
 
  
  
  
  
  

  

  
 

  )ב"כ –' ד'( 
להבין ענין עבודת הלוים גרשון ". כמו שצויתך על בני קהת לראות כמה יש שהגיעו לכלל עבודה"י "וברש

ש י, בחינות ולכל אחד מהם בחינה אחרת' אבל יש כאן ג, "סור מרע"עבודה כולם היא בבחינת , קהת ומררי

ויש שהיצר הצליח , "הקהה את שניו"מלשון " קהת"זו בחינת , ר לחדור למחשבתו"מי שלא נותן כלל ליצה

ויש , "גרשון"זו בחינת , לחדור אמנם למחשבתו אבל הוא מגרשו תיכף ממנו עד שאינו מספיק אפילו לבלבלו

וזו , ע לכלל מעשהלא לתת למחשבה להגי, שהיצר מצליח לחדור לתוך תוכו פנימה והמלחמה היא מרה

  .יכשל במזימות היצרהשמסגף וממרר את עצמו שלא ל, "מררי"בחינת 

 

 

 )א"מ –' ד(  

לפי , ויתורץ, "ביד משה"ולהלן בבני מררי כתוב " 'על פי ה"למה כתוב כאן רק , בעלי התוספות שואלים   

ביד "לכן לא נאמר  )א"ערכין י(ומשורר שיער חייב מיתה , ר שבני גרשון היו השוערים ומשה היה משוררהמבוא

  ".ביד משה"ומשה היה שומר עמהם והיה ראש השומרים ולכן כתוב , אבל בבני מררי שהיו שומרים, "משה

 

 

  )ד –' ה'(  

הכוונה ששילחו את " ויעשו כן בני ישראל"ל שמה שתוב "וי, כתוב פעמיים שכן עשו בני ישראל למה   

ובהיותם טמאים לא , הכוונה שהטמאים קיבלו עליהם את הדין" כן עשו בני ישראל"ו, הטמאים מחוץ למחנה

  .באו בטענות שהם כמו הטהורים

 

  

– 

כי זה שגוזל את הגר שבא לחסות בצל , ת"לפיכך הרי זה מעל בהשי". גר שניתנה לכהניםעל גזל ה"י "וברש   

  .והיינו מעילה בקודש, גורם בכל לחילול השם גדול, כנפי האמונה ובצל כנפי השכינה

 

 

  –  

ם עד שיעיד עליו יודע "שלימה ולתקן המעוות כמו שפסק הרמבל דאם חפץ האדם לשוב בתשובה "ר   

ז ינצל מן החטא אולם "אזי דבר ראשון לכל צריך שיהיה שליט על הלב ועי, תעלומות שלא ישוב לכסלה עוד

י עסק התורה לשמה ללא פניות "לחמשה חומשי תורה דע' רו" וחמישיתיו יוסף עליו"זה לבד לא סגי אלא 

  .לשוב על מחשבותיוומחשבות זרות יזכה 

 



  

 

– 

כי כל עבירה , דוקא אצל חטא גזל, שהיא יסוד התשובה על כל החטאים, מה טעם נאמרה מצות וידוי

ואם האדם מנצל , ה נותן לאדם חיות וכח כדי שיעשה רצונו ויעבדו"מפני שהקב, כלל גזלשאדם עובר הינה ב

לפיכך שפיר , ה"הרי ממילא הוא גוזל את קנינו של הקב, ש"את הכח והחיות כדי לעבור על רצון הבורא ית

  .יאה כאן מצות תשובה ווידוי

 

 

– 

כשבאו , תואיש פשוט אחד שגר בירושלים היה סובל לפני פטירתו יסורים רבים ולא יכול היה למ: מסופר   

שיקח את נשמתו ולא יסבול יסורים נוראים ' כי אם שיתפללו את ה, לא ביקש מהם דבר, אליו אנשים לבקרו

ו היה אדם אחד שביקש בין המבקרים אות. וחוזר חלילה, ושוב גוסס, והיה גוסס ומתעורר לתחיה, כאלה

התחיל לספר ובתוך הדברים סיפר , ממנו שיספר לו את כל פרק חייו ומה שעבר עליו מימי נעוריו ועד עתה

אם היה , ושאל אותו עלתה מחשבה בלב האיש המבקר כשהזכיר האיש את העיר ליזענסק, שהיה בליזענסק

וכי אפשר להיות בליזענסק ולא , בתמיהההחולה השיב , א"ק רבי אלימלך מליזענסק זיע"על קברו של הרה

שכל מי , רבי אלימלך כתב בצוואתו, מובן הדבר, אם כן אמר האיש. להשתטח על קברו של אותו צדיק

, תאמר וידוי ותעשה תשובה, יעוצה לךובכן זו העצה ה, את קברו מובטח לו שלא ימות בלא תשובה פקודשי

  .עשה החולה כן ומיד נפטר

 

– 

ת שהמקריב הראשון יהיה נחשון בן "ל שכיון שציוה השי"וי, "קרבנו"וקשה למה כתב בפסוק פעמיים    

מי אני ומה אני שאזכה להיות המקריב הראשון מכל , בא נחשון לידי יסורי בושה באמרו לנפשו, עמינדב

. קרבןלה כאילו נחשון בו עמינדב הקריב את עצמו "היה כה חשובים בעיני הקב ויסורי בושה אלה, הנשיאים

ורק לאחר מכן , קודם כל הקריב נחשון את עצמו" 'את קרבנו נחשון וגו' קריב וגומויהי ה"וזהו שאמר הכתוב 

  ".וקרבנו קערת כסף אחת"ם ינאמר מה היה קרבנו אשר הקריב ככל הנשיא

 

 

  

 
 
 

 
 
 

  
 ל נסתלק "ל איך שהגאון הקדוש רבי שבתי מראשקוב זצ"בערצי מנדבורנא זצ' שסיפר הצדיק ר

ולעת ערב בא אליו שליח דרחמנא שיבוא להיכל שמקבלין בו שבת בעולם העליון והלך אחרי , בערב שבת

והשיב שאין , ושאל אותו למה אינו הולך בפנים, וכאשר הגיע לפתח ההיכל ראה שם זקן נכבד עומד, השליח

  .א לבש כתונת לבן לכבוד שבת עד הבוקרלשו עד הבוקר לפי שהיה מנהגו תמיד מניחין אות

 

  
  


