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 ליל שבת קודש פרשת פנחס ה'תש"ס
 

בליל שבת קודש בסעודה ראשונה דיבר מוהרא"ש נ"י דיבורים נוראים ונפלאים 
מאד על פי דברי רביז"ל בליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' רמ"א, המדבר מהמתקת מדת 

 הדין, עיין שם.
 

לֹום פתח ואמר מוהרא"ש נ"י, רביז"ל אומר, שָׁ ים, ַחס וְּ ינִּ יֵּש דִּ שֶׁ ַדת כְּ , ֲאַזי ַהמִּ
ּה כַח  ין לָׁ ין אֵּ ַדת ַהדִּ ל ַהמִּ לֹום, ֲאבָׁ שָׁ ם, ַחס וְּ ָאדָׁ ת הָׁ ה אֶׁ ַכלֶׁ יָׁה מְּ ין הָׁ ַהדִּ
ַצי  ה ט(: 'חִּ ה )סֹוטָׁ כָׁ רָׁ בְּ ם לִּ רֹונָׁ כְּ ינּו, זִּ רּו ַרּבֹותֵּ ָאמְּ מֹו שֶׁ י, כְּ רֵּ ַגמְּ ַכלֹות לְּ לְּ

ם יֵּש לֹו  ָאדָׁ ל הָׁ ים', ֲאבָׁ לִּ ינָׁם כָׁ ם אֵּ הֵּ ים וְּ לִּ רֹו, כָׁ ת ֲחבֵּ י אֶׁ רֵּ ַגמְּ ַכלֹות לְּ כַח לְּ
ם  א ָאדָׁ לֹום, ּובָׁ שָׁ ד, ַחס וְּ חָׁ ם אֶׁ ים ַעל ָאדָׁ ינִּ יֵּש דִּ שֶׁ ן כְּ ַעל כֵּ לֹום, וְּ שָׁ ַחס וְּ
ים  ם רֹוצִּ י הֵּ ּנּו, כִּ מֶׁ ק מִּ ַתלֵּ סְּ ין מִּ ַדת ַהדִּ יו, ֲאַזי מִּ לָׁ חֹולֵּק עָׁ ד וְּ עֹומֵּ ר וְּ ַאחֵּ

ם, כִּ  ָאדָׁ קם ּבֹו הָׁ נְּ יִּ ר שֶׁ דֹול -י יֵּש לֹו כַח ַכַּנ"ל, ַעליֹותֵּ יק גָׁ הּוא ַצדִּ י שֶׁ ן מִּ כֵּ
י  דֵּ ד כְּ חָׁ יק אֶׁ ה ַעל ַצדִּ נָׁ ַכּוָׁ ים ּבְּ מִּ עָׁ פְּ ק לִּ ם, הּוא חֹולֵּ עֹולָׁ ּקּון הָׁ תִּ יַח ּבְּ גִּ ּוַמשְּ
ל  ר, ֲאבָׁ קם יֹותֵּ נְּ הּוא יִּ יו שֶׁ לָׁ כּו עָׁ מְּ סְּ י יִּ ין ַכַּנ"ל, כִּ ַדת ַהדִּ יו מִּ לָׁ עָׁ ק מֵּ ַסלֵּ לְּ

יק: -רַאחַ  אֹותֹו ַהַצדִּ ים לְּ ּסּורִּ ה יִּ ינֹו עֹושֶׁ אֵּ ים וְּ ַרֲחמִּ ה ּבְּ ְך הּוא עֹושֶׁ  כָׁ
 

כּו'  י וְּ תִּ ת ֲחמָׁ יב אֶׁ שִּ כּו' הֵּ ר וְּ זָׁ עָׁ לְּ ן אֶׁ ס ּבֶׁ חָׁ ינְּ ר כ"ה(: "פִּ ּבָׁ דְּ רּוש )ַּבמִּ זֶׁה פֵּ וְּ
ינְּ  פִּ נּו שֶׁ כּו', ַהיְּ י" וְּ יתִּ לִּ לא כִּ ם וְּ תֹוכָׁ י ּבְּ ָאתִּ נְּ ת קִּ אֹו אֶׁ ַקּנְּ ת ּבְּ יב אֶׁ שִּ ס הֵּ חָׁ

ל, ַעל אֵּ רָׁ שְּ יִּ ין מִּ ַדת ַהדִּ לֵּק מִּ סִּ קם -ֲחַמת ה' וְּ נְּ ה לִּ מָׁ קָׁ ַבש נְּ הּוא לָׁ י שֶׁ דֵּ יְּ
ם ַעל הֶׁ ים -ּבָׁ כֹולִּ ם יְּ ינָׁ ים אֵּ ינִּ י ַהדִּ ֲחַמת כִּ זֶׁה מֵּ ים ַכַּנ"ל, וְּ ינִּ קּו ַהדִּ ַתלְּ סְּ ן נִּ כֵּ

כּו', ַעל ַכלֹות וְּ ָא-לְּ שֶׁ ר כְּ ים יֹותֵּ ם רֹוצִּ ן הֵּ זֶׁה: כֵּ קם ַכַּנ"ל, וְּ נְּ ה לִּ ם רֹוצֶׁ דָׁ
ה  נּו ַהתֹורָׁ יַע לָׁ זֶׁה מֹודִּ ּבָׁ נּו שֶׁ י", ַהיְּ ָאתִּ נְּ קִּ ל ּבְּ אֵּ רָׁ שְּ נֵּי יִּ ת ּבְּ י אֶׁ יתִּ לִּ לא כִּ "וְּ
ַבש  לָׁ ַרְך וְּ ּבָׁ תְּ ָאתֹו יִּ נְּ ת קִּ אֹו אֶׁ ַקּנְּ ל, ּבְּ אֵּ רָׁ שְּ יִּ ס לְּ חָׁ ינְּ ה פִּ שָׁ עָׁ ה שֶׁ ל ַהּטֹובָׁ גדֶׁ

ּבָׁ  ם, שֶׁ הֶׁ קם ּבָׁ נְּ ה לִּ מָׁ קָׁ לא נְּ י "וְּ ַהַּטַעם הּוא כִּ ה, וְּ דֹולָׁ ה גְּ ם טֹובָׁ הֶׁ ה לָׁ שָׁ זֶׁה עָׁ
י  ינִּ י, אֵּ לִּ ין שֶׁ ַדת ַהדִּ מִּ י ּבְּ ָאתִּ נְּ קִּ ּבְּ נּו שֶׁ י", ַהיְּ ָאתִּ נְּ קִּ ל ּבְּ אֵּ רָׁ שְּ נֵּי יִּ ת ּבְּ י אֶׁ יתִּ לִּ כִּ

ַכלֹות ַכַּנ"ל, ּה כַח לְּ ין ּבָׁ ין אֵּ ַדת ַהדִּ י מִּ ל, כִּ אֵּ רָׁ שְּ נֵּי יִּ ת ּבְּ ה אֶׁ ַכלֶׁ ל  מְּ ֲאבָׁ
לֹום, ַעל שָׁ י, ַחס וְּ רֵּ ַגמְּ ַכלֹות לְּ ם יֵּש לֹו כַח לְּ ּנֹוקֵּ שֶׁ ם כְּ ָאדָׁ ה -הָׁ שָׁ ן עָׁ כֵּ

י ַעל ם, כִּ הֶׁ קם ּבָׁ נְּ ָאה לִּ נְּ ַבש קִּ לָׁ ה שֶׁ ל, ַּבמֶׁ אֵּ רָׁ שְּ יִּ ָאה לְּ לָׁ פְּ ה נִּ ס טֹובָׁ חָׁ ינְּ -פִּ
י דֵּ חָׁ -יְּ ינְּ פִּ ם שֶׁ בָׁ חשְּ ים ּבְּ ינִּ ל כַח ַהדִּ אֵּ רָׁ שְּ יִּ ה מִּ תָׁ פְּ ר, זֶׁה רָׁ יֹותֵּ ם ּבְּ הֶׁ קם ּבָׁ נְּ ס יִּ

לֹום,  שָׁ י, ַחס וְּ רֵּ ַגמְּ ַכלֹות לְּ ר לְּ קם יֹותֵּ נְּ יֵּש לֹו כַח לִּ ם שֶׁ ס הּוא ָאדָׁ חָׁ ינְּ י פִּ כִּ
ַעל ַכַּנ"ל, וְּ ן ַעל-וְּ י-כֵּ דֵּ ין ַכַּנ"ל, -יְּ ַדת ַהדִּ ק מִּ לֵּ סִּ י וְּ תִּ ת ֲחמָׁ ס אֶׁ חָׁ ינְּ יב פִּ שִּ זֶׁה הֵּ

ַודַ  ס ּבְּ חָׁ ינְּ ת, פִּ ֱאמֶׁ ל ּבֶׁ ַוַדאי ַאַחרֲאבָׁ ן, ּובְּ יָׁה ַרֲחמָׁ ים -אי הָׁ ינִּ ל ַהדִּ קֵּ ְך הֵּ כָׁ
ם,  יהֶׁ ֲעלֵּ  עד כאן לשון רביז"ל.מֵּ
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והסביר מוהרא"ש נ"י, כי הנה כשאדם פוגם באיזה חטא ועוון חס ושלום, אזי מדת 
הדין יש לה כח לשלוט עליו, ולענוש אותו באיזה דין ועונש חס ושלום, ולכן על 

מיני דינים, ממה שעשו ופגמו בימים הקודמים, כי אדם אין  רוב בני אדם שורין כל
צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא )קהלת ז'(, ואפילו אם רק מנתק מחשבתו 
ממנו יתברך, ואינו חושב ממנו יתברך לרגע קלה, כבר יכול לקבל על זה עונש 

קלה רחמנא ליצלן, כי לפי גדלות השם יתברך, ועוצם רוממותו יתברך, בתנועה 
בעלמא ובהסתכלות בעלמא, שאינו כראוי לפי כבודו יתברך, היה ראוי לבוא על 
האדם מה שראוי חס ושלום חס ושלום )ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סי' מ"ט(, ובפרט 
אם עשה איזה חטא ועוון גמור רחמנא ליצלן, אזי בורא קליפות ומשחיתים, והם 

ידי הוצאת זרע -יאוף סי' כ"ו( עלנוקמים בו, כמו שאמר רביז"ל )ספר המדות אות נ
אדם מתנגדים וחולקים עליו ועושין לו -לבטלה בורא קליפות, המתלבשים בבני

יסורין עיין שם, וזה לו לבושה ולחרפה גדולה, כי קליפות אלו מקוננין ומתאוננין 
עליו והולכים אחרי מטתו, והוא לו לבזיון גדול )ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' קמ"א(, 

ק במיתתו, אלא גם בחיים חיותו, הקליפות רודפין אחריו, ומענין אותו, והוא ולא ר
סובל מהם כל מיני צרות ויסורין רחמנא ליצלן, אבל הצדיק שהוא רחמן אמיתי, יש 
לו רחמנות על נשמות ישראל, ועושה כל מיני פעולות שבעולם להוריד הדינים 

הם, ויקנא בהם קנאת ה' מעליהם, ולכן הוא אומר למדת הדין, שהוא ינקום ב
צבאות, ובזה מסלק מעליהם מדת הדין, כי מדת הדין רוצה יותר שאדם ינקום 
בהם, כי מדת הדין אינו יכול לכלות אותם לגמרי, מה שאין כן בן אדם יכול לכלות 
אותם לגמרי, ולכן מיד שרואים בן אדם נוקם נקמת ה', הם מסתלקים מעליו, אבל 

בוודאי אינו מכביד עליהם, רק ממתיק את הדין הצדיק שהוא רחמן אמיתי 
מעליהם, ומחזיר אותם בתשובה, ועל ידי זה מציל אותם מכל מיני עונשים קשים 

 ומרים.  
 

ואמר מוהרא"ש נ"י, שמזה בא שהרבה פעמים, הצדיק מבזה את האדם, ומשפיל 
רואה  אותו מאד, ולעיני בני אדם נראה כאילו הוא בזיון על לא דבר, ובאמת הצדיק

על האיש הזה דינים קשים ומרים, כי פגם במה שפגם, ונגזר עליו מדת הדין קשה, 
והצדיק מבזה אותו כדי להוריד ממנו את הדינים, והנה כשיש לאדם שכל ודעת 
דקדושה, ויש לו אמונה שלימה בהצדיק, אזי מקבל הכל באהבה, ומאמין שרק 

דיק שהציל אותו ממה שהציל טובות יצמח מבזיונות אלו, והוא מחזיק טובה להצ
אותו, אבל כשאין לאדם שכל ודעת דקדושה, אזי במקום להודות לו על הצלתו, 
הוא עוד הולך ומבזה את הצדיק וחולק עליו, ובזה ממשיך על עצמו יותר דינים 
קשים ומרים רחמנא ליצלן, ולכן אשרי מי שאינו מטעה את עצמו כלל, ובשעה 
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חריפה מצדיק, הוא שותק ומקבל הכל באהבה, כי שמקבל איזה בזיון או תוכחה 
בזה ממתיק מעל עצמו כל הדינים, ויזכה להמשיך על עצמו רחמים וחסדים 

 גמורים.
 

וסיפר מוהרא"ש נ"י, שמוהרנ"ת ז"ל ור' נפתלי ז"ל נתקרבו אל רביז"ל על ידי איש 
עת אחד ששמו ר' ליפא, שהיה בתחילה מאנשי רביז"ל, וראו אצלו חמימות גדול ב

אמירת הסליחות, ועל ידי זה נסעו גם הם לרביז"ל ונשארו שמה, אבל ר' ליפא 
בעצמו לבסוף נתקרר, ונתרחק מרביז"ל, כי פעם היה אצל רביז"ל, ורביז"ל אמר 
עליו איזה בדיחא, ונחלש דעתו ונתרחק, ואחר כמה שנים מצאו מוהרנ"ת ז"ל, 

וענה לו ר' ליפא, הלא ואמר לו, הלא עמנו הייתם, למה נתרחקתם מרביז"ל? 
רביז"ל אמר עלי איזה בדיחא, ענה ואמר לו מוהרנ"ת ז"ל, מרבי כזאת בורחים?! 

כי למוהרנ"ת  …אצלי, אפילו היה רביז"ל מגרש אותי עם בול עץ, לא הייתי בורח
ז"ל היה לו דעת ושכל דקדושה, וידע היטיב שאפילו אם רביז"ל היה מבזה או 

טובתו, כדי להמתיק מעליו את הדינים, אבל לא מגרש איזה בן אדם היה רק ל
לעקור ולנתק אותו ממקור חיותו, ולכן בוודאי היה מקבל הכל באהבה, ולא היה 

 עוזב את הצדיק מפני שום דבר שבעולם.
 

והנה רביז"ל מגלה לנו כאן, שזה היה הסוד של פנחס שקינא קנאת ה' צבאות, ובזה 
ן רצה לנקום בישראל על שפגמו בעוון המתיק את הדין מעל ישראל, כי מדת הדי

פעור שהיה כלול מעבודה זרה ומניאוף רחמנא ליצלן, אבל כשראה מדת הדין 
שפנחס מוכן לנקום בהם, וכמו שכתוב )במדבר  ( ויקח רומח בידו וגו', אזי נסתלק 
מדת הדין מעליהם, ורצה יותר שפנחס ינקום בהם, כי בן אדם יש לו כח לכלות 

ן, אבל פנחס שהיה רחמן אמיתי, בוודאי הקיל מעליהם מדת הדין, יותר ממדת הדי
ופגע רק באלו שגרמו עיקר הפגם היינו זמרי בן סלוא וכזבי בת צור, ועל ידי זה 
המתיק מעליהם מדת הדין ונתקיים )שם  ( ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי, 

, מצינו והנה במקום להחזיק לו טובה ולהודות לו שהציל אותם ממדת הדין
שאדרבה התחילו השבטים לבזות אותו, הראיתם בן פוטי זה שפיטם אבי אמו 
עגלים לעבודה זרה והרג נשיא מישראל וכו', כי כך הוא תמיד, אם אין אמונה 
שלימה בצדיקים, ואין מבינים שכל מעשיהם אינם פשוט, על ידי זה באים לשאול 

צמו עוון חמור מאד, כי לא מספיק עליו קושיות, ולבזות אותו ולחלוק עליו, וזה בע
הדינים, עונשים קשים ומרים שיש על האדם, אלא שגם מוסיף לחרף ולגדף אנשים 
צדיקים ויראי ה', וזה יותר חמור מכולם, אבל הצדיק מוסר את נפשו לגמרי אליו 
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יתברך, ואינו מסתכל על כל זה כלל, כי כל רצונו רק להמתיק את הדינים מעל 
 לראות בטובתן כל הימים.נשמות ישראל, ו

 
והנה יש להבין, למה באמת הגיע לפנחס חרפות ובזיונות כאלו, שבאמת היה על 
שום דבר, כי מה הוא אשם שפיטם אבי אמו עגלים לעבודה זרה? וגם הלא כוונתם 
היה ליתרו, שעשה תשובה ונעשה גר צדק, ולמה בכלל יזכירו את מעשיו 

נה מובא בזוהר הקדוש )  ( שבשעה שקינא הראשונים? אבל יש לומר בזה, כי ה
פנחס על מעשה זמרי, נתעברו בו נשמות נדב ואביהוא שמתו לפני זמנם על 
שהקטירו אש זרה אשר לא צוה אותם, והיו צריכין תיקון, ואז בשעה שקינא פנחס 
קנאת ה' צבאות גם הם קיבלו תיקון, ולכאורה צריכין להבין איך היה התיקון 

שייכות היה להם במעשה פנחס? אבל מובא בדברי חכמינו  שלהם אז, ואיזה
שכבר היו משה הקדושים )סנהדרין  נ"ב.( שאחד מהפגמים של נדב ואביהוא היה 

ואהרן מהלכין בדרך, ונדב ואביהוא מהלכין אחריהן, וכל ישראל אחריהן אמר לו 
יין שם, נדב לאביהוא, אימתי ימותו שני זקנים הללו ואני ואתה ננהיג את הדור, ע

ואם כן שפיר מובן  נמצא שהיה אצלם פגם שלא נהגו כבוד ברבם ובאביהם,
שעכשיו קיבלו תיקון על ידי שהשבטים ביזו את פנחס, ואמרו שהוא דורש כבוד 
לעצמו, והרג נשיא מישראל וכו', ועל ידי שפנחס שתק להם, וקיבל הכל באהבה, 

יהם, ודו"ק, והשם יתברך יזכינו בזה היה לנדב ואביהוא תיקון על שפגמו בכבוד הור
להיות מקורבים אל צדיקים אמיתיים ולהאמין שכל דבריהם אינם פשוטים, עדי 
נזכה לחזור בתשובה שלימה לפניו יתברך ולהכלל בו יתברך לגמרי מעתה ועד 

 עולם אמן ואמן.   
 
 
    

 
 

ה'תש"ספנחס בוקר שבת קודש פרשת   

 
דיבר מוהרא"ש נ"י דיבורים נוראים  בשבת קודש בבוקר, בעת קידושא רבא,

 ונפלאים מאד בסיפורי מעשיות של רביז"ל במעשה מהבנים שנחלפו דף רח"צ
 עיין שם. 
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ם -ַאַחר ָאדָׁ ַלְך לֹו הָׁ הָׁ ה יֹום, וְּ ַנֲעשָׁ א ַהַּנ"ל, וְּ ה ַהחּוכָׁ ַנֲעשָׁ ַזר וְּ ְך חָׁ כָׁ
ַלְך ת( הָׁ ֱאמֶׁ ְך הָׁ לֶׁ ן ַהמֶׁ נּו ּבֶׁ הּוא )ַהיְּ י  ַהַיַער ַהַּנ"ל, וְּ לִּ ש ַאַחר ַהכְּ ַחפֵּ לְּ

א  יָׁרֵּ תְּ יָׁה מִּ ר הָׁ ן יֹותֵּ ַהלָׁ א, ּולְּ צָׁ לא מָׁ ר וְּ דֶׁ ל אֹותֹו ַהחֶׁ כָׁ ש ּבְּ פֵּ חִּ ַהַּנ"ל, וְּ
ן  הּוא ּבֶׁ ד )שֶׁ בֶׁ עֶׁ הָׁ ת( וְּ ֱאמֶׁ ְך הָׁ לֶׁ ן ַהמֶׁ הּוא ּבֶׁ ָאדֹון )שֶׁ נּו הָׁ ם, ַהיְּ הֵּ ְך, וְּ ילֵּ לֵּ

ְך כַ  לֶׁ ה מֶׁ לָׁ חִּ תְּ יָׁה מִּ הָׁ ת, שֶׁ ֱאמֶׁ ה ּבֶׁ חָׁ פְּ ים לֹוַמר ַהשִּ אִּ רְּ יָׁ תְּ יּו מִּ ַּנ"ל(, הָׁ
שּוב; ַאַחר יִּ ם לְּ יכֵּ יֹולִּ ם ַהַיַער ַהַּנ"ל שֶׁ ָאדָׁ ם ַהַיַער ַהַּנ"ל -לְּ א ָאדָׁ ְך ּבָׁ כָׁ

י  לִּ ת ַהכְּ ַקח אֶׁ לָׁ שּוב וְּ יִּ ם לְּ יְך אֹותָׁ הֹולִּ שּוב, וְּ יִּ ם לְּ יכֵּ יֹולִּ ם, שֶׁ הֶׁ ָאַמר לָׁ וְּ
אֲ  ְך הָׁ לֶׁ ן ַהמֶׁ בֶׁ נָּׁה לְּ תָׁ ם ַהַּנ"ל ּונְּ עִּ ָך, וְּ ן לְּ י נֹותֵּ י ֲאנִּ לִּ ָאַמר לֹו: ַהכְּ י וְּ תִּ מִּ

לְֶׁך  יָׁה מֶׁ הָׁ ת, שֶׁ ֱאמֶׁ ה ּבֶׁ חָׁ פְּ ן ַהשִּ הּוא ּבֶׁ לֹו, שֶׁ ד שֶׁ בֶׁ עֶׁ נּו הָׁ ם ַהזֶׁה )ַהיְּ ָאדָׁ הָׁ
ֲאלּו אֹותֹו:  שָׁ מֹו וְּ ג עִּ ַנהֵּ תְּ הִּ יְך לְּ ַדע אֵּ לּוף, ַכַּנ"ל( תֵּ ֲחַמת ַהחִּ ה מֵּ לָׁ חִּ תְּ

ְך? ָאמַ  ן נֵּלֵּ יכָׁ הֵּ את לְּ רֵּ קְּ ּנִּ ה, שֶׁ ינָׁ דִּ שּו ַאַחר ַהמְּ רְּ דְּ יִּ ֲאלּו וְּ שְּ יִּ ם, שֶׁ הֶׁ ר לָׁ
ד אּון  ע ַלאנְּ ישֶׁ אס ַניירִּ ם )דָׁ כָׁ ְך חָׁ לֶׁ ַהמֶׁ ית וְּ שִּ פְּ ינָׁה טִּ דִּ ם ַהזֶׁה: ַהמְּ ַּבשֵּ

כּות לּוגֶׁיר ַמלְּ ער קְּ ֲאלּו אֹותֹו: -דֶׁ יר( שָׁ נּו, נֵּרֹו יָׁאִּ ר ַרּבֵּ פֵּ שֹון סִּ זֶׁה ַהלָׁ ּבְּ
יכָׁ  הֵּ ם לְּ הֶׁ ָאה לָׁ רְּ ה ַהזאת? הֶׁ ינָׁ דִּ אל ַאַחר ַהמְּ שְּ יל לִּ חִּ יזֶׁה ַצד ַנתְּ אֵּ ן ּולְּ

ְך  לֶׁ ן מֶׁ ַהּבֶׁ ם ַהַיַער לְּ ָאדָׁ ָאַמר הָׁ ַּבע( וְּ צְּ אֶׁ ה ּבְּ אֶׁ ַמרְּ י )כְּ לֹונִּ ַצד פְּ דֹו לְּ יָׁ ּבְּ
ָך. לְּ ה שֶׁ ֻדלָׁ ל ַהגְּ בֹוא אֶׁ ם תָׁ שָׁ ה ַהַּנ"ל, וְּ ינָׁ דִּ ל ַהמְּ ם, אֶׁ שָׁ ְך לְּ י: לֵּ תִּ ֲאמִּ   הָׁ

 
א -ַאַחרפתח ואמר מוהרא"ש נ"י, רביז"ל ממשיך לספר,  ה ַהחּוכָׁ ַנֲעשָׁ ַזר וְּ ְך חָׁ כָׁ

ה יֹום,  ַנֲעשָׁ כי זהו בחינת השחוק והשמחה שנעשה כשמגיע אור יום, ַהַּנ"ל, וְּ
היינו התגלות אלקותו יתברך לעין כל, שאז הכל שמחים ועליזים שמכירים את 

בחינת )תהלים צ"ב( להגיד בבוקר חסדיך, חסדי השם יתברך המלאים כל הארץ, ב
 וכן כתיב )שם ל'( בערב ילין בכי ולבוקר רנה. 

 
ם ַהַיַער ַהַּנ"ל, ָאדָׁ ַלְך לֹו הָׁ הָׁ כי הצדיק חוזר אל עבודתו ודביקותו, ולקרב עוד   וְּ

 המון נשמות רבות אל דרכי עבודת השם יתברך.
 

ַלְך לְּ  ת( הָׁ ֱאמֶׁ ְך הָׁ לֶׁ ן ַהמֶׁ נּו ּבֶׁ הּוא )ַהיְּ י ַהַּנ"ל,וְּ לִּ ש ַאַחר ַהכְּ כי הכלי  ַחפֵּ
הוא ההתקרבות אל הצדיק, שגורם לכל מי שמניחים אותו עליו, שיתחיל לשיר את 
הניגון הנפלא אל השם יתברך, ולהכיר את השם יתברך מכל פרטי הבריאה, ואם 
יש כלי כזה, אזי הבן מלך מוכרח למצוא אותו, ולגלות לכל העולם כולו את עוצם 

 אורו של הצדיק.נועם 
 



 - 6 - 

 6 

ְך, ילֵּ א לֵּ רֵּ יָׁ תְּ יָׁה מִּ ר הָׁ ן יֹותֵּ ַהלָׁ א, ּולְּ צָׁ לא מָׁ ר וְּ דֶׁ ל אֹותֹו ַהחֶׁ כָׁ ש ּבְּ פֵּ חִּ כי  וְּ
היה להבן מלך בקיאות אמיתי, ולא רצה ליכנס למקומות והשגות שהיו למעלה 
ממנו, בבחינת במכוסה ממך אל תדרוש  וכו' במה שהרשית תתבונן, כי כשנכנסים 

מעלה ממנו יש סכנה גדולה, וכעין שנאמר על בן עזאי ובן זומא לתחומים שהם ל
 )חגיגה  ( זה הציץ ומת וזה הציץ ונפגע.

 
ן  הּוא ּבֶׁ ד )שֶׁ בֶׁ עֶׁ הָׁ ת( וְּ ֱאמֶׁ ְך הָׁ לֶׁ ן ַהמֶׁ הּוא ּבֶׁ ָאדֹון )שֶׁ נּו הָׁ ם, ַהיְּ הֵּ וְּ

ים אִּ רְּ יָׁ תְּ יּו מִּ ְך ַכַּנ"ל(, הָׁ לֶׁ ה מֶׁ לָׁ חִּ תְּ יָׁה מִּ הָׁ ת, שֶׁ ֱאמֶׁ ה ּבֶׁ חָׁ פְּ לֹוַמר  ַהשִּ
שּוב; יִּ ם לְּ יכֵּ יֹולִּ ם ַהַיַער ַהַּנ"ל שֶׁ ָאדָׁ כי כאן שהיו יושבים במחיצת הצדיק,  לְּ

מובדלים ומופרשים מכל עסקי עולם הזה, בוודאי היה טוב להם, ולא היה חסר 
להם כלום, והבינו שמיד שיכנסו ליישוב כבר יהיה להם עסק עם אנשים, וצריכין 

ואז כבר צריכין התחזקות עצומה למצוא אלקותו להנהיג בית עם אשה ובנים, 
יתברך בתוך כל עסקי עולם הזה, ולא להפסיק את הדביקות מפני שום דבר 
שבעולם, וזה בוודאי מדריגה גדולה וגבוה מאד, ולכן היו מתיראים לומר לאדם 

 היער שהוא הצדיק שיוליכם ליישוב.
 

ָאַמר-ַאַחר ם ַהַיַער ַהַּנ"ל וְּ א ָאדָׁ ְך ּבָׁ יְך  כָׁ הֹולִּ שּוב, וְּ יִּ ם לְּ יכֵּ יֹולִּ ם, שֶׁ הֶׁ לָׁ
שּוב, יִּ ם לְּ כי הצדיק האמת יודע שזהו דייקא עיקר שלימות האדם, שיכול  אֹותָׁ

להיות בתוך היישוב, מעורב בין בני אדם, ולהנהיג בית עם אשה ובנים, ואף על פי 
תכלית  כן להיות דבוק בו יתברך, כי לא לתוהו בראה לשבת יצרה )  (, כי עיקר

כוונת הבריאה היתה כדי שנשמות ישראל יעלו את כל גשמיות הבריאה אל 
שורשה, ולמצוא אלקותו יתברך בתוך כל פרט ופרט, אבל הבקיאות הזה צריכין 
לקבל מן הצדיק האמת שיודע דרכים נפלאים בעבודת השם יתברך, ולימודים של 

להחזיק מעמד בכל  התחזקות אמיתי, עד שהוא מגלה לכל אחד ואחד איך שיכול
 מה שעובר עליו בחיים. 

 
י  י ֲאנִּ לִּ ָאַמר לֹו: ַהכְּ י וְּ תִּ ֲאמִּ ְך הָׁ לֶׁ ן ַהמֶׁ בֶׁ ּה לְּ נָׁ תָׁ י ַהַּנ"ל ּונְּ לִּ ת ַהכְּ ַקח אֶׁ לָׁ וְּ

ָך, ן לְּ כי הצדיק מכיר את הכוחות של הבן מלך, ששורש נשמתו בקדושה,  נֹותֵּ
ה, ולכן דייקא אליו שיש לו בוודאי הכח ללכת ולקרב עוד נפשות רבות אל הקדוש

 הוא מוסר את הכלי הנפלא הזה שהוא ההתקרבות אל הצדיק.
 

יָׁה  הָׁ ת, שֶׁ ֱאמֶׁ ה ּבֶׁ חָׁ פְּ ן ַהשִּ הּוא ּבֶׁ לֹו, שֶׁ ד שֶׁ בֶׁ עֶׁ נּו הָׁ ם ַהזֶׁה )ַהיְּ ָאדָׁ ם הָׁ עִּ וְּ
מֹו, ג עִּ ַנהֵּ תְּ הִּ יְך לְּ ַדע אֵּ לּוף, ַכַּנ"ל( תֵּ ֲחַמת ַהחִּ ה מֵּ לָׁ חִּ ְך תְּ לֶׁ כי הרי בן  מֶׁ
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גרם לו צרות נוראות כל החיים, ושלח אותו ממלכותו ומגדולתו, ולכן אף  השפחה
על פי שעכשיו נהפך עליו הגלגל והוא נעשה עבד אל הבן מלך, אבל סוף כל סוף 
יקבל את שלו, וכעין שמצינו שפקד דוד המלך לשלמה בנו על ענין שמעי בן גרא 

ך וגו' אל תנקהו כי ושאר אנשים שעשו לו רעות, )מלכים א' ב'( ועשית כחכמת
איש חכם אתה וידעת את אשר תעשה לו וגו', כי מי שגורם רעה לחבירו, סוף כל 

 סוף מקבל את שלו חזרה מדה כנגד מדה.
 

שּו ַאַחר  רְּ דְּ יִּ ֲאלּו וְּ שְּ יִּ ם, שֶׁ הֶׁ ְך? ָאַמר לָׁ ן נֵּלֵּ יכָׁ הֵּ ֲאלּו אֹותֹו: לְּ שָׁ וְּ
ם ַהזֶׁה: ַהמְּ  את ַּבשֵּ רֵּ קְּ ּנִּ ה, שֶׁ ינָׁ דִּ אס ַהמְּ ם )דָׁ כָׁ ְך חָׁ לֶׁ ַהמֶׁ ית וְּ שִּ פְּ ינָׁה טִּ דִּ

כּות  לּוגֶׁיר ַמלְּ ער קְּ ד אּון דֶׁ ע ַלאנְּ ישֶׁ נּו, נֵּרֹו  -ַניירִּ ר ַרּבֵּ פֵּ שֹון סִּ זֶׁה ַהלָׁ ּבְּ
יר( כי עיקר החכמה שייך רק אליו יתברך, כי הוא יתברך מקור החכמה, וכל   יָׁאִּ

מה כוחינו, שאין לנו  החכמים כאין נגדו, כי עיקר החכמה הוא כ"ח מ"ה, לדעת
שום כח או חכמה בלתי כוחו וחכמתו יתברך, ולכן כלליות העולם נקרא "המדינה 

 טפשית, והמלך חכם" כי כל חכמת העולם בטל ומבוטל נגד חכמתו יתברך. 
 

ה ַהזאת?  ינָׁ דִּ אל ַאַחר ַהמְּ שְּ יל לִּ חִּ יזֶׁה ַצד ַנתְּ אֵּ ן ּולְּ יכָׁ הֵּ ֲאלּו אֹותֹו: לְּ שָׁ
ם ּבְּ  הֶׁ ָאה לָׁ רְּ ַּבע( הֶׁ צְּ אֶׁ ה ּבְּ אֶׁ ַמרְּ י )כְּ לֹונִּ ַצד פְּ דֹו לְּ כי יש דברים שאי אפשר   יָׁ

לגלות אותם בפירוש ובגלוי, שלא יתבטל הבחירה לגמרי, רק מרמזים רמזים 
עליהם, בבחינת רמז הידים שיש בים החכמה )ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סי' ז'(, ועל 

 .ידי רמזים אלו, מי שהוא חכם באמת, מבין מה לפניו
 

ה ַהַּנ"ל,  ינָׁ דִּ ל ַהמְּ ם, אֶׁ שָׁ ְך לְּ י: לֵּ תִּ ֲאמִּ ְך הָׁ לֶׁ ן מֶׁ ַהּבֶׁ ם ַהַיַער לְּ ָאדָׁ ָאַמר הָׁ וְּ
ָך, לְּ ה שֶׁ ֻדלָׁ ל ַהגְּ בֹוא אֶׁ ם תָׁ שָׁ כי עיקר התכלית הוא שיגיע האדם אל הגדולה  וְּ

וההשגה שבשביל זה נברא, ולהגיע אל זה אי אפשר עד שיתקרב אל הצדיק, 
רך הנכון להגיע אל מלכות הקדוש ברוך הוא, לקבל על עךצמו והצדיק יראה לו הד

מלכות שמים ולבטל את עצמו לגמרי, ולכן מיד שהבן מלך ביטל את דעתו אל 
הצדיק וקיבל ממנו את הרמזים בים החכמה איך להגיע אל המדינה הטיפשית 
והמלך החכם, אזי מצא את הדרך הנכון והגיע אל הגדולה שלו, והשם יתברך 

ו להיות מקורבים אל צדיקים אמיתיים, ולקבל מהם לימודי ה' עדי נזכה יזכינ
 להתדבק בו יתברך באמת מעתה ועד עולם אמן ואמן.           
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 ה'תש"ספנחס סעודה שלישית פרשת 
 

בסעודה שלישית, סעודת רעווא דרעווין, דיבר מוהרא"ש נ"י דיבורים נוראים 
וטי מוהר"ן חלק א' סי' ק"כ, המדבר מפרה ונפלאים מאד על פי דברי רביז"ל בליק

 אדומה ומקדושת ארץ ישראל ומהתנוצצות אור זכות אבות, עיין שם.
 

יק, פתח ואמר מוהרא"ש נ"י, רביז"ל אומר,  ַהַצדִּ סַע לְּ נְּ ין לִּ יכִּ רִּ צְּ ן ַמה שֶׁ יָׁ נְּ עִּ הָׁ
ר  מֹות י"ז(: "ַויאמֶׁ ה )שְּ ש ַּבתֹורָׁ פרָׁ ר מְּ י מּוסָׁ רֵּ פְּ סִּ לא ַדי ּבְּ ה וְּ ל משֶׁ ה' אֶׁ

תב  כְּ ָאַמר לֹו לִּ י ַאף שֶׁ הֹוֻשַע", כִּ נֵּי יְּ ָאזְּ ים ּבְּ שִּ ר וְּ פֶׁ רֹון ַּבּסֵּ כָׁ תב זאת זִּ כְּ
הֹוֻשַע,  נֵּי יְּ ָאזְּ ים ּבְּ שִּ ה לֹו, וְּ ּוָׁ צִּ זֶׁה, וְּ ק ּבָׁ ַתפֵּ סְּ ן לא הִּ י כֵּ ר, ַאף ַעל פִּ פֶׁ ַּבּסֵּ

ר ַמה שֶׁ  ּקָׁ עִּ י הָׁ ה כִּ ל פֶׁ ה אֶׁ מֹו פֶׁ ר עִּ ַדּבֵּ יְּ מֹו שֶׁ יק, ּוכְּ ה ַהַצדִּ פֶׁ ין מִּ עִּ שֹומְּ
ה  ל ַהיֹום ַאתָׁ אֵּ רָׁ שְּ ַמע יִּ סּוק: "שְּ ה ג( ַעל פָׁ שָׁ רָׁ ים פָׁ רִּ בָׁ ש )דְּ רָׁ דְּ רּו ַּבמִּ ָאמְּ שֶׁ
ַמע  אן שְּ ם כָׁ הֶׁ ָאה לֹוַמר לָׁ ה רָׁ שֹונֹו, מָׁ זֶׁה לְּ כּו', וְּ ן" וְּ דֵּ ת ַהַירְּ ר אֶׁ עֹובֵּ

ה  מָׁ י לְּ רִּ ין ָאמְּ נִּ ל, ַרּבָׁ אֵּ רָׁ שְּ נֵּי יִּ שְּ ה ּבִּ רֹונָׁ ש ַמטְּ דֵּ ּקִּ ְך שֶׁ לֶׁ מֶׁ ה, לְּ ר דֹומֶׁ בָׁ ַהדָׁ
ת  י אֶׁ רִּ מְּ תְּ ַאַחת, שִּ ַּבדְּ ְך אִּ לֶׁ ּה ַהמֶׁ ן ָאַמר לָׁ הֶׁ ה ַאַחת מֵּ דָׁ ּבְּ יֹות, אִּ לִּ גָׁ ַמרְּ

דֹוש ש ַהּקָׁ דֵּ ְך קִּ יָׁה כָׁ נִּ רּוְך -ַהשְּ דּו -ּבָׁ ּבְּ ַמע, אִּ שְּ נִּ ה וְּ ַנֲעשֶׁ ל ּבְּ אֵּ רָׁ שְּ ת יִּ הּוא אֶׁ
ת נַ  ַמע, אֶׁ שְּ רּו נִּ מְּ ה שִּ ן ַנֲעשֶׁ תֶׁ ַּבדְּ ה אִּ ן משֶׁ הֶׁ גֶׁל, ָאַמר לָׁ עֵּ ת הָׁ שּו אֶׁ עָׁ ה שֶׁ ֲעשֶׁ

ר  פֶׁ תֹוְך ַהּסֵּ ד מִּ לֹומֵּ שֶׁ ן כְּ ַעל כֵּ ש וְּ רָׁ דְּ שֹון ַהמִּ אן לְּ ל ַעד כָׁ אֵּ רָׁ שְּ ַמע יִּ י שְּ ֱהוֵּ
זֶׁה כ ין ּבָׁ ה, אֵּ יַנת ַנֲעשֶׁ חִּ הּוא ּבְּ יָׁה, שֶׁ יַנת ֲעשִּ חִּ הּוא ּבְּ ר שֶׁ עֹורֵּ ְך לְּ ל כָׁ ַח כָׁ

יק, הּוא  ה ַהַצדִּ פֶׁ ַע מִּ שֹומֵּ שֶׁ ל כְּ ה ֲאבָׁ ת ַהַּנֲעשֶׁ דּו אֶׁ ּבְּ ל אִּ אֵּ רָׁ שְּ י יִּ אֹותֹו, כִּ
ל ַכַּנ"ל:עד כאן לשון  אֵּ רָׁ שְּ יִּ ם לְּ הֶׁ ָאר לָׁ שְּ ר נִּ תֶׁ זֶׁה ַהכֶׁ ַמע, שֶׁ שְּ יַנת נִּ חִּ ּבְּ

 רביז"ל.
 

 והסביר מוהרא"ש נ"י, 
 

 


