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 חליל שבת קודש פרשת בלק ה'תשס"
 

בליל שבת קודש בסעודה ראשונה דיבר מוהרא"ש נ"י דיבורים 
נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז"ל בליקוטי מוהר"ן חלק 

 , עיין שם.עבודת התפילההמדבר מ ב'א' סי' 
 

פתח ואמר מוהרא"ש נ"י )מוהרא"ש נ"י חזר בקיצור על נקודה 
נו של משיח הוא יקר כלי זייע "ל(,אחת שבתורה זו של רביז

התפלה, וכל מלחמתו שיעשה וכל הכבישות שיכבש הכל 
"בחרבי  )בראשית מ"ח(:ינו, כמו שכתוב יקר כלי זימשם, וזה ע

ן צריך יוזה הכלי זיתפלה ובקשה, רש רש"י: 'יופ ,ובקשתי"
לקבל על ידי בחינת יוסף, היינו שמירת הברית, כמו שכתוב 

 )תהלים קל"ב(:וכמו שכתוב  ,ור חרבך על ירך""חג )תהלים מ"ה(:
זה בחינת משיח, בחינת  ,"מפרי בטנך אשית לכסא לך"

 "אם ישמרו בניך בריתי", היינו על ידי בחינת יוסף ,תפלה
 עיין שם כל זה בדברי רביז"ל. ,וכו'

 
הוא  כי הנה עיקר כלי זיינו של משיחוהסביר מוהרא"ש נ"י, 

י זיינו של כל איש ישראלי, כי התפילה, והוא באמת עיקר כל
, חלק א' סי' ע"ט( )ליקוטי מוהר"ןבחינה של משיח יש בכל אחד מישראל 

תפילה, וכן אומר ההוא  ,לנצח כל מלחמותיו ,ועיקר כלי זיינו
קר הכלי יעש ,)קיצור ליקוטי מוהר"ן על תורה זו(בפירוש מוהרנ"ת ז"ל 

ות שצריך וכל המלחמ ,להיהוא התפ "איש הישראלי" ין שליז
הן שארי מלחמות עם  ,ש, הן מלחמות היצר הרעולכב האדם

ומשם כל  ,להיידי תפ-הכל על ,עליו והחולקיםאותו המונעים 
כי כשאדם חזק בעבודת התפילה, והוא רגיל , עיין שם, חיותו

לפרש כל שיחתו לפני השם יתברך בתמימות ובפשיטות גמור, 
, כי הרי אותו נצחאזי אין מלחמה בעולם שלא יוכל לכבוש ול

השם יתברך, ולכן בניקל לו  מקבל מןלוחם עם הכוחות ש
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לנצח מלחמת היצר הרע, ולכבוש את יצרו, וכן להתגבר על כל 
כי לוחם עם  מונעים אותו מעבודת השם יתברך,ההשונאים ו
היו כי וזה היה כל כוחן של הצדיקים שבכל הדורות, כח אלקי, 

ו את עצמם לגמרי אל חזקים מאד בעבודת התפילה, ומסר
זכו למה השם יתברך, ולכן נצחו וכבשו כל המלחמות שלהם, ו

 שזכו, אשרי להם.
 

 ,מקבלין על ידי קדושת יוסף הצדיק הוהנה עיקר כלי זיין ז
שהוא שמירת הברית, היינו שמירת וקדושת המחשבה, כי 

שמירת המחשבה, ששומר עם עיקר שמירת הברית מתחיל 
ילך אחר ללא נזהר מאד ובה זר, את מחשבתו שלא יכנס 

תאוות לבו, וכן להיפוך, עיקר פגם הברית מתחיל עם פגם 
רחמנא ליצלן, שאינו שומר מחשבתו מהרהורים  המחשבה

ועל ידי זה בא לחטאים ועוונות רחמנא ליצלן, אבל  ,רעים
מניח תאוות רעות , ואינו מחשבתוו ומוח כשאדם מקדש

מקבל כח חזק ועצום  , אזיתוכםוהרהורים רעים לשהות ב
לעסוק בתפילה להשם יתברך, והוא כגבור החגור בכלי זיין, 

"חגור  )תהלים מ"ה(לכבוש כל מלחמותיו, שזה סוד שבקל יכול 
חרבך על ירך", על ידי ירך, שהוא שמירת הברית, תהיה חגור 
בחרבך, ותנצח כל מלחמותיך, וסוד זה מסר יעקב ליוסף 

 ואני נתתי לך שכם אחד על מ"ח()בראשית הצדיק, וכמו שכתוב 
 לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי, כי יוסףאשר  אחיך

מיעקב  שלימות, ולכן קיבלתכלית ההצדיק שמר את הברית ב
אבינו שכם אחד יותר על אחיו, היינו עבודת התפילה, שהוא 

, "האמורי"אשר לקחתי מיד שזהו קדושת הדיבור והאמירה, 
לה ובקשה, וכמו שתרגם אונקלוס, תפיבבחרבי ובקשתי, היינו 

בצלותי ובבעותי, כי דייקא יוסף הצדיק שזכה לקדושת הברית 
בשלימות, זכה לקבל מיעקב גודל כח התפילה, והוא אשר עזר 
לו לכבוש כל מלחמותיו, ולנצח כל אויביו, ולשלוט על כל ארץ 
מצרים, ולכן אשרי מי שזוכה לעסוק בתפילה תמיד, ולדעת 
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ת רק למסור המלחמה להשם יתברך, ולבקש שאין עצה אחר
ממנו יתברך כל הצטרכותו, כי אז יכבוש וינצח כל מלחמותיו, 
ויזכה לחיים טובים ואמיתיים בזה ובבא לנצח, אשרי לו ואשרי 

 חלקו.
 

מוהרא"ש נ"י את ענין הנ"ל לפרשת השבוע בקשר נורא וקישר 
ור את כל וירא בלק בן צפ )במדבר כ"ב(ונפלא מאד, כי הנה כתיב 

, הרי עיקר פחדתו של , ויש לדקדקישראל לאמורי האשר עש
לשני מלכים סיחון  בלק היה על ידי שראה מה שעשה ישראל

 למה הכתוב מכנה, ו)כמו שפירש"י(ועוג שהיו בטוחים עליהם 
? אבל על פי דברי רביז"ל הנ"ל אמורי"ל"אותם בשם כללי 

ה על ידי הדיבור מובן הענין מאד, כי עיקר כוחן של ישראל הי
ובזה היו והאמירה שלהם, שהוריש אותם יעקב אבינו, 

נלחמים עם כל אויביהם והיה מנצחים כל מלחמותיהם, ולכן 
תיכף ומיד שראה בלק בן צפור את כל אשר עשה ישראל 

היינו עם כח הדיבור והאמירה שלהם, והיו מנצחים  ,"לאמורי"
פני העם ויגר מואב ממלחמותיהם שלא כדרך הטבע, אז 

, כי ידעו שכלי זיין זה מסור להם מאביהם, והוא מאד וגו'
מיוחד להם מחמת שהם שומרי הברית, ולא יוכלו להם כלל, 
והשם יתברך יזכינו לעסוק תמיד בתפילה ובהתבודדות, ונזכה 
לנצח כל מלחמתינו, עדי נזכה לראות בגאולתן וישועתן של 

  ישראל במהרה בימינו אמן ואמן.  
 
 
 

חה'תשס"בלק קר שבת קודש פרשת בו  
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בשבת קודש בבוקר, בעת קידושא רבא, דיבר מוהרא"ש נ"י 
דיבורים נוראים ונפלאים מאד בסיפורי מעשיות של רביז"ל 

 , עיין שם.נ"ד' דף גמעשה  חיגרבמעשה מ
 

ואותן פתח ואמר מוהרא"ש נ"י, רביז"ל ממשיך לספר, 
בא אחד לעיר הגזלנים נעשו על ידי שהיה פעם אחת רעב, ו

והכריז: מי שרוצה מזונות יבוא אליו ונתקבצו אליו כמה 
רך ואנשים, והוא עשה בערמה, ומי שהיה מבין בו שאין בו צ

ולאחד היה אומר: אתה תוכל להיות בעל  ,אליו, דחה אותו
רר רק יוב ,יםיחימלאכה, ולזה אמר: אתה תוכל להיות בר

יהיו נעשים אנשים חכמים, והלך עמהם ליער, ואמר להם ש
יפסיק, יגזלנים, באשר שמכאן הולכים הדרכים לל

לברעסלא ולשאר מקומות, ונוסעים בכאן סוחרים, ונגזל 
נו אלו הגזלנים הנ"ל יונפלו עליהם )הי ,אותם ונקבץ מעות

נפלו על הבן הנ"ל, שלא היה יכול לילך, ועל האנשים שלו, 
ות בני כי כן דרך הרשעים להטע ,נו הנאמן והבעל עגלה(ידהי

לא מאד וצריכין ליזהר וללכוד אותם ברשתם,  אדם מאד,
, )שיחות הר"ן סי' נ"א(, וכמו שהזהירנו רביז"ל להיות נטעה אחריהם
 ,שלא להניח עצמו להעולם להטעות ,את זה תקבלו מאתי

 וכו', עיין שם, כי דרך הרשעים שלא יטעה אותו העולם
 ביחדלם ומקודם מנסים לתפוס כולהטעות בני אדם מאד, 

ם כל מיני הבטחות של כולברשתם הטמיאה, ומבטיחים ל
אזי עוזבים אלו שאין בהם צורך,  רק כשרואים שישהבל, 

אלו שיכולים לעזור להם ברשעותם, רק  מסיתיםואותם, 
הוו זהירין ברשות, שאין מקרבין לו  )אבות פרק ב'(וכמאמר התנא 

ואין  ,ןנראין כאוהבין בשעת הנאת ,רך עצמןצולאדם אלא ל
אדם באיזה  ןרשע שמקרב בקו, כי עומדין לו לאדם בשעת דח

שמי שרוצה  ,קירוב, זה רק להנאת עצמו, וכמו שהכריז הגזלן
כי חשבו שיבואו מזונות יבוא אליו, ובוודאי כולם באו אליו, 

שאין בו הגזלן שהבין  תיכף ומיד אבללאיזה תועלת על ידו, 
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לעבוד בריחיים וכו', לו להיות בעל מלאכה או  צוהצורך, 
הם ו שלת ועצהאבל נותן עצות לבני אדם, היועץ, כשנעשה 

אסור לקבל עצות כי עצת הנחש, וצריכין להתרחק מהם מאד, 
כולו זרע אמת, היינו עצות הם עצות שלו שאמת, צדיק רק מ

)ליקוטי  יעזרו לאדם בעולם הזה ובעולם הבאמעלמא דאתי, ש

תיכף ומיד שהבין הגזלן שאין תועלת , ולכן מוהר"ן חלק א' סי' ז'(
רב רק מקלגמרי, כי הוא  דחה אותולהנאתו, איזה בן אדם ב

 כלל. אחריםלעזור ל ואין כוונתולצורך עצמו, 
 

נותן עצות לבני מתנהג בדיוק בהיפוך, שק אמיתי יצד והנה
עצמו  תועלתלתועלת שלהם בעצמם, ואינו מסתכל על אדם 

ו שמקבלים טובות מן הצדיק, כלל, אדרבה, על פי רוב כל אל
, ואינו מכירים לו טובה כלל, אבל ותאחר כך גומלים לו רע

עשות טובות לבני אדם וממשיך ל ,הצדיק אינו מסתכל על זה
ולעזור להם בכל מה שיכול, והוא נקרא ריע ואהוב אמיתי, 
שעומד לאדם בשעת דחקו ואינו עוזב אותו כלל, וכמאמר 

של  ""רעהוהעדולמי שנקרא חירה אנשי שלומינו, שלא מצינו 
דתו י, עד שעמד עמו בשעת דחקו ויר)בראשית ל"ח פסוק כ'( יהודה

ריע  כי באמת, "רעהו" ואשהבמעשה תמר כלתו, כי בזה נבחן 
אם מוכן לעזור לו ולעמוד עמו בעת צערו ודחקו,  נקרא רק

לבני אדם במסירת  שזהו דרך הצדיק האמת, שמוכן לעזור
מסתכל על טובת עצמו כלל, והשם יתברך נפש ממש, ואינו 

 ותיזכינו להיות מקורבים לצדיקים כאלו, ולקבל מהם טוב
ת, עדי נזכה לעלות ולהכלל בו יתברך לגמרי, מעתה ועד ונצחי

        עולם אמן ואמן. 
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 חה'תשס"בלק סעודה שלישית פרשת 
 

בסעודה שלישית, סעודת רעווא דרעווין, דיבר מוהרא"ש נ"י 
דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז"ל בליקוטי 

 פלת הרשעים על ידימהמדבר מסי' נ"ה ' אמוהר"ן חלק 
 , עיין שם.התנוצצות זכות אבותו קדושת ארץ ישראל

 

 
)מוהרא"ש נ"י חזר  פתח ואמר מוהרא"ש נ"י, רביז"ל אומר

דע, כי , צור על כמה נקודות שבתורה זו של רביז"ל(בקי
לראות במפלתם של רשעים אי אפשר, אלא על ידי בחינת 

"שב לימיני עד אשית  )תהלים ק"י(:בבחינת  ,ארץ ישראל
בחינת  ,ימין, זה בחינת ארץ ישראל ,אויביך הדם לרגליך"

, )כמובא בפרש"י פרשת וישלח(בנימין, בן ימין, שנולד בארץ ישראל 
ולהמשיך בחינת קדושת ארץ ישראל עכשיו בגלות, שהיא 
תחת יד הסטרא אחרא, ואין יכולת בקדושתה להתגלות, 

ך קדושתה אפילו בגלות אף על פי כן יכולין לגלות ולהמשי
"ואף גם זאת בארץ איביהם",  )ויקרא כ"ו(:המר הזה, בבחינת 

ל היינו אפילו בגלות המר, יכולין לגלות בחינת גם זאת, וע
יך את קדושת ארץ ישראל, על ידי ידי מה יכולין להמש

 )שלח דף קע"ד.(התנוצצות אור זכות אבות, כמאמר הזוהר 
 )שם(:'באתר דאית תמן אבות, אית תמן שכינתא', בבחינת 

"וזכרתי את בריתי יעקב וכו' והארץ אזכר", כשמתנוצץ אור 
זכות אבות, אזי נתגלה קדושת ארץ ישראל, ולא די 

צול מהרשע, אלא גם רואה בהרשע מה שהרשע ינשהאדם 
 רביז"ל.  עיין שם כל זה בדברי ,וכו' רצה לראות בו

 
כי הנה ענין מפלת הרשעים, סובב והסביר מוהרא"ש נ"י, 

והולך על רשעים שמסיתים ומדיחים נגד הקדוש ברוך הוא 
שאסור לרחם עליהם וללמד עליהם זכות, ותורתו הקדושה, 
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מפלתם ובהכנעתם לגמרי, כי סתם רשע רק צריכין לראות ב
שמתגבר עליו יצרו, ואינו יכול לכבוש תאוותו, אותו צריכין לדון 

על ידי זה יכולים שלכף זכות, ולמצוא בו איזה מעט טוב, 
)ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' להחזיר אותו בתשובה, וכמו שגילה רביז"ל 

תבוננת על ועוד מעט ואין רשע והל"ז(  )תהליםעל הפסוק  רפ"ב(
מקומו ואיננו, שאם מוצאים "עוד מעט" טוב בתוך הרשע, 

תראה שכבר  ו,ודנים אותו לכף זכות, אזי אם תתבונן על מקומ
אותו למקום אחר לגמרי,  עליתאיננו על מקומו הראשון, רק ה

עיין שם, אבל כאן מדבר רביז"ל מרשע מסית ומדיח, שחוטא 
 )סנהדרין כ"ט.(הקדושים ומחטיא את הרבים, ועליו אמרו חכמינו 

ין א (אות מריבה סי' פ"ח)ספר המדות  אין טוענין למסית, וכן אומר רביז"ל
וצריכין לראות במפלתו ובהכנעתו  זכות על המסית, מלמדין

אין שייך לימוד זכות לכן לגמרי, כדי שלא יגרור אחרים אחריו, ו
 .עליו כלל

 
ושת ארץ והנה עיקר מפלת הרשעים נעשה על ידי התגלות קד

כי התגלות קדושת ארץ ישראל היא התגלות האמונה ישראל, 
כי שכן ארץ ורעה אמונה, )תהלים ל"ז ( הקדושה, וכמו שכתוב 

השגחה ביותר, וכמו שכתוב בארץ ישראל מתגלה האמונה וה
תמיד עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית  )דברים י"א(

אמונה הקדושה, אור השנה, ועל ידי שאדם עולה ומתדבק ב
לכל באי עולם, על ידי  וגם מגלה ומפרסם האמונה הקדושה

זה יש מפלה לכל הרשעים המסיתים ומדיחים נגד הקדוש 
ברוך הוא, כי כל כוחם רק כשיש מיעוט אמונה בישראל, אזי 

לפרסם דיבוריהם הטמאים, ולתפוס נשמות לגלות ויכולים 
ה ברורה ישראל ברשתם חס ושלום, אבל כשהאמונה הקדוש

ומזוככת אצל נשמות ישראל, אזי אין להם שום כח, ואדרבה 
הם נופלים ומתבטלים לגמרי, ורואים בהם מה שרצו לראות 

 בנו.
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והנה עיקר הדרך שמתגלה קדושת ארץ ישראל גם היום 
על ידי התנוצצות זכות אבות, היינו  שאנחנו בגלות, הוא

לנו  התגלות עבודת התפילה, כי עיקר הירושה שהוריש
האבות הקדושים אברהם יצחק ויעקב, הם השלש תפילות, 

 (כ"ו: )ברכות, וכמו שאמרו חכמינו הקדושים ומעריבשחרית מנחה 
, )בסוף תורה זו(וכן מבואר בדברי רביז"ל  תפילות אבות תיקנום,

ורצתי אחריו שלש פרסאות,  "ד:(כ)נדה מאמר אבא שאול על 
זכות אבות, עיין  , שעל ידם משיגים אורתפלותשהם השלש 

את מאמר  ,)ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סי' ח'(ר רביז"ל סביוכן מ שם,
 תלתאמחנה ישראל כמה הוו,  (נ"ד: )ברכותחכמינו הקדושים 

 קדושה של ישראל הם השלש תפילות,שעיקר מחנה  פרסי,
וכשאדם נזהר להתפלל השלש תפילות בכל יום מילה במילה 

אור משיך על עצמו התנוצצות במתינות ובכוונה כראוי, הוא מ
זכות אבות, ואור האמונה מאיר בו, כי האבות הקדושים גילו 

דרך הולימדו אותנו, שעיקר ופירסמו את האמונה בעולם, 
תפילה, וככל שאדם מרבה להתפלל אליו על ידי אמונה הוא ל

אודיע  )תהלים פ"ז(כן נקבע בו האמונה, וכמו שכתוב  ,יתברך
כי בשעה  נתי כי אדבר,מהא (קט"ז שם)אמונתך בפי, וכתיב 

שאדם מתפלל הרי הוא מדבר אל השם יתברך, ומגלה טוהר 
א מפיו היוצלבו שהוא מאמין בו יתברך, ואזי כל דיבור ודיבור 

התבודדות אל השם יתברך, חוקק בו אור האמונה, בבתפילה ו
עד שמגיע אל אמונה ברורה ומזוככת מאד, ואז אין שום כח 

הוא מתחבא תחת צל כנפי ידו יתברך, וכמו  לרשע נגדו, כי
ובצל ידי כסיתיך, ואין הרשעים יכולים לגשת  )ישעיה נ"א(שכתוב 

ולכן אשרי הזוכה לעסוק בתפילה תמיד, הן אליו כלל, 
, שנזהר מאד מעריבתפילות הקבועות שחרית מנחה וב

להתפלל אותם בבית הכנסת ובמנין עם הצבור, והן 
 לפניו פרש שיחתוונו, שמרבה להתבודדות בינו לבין קב

יתברך בכל יום בתמימות ובפשיטות גמור, כי אז יהיה נמשך 
אור זכות אבות, ויתגלה אצלו קדושת ארץ התנוצצות עליו 
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לגמרי,  ישראל שהוא אור האמונה, ויפלו כל שונאיו תחתיו
 אשרי לו ואשרי חלקו.

 
א וקישר מוהרא"ש נ"י את ענין הנ"ל לפרשת השבוע בקשר נור

ותרא האתון את מלאך  )במדבר כ"ב( ונפלא מאד, כי הנה כתיב
, ה' ותרבץ תחת בלעם ויחר אף בלעם ויך את האתון במקל

מה ראה להקדימו שלשה  )בשם מדרש תנחומא, ושם מבואר יותר(ופירש"י 
פעמים עד שלא נראה לו, סימנים של אבות הראה לו וכו', עיין 

שהראה לו  ל אבות""סימנים שמהו ענין  שם, ויש להבין
על פי  והנהלהפרת עצתו של בלעם, ואיך זה מועיל המלאך, 

דברי רביז"ל מובן הענין מאד, כי עיקר מפלת הרשעים זוכין 
זכות אבות, שהם הוריש לנו את עבודת  אור על ידי התנוצצות

התפילה, ולכן בשלש מעמדות של המלאך לפניו, הראה לו 
השלש אבות שהם של זכות השלא יוכל להם, כי יש להם 

השלש תפילות בכל יום, וזה יגרום מפלתו, וכמו שאמר בלעם 
, כי מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו )שם כ"ג(בעצמו 

ופירש"י אני מסתכל בראשיתם ובתחילת שרשיהם, ואני רואה 
אותם מיוסדים וחזקים כצורים וגבעות הללו על ידי אבות 

ה שהוריש להם האבות ואמהות, היינו על ידי עבודת התפיל
התבודדות ה, היינו ענין הן עם לבדד ישכןוהאמהות, 

לבד עם אז אליו יתברך, שנשמות ישראל מתייחדים  תפילההו
 הקדוש ברוך הוא, והוא אשר זיכו לו אבותיו כמו שפירש"י,

אור עבודת התפילה והתנוצצות כי על ידי  ובגוים לא יתחשב,
ולשון יכול  אין שום אומהרואים במפלת הרשעים, ו זכות אבות

 ולכן גם בתחילת הילוכו של בלעם לקלל כתיב לשלוט בהם,
ופירש"י , ויקם בלעם בבוקר ויחבוש את אתונו וגו' ,)שם כ"ב(

אמר הקדוש ברוך הוא, )סנהדרין ק"ה:( בשם חכמינו הקדושים 
וישכם  )בראשית כ"ב(רשע, כבר קדמך אברהם אביהם, שנאמר 

את חמורו, כי הזכות של אברהם אבינו אברהם בבוקר ויחבוש 
שהיה ראש למאמינים, ותיקן לנו תפילת שחרית להתפלל 
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בהשכמה, זה אשר יפר כל עצתו, ויגרום מפלתו, והשם יתברך 
יזכינו להיות חזקים מאד בעבודת התפילה, ונמשיך על עצמינו 
אור זכות אבות וגילוי האמונה, עדי נזכה לראות במפלתן של 

                                  קרן ישראל במהרה בימינו אמן ואמן.  רשעים ובהרמת
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


