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  .את קרשי המשכ�
הגדול מביניה� את הקודש ב מדוע לא נשא "וצ

י� האחי� ב הרי גרשו� הוא הגדול, ביותר
ואפשר שרימז לנו , כ מררי"כ קהת ואח"ואח
ה בזה דמשרה שכינתו על הנמו� ביותר "הקב

  .וישהוא בחינת ענוה כי הקט� הוא שפל בעינ
ה "י משה רבינו ע"וג� נתינת התורה היה  ע

כ האיש משה עניו מכל "שהוא היותר קט� וג
וג� על הר סיני שנמו� יותר שמרמז על , אד�

מרו� וקדוש אשכו� " )ז"נ היישע(כ "ענוה כמש
קשה מדוע לא ' א� לכאו, "ואת דכא ושפל רוח

  , נית� עבודת הקודש למררי שהיה קט� יותר
מר ממה שידוע המעשה  פ"ע לומר ואפשר
 ע"לעלובער זי משה בינור ר"ק אדמו"הרה
שהיה עניו קר אצל אחד מצדיקי דורו ישב

ביותר ולא הקפיד על כבודו כלל עד שהתבטל 
משה מלעלוב ' ר הרבי ק"הרהמר� ול, לכל אחד

הרי  :חרה לו מאוד על כ� ואמר לצדיק ההוא
ה אפשר היה לו להעניק התורה בבקעה "הקב

, שמרמז על ענווה יתירה ולמה נת� על הר כלל
ה שיש בחינת ויגבה לבו בדרכי אלא דמרומז בז

  .'ה
הוא בפנימיות הלב וזה  עיקר הענווהאמנ� 

א�  ,ס"עד קצה האחרו� עד א אצרי� שיה
צדיק כי ל ,'בחיצוניות צרי� שיגבה לבו בדרכי ה
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 ירושלי�

  בארא פארק

  בני ברק

        שיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודש
  ר "ר עט"ק מר� אדמו"ק כ"מפ

 א"שליט

        
        ג''תשע סיו�' ט
  'אבות א -  ז''רטגליו� ת

 זמני כניסת ויציאת השבת
 

        שאשאשאשאננננפרשת פרשת פרשת פרשת 

  נשיאת ראש בני קהת  ע�ט
   נוותנות�עעקב גודל  ומררי וגרש

 

עני נשיאת ראש בני קהת 
  ומררי וגרש

בפרשתינו איתא בעבודת 
הלוי� דבני קהת נשאו הארו� 

המנורה מזבח  ,השולח�, קודש
כלי  הזהב והנחושת וכל

 בני גרשו� נשאו את, הקודש
ובני  ,כלי המשכ� וחצר המשכ�

ו את החיצו� ביותר מררי נשא

המנהיג את הציבור 
לו כח  אצרי� שיה

  ..ההנהגה
 ל"ז בחז"כמובא ע

זרוק מרה  :)כתובות קג(
בתלמידי� שיהא 

ולכ� , מורא רב� לה�
גו ההיו צדיקי� שהתנ

� בדר� מלכות א

דאי הוה ידע  ,א"ר זיע'דוד לעלובע בינוק ר"הרה ק"קוה ר"אדמו
ג בקודש "ככהיד התנור וליחד יחודי�  לעקורח שאפשר לשבת 

  .הקדשי� לא היה חולק על משה רבינו ואהרו� הכה�
 'היהודי הקאמר על רבו ע "זי מ"חידושי הריק בעל "והרה

ייחד ] כעי� סיגריה[=ע 'אשר בעת שעיש� הלולק, ע"מפשיסחא זי
  .די� יותר מכה� הגדול לפני ולפני�יחו

ת נפש ות הוא המסיר"ובזה בא ללמדינו כי עיקר עבודת השי
ת שבתו� כל דבר שעובד את "ואהבת השי, וה ושפלות רוחהענו
נ "ת במסי"גדול יתכ� לו לעבוד את השי כה�ומררי שהיה , ת"השי

בלו לעשות כי ג� יבעבודה שק' ובבחינה יותר גדולה ולא תלי
ג בקודש "יני� פשטני� אפשר ליחד ייחודי� גבוהי� מכהיבענ

  .בקודשי�
א "אשר במצבו הנוכחי אוללמדנו בא שלא להתייאש אד� ויחשוב 

ה תובע אלא על אותו "כי אי� הקב, מותיה בשל"לו לעבוד את הקב
הלב והעבודה במצב  שלימות ומסתכל על, מצב שנמצא בו עכשיו

� עובד כפי כוחותיו אזה  דומצ. ההוא כי העיקר דרחמנא ליבא בעי
  .מות השיי� לו נחשב לעשות רצונו ולעובדו בלבב של�יובשל

, את בני קהת' נשא'הפרשה כתב על בני קהת לשו� והנה בתחילת 
', נשא'ע אמאי בבני מררי לא כתב לשו� "וצ ,בני גרשו�בוכ� 

ה "שהקב, פ מה שדיברנו לעיל בעני� ענווה ושפלות רוח"ואפשר ע
ה על בני קהת וגרשו� שינשא� וירוממ� ויחנכ� "עבאמר למשה ר
  .ת"לעבודת השי

וכמו , א� בני מררי שהוא הקט� ביותר הרגיש בעצמו השפל יותר
מררי הוא לשו� ד א"זיע ק"אי סבה ר"אדמו מר ק"כשביאר 
וה� עומדי� , כי הצדיקי� לב� מר ונשבר בקרב�, מרירות

ה והשראת "רבת הקביז זוכי� לק"ועי, בשפלות רוח וענווה יתירה
להתעסק  ולא הוצר� משה רבינו, השכינה בקל ובמהרה יותר

  .עמה� לחנכ� כי ה� מקורבי� ועומדי� לאבינו שבשמי�
והצדיקי� לב� מר ושבור בקרב� לרסיסי� ומלאי� בשפלות רוח 

כדכתיב , השכינה ולקירבה יתירה לכ� זוכי� ה� להשראת, וענווה
  ,לב נשבר ונדכה אלוקי� לא תבזה

למקו� נמו� א- התורה כ� ולכ� ל מה מי� יורדי� "כ איתא בחז"וכ
ז יש כביכול השראת "ועי ק"הרי ענווה אפשר להגיע אל התו"ע

  .בכל העניני� ק"השכינה
  

בפנימיות לב� היה לה� שבירות הלב לשברי 
צ שינצלו כול� את "חות איובדר� צ, שברי�

  .�תנותוענו
כל  פני היה בבחינת עניו על אשר ה"ומשה רבינו ע

כ האי� קורח ועדתו באו אליו בטענת "א, האדמה
וג� אי� היה עליו כלל ', ומדוע תתנשאו על קהל ה

ת כי היה ה התנהג במלכו"ז דמרע"ע' ותי, מחלוקת
וכלפי חו. לא התנהג בשפלות , מל� על כל ישראל

  ,כלל
ג דאי� לנו השגה כלל בדברי� שהיו בדור דעה "ואע

פ דרכינו בפשטות להתחזק "במדבר א� אנו נלמד ע
מהימנא  'ת במשה רעי"באמונה בהשי, ורא רב�במ

  .ולהוסי- בכל התורה והמצוות, האמתובכל צדיקי 
מררי את עבודת ז מבואר דלכ� לא עבד "ועפי

לרמז בזה על הנהגת הצדיקי� , הקודש הגבוהה
, ת"ות שלא יטרידו� בעבודת השיבדרכי מלכ

ויוכלו לקבל , תלמידי� יקבלו מורא רב�וה
מהצדיקי� בכפל כפליי� ויושפעו ברוחניות 

  ,ובגשמיות
שהוא , ורק קהת עבד את עבודת הקודש הגדולה

ת הענוה הראות אשלא ל', בחינת ויגבה לבו בדרכי ה
  .הפנימית כלפי חו.

' ובאופ� אחר אפשר לבאר שבא לרמז בזה דלא תלי
ת בעבודה הגבוהה ביותר כי אי� מוקד� "עבודת השי

מר ומובא בש� , ומאוחר בתורה דרחמנא ליבא בעי

        יצוצי אשיצוצי אשיצוצי אשיצוצי אשיצוצי אשיצוצי אשיצוצי אשיצוצי אשננננננננ
  ר "אדמו רבינו ק מר�"מכ

  א"ט זיע"הקוה

  'ה זכה לדבר ע� ה"נ של מרע"מסירוזכות ב
וישמע וישמע וישמע וישמע , , , , לדבר אתולדבר אתולדבר אתולדבר אתו, , , , אל אהל מועדאל אהל מועדאל אהל מועדאל אהל מועד    ובבא משהובבא משהובבא משהובבא משה

מעל הכפורת אשר על מעל הכפורת אשר על מעל הכפורת אשר על מעל הכפורת אשר על     את הקול מדבר אליואת הקול מדבר אליואת הקול מדבר אליואת הקול מדבר אליו
, , , , זזזז((((    � שני הכרובי� וידבר אליו� שני הכרובי� וידבר אליו� שני הכרובי� וידבר אליו� שני הכרובי� וידבר אליומבימבימבימבי    ארו� העדותארו� העדותארו� העדותארו� העדות

        ))))פטפטפטפט
כל מגמתו כולו היה רק עבור משה רבינו 
ל כלל וכל כולו עסק רק בתפלה ע, טובת הכלל

וזה היה מחמת מסירות נפשו למע� , ישראל
צו זיי� מיט צו זיי� מיט צו זיי� מיט צו זיי� מיט "בסוברו אשר , כלל ישראל

איז איז איז איז , , , , אידישע קינדער או� מיטליידע� מיט זייאידישע קינדער או� מיטליידע� מיט זייאידישע קינדער או� מיטליידע� מיט זייאידישע קינדער או� מיטליידע� מיט זיי
או שיינצלו , היינו - "גרעסער פו� מסירות נפשגרעסער פו� מסירות נפשגרעסער פו� מסירות נפשגרעסער פו� מסירות נפש
ו מוטב "וא� לאו ח, כול� וינצל א  הוא עמה�

כי , יהיה חלקו עמה� בצרת� מאשר להנצל
רי! להפקיר את עצמו מנהיג ישראל אמיתי צ

מסירות נפש גבוה ' וזה בחי, לגמרי עבור הכלל
וכמשל האד� שמוסר נפשו עבור . מעל גבוה

ק בלי אומר "והרה, החסידי� שותי� ונבהלו מפניו
ו וביקש ממשמשו שיביא לו ג� ודברי� נכנס לחדר

והחסידי� תמהו , כ� לשתות וא  שתה עמה�
אחר התפלה הסביר לה� רב� , מאוד על המחזה

אני את דעתי לא שיניתי ועדיי� אני סובר , באומרו
רק בראותי , שאי� לשתות כלל לפני התפלה

שאת� שתית� אמרתי בליבי שמוטב להיות 
  . עמכ� בגיהנו� מלהיות בלעדיכ� בג� עד�

שמות שמות שמות שמות ((((ה "ה למרע"וזהו העני� ג� כ� שכשאמר הקב
ועתה הניחה לי ויחר אפי בה� ואכל� ואעשה  ))))יייי, , , , לבלבלבלב

) ) ) ) לבלבלבלב, , , , ש�ש�ש�ש�((((ז "ה ע"והשיב משרע, אות! לגוי גדול
ועתה א� תשא חטאת� וא� אי� מחני נא מספר! 

, דהיינו שמסר נפשו עבור כלל ישראל, אשר כתבת
דמנהיג , ללמדנו. ובלעד� לא רצה כלל להנצל

 .ישראל צרי! להפקיר עצמו לגמרי עבור הכלל

  

 

אבל א� , כ"אי� זה רבותא כ, המל! בעצמו
אזי ניכר יותר גודל , מוסר נפשו עבור ב� המל!

מאחר והפקיר  ולכ� .והב�, אהבתו לאביו המל!
ודיבר , זכה למה שאיש לא זכה עצמו למענ�

 .ה פני� בפני�"ע� הקב

ק רבי נת� דוד "וידוע הסיפור על הרה
פיד ביותר על עצמו א שהק"משידלובצא זיע

ועל כל הנלוי� אליו שלא לשתות כלל לפני 
ואירע פע� אחד , קאווע' התפלה ואפי

שנתאחר בתפלה מאד והחסידי� כדי להשיב 
, נפש� יצאו מגדר� אז ושתו לפני התפלה

ל וראה את "ק הנ"ובאותו שעה נכנס הרה
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        שבועותשבועותשבועותשבועות    נא�נא�נא�נא�    שבתשבתשבתשבת
 בש� אמר, ל"זצ "שמואל דברי"ה בעל הקדוש    אביאביאביאבי
 העול� :ע"זי מטשורטקוב משה דוד' ר ק"הרה
הוא , "שבועות ))))אחראחראחראחר(((( נא� שבת" זו שבת אי�קור

 שבעת איתא דהנה, "שבועות א ))))עודעודעודעוד(((( נא�"ממש 
 שאמרו, ואביר� דת� ש� היו לא סו� קריעת י�

 וחזרו סו� י� מקריעת ששמעו ואחרי ,מצרי� נשובה
 מובא זה מדרש[ עבור� באופ� מיוחד הי� נקרע

עשרה  על באידיש עברי טייטש פירוש ע� במחזור
 קבלת של הקדוש כ� בחג כמו]. הי� על נעשוש ניסי�

 על התורה לא קיבל התאחר ועדיי� שאפילו, התורה
    - - - -     אברה�אברה�אברה�אברה�    ביתביתביתבית(((( .זה קודש בשבת לו הניחו מקו�, עצמו

        ))))שבועותשבועותשבועותשבועות, , , , סלוני�סלוני�סלוני�סלוני�
        

        שבועותשבועותשבועותשבועות    חגחגחגחג    לאחרלאחרלאחרלאחר    שבתשבתשבתשבת
 ובניו מבויא�' פחד יצחק'ה ר"האדמו על    מסופרמסופרמסופרמסופר
 לומר בשבת שאחרי תמיד רגילי� שהיו, אחריו

. עדיי� שבועות כלומר', שבועות נא� שבת' שבועות
שלמה  מרדכי רבי דיבר, ג"בשנת תשי זו בשבת
�שוחחו  בבויא� החסידי� כי וסיפר, זה מעני� מבויא

 דווקא הזה בלשו� תמיד לומר אביו של נוהגו פע� על
, קדשו לדברי סמוכי� והראו ,שבועות בשבת שאחרי

לפי� לפי� לפי� לפי� אאאא' ' ' ' בבבב    סימ�סימ�סימ�סימ�' ' ' ' וווו    חלקחלקחלקחלק(((( ז"הרדב בתשובת ממה שכתוב

 מלמד אלא :):):):)כוכוכוכו    חגיגהחגיגהחגיגהחגיגה(((( בגמרא דאיתא מה על ))))חחחח""""קעקעקעקע
 לח� רגלי� לעולי בו השולח� ומראי� שמגביהי� את

 ,המקו� לפני חיבתכ� ראו, ואומרי� לה�, הפני�
        .כסידורו סילוקו

האול�  בי� אפילו נכנסי� היו לא ישראל הרי, , , , ולכאורהולכאורהולכאורהולכאורה
, יבש או ר�, צונ� הוא הוא ח� א� יראו אי�, ולמזבח
בשבת  כי, זזזז""""רדברדברדברדבה ש� ומבאר, מרחוק ומדי�וה� ע

 מגביהי� היו הפני� לח� לסידור סמו� שבתו� המועד
, ההיכל פתח לצד אותו מעט השולח� ומושכי� את
 מסדרי� כהני� היו ומיד, אותו מרחוק שיראו כדי

 לעולי אותו ומראי� מוציאי� היש�, הלח� החדש
' ח שעברו עליו לפני המקו� חיבתכ� ראו, רגלי�

 החביבי� אצל זה עושה נס והוא, ח� הוא ועדיי� מי�י
 היו אפשר, חל בשבת לא בעצרת א� ואפילו, לפניו

 שבשבת שאחרי ומכיו�. הנס לראות מעכבי�
כמו , רגלי� לעולי הפני� לח� מראי� שבועות היו

 בו יש עדיי� הרי, וסוכות הפסח חג שבתו� בשבת
    דודדודדודדוד    רבירבירבירבי המפורס� הגאו� אמר. המש� משבועות

', לדוד תהלה' ספר מחבר ,מברדיטשוב ורטינבערגורטינבערגורטינבערגורטינבערגאאאא
 מקור על מבוססי� הרבי של דברי קדשו שבוודאי

 א�, עמו ונימוקו וטעמו, קדוש יהלכו� נאמ� וממקו�
        ))))הרועי�הרועי�הרועי�הרועי�    משכנותמשכנותמשכנותמשכנות(((( .מה טוב לזה סימוכי� הביאו א�
        

            עוד שבועותעוד שבועותעוד שבועותעוד שבועות    שבועותשבועותשבועותשבועות    אחראחראחראחר    שבתשבתשבתשבת
 רק רשימה נשארת עובר טוב כשהיו� טוב יו�    בכלבכלבכלבכל

 ,הטע� נשאר, שבועות כשעובר ואילו, בטו מהיו�
 הזו השבת ולכ�, הטע� את מרגישי�, שבת וכשבאה
 ישראל שבני בשכר התורה בקבלת. שבועות היא עוד

 יד� על אשר, שני כתרי� קבלו' ונשמע נעשה'אמרו 
 כ� אחר, התורה לסודות, אור תורה באו להשגת

 לה� מחזירי� שבת וכשבאה, מה� נלקחו הכתרי�
 של' הטע�'וזהו , היתירה זהו הנשמה ,הכתרי�
    מנח�מנח�מנח�מנח�    תפארתתפארתתפארתתפארת((((. שבועות עוד השבת הזו ולכ�, שבועות

        ))))טשערנובי'טשערנובי'טשערנובי'טשערנובי'    ––––    נ מבויא�נ מבויא�נ מבויא�נ מבויא�""""ק מהרמק מהרמק מהרמק מהרמ""""להרהלהרהלהרהלהרה
        

        שבועותשבועותשבועותשבועות    נא�נא�נא�נא�    שבתשבתשבתשבת
, שבועות ))))אחראחראחראחר((((נא�  שבת, לומר העול� בפי    רגילרגילרגילרגיל
 לכולי, קבלת התורה שבת, שבועות ))))עדיי�עדיי�עדיי�עדיי�(((( נא� שבת

 ל"ק אאז"וכ, לישראל תורה ניתנה בשבת עלמא
לעשות , תורה כולו יעשה שבת מה דאיתא פירש
צרי�  בוודאי ,התורה קבלת זו ובשבת, תורה מהכל

 להעלות[ אויפהייב� אלעס, דיג'תורה הכל לעשות
 עדיי� כ� א�, שבעה כל לה תשלומי� ויש ,]הכל

        ))))גורגורגורגור    ––––    שמחהשמחהשמחהשמחה    לבלבלבלב(((( .שבועות
        

        . . . . השבועותהשבועותהשבועותהשבועות    חגחגחגחג    אחראחראחראחר    תשובהתשובהתשובהתשובה    והתעוררותוהתעוררותוהתעוררותוהתעוררות    נשאנשאנשאנשא    פרשתפרשתפרשתפרשת
, הזכות בספר מארי� ))))����""""הריהריהריהרי    חידושיחידושיחידושיחידושיהההה(((( ל"ז ר"מוזקיני זקיני זקיני זקיני 

 

        נא� שבועותנא� שבועותנא� שבועותנא� שבועותנא� שבועותנא� שבועותנא� שבועותנא� שבועותבת בת בת בת בת בת בת בת שששששששש
  נא� שבועותנא� שבועותאיז איז 

 �ומרגליות יקרות בעני� האי שבתא ומרגליות יקרות בעני� האי שבתא ליקוטי� ליקוטי
  שלאחר חג השבועותשלאחר חג השבועות

        
מכל  יותר זו בפרשה מאריכי� 'הק וזוהר למה המדרש

 אחר תמיד קורי� זו שפרשה מפני ומתר', הפרשיות
 אור נפתח הקדושה תורתינו ובקבלת חג השבועות

        .ש"עיי
 מפני, הפרשה בזו תשובה פרשת דלכ� לומר    ישישישיש

 פסוק על ))))בבבב""""עעעע    גגגג""""בבבב(((( ק"ובזוה הזוהר דאיתא בהקדמת
 שנראה', חובתי' לי מודעא אורייתא, שמי� עונו יגלו

 אלו בתיבות רק, ההיא הנפש מיותר תיבות ואשמה
 שיכיר לבו תעורר בזה, על החוטא חסה ק"התוה

 דא� ללמד שבא יש לומר ג�, לתק� ויזכה אשמתו
 מכל, ישראל על כל הפג� ערבי� ושיי� ישראל שכל

 ו יותרלבד נפש ההיא אש� אזי ל"כנ כשמרגיש מקו�
 וכדמצינו, תשובה והתוודו דרכי תלמדו כ� אחר, מכלל
 אחר' וכו לתורת� וקרבנו אבינו השיבנו תפלה בנוסח

ק "אחר התוה שרק מבואר, בתשובה החזירנו כ�
 הכל מודי� אמרו ל"ז חכמינו. כראוי לשוב יכולי�

 לכל איש' עלי יש דבשבת קודש, תורה ניתנה דבשבת
לכ� , יתירה ונשמה תמלאכו שביתת ידי על ישראל

שתינת�  כדי מדעתו אחד יו� ה"ע רבינו הוסי� משה
 שחל א� על כ�, לקבל כלי� אנו דאז קודש בשבת

 מקבלי� אנו, ק"בתוה חדש ניצו', ונית� שבועות בחול
, לשוב שצרי� מי וממילא, החג שאחר בשבת קודש

 לחפש במעשיו שיוכל עיניו מאירה התורה הקדושה
        ))))צדיקצדיקצדיקצדיק    פתיפתיפתיפתישששש((((. תיקו� צרי� מה
        

    אחראחראחראחר    נשאנשאנשאנשא    בפרשתבפרשתבפרשתבפרשת    כהני�כהני�כהני�כהני�    וברכתוברכתוברכתוברכת    ווידויווידויווידויווידוי    תשובהתשובהתשובהתשובה    פרשתפרשתפרשתפרשת
            חג השבועותחג השבועותחג השבועותחג השבועות

' דאי, בפרשה זו ווידוי תשובה פרשת שלכ� לומר    ישישישיש
 אמרה ,באורייתא העול� אמל� בריאת טר� ק"בזוה

אמר , למקי� יוכל ואל קמ� לארגזא זמי� נ"ב ההיא
 ידי על כ"ע, אפי� אר� איתקרינא וכי למנגא, ה"ב

 ק"התשובה שהתוה הארת נתחדש ק"חידוש תוה
 תשובה' שהי הג�, משחת ישראל להציל נפש רצונה
 עשיתי הראשו� לאד� קי� שאמר ,ק"תוה מת� קוד�

 בהתשובה בל לעמוד שיוכל אבל ,ונתפשרתי תשובה
 כדאיתא הקדושה תורה נצר� כוח לזה, לכסלה ישוב

�, תבלי� תורה הרע בראתי יצר בראתי בקדושי
 על דרשו ל"ז וחכמינו ,למתקא ראמרי מהפ� שהתורה
 ה"ב שאמר טל פורח מה, "אמרתי כטל תזל"הפסוק 

 שאמרו טל חדש ממשי� הקדושה תורה, ילדות� טל
 בחג כ� על ,מחייהו תורה טל תורה בטל המשתמש ל"ז

 יצאה בדברו נפשי תורה שבמת� כמו טל שבועות בא
 מי שנצר� כ� ,מתי� להחיות שעתיד טל לה� הוריד

 ברכת כהני� כ"וע, הזה קודש ביו� מרגיש התחדשות
. תורה עצמה ש"מכ, ברכה ח"לת כמו תיכ�, זו בפרשה

        ))))צדיקצדיקצדיקצדיק    שפתישפתישפתישפתי((((
        

        השבועותהשבועותהשבועותהשבועות    חגחגחגחג    אחראחראחראחר    נשאנשאנשאנשא    פרשתפרשתפרשתפרשת    קריאתקריאתקריאתקריאת
, התורה פרשיות מכל ביותר היא הארוכה זו    פרשהפרשהפרשהפרשה
 זמ� שבועות אחר זו רוב קוראי� פרשה פי שעל משו�

�רה תו בדברי גדולה בא השפעה לזה, תורתינו מת
  . זו בשבת

 נאמרה שבפרשתינו מפני, על זה הטע� לומר יש
 של הברכה השפעת ועיקר ,ברכת כהני� של המצוה
 וידוע ששורש, נפשו בו בשורש שיש ממה הוא המבר�
 לנפשות תורה דברי הוא להשפיע הכהני� נפשות
, לישראל ותורת� ליעקב יורו משפטי�' כנאמר ישראל

� פה בכמות לשבע תורה דייקא השפעת נמצא לכ
        ))))צדיקצדיקצדיקצדיק    פריפריפריפרי(((( .זו בפרשה ובאיכות

. תורה למת� שייכות לה� יש זו הפרשיות שבסדרה    כלכלכלכל
 כלל לכל ראש הוא הנשיאות כי התורה" ראש נשיאת"

, תורה למת� שייכת כהני� עני� ברכת כ� כמו, ישראל
 אזכיר אשר מקו� בכל מת� תורה אחר כמו שנאמר

   .אלי� וברכתי� אבוא שמי את
 לעני� מה השייכות בעי טעמא סוטה פרשת �עני אמנ�
� תורה בחינת מת� כ� ג� היה הזה כעני� כי. תורה מת

 נדבק בישראל שלא לבירור שהיה, מצרי� יציאת לאחר
 פרשת אמת קריאת תורת. מצרי� וטומאת מזוהמת

 הקדוש עבר החג כאשר והנה. חג השבועות אחר נשא
 אי�, ב�אל ל נותני� ישראל נפשות מפרטי רבי�, הזה

 אינו כי ,תרדמה בשינת הקדוש החג ג� עליה� שעבר
 אחר כל. הקדושה התקרבות צד בנפשו שו� מרגיש

ואביא ' אתכ� וגו ואשא' תורה במת� שנאמרו היעודי�
מאוד  רחוק שעודנו בעצמו מרגיש ובאמת', אלי אתכ�
בני  ראש את נשא' תיכ� קורי� לפיכ�, הקדושה מאור
� שחושבי� ,האלו נפשות �ג שינשאו', ה� ג� גרשו

תורת . 'היו� גרשוני כי' כלשו� ונגרשי� עצמ� למרוחקי�
. השבועות חג אחר בשבת כהני� אמת קריאת ברכת

 נשא פרשת השבועות חג אחר קורי� ברוב השני�
 קורי� הפסח לאחר וכ�, כהני� ברכת בה פרשת שנאמר
 אחר וכ�, הע� את ויברכו ויצאו בה שנאמר ,שמיני פרשת

', ב באות בראשית שמתחיל פרשת סוכות קורי�ה חג
 נרמז שזה לומר ויש, ל"חז כמאמר סימ� ברכה שהוא

 אשר המקו� בכל, תורה מת� בפסוק שנאמר לאחר
 רומז שמי את אזכיר ,וברכתי� אבא אלי� שמי את אזכיר

 ,אלקי�' ה פני את זכור� כל יראה שנאמר בה�, להרגלי�
 שפשט והג�, ל� �נת אשר אלקי�' כברכת ה ליה וסמי�

 והבאת ראיה מצות ידי שעל, בזמ� הבית נאמר הפסוק
    ברכותברכותברכותברכות((((שבגמרא  ידוע הלא אול� ,הברכה נשפע קרבנות

' שאפי, שמי את אזכיר אשר בכל המקו� מפסוק נדרש ))))וווו
 שמקיימי� בזמ� ש"ומכ', וכו שיושב ועוסק בתורה יחיד

, הברכה בוודאי נשפע, רגלי� מצות השלש ישראל כל
 רומז ז"ע כי לומר ויש. ל"הנ קורי� הפרשיות זה ולסמ�

 ה� כי, לעול� בטלי� אינ� וברכות, בהעלות� 'בפ המדרש
        ))))אמתאמתאמתאמת    תורתתורתתורתתורת(((( .ל"וכנ הבית בזמ� ג� שלא נשפעי�

****        
 כמו ונראה. שבועות אחר נשא 'פ קוראי�    לעול�לעול�לעול�לעול�

� קוד� התוכחה שקורי� ))))בבבב, , , , לאלאלאלא((((מגילה  ס"בש דאמרינ
 'פ קוראי� כ� כמו, שנה וקללותיה תכלה משו� שבועות

 תחל משו�, שבועות אחר ,כהני� ברכת בה שיש, נשא
 ראש לפני על ג� כ� והת� אמרינ� כמו. וברכותיה שנה

. שנה וקללותיה משו� תכלה התוכחה שקוראי�, השנה
 הדי� נגמר שאז שמיני עצרת עד נמש� ה"דר לי ונראה

 הוא הדי� גזר ))))אאאא, , , , תרומה קמבתרומה קמבתרומה קמבתרומה קמב(((( ק"כדאיתא בזוה, ה"ר של
 וזאת' למחרתו קוראי� פ תיכ� כ"ע, עצרת מיניבש

        ))))אמתאמתאמתאמת    שפתשפתשפתשפת(((( .וברכותיה שנה תחל משו�, הברכה
****        

 אחר ברכה נצר� כי, התורה אחר קבלת כהני�    ברכתברכתברכתברכת
 דרכה כ�. בה� נקנית ח דברי� שהתורה"מ ויש. ת"קבה
 שעניני גשמיי�, הברכה העיקר. 'כו פת במלח, תורה של
 בגמרא איתא. תמיוחד ברכה נצר� ולזאת ,יפריעו לא

 ואיתא. 'כו פני� אשא לא אי�. 'פניו כו' ישא ד, ובמדרש
 ה ז�"שהקב האד� יודע א� כי, שמחה הכוונה בקול

 הוא חשיבות מחמת, וביצה אז בכזית, אותו ומפרנס
 נושא ה"הקב כ�, ת"להשי פני� נושאי� לו עני� וזה. שבע
 וזה חשיבות, העבדות בא ממי שיודע ,י"בנ לעבודת פני�

  . בשמי� גדולה
עני�  סמכו בגמרא כי, התורה קבלת עני� לרמז ובזה יש

 אחד שייכות שיש נראה, המזו� לברכת ברכת התורה
 לקשור לעשות ומפליא ,א"ברמ דאיתא כעי� ,להשני

 נת� ה"שהקב מתבונ� וכשאד�. הגשמיות ברוחניות
  , בלימוד חשיבות יש לו אז, התורה

 ,עמכ�' ד דבר בפני�פני�  וכתיב. פני� נשיאת עני� וזה
 מתבונ� האד� וא� .האד� באכילת פני� הנשיאות כמו
 יכול אז, וה� הרוחניות ה� הגשמיות, ת"מהשי שהכל בזה

 פרישה מעניני. פרשת נזיר הסמיכת עני� וזה. למה להגיע
        .תורה די� י"עפ שמותר א�, גשמיות

כאשר . הגשמיות לו מזיק ואי� האד� מתעלה זה ידי    ועלועלועלועל
יי�  ששותה א�, יי� הנזיר ואחר ישתה, ל"אאז ק"כ הגיד

  . אלי� פניו' ד ישא רמז ג�. נזיר נקרא
 עני� וזה. כנגדו שונה ה"הקב, יושב ושונה אד�, דאיתא

' ד דבר פני� בפני� תורה אז במת� וכ�. פני� הנשיאות
        ))))ככככ""""תשתשתשתש((((    גורגורגורגור    - - - -     ישראלישראלישראלישראל    ביתביתביתבית((((. נשאר לדורות וזאת. עמכ�
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