שבתורה, ומכיון שלחלק זה לא יוכל האדם לזכות 

וא מורכב מחומר וצורה, כי בעת שהנשמה כל זמן שה

מלובשת בגוף, אינה יכולה לקבל ולהבין חלק זה, לכן גזר 

הקב"ה ויצאה נשמתם, ואז יכלה נשמתם להשיג סודות אלו 

 של רזין דרזין, ואח"כ נתן להם טל תחיה והחיה אותם.

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(

 

)שם העולם למה נקרא שמו הר סיני שמשם ירדה שנאה לאומות 

 .פט:(

: "אוהבי ה' שנאו רע", )תהלים צ"ו(י"ל עפ"י מאמר הכתוב 

דמי שזוכה לאהבת השי"ת הרי כל התאוות רעות שנואות 

ובזויות בעיניו, וע"כ נקרא שמו סיני, שכאשר זכו לגילוי 

האהבה והיראה בקבלת התורה ירדה משם שנאה לאומות 

ת העולם העולם כי נהיה שנויא בעיניהם כל מעשי אומו

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(        ותאוותם, ובוז יבוזו להם.

 

 .)תהלים יט, ח(תורת ד' תמימה וכו' 

שלא נגע  -בשם הבעש"ט ז"ל, שהתורה עדיין תמימה 

בה שום איש עדיין, שכל מה שלומדים עדיין לא נגענו אף 

אפס קצהו. "משיבת נפש", הנה תיבת משיבת סובל ב' 

השבה ולשון מנוחה ושבות. וזה ירמוז פירושים לשון 

לצדיקים ובעלי תשובה, כי לצדיקים היא שמחת ומנוחת 

הנפש, ולבעלי תשובה שע"י חטאם נאבדה מהם המנוחה, 

וע"י התשובה יוכל להשיב הנפש למקורה ושורשה. וזה 

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(   "משיבת נפש".

 

 .)שם(עדות ד' נאמנה וכו' 

א נאמנה כ"כ שמחכימת פתי, שכל מה נ"ל שהתוה"ק הי

שלומד ביותר ומחכים ביותר בתורה אז רואה שעד הנה היה 

שעד  -שעושה אותו לחכם ויודע, פתי  -פתי. וזה מחכימת 

שכל מה שיודע  -הנה היה פתי, שנעשה יודע שאינו יודע 

 ביותר, יודע יותר שאינו יודע כמובן.

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(

 

 .)שם פסוק ט(רים פקודי ד' יש

נ"ל פקודי מלשון פקד ומנה. וידוע כי מנהיגי הדור 

נפקדים מהשמים. וזה פקודי ד', היינו הפקודים שבורא עולם 

עושה אותם למנהיגים, ודאי המה ישרים, היינו שמקורביהם 

לא יהיה להם שום התנגדות עליהם, אז משמחי לב, היינו 

להם אמונה שמקורביהם יהיה להם שמחה בלבם כי היה 

שלימה בצדיקי הדור, כיון שלא יהיה להם שום התנגדות 

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע( עליהם )ועי"ז מחלוקת( בשום ענין.

 

 .)שם פסוק י(מצות ד' ברה מאירת עינים 

היינו לזכות למצות ד' ברה, שיוכל לקיים מצוה בַזכּות 

המחשבה והמוח, מאירת עינים, היינו זה שהאירו בו עיני 

העדה דהיינו צדיקי הדור שמכונים בשם עיני העדה, וזה 

שמקורב לצדיקי הדור המה האירו בו מאורם הזך והצח, 

 והוא יוכל לקיים מצוה בזכות המחשבה והמוח.

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(

 

 .)שם פסוק יא(יראת ד' טהורה וכו' 

נ"ל ע"פ הידוע מספה"ק דבכל יום ויום יש לכל אחד 

י תשובה אך שהמה רק לפי שעה ואינם מישראל הרהור

מתקיימים, אך אם האדם יאחז את עצמו בה' ויחזור 

בתשובה, אז יתקיימו ההרהורי תשובה. ואיזה הוא יראת ד' 

טהורה, זאת שעומדת לעד, היינו שהוא דבר המתקיים 

שנשאר בו רשימה מהרהור תשובה ומקוים ג"כ במחשבה 

 מיראת ד' טהורה.בדיבור ובמעשה, זה סימן שנמשך הדבר 

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(

 

 אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת.

אמר בדרך צחות: אפילו כשישראל משוקעים באהבות 

ותאוות גשמיות, וזהו אהבת עולם, בית ישראל, מכל מקום 

עמך אהבת, כמו שאמרו חז"ל בין כך ובין כך קרואים  -

הצדיק כמו בנים. וכמו שאמר זקני שהוא רוצה לאהוב את 

)מרן אדמו"ר האמצעי זי"ע(       שהקב"ה אוהב את הרשע.
1
 

 

 כי הם חיינו ואורך ימינו וכו'.

נ"ל על פי הידוע מספה"ק דישראל נוט' יש שישים רבוא 

אותיות לתורה. ויש שישים רבוא נשמות ישראל בכללותם 

וכל אחד ואחד מישראל יש לו אות בתורה, ואותו האות 

פעו וחיותו ברוחניות וגשמיות. ואף כי נשפע על ידו כל ש

ב"ה יש כמה פעמים שישים רבוא מישראל וכן ירבו, כבר 

תירצו בספה"ק דעיקר הנשמות אינם כי אם ס' רבוא והמותר 

המה נשפעים מהמילוי דהאותיות ומילוי מילואיהן וכו'. וזה 

היינו אותיות התורה, הם חיינו, כי על ידם יושפע  -כי הם 

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(  ות בגו"ר.לנו כל השפע

                                                 
1

 מרן אדמו"ר מוהר"א הגדול מקרלין זי"ענ"א בשם  
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 כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה.

ואיך יכול להיות זאת להגות בתורה יום ולילה הלא 

טרודים אנחנו בכמה דברים גשמיים עד אשר לא נשאר 

אפילו מעט זמן להגות בתורה. אך איתא בגמרא על הגר 

ה כולה כשעומד שבא להתגייר על מנת שילמדנו כל התור

על רגל א' אמר לו הלל ואהבת לרעך כמוך זה כל התורה 

כולה ואידך פירושא הוא זיל גמור. ואיתא בחז"ל ואהבת 

לרעך דא קוב"ה כמ"ש רעך ורע אביך אל תעזוב לכן אנו 

אומרים כן ובהם נהגה יומם ולילה באיזה אופן ואהבתך אל 

לי הפסק תסיר ממנו לעולמים שנהיה אוהבים אותך תמיד ב

רגע ואז כשנקיים ואהבת לרעך להשי"ת זה כל התורה 

 )מרן אדמו"ר הצעיר זי"ע(     כולה.

 

 ובהם נהגה יומם ולילה. 

נ"ל לשון נהגה מלשון הנהגה, והיינו שע"י התורה 

מתנהגים כל העולמות, כי כל העולמות תלויים בתורה. 

 וכמאה"כ: "אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא

לשון  -היינו באותיות התורה, נהגה  -שמתי". וזה ובהם 

רומז לב' העולמות עוה"ז ועוה"ב, כי  -הנהגה, יומם ולילה 

 הנהגת כל העולמות תלוי רק בתוה"ק כנ"ל.

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(

 

 ובהם נהגה יומם ולילה. 

נהגה לשון הסרה, מלשון הגו מן המסילה, ויום ולילה 

בדבורי התוה"ק נהגה  –ן ס"מ, וזה: ובהם בגימ' קל"א כמני

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע( נסיר ונבטל ונחליש כח הס"מ. –

 

בחז"ל על פ' אשר תנה הודך על השמים כשעלה  אי'

משה למרום לקבל התורה אמרו המלאכים מה אנוש כי 

תזכרנו ורצה שתנתן להם התורה ואמר הקב"ה למשה החזר 

"ק שהמלאכים אין להם להם תשובה ואמר דאיתא בזוה

תשובה וכשחוטאים מיד מענישין אותם כדאיתא אצל מט"ט 

כשלא קם ועמד מפני אחר בעת שנכנסו ד' לפרדס מיד 

אפקוהו ומחיוהו שיתין פולסי דנורא וכן אצל גבריאל בעת 

החורבן ג"כ מיד אפקוהו ומחיוהו ואין ממתינין כי אין שייך 

חירה חדשית כמו להם ענין תשובה על חטא כי אין להם ב

אנשים. וזה מה שאמר הקב"ה למשה החזר להם תשובה פי' 

הלא אין לכם תשובה שקדמה לעולם ואיך תקבלו את התורה 

אמר משה ירא אנכי פו ישרפוני בהבל פיהם על שאני חושד 

להם שיחטאנו אמר לו הקב"ה אחוז בכסא כבודי פי' אל 

ו תואמר להם בפירוש רק עשה להם רמז על תשובה כמ

שאחז"ל גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד. וזהו אחו 

 )מרן אדמו"ר הצעיר זי"ע(    בכסא כבודי.

 .)שמות יח, כג(וגם כל העם הזה על מקומו יבוא בשלום 

"בחודש השלישי" וגו',  –וסמוך לו פרשת קבלת התורה 

 –להורות שבנ"י זכו לקבה"ת רק כשהיו באחדות גמורה 

 ו יבוא בשלום"."וכל העם הזה על מקומ

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(

 

 .)שם יט, ב(ויחן שם ישראל נגד ההר 

היינו כשרוצים לעשות חניה, אז נגד ההר, תיכף ומיד 

 מתעורר נגדם היצה"ר הדומה להר, הוא מנגד להלחם בם. 

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(

 

 .)שם פסוק ו(ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש 

 עיקר העבודה היא לעשות מחלק הגוי שבו קדוש.היינו ש

 )מרן אדמו"ר שליט"א(

 

 .)שם פסוק ח(וישב משה את דברי העם אל ד' 

ואח"כ כתיב: "ויגד משה את דברי העם". שמתחילה 

כשהשיבו ישראל "כל אשר דיבר ד' נעשה", היינו באמונה 

פשוטה בלי השגה כלל, ומרע"ה לא היה יכול לומר כך 

השגה ובהירות רב, ורק וישב משה את דברי  אחרי שהיה לו

העם. אבל אח"כ שאמר לו הקב"ה "הנה אנכי בא אליך בעב 

היינו שאחשיך לך מעט השגותיך, אז "ויגד משה"  –הענן" 

שגם הוא הגיע לבחי' אמונה להאמין ולא בהשגה בלבד,  –

 )מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע( והגיד ג"כ מה שהגידו העם.

 

 .)שם פסוק יב(בהר ונגוע בקצהו השמרו לכם עלות 

נ"ל על פי מאחז"ל: גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא 

לשמה, הרי שאפשר לפעמים לזכות זכות גדולה ע"י עבירה 

לשמה. אמנם בעשיית האדם עבירה לשמה צריך ליזהר שלא 

תהיה לו שום פניה ונגיעה עצמית כדי שלא יטעהו היצה"ר 

נגיעה העצמית. והנה שכוונתו לשמה ובאמת כוונתו מצד ה

היצה"ר מכונה בשם הר, כמאחז"ל: צדיקים נדמה להם כהר. 

היינו כשרצונכם  –וזה אומרו: "השמרו לכם עלות בהר" 

להתעלות ברוחניות ע"י ההר, היינו ע"י היצה"ר והיינו ע"י 

 –עשיית עבירה לשמה. אזי "השמרו לכם ונגוע בקצהו" 

שלא תטעו שלא תהיה לכם אפי' קצת נגיעה עצמית, 

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(  עצמכם ותכשלו ח"ו.

 

 .)שם פסוק יז(ויתיצבו בתחתית ההר 

הר סיני היה נמוך מכל ההרים ועל כן בחר בו הקב"ה 

, ובנ"י היה בהם הכנעה )עי' סוטה ה.(ליתן עליו את התורה 

 ושפלות עוד יותר מן ההר. וזהו "ויתיצבו בתחתית ההר".

 )מרן אדמו"ר האמצעי זי"ע(
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 .)שם פסוק יט(משה ידבר והאלוקים יעננו בקול 

לכאו' הול"ל משה דיבר ולמה אמר ידבר לשון עתיד. 

ונ"ל על פי מאחז"ל שכל מה שתלמיד עתיד לחדש הכל 

נגלה למשה מסיני. וידוע שמשה ירמוז לכל ת"ח שבדור, 

 היינו –כמאחז"ל: "משה שפיר קאמרת". וזש"ה: "משה" 

היינו שכל מה שידבר ד"ת  –הת"ח שבכל דור ודור, "ידבר" 

שהכל נגלה  –וכל מה שיחדש, "והאלוקים יעננו בקול" 

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע( מקודם למרע"ה בסיני ע"י הקב"ה.

 

 משה ידבר.

 –"משה" רומז לצדיק הדור, "ידבר" מלשון הנהגה 

 –בקול" שהצדיק ינהיג את העולם כחפצו, "והאלקים יענננו 

 השי"ת יסכים למעשהו, כי צדיק גוזר והקב"ה מקיים.

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(

 

 משה ידבר.

מי הוא צדיק הדור המכונה בשם משה, הסימן הוא 

אם יש ביכלתו לדבר ד"ת בלא שום הכנה זה הוא  –"ידבר" 

 צדיק הדור, ועליו נאמר "והאלקים יעננו בקול".

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(

 

 .)רות א, יח(תרא כי מתאמצת היא ללכת ותחדל לדבר אליה ו

הענין בזה דעיקר קבלת עול תורה הוא שיסכים האדם 

בדעתו ליגע עצמו בקיום מצות ה', ולקיים רצונו ית' אף 

כשצריך לכפות ולבטל רצונו מפני רצון השי"ת. וע"כ כאשר 

ראתה נעמי כי מתאמצת היא ללכת, היינו שראתה שרות 

ע להלוך בחוקי התורה אפי' בדבר הצריך מקבלת ע"

להתיגעות ולהתאמצות מיוחדת, ולבטל רצונותיו וטבעיו 

לקב"ה, ע"כ ותחדל לדבר אליה כי זו היא קבלת עול מצות 

 )מרן אדמו"ר שליט"א(        באמת.

 

 .)שם ב, יד(לעת האוכל גשי הלום 

: אין הלום אלא מלכות. והרמז בזה )זבחים קב.(אמרו חז"ל 

שר בא האדם לעסוק בעניני עוה"ז כאכילה ושתיה כא

ודומיהם. עליו להתבונן בתחלה כי מלכותו ית' בכל משלה 

ואין שום מציאות גשמית מבלעדי חיותו ית', ועבודתו היא 

לגלות מלכות שמים בכל הענינים הגשמיים, ועי"ז יעסוק 

 )מרן אדמו"ר שליט"א(    בצרכי גופו בקדושה כראוי.

 

 .)שם פסוק יד(בחומץ וטבלת פיתך 

אמרו חז"ל מכאן שהחומץ יפה לשרב. חומץ מקרי 

עצבות, והגם כי מידה מגונה הוא מאד מ"מ לחום היצה"ר 

הבוער כתנור מועיל זאת, וכעצת חז"ל: יזכיר לו יום 

המיתה. וזהו וטבלת פתך בחומץ, פתך הוא הפתויים 

שהיצה"ר מפתה אותך, תטבול בחומץ, לצורך שעה התירו 

עצבות. וזהו מכאן שהחומץ יפה לשרב, היינו לחם היצר לך 

 )מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע(  הבוער כשמש בצהריים.

 

א' דשבועות אמר, כי הסעודה הוא ג"כ תקון על  בליל

שבועות. ורמז לזה, כי ר"ת תערוך לפני שולחן הוא ר"ת 

 )מרן אדמו"ר האמצעי זי"ע(        תקון ליל שבועות.

 
 אלויחן שם ישר

 

הנושא כבר נדוש, הספה"ק אינם מפסיקים לדבר על מכך, 

כ"ק אדמו"ר שליט"א בשיחותיו מעורר על כך ללא הרף, אבל 

 למעשה...

נושא האחדות. רק עתה האריך בכך אדמו"ר שליט"א 

בנעילת חג הפסח כשהוא מדגיש שאין כוונתו ל"סתם אחדות", 

בהר ביאר אלא למשהו אמיתי יותר. כך גם לאחמ"כ ברד"ר פר' 

אדמו"ר שליט"א את נחיצות הענין כדבר בלתי נפרד מעבודת ה' 

של כל אחד. אולם דומה שבנושא זה חלק הנשמע גדול בהרבה 

 מחלק הנעשה... כנראה שהפרוייקט באמת לא קל!

בשיחתו ברד"ר בהר הגדיר זאת כ"ק אדמו"ר שליט"א 

 הגרוע ביותר –בנוסח: "יעשה החלבנה מה שלא יעשה הלבונה" 

מכולם יעשה מה שגם הטוב ביותר אינו יכול לעשות, כלומר לכל 

יהודי את תפקידו הייחודי, אשר רק הוא במצבו ובמעמדו יוכל 

מוצלח ככל שיהיה, ורק כך  -למלא זאת ולא אף אחד אחר 

 מתוך כולם ביחד נוצר אותו "כתר יתנו לך ה' אלוקינו".

מיותר הוי אומר כי אותו אחד אכן לטעמי הוא נראה די 

)סליחה על הביטוי(, אולם בעצם גם עבודתי שלי לא תבוא אל 

שלמותה ולא תקבל את מקומה הראוי ללא חלק עבודתו של 

 "ההוא"!

ידוע,  –להאריך בענין כמובן מיותר, הנושא נדוש, הענין 

 ישן, אז מה כן? למעשה! –הרעיון 

איננו מתכוונים ח"ו לאדם כלשהו או לענין כלשהו, רק על 

ת הענין אשר הינו מן העבודות הקשות שבעבודת הקודש כללו

 של כל יהודי.

ולסיום: סיפור נאה ששמעתי מיהודי חשוב ששמע זאת 

בשם בעל המעשה, כאשר פעם אחת קודם חג השבועות נכח 

בציונו של האדמו"ר ר' מרדכי שלמה מבאיאן זי"ע בהר הזיתים, 

ר מגיע הנה לפתע רואה הוא את האדמו"ר "הבית ישראל" מגו

לציון, התפלל הבית ישראל על הציון ולאחמ"כ הוציא קויטל 

מכיסו והניח זאת בציון, לאחר שהלך משם הבית ישראל פתח 

ההוא את הקויטל, והנה כתוב שם כך: היות וכעת מגיע חג 

השבועות והרי יגיעו הרבה אנשים, על כן מבקש הוא שמכל 

 ...האנשים לא יחזור אף אחד לביתו כפי שהוא מגיע

כל מילה מיותרת, אבל אולי הפעם גם בתחום האחדות 

 יקרה שינוי כלשהו?!
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 ד"עשבועות תשליל 

 

 יחדיו העם כל ויענו העם באזני ויקרא הברית ספר את משה ויקח
 .ונשמע נעשה' ד דיבר אשר כל ויאמרו
 

 הנה כי, מסיני תורה קיבל משה: המשנה בביאור לוי בקדושת 'אי
 מצרים מארץ י"בנ את להוציא ה"למרע ה"בהק אמר אשר בעת

 אל אלך כי אנוכי מי, ואמר ענוותנותו ברוב משה שסירב מצינו
 לא תורה לקבל להר לעלות ה"הקב לו אמר אשר בעת ומדוע', פרעה
 .בדבר שסירב מצינו
 

 סיני הר על תורה שניתנה במה התבונן ה"מרע כי שם ומבאר
 בנמוך חפץ ה"שהקב מחמת והוא, ההרים מכל נמוך הוא אשר דייקא

 מחמת כ"וע, שכינתו להשכין ה"הקב רצה עליו ורק דייקא והשפל
 שהוא וסבר האדמה פני על אשר האדם מכל עניו ה"מרע שהיה

 התורה לתת ראוי כן מחמת דייקא כי סבר כ"ע, מכולם ביותר השפל
 תורה קיבל משה וזהו. ביותר השפל המקום את בוחר ה"הקב כי, י"ע

 .סיני מהר זה דבר מדשל, מסיני
 

 מצידו כי וידע עצמו האדם שישפיל, התורה בלימוד הדרך וזו
 ומשכיל לומד אשר וכל, מאומה מכוחו לו ואין למאומה ראוי אינו

, והשכל דעה לו חנן אשר הקל בחסד אלא אינו תורתך תלמוד בדברי
 .לתורה לזכות יכול זה באופן ורק', ותבונה דעת מפיו חכמה יתן' ד כי,

 
 אלא אינו ולכאורה', יום חמישים תספרו: ,קודש בזרע 'ואי

 שחמישים אלא', תהיינה תמימות שבתות שבע, - ותשעה ארבעים
 נגלה לא זה שער אשר, בינה שערי' שבנ החמישים לשער רומז

 וגילוי', מאלוקים מעט ותחסרהו, כדכתיב ה"למרע' אפי בשלימותו
' ית כבודו יגלה כאשר ל"לעת אלא יהא לא בשלימות' הנ שער

 חג בבוא שנה בכל כי קודש בזרע שם ואומר. בעולם בשלימות
', יום חמישים תספרו, וזהו' הנ משער נתגלה תורה מתן יום השבועות

 הגמור הביטול הוא' הנ שער וענין'. הנ שער זה ביום להשיג שאפשר
 .בשלימות ת"להשי עצמו האדם שמבטל

 
 היינו, שפלה שדעתו במי אלא מתקיימת התורה שאין' דאי וזהו

 מעלתו לפי אינה שהתורה ויודע עצמו האדם שמשפיל י"ע שרק
 אף נמוך למקום גבוה ממקום הולכים מים מה: ל"וכמארז, ודרגתו

 מדרגתו למעלה, גבוה במקום היא שהתורה שיודע י"ע היינו, כן ת"ד
 .לתורה לזכות יכול ז"עי, נמוך במקום והוא ומצבו
 

, חסרת דעה מרגיש שהאדם י"שע, קנית מה חסרת דעה וזהו
, קנית מה ז"עי, בחסדו דעת לו חונן ה"הקב ורק דעת לו חסר שמצידו

 .ת"להשי הביטול היינו' מה' ,בחי קונה
 

 סיני שהר', ההר בתחתית ויתייצבו, ז"אדמוה ממרן' דאי וזהו
' בחי שהוא היינו, ממנו שפלים יותר ישראל והיו ההרים מכל נמוך
 הר של מהביטול יותר גמור הביטול' לבחי שבאו, החמישים שער
 .סיני

 אשר ה"שמרע היינו', העם באזני ויקרא הברית ספר את ויקח,

 י"בנ נשמות כל בתוכו ואסף כלל והוא, הגמור הביטול' בחי השיג

 שאין שידעו זה ביטול' לבחי כולם באו ז"ועי, שלמה בתפארת' כדאי

 אשר ענין הוא נשמע, שמעונ נעשה אמרו כ"וע. מאומה מצידם להם

, נעשה הקדימו והם, בדעתו הדבר שמשיג האדם להשגת מעט שייך

 ז"וע. ת"להשי הגמור בביטול רק לאדם שייך אשר כלל שאינו היינו

 היינו, בו משתמשים השרת שמלאכי לבני זה רז גילה מי ה"הקב אמר

 עצמם מצד ענין שום בהם שאין זה ביטול' בבחי המה שהמלאכים

 .זו מדרגה ת"בקבה השיגו י"ובנ, ת"לבוי הגמור יטולבב רק

 )בלתי מוגה כלל(

 

 
 ,ו"הי, המערכת חברי ורעי אחי' לכב

 בעיקר יחד נעיין", מאמין אני" בחרוזי הגיוננו לפרי בהמשך

 :השלישי

 הגוף משיגי ישיגוהו ולא גוף אינו ש"שהבוית ש"בא מאמין אני"

 ".כלל דמיון שום לו ואין

 ם"הרמב כלשון'", ית ממנו הגשמיות שלילת" נועני זה עיקר

 דוגמתה שאין באחדות אחד שהוא, ת"הי. חלק' לפ בהקדמתו

, הגשמה, הגדרה מכל מופשט הינו"(, מאמין אני" של השני עיקר)

 לו יארעו לא. נברא לשום להשיג ניתן לא מהותו לכן. הגבלה

' לה מייחסים' הק כתבי כאשר אכן. גוף בעלי של מאורעות

 משל אלא זה אין', וכדו ישיבה, הליכה, כדיבור, הגוף אורעותמ

, ל"הנ מ"בפיה ם"ברמב בהרחבה מבוארים אלו יסודות. ומליצה

'. ז' הל תשובה' מהל ג"ובפ, ב"י -' ז' הל ת"יסוה' מהל א"בפ

 .ש"עיי

 אמנם. וצורה חומר בעלי דברים א"כ משיגים אינם בשר עיני

 צורות כמו, ומופשטים קיםד מושכלות לתפוס מסוגל האדם שכל

 מקיש מזה. וההנדסה הפיזיקה מתחומי אנרגיה וזרמי גולם בלא

 שיש לידע האדם שבכוח( ובטחון אמונה' בס) ל"זצוק א"החזו

 אף, אמיץ בקשר אתו ולהתקשר, ת"הבוי - ראשון מצוי לעולם

' בא א"החזו מבאר עוד. מהשגתו למעלה היא' ית מהותו שידיעת

 מההנחה לצאת היא המאמין שחובת'( ב, ב"ח) מאגרותיו

 המציאות היא לעינינו הנראית הגשמית שהמציאות המוטעית

 היא המוחלטת שהמציאות להשקפה שכלו את ולאמן, המוחלטת

 לנו שמושג מה אכן. ודמיון הגדרה מכל המופשטת', ית מציאותו

 יום בכל בטובו המחדש, הכל עילת, ת"בבוי תלוי הינו חושנו דרך

 במשך, זו השקפה הופכת מתמדת בהתבוננות. ב"מע תמיד

 .ראשון למושכל, הזמן

 אלימלך' ר ק"הרה בעתירת החותם ידידכם

 ,וחזקה וברורה צלולה זכה מחשבותנו תהא: ע"זי

 בולטימור – סקלר אברהם דניאל



 

 

 

 
 מסכת בבא מציעא

 

 ה:דף 

 ונימא מגו דחשיד אממונא חשיד נמי אשבועתא.א. 

הטעם משום לפני עור, דכיון דממילא הוא בראשונים מבארים ד

בעל עבירה אזי גם על זה ישבע לשקר ונמצא שע"י כך אנו גורמים 

 )הבה"ח אהרן ארליך הי"ו(                      שיעבור אשבועת שוא.

 

 

 לא אמרינן מגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא.ב. 

בראשונים כתבו דהטעם הוא דכיון דע"י השבועה הוא נעשה 

י כך נעשה גזל עד כדי גזלן אזי חוזר בו דגם שבועת שוא וגם דע"

כך אינו רוצה. וצ"ב דבגמ' מקשי' והא קעבר על לא תחמוד טפי מה 

שנתבאר בהא ליכא חסרון דנאמנות דלא איכפל דעבר עבירה, וא"כ 

 מאי פירכא על ראיית הגמ?' ודו"ק וצ"ב.

 )הבה"ח אהרן ארליך הי"ו(

 
*      *      * 

 

 גובהת
 

 .אשאלה גליון רס, 
ן קודם, כבר הקשה זה בשיטמ"ק וז"ל במה שהק' בגיליו

)בד"ה וז"ל תוספי תוספות להרא"ש(: וקשיא לי היכי שמעינן 

מהכא דבעלמא קני מציאה בראיה וכו' שאני הכא דשניהם 

מוחזקין בטלית ואף אם לא קנאוה בראיה כשבאת לידם קנאוה 

]והנה באמת יש להבין קושיא זו, דהלא מבואר )ב"ב מא.( דכל 

ה טענה אינה חזקה ואם אין קונים בראיה איך חזקה שאין עמ

יתרץ תפיסתו ובמה יצדק שזכה בה[. ותי' השיטמ"ק, דאם איתא 

דראיה לא קניא אינה שלהם אע"פ שמוחזקין בה ואחר שחטפה 

מידם הרי היא שלו, שהרי האחד אומר אני ראיתיה ואתה הגבהת 

רי אותה הרי סילק עצמו ממנה, לפי דבריו אי ראיה לא קניא וה

היא של השני וגם השני שאומר כן הודה שאינה שלו אלא של 

חברו, וכיון שכל אחד הודה שאינה שלו החוטפה מידם זכה בה 

 )הרב מרדכי רוזנברג(         ואמאי קתני יחלוקו.
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 שהשמחה במעונם ברכת מזל טוב לאנ"ש ותומכי מוסדותנו היקרים
 

 ראש כולל חדות התורה -שליט"א יעקב זילברפרב  גהרה"
 "והי חנן נוימןהרב 

 יםהנכדלהולדת 
 הי"וזילברפרב חנוך העניך דוב הרב 
 הי"ואליהו נוימן הרב 

 הןלדת הבניםל

 

 נדבת הגליון

 הי"והעניך ארליך  חנוך בהר
 

 לברכה והצלחה בכל הענינים
 

 
 

 

 שבועותזמנים ל
 

 6.05  מנחה שב"ק וזמירות לרד"ר

 0.05  עריכת השולחן ליל שבועות

 5..0    שחרית

 0.55   מנחה ונעילת החג

 

 תזכורת

 הבעל"ט במשך שבתות הקיץבהעלותך מערש"ק פ' 
 לפני זמן הדה"נדק'  5זמן תפלת מנחה בערש"ק הוא 

 מכון

 קוידינוב -"באר חפרוה שרים" 

 שליט"א בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר

  
 

 ברכת מזל טוב 
 

 נשגר מעומקא דליבא לידידנו היקר והנעלה

 המסור בכל מאודו למען גליונינו "נחלי אורה"

 האברך החשוב פרי עץ חיים
 

 הי"וחנוך העניך דוב זילברפרב הרב 
 

 לרגל הולדת בנו למז"ט
 

 ויה"ר שיזכה לגדלו לחנכו ולחכמו לתורה ועבודה כרצונו הטוב

 מכל יוצ"ח רוב נחת ותענוג דקדושה לתפארתוירווה ממנו ו

 אבותיו הק' מתוך רוב שמחה והרחבת הדעת.

 
 המאחלים מקרב לב,

 מערכת "נחלי אורה"
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 זילברפרב של"ז וברית בן הרב העניך 
 סא.-נט

 ט. יו"ד מרן הבעש"ט הק' זי"ע חג השבועות ו א
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