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 שפת אמת פרשת במדבר

 

 ספר במדבר פרק א 

ר  יֶאל מֶשה  ה'ַוְיַדבֵּ ר ִסינַּ בַּ ִמדְּ ד  בְּ ִניתְבֹאֶהל מֹועֵּ שֵּׁ ָשָנה הַּ ִני בַּ שֵּׁ ֹחֶדׁש הַּ ֶאָחד לַּ ֶאֶרץ  בְּ אָתם מֵּ ְלצֵּ

אֹמר: מֹות ָכל  ִמְצַרִים לֵּ ית ֲאֹבָתם ְבִמְסַפר שֵּ ל ְלִמְשְפֹחָתם ְלבֵּ י ִיְשָראֵּ ְשאּו ֶאת רֹאש ָכל ֲעַדת ְבנֵּ

ל ִתְפְקדּו ֹאָתם ְלִצְבֹאָתם ַאָתה  ָזָכר ְלֻגְלְגֹלָתם: א ָצָבא ְבִיְשָראֵּ ִמֶבן ֶעְשִרים ָשָנה ָוַמְעָלה ָכל ֹיצֵּ

 ְוַאֲהֹרן:

 

 

 א שפת אמת במדבר תרל"

ר  אא"ז מו"ר זצללה"ה עלכמ"ש   ל ְכחֹול ַהָים ֲאֶשר לֹא ִיַמד ְולֹא ִיָספֵּ י ִיְשָראֵּ . שעושין ְוָהָיה ִמְסַפר ְבנֵּ

' ע"ש. ולזה כתוב הזמן בתורה בחודש ושנה. אף כי התורה למעלה מבחי' מספר אין מספר כו

מן הזמן. אך זה עיקר עבודת בנ"י להמשיך אור התורה והקדושה לתוך הזמן והטבע כו'. וזה  

ומצד זה יש מספר לבנ"י מצד שעל ידיהם נמשך מדה וקצבה לכל כל ענין הפקידה והמנין. 

נחסר  )בימי דוד המלך( כשנספרו שלא לצורךהנבראים. אבל מצד עצמם אין להם מספר לכן 

 מהם. כי לא שייך בהם מנין ע"כ לא יכול להתקיים בהם המנין. 

שאו את ראש. שרצון השי"ת להיות בנ"י דביקין בכל מעשיהם בבחי' הראשית וההתחלה להיות 

דבוק בשורשם. וז"ש אא"ז מו"ר זצללה"ה פי' נשיאת ראש שבת שאותיות רא"ש מתנשאים כו' 

 ש. כי בשבת יש עלי' לכל דבר לשורשו. ע" 

וז"ש ויתילדו על משפחותם. שאף שנתרבו ונתפשטו לבחי' ס' רבוא. אעפ"כ היו דביקים בשורש 

 לידתם.  

י וכמ"ש  . להיות בטל לבחי' השורש.  ִאמֹו ַכָגֻמל ָעַלי ַנְפִשיִאם לֹא ִשִּויִתי ְודֹוַמְמִתי ַנְפִשי ְכָגֻמל ֲעלֵּ

 ה. ששם רק נקוד

וזהו לבית אבותם. כמו ששמעתי מאא"ז מו"ר זצללה"ה בשם הרב הקדוש מפרשיסחא ז"ל 

עמ"ש לעולם יאמר אדם מתי יגיעו מעשי למעשה אבותי אברהם יצחק ויעקב. וכי איזה שוטה 

שיהי' למעשיו נגיעה ודביקות וחיבור   ':יגיעו' ידמה מעשיו למעשה אבות הקדושים. אך פי' 

ח"ח כי בוודאי אין מעשה הדורות שוין. אבל ע"י הביטול אל השורש והוא במעשה אבות כו' ודפ

ע"י האבות יוכל להתקרב ולדבק כל מעשיו בשורש החיות. וזהו לבית אבותם. ובכל מעשה 

 .צריך אדם לומר מתי יגיעו כו'

 

 

 

 שפת אמת פרשת במדבר שנת תרל"ה

וספר זה וידבר הוא על שם הסידור והתקון של כל הבריאה עפ"י התורה והוא חומש הפקודים.  

והוא ההפרש שבין עשרה מאמרות לעשרת הדברות. כי מאמר הוא כח הבריאה שנתן הקב"ה 

בעולם. אומר ועושה שנתהוה כל הבריאה במאמרו. ודיבור הוא השגחתו ית' על הבריאה כמו 

 כי לעולם לא יצא ח"ו שום דבר מהשגחתו ית'.  שהוא. אחר שכבר נבראו.

וזה עיקר ההפרש בין בנ"י לאומות שכולם יודעים כי הקב"ה ברא הכל. אך בנ"י יודעין שהשי"ת 

 משגיח ומחדש בכל יום תמיד בכל רגע מעשה בראשית. וזה בחי' דיבור.  

והוא גם כן הפרש בין בחינת אדם ובהמה. כמאמרם ז"ל אתם קרוים אדם. כי בהמה הכח שיש 

בה אין לה התפשטות. ואדם נברא להוציא פנימיותו מכח אל הפועל. וזה שנקרא מדבר כי  

בדבורו מוציא מחשבתו לצוות לעשות כך או כך. ובנ"י מיוחדין בדבור המקודש והם דברי תורה.  

את כל הנבראים. לכן כתב בזוהר הקדוש כי במצרים הי' הדיבור בגלות  ובכח זה מנהיגים 

 ל:תקן הנהגת העולם על פי התורה כנ" ובקבלת התורה ני



 

 תרל"גבמדבר שפת אמת 

כי מה שניתן התורה במדבר דוקא הי' כדי להמשיך אור התורה אף למקום תהו. כי התורה הוא 

תוהו. והקב"ה מאיר ע"י התורה לכל מקומות חיות הכל כמ"ש ז"ל שקודם התורה הי' ב' אלפים  

 האפלים 

ובמדרש הטעם שניתן במדבר שמי שאינו עושה עצמו כמדבר אינו זוכה לתורה. ומובן על פי  

דברי מהר"ל שיש לכל דבר חומר וצורה ע"ש. ומדבר הוא בלי ציור. וכפי מה שמוכן האדם לקבל 

 וא הצורה כנ"ל. צורה זוכה לתורה שהוא חיות הפנימיות של כל דבר וה

ויש ד' בחי' דצח"ם והמדבר למעלה מכולם. אעפ"כ בנ"י יודעים כי הביטול להשי"ת עולה על 

כולנה. כמ"ש אם לא שויתי ודוממתי. פי' שהוא כמו דומם ומבקש יותר שלא יהי' ברשות עצמו 

 לעשות ולדבר ברצונו רק להתמשך אחר הנהגת הבורא ית"ש. וזהו ענין מדבר שבהיות שהוא

 מדבר אעפ"כ הוא מדבר שמבטל עצמו להיות נמשך אחר הנהגת הבורא ית' כנ"ל.

וגם מדבר מלשון דיבור והנהגה כמ"ש במ"א פי' עשרת הדיברות להיות נידבר הכל עפ"י מצות  

השי"ת. וכן האדם צריך להיות בטל לזה להיות נמשך אחר הנהגתו ית' כמ"ש בזוה"ק על ודברת  

ה היראה והפחד לידע שאין לו חיות. ומקוה רק לחיות התורה בם. והוא הכנה לקבלת התור

 כנ"ל:

כל העוסק בתורה לשמה. פי' להגדיל שם התורה כי השם הוא כשנתפרסם במקומות רחוקים  

וכ"כ במדרש ברחובות תתן קולה במקום שמרחיבין אותה. והאדם צריך לעסוק בתורה כדי 

. והתורה מסייעת לאדם כפי רצון העוסק בה.  שדברי תורה יכנסו בלבו וימשיכו כל מעשיו אחרי'

והוא ענין תורה שבע"פ כשהתורה נכנסת בעומק הלב וממילא נעשין כל מעשיו עפ"י התורה  

 ונמצא מחדש במעשיו אור התורה. 

ומצינו באבותינו הראשונים שכל מעשיהם הי' תורה שהרי נכתב מעשיהם בתורה. וזה קידוש  

 שם התורה כנ"ל וזה לשמה כנ"ל:

 

 

 

 

 


