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 ליל שבת קודש פרשת פנחס ה'תשס"א
 

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' ו', המדבר מענין דרך 

 התשובה ולהיות בקי ברצוא ובקי בשוב, עיין שם.
 

נ"י חזר בקיצור על כמה נקודות פתח ואמר מוהרא"ש נ"י, רביז"ל אומר )מוהרא"ש 
ְכֶׁשרֹוֶצה ָאָדם ֵליֵל� ְּבַדְרֵכי ַהְּתׁשּוָבה, ָצִרי� ִלְהיֹות ָּבִקי  ,בתורה זו של רביז"ל(

ַּבֲהָלָכה, ְוָצִרי� ִלְהיֹות לֹו ְׁשנֵי ְּבִקיאּות, ַהיְנּו ָּבִקי ְּבָרצֹוא, ָּבִקי ְּבׁשֹוב, ְּכמֹו 
 )ְּתִהִּלים קל"ט(:, ְוזֶה ְּבִחינַת )זַהר ַוּיְַקֵהל ריג:(ְּדַעיִל ְונִָפיק' ֶׁשָּכתּוב: 'זַָּכָאה ַמאן 

ָׁשם ָאָּתה", ְּבִחינַת ַעיִל, ְּבִחינַת ָּבִקי ְּבָרצֹוא, "ְוַאִּציָעה  -"ִאם ֶאַּסק ָׁשַמיִם
הּוא ְּבִחינַת ְׁשֵּתי  ִהּנֶָּך", ְּבִחינַת ְונִָפיק, ְּבִחינַת ָּבִקי ְּבׁשֹוב וכו'ְוֶזה ַהֶּדֶר� -ְׁשאֹול

עיין שם כל זה  ְּפָעִמים ַהֵּׁשם יב"ק, ִּכי ְׁשֵּתי ְּפָעִמים יב"ק עֹוֶלה ֶּדֶרך וכו,
 בדברי רביז"ל.

 
ולאחוז בדרכי  ,והסביר מוהרא"ש נ"י, כי הנה מי שרוצה להתקרב אל השם יתברך

ין או התשובה באמת, צריך להיות בקי מאד איך ללכת ולא לנטות מן הדרך ימ
שמאל, כי בענין ההתקרבות אל השם יתברך צריכין בקיאות עצום איך להתחזק 

והן בעלייה והן בירידה ימצא את השם יתברך, כי על האדם  ,בכל מיני מצבים
לדעת שכל מה שהוא עולה בעבודת השם יתברך ומתקרב אליו יתברך, עדיין לא 

עד עכשיו, עדיין  השיגש השיג כלום, כי לגדולתו יתברך אין חקר, וכנגד כל מה
רדיפה אחריו יתברך יהיה בריצה וום, וזה נקרא בקי ברצוא, היינו בכל השיגלא 

בקי מאד, לא לחשוב אף פעם שכבר השיג הכל והגיע למדריגה הכי גדולה, רק 
עליו להתחיל בכל פעם מחדש כאילו עדיין לא השיג כלום מעולם, וכן להיפוך 

פל באיזה ירידה ונפילה שיהיה, עליו לדעת שעדיין בבחינת ירידה, אפילו שירד ונ
השם יתברך עמו אתו ואצלו, ואסור להתייאש כלל, כי כנגד כל ירידה ונפילה שיש, 
בוודאי יש ירידה ונפילה גרוע מזה חס ושלום, ואם לא יתחזק יכול ליפול יותר חס 

ו יתברך ושלום, ולכן עליו לחגור מתניו ולצאת ממקומו הגרוע, ולדעת שלרחמנות
כל לצאת משם, וכל זה נקרא בקי בשוב, ואין חקר, ואין ירידה ונפילה בעולם שלא י

היינו בשעה ששב ויורד ממדריגתו העליונה יהיה בקי מאד איך להתחזק ולהחזיק 
שני בקיאות אלו מוכרחים מאד למעמד ולא ליפול בדעתו מכל מה שעובר עליו, ו
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פול ממדריגתו הן בשעה שעולה אליו בדרך התשובה, כי אם לא, האדם עלול לי
יתברך, והן בשעה שיורד, כי בעלייה יכול לחשוב שכבר השיג את הכל, ויפסיק את 
עבודתו, ובירידה יכול לחשוב שכבר איבד את הכל, ויתייאש מעבודתו, אבל כשיש 
לו שני בקיאות הנ"ל אזי הוא הולך בדרך התשובה, ואין דבר שבעולם שימנע אותו 

 ליו יתברך באמת.מלהתקרב א
 

ות תיבוהנה רביז"ל מגלה לנו בתורה זו, שענין בקיאות בדרך הנ"ל מרומז בתוך 
בגימטריא  בק"י, וב' פעמים הוי"ה אלהי"םבגימטריא  בק"יבעצמם, כי  דר"ךו בק"י
, כי עיקר שלימות הדעת הוא למצוא אותו יתברך הן במדת החסד והן במדת דר"ך
בהוי"ה אהלל דבר, באלקים אהלל  (נ"ו )תהלים, בבחינת סי' ד'( )ליקוטי מוהר"ן חלק א'הדין 

הן כשמרגיש מדת חסדו וטובו יתברך, שהוא בחינת רצוא, והן  ,דבר, היינו
כשעובר עליו דינים וצמצומים שהוא בחינת ושוב, בכל פעם ימצא את השם 

נות יתברך, ויהלל ויברך לשמו יתברך ולא יהיה אצלו שום שינוי, ובאמת שני בחי
אלו צריכין הן בעלייה והן בירידה, כי גם בכל עלייה יש בחינת  הוי"ה אלהי"ם

הוי"ה אלהי"ם, כי לפעמים כשהוא עולה הוא מרגיש טובו וחסדו יתברך, ואיך 
שהקדוש ברוך הוא מקרב אותו לעבודתו, ולפעמים מרגיש צמצומים ודינים ואיך 

להשיג, וכן בבחינת ירידה יש שצריך ללחום בכל הכוחות להשיג כל נקודה שרוצה 
שני בחינות אלו, כי לפעמים מרגיש גם בתוך ירידתו איך שחסדו וטובו יתברך 
עדיין מסבבים אותו מכל צד, ולפעמים מרגיש תוקף הדינים והיסורין ונדמה לו 
שהכל חושך ואבוד חס ולשלום, ולכן יש פעמיים בחינות בק"י, שביחד עולים 

התשובה שהוא רצוא ושוב, עליה וירידה, בשניהם בגימטריא דר"ך, כי בדרך 
כי הוי"ה הוא האלהים אין עוד מלבדו, ולדעת שכל מה  )דברים ד'(צריכים לדעת 

לדרך  וכדי לזכות ,הם רק ממנו יתברך ,שעובר עליו, מכל הבחינות ומכל הצדדים
אזי בודאי יזכה להתקרב אליו יתברך  ,התשובה באמת, וכשיהיה חזק בהם מאד

 ולהכלל בו לגמרי. באמת
 

מקבלים על ידי  אתשעיקר בקיאות ז ,והנה מבואר מתוך דברי רביז"ל בתורה זו
תקרבות אל הצדיק, כי הצדיק מגלה לו איך להחזיק מעמד בכל מה שעובר הה

עליו בחיים, כי הצדיק בעצמו הוא כלול משני בחינות אלו של רצוא ושוב, כי הוא 
י כל בשמים ובארץ, ותרגומו דאחיד בשמיא למטה ולמעלה בפעם אחת, בבחינת כ

כלל שני בחינות אלו ביחד, כי הוא תמיד עולה ויורד, יוארעא, היינו שיודע איך ל
יורד ועולה, ואף פעם אינו נח מלהתקרב אליו יתברך, בבחינת מה שאמרו חמכינו 
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צדיקים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, כי  (ברכות ס"ד.)הקדושים 
 הרי הם תמיד עולים דרגא אחר דרגא בהשגות אלקותו יתברך, ולפני כל עלייה

צריכין ירידה, ולכן יש להם הבקיאות הזאת של רצוא ושוב, ואת בקיאות זאת 
מוסרים לכל נשמות ישראל, כי  הצדיק הוא איש אשר רוח בו, שיודע לילך נגד 

, וכל מה ר"ן חלק ב' סי' ח'()ליקוטי מוהרוחו של כל אחד ואחד, שזהו המנהיג האמיתי 
מקבלים ממנו את הבקיאות הזאת של רצוא ושוב, וזוכים  זהשמתקרבים אל צדיק 

להגיע אל מדריגות והשגות גבוהות בעבודת השם, ולכן אשרי מי שזוכה להתקרב 
 ,אל צדיק ומנהיג אמיתי, כי על ידו יזכה לכל טוב אמיתי ונצחי בזה ובבא לנצח

 אשרי לו ואשרי חלקו.
 

וקישר מוהרא"ש נ"י את ענין הנ"ל לפרשת השבוע בקשר נורא ונפלא מאד, כי הנה 
מצינו בפרשת השבוע את בקשת משה מאת השם יתברך על מנהיג אמיתי שינהיג 

ה הו"ייְַדֵּבר מֶׁשה ֶאל וַ  (כ"ז )במדברנשמות ישראל אחר הסתלקותו, וכמו שכתוב 
, ויש להבין ָּבָׂשר ִאיׁש ַעל ָהֵעָדה וגו' ת ְלָכלוֱאלֵהי ָהרּוח הוי"הד יְִפק, רֵלאמ

הכתוב בפסוק זה, שביקש משה רבינו תשובה מאת השם  "לאמר" מהו הלשון של
אבל  בשאר מקומות?כן מה שלא מצינו  יתברך כביכול על הבקשה שלו

על פי דברי רביז"ל הנ"ל מובן הענין מאד, כי משה רבינו ידע שמוכרח להישאר 
את נשמות ישראל בדרך התשובה הנ"ל, כי דרך התשובה  מנהיג בעולם שידריך

צריכה בקיאות עצומה שיכולה להימסר רק על ידי מנהיג וצדיק אמיתי שבקי בדרך 
ו בחייו לפני יזה בעצמו, והנה כשראה משה רבינו שאהרן אחיו הוריש גדולתו לבנ

שט את קח את אהרן ואת אלעזר בנו וגו' והפ )במדבר כ'(הסתלקותו, וכמו שכתוב 
אהרן את בגדיו והלבשתם את אלעזר בנו וגו', והוא בעצמו לא זכה לכך, לכן ביקש 
מאת השם יתברך שיחזיר לו תשובה מי יהיה המנהיג אחריו, שלא יעזוב אותם 

ר יֵֵצא ֲאׁשֶ באמצע הדרך כצאן אשר אין להם רועה, וזהו מה שביקש אחר כך, 
א ִתְהיֶה ֲעַדת יֹוִציֵאם ַוֲאֶׁשר יְִביֵאם ְולר א ִלְפנֵיֶהם ַוֲאׁשֶ ִלְפנֵיֶהם ַוֲאֶׁשר יָב

, זהו בחינת בקי ברצוא, "אשר יצא לפניהם", ֶעהואן ֲאֶׁשר ֵאין ָלֶהם רה ַּכּצהוי"
שיראה להם הדרך איך לצאת ממדריגתם הפחותה ולהגיע אל מעלות גדולות 

היינו בחינת בקי בשוב, איך  "ואשר יבא לפניהם"ורמות בעבודת ה', 
זיק מעמד בעת ביאת השמש, בשעה שאין רואים את אלקותו יתברך בדרך להח

להראות  ,גלוי, והאדם נמצא בבחינת ירידה, והמנהיג הזה יהיה להם לדוגמא חיה
אשר יצא לפניהם ואשר יבא " להם ענין בקי ברצוא ושוב הנ"ל, שזהו
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אחר , שהוא בעצמו יצא ויבא לפניהם ויורו להם את הדרך ילכו בה, ו"לפניהם
, כי זהו בחינת "ואשר יוציאם ואשר יביאם"כך נאמר עוד הפעם, 

הן בעלייה  הוי"ה אלהי"םפעמיים בק"י שיש בדר"ך התשובה, להכיר את בחינת 
הוי"ה והן בירידה, שזהו בחינת השם מלא שהזכיר משה רבינו בבקשתו יפקוד "

והן במדת הדין, הרוחות וגו', כי צריכין להכיר אותו יתברך הן במדת החסד  אלהי"
והן בעלייה והן בירידה, ולאחוז תמיד במדת התשובה, עד שיזכה להכלל בו 
יתברך, והשם יתברך יזכינו להיות מקורבים אל צדיקים אמיתיים שיורו לנו את 

, ונזכה לחזור בתשובה שלימה לפניו יתברך עדי נזכה להכלל בו הזה הדרך
 יתברך לגמרי מעתה ועד עולם אמן ואמן.

 

 
 
 

ה'תשס"אפנחס בוקר שבת קודש פרשת   

 
בשבת קודש בבוקר, בעת קידושא רבא, דיבר מוהרא"ש נ"י דיבורים נוראים 
ונפלאים מאד בסיפורי מעשיות של רביז"ל במעשה מבעל תפילה דף שס"ו עיין 

 שם.
 
 

ד ִלְמקֹומֹו ְלַחֵּדׁש ַוֲאנְַחנּו ֻּכָּלנּו לא ָהיִינּו ְּבָכל זֶה, ִּכי ָהיִינּו עֹוִלים ָּכל ֶאָחד ְוֶאחָ 
לא ָמָצאנּו אֹוָתם ֻּכָּלם ַּכַּנ"ל, ְוַגם ַהּיָד ַהּנַ"ל -ּכחֹו ַּכּנַ"ל, ּוְכֶׁשָחזְַרנּו ּוָבאנּו

נֱֶאְבָדה ָאז, ּוֵמָאז נְִתַּפּזְרּו ֻּכָּלנּו, ּוֵמָאז ֵאין ָאנָא יְכֹוִלים עֹוד ַלֲעלֹות ָּכל ֶאָחד 
חֹו, ִּכי ַאַחר ֶׁשּנְֶהַּפ� ְונְִתַּבְלֵּבל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ְונְֶחְלפּו ָּכל ְוֶאָחד ִלְמקֹומֹו ְלַחֵּדׁש ּכ

ֶאפ�ָׁשר ַעָּתה ַלֲעלֹות -ִמּיָם ְליַָּבָׁשה ְוכּו', ַּכּנַ"ל, ְּבַוַּדאי ִאי-ְמקֹומֹות ָהעֹוָלם
ּנּוי ּב�ְּדָרִכים ָהִראׁשֹונִים, ִּכי ַעָּתה ְצִריִכים ְּדָרִכים ֲאֵחִרים ְלִפי ִחּל ּוף ְוׁש�

ַהְּמקֹומֹות, ְוַעל ֵּכן לא ָהיִינּו יְכֹוִלים עֹוד ַלֲחזר ְוַלֲעלֹות ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִלְמקֹומֹו 
ֵּכן -ְלַחֵּדׁש ּכחֹו ַהּנַ"ל, ַא� ָהְרִׁשיָמה ֶׁשּנְִׁשָאר ֵאֶצל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִהיא ַּגם

ִּגּבֹור ֶׁשל ַהֶּמֶל� ַהּנַ"ל, הּוא ְּבַוַּדאי ִּגּבֹור ְּגדֹוָלה ְמאד, ְוִאם ַהִּגּבֹור ַהּזֶה הּוא הַ 
ְּתִפָּלה ְלָהֲאנִָׁשים ַהּנַ"ל( ְוֵהם ָׁשְמעּו ְּדָבָריו, -ָּגדֹול ְמאד )ָּכל זֶה ֵהִׁשיב ַהַּבַעל

ְּתִפּל�ה, ו�לא ִהִּניחּו אֹותֹו ֵליֵל� ֵמִאָּתם )ִּכי -ְוָתְמהּו ְמאד, ְוֶהֱחזִיקּו ֶאת ַהַּבַעל
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ְּתִפָּלה ֶהֵּכרּות -אּוַלי ַהִּגּבֹור ֶׁשָּבא ֲעֵליֶהם הּוא ַהִּגּבֹור ַהַּנ"ל, ֶׁשּיֵׁש ְלַהַּבַעל
 ִעּמֹו(.

 
ַוֲאנְַחנּו ֻּכָּלנּו לא ָהיִינּו ְּבָכל זֶה, פתח ואמר מוהרא"ש נ"י, רביז"ל ממשיך לספר, 

לא -ׁש ּכחֹו ַּכּנַ"ל, ּוְכֶׁשָחזְַרנּו ּוָבאנּוִּכי ָהיִינּו עֹוִלים ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִלְמקֹומֹו ְלַחּדֵ 
ָמָצאנּו אֹוָתם ֻּכָּלם ַּכּנַ"ל, ְוַגם ַהּיָד ַהּנַ"ל נֱֶאְבָדה ָאז, ּוֵמָאז ִנְתַּפּזְרּו ֻּכָּלנּו, ּוֵמָאז 
ֵאין ָאנּו יְכֹוִלים עֹוד ַלֲעלֹות ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִלְמקֹומֹו ְלַחֵּדׁש ּכחֹו, ִּכי ַאַחר 

ִמּיָם ְליַָּבָׁשה ְוכּו', -ְהַּפ� ְונְִתַּבְלֵּבל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ְונְֶחְלפּו ָּכל ְמקֹומֹות ָהעֹוָלםֶׁשּנֶ
ֶאְפָׁשר ַעָּתה ַלֲעלֹות ַּבְּדָרִכים ָהִראׁשֹונִים, ִּכי ַעָּתה ְצִריִכים -ַּכּנַ"ל, ְּבַוַּדאי ִאי

ֹומֹות, ְוַעל ֵּכן לא ָהיִינּו יְכֹוִלים עֹוד ַלֲחזר ְּדָרִכים ֲאֵחִרים ְלִפי ִחּלּוף ְוִׁשּנּוי ַהְּמק
כי בוודאי כשהיה עולם על  ְוַלֲעלֹות ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִלְמקֹומֹו ְלַחֵּדׁש ּכחֹו ַהּנַ"ל,

תיקונו, והיה גילוי שכינתו יתברך שכיח בין בריותיו, היו כמה מיני דרכים להתקרב 
תו ויגיעתו וטרחתו בעבודת השם אל השם יתברך, וכל צדיק וצדיק כפי עבוד

יתברך זכה להשיג מה שהשיג, אבל אחר שנהפך ונתבלבל העולם כולו, ונחלפו כל 
עולם הפוך ראיתי, עליונים  (פסחים נ.)המקומות, ונתקיימו דברי חכמינו הקדושים 
מאן דאיהו רב איהו זעיר,  (חיי שרה ריש)למטה ותחתונים למעלה, וכן איתא בזוהר 

כל ונסתלק השכינה מבין הבריות, וכמו הזעיר איהו רב, אזי נתבלבל  מאן דאיהו
בתחילה קודם שחטאו ישראל,  (ג: )סוטהשאמרו חכמינו הקדושים 

כיון שחטאו  ,וכו' היתה שכינה שורה עם כל אחד ואחד
ולכן כבר צריכים דרכים אחרים לפי חילוף ושינוי  נסתלקה שכינה מהם,

לינו, והנה ריחם השם יתברך על בריותיו, ושלח את השכינה א המקומות, להוריד
להם הצדיק האמת שיודע להלוך נגד רוחו של כל אחד ואחד, ולתת לכל אחד 
עצות והדרכות ישרות להתקרב אליו יתברך, ולכן עכשיו שכבר יש הצדיק האמת 
בעולם, אי אפשר להתקרב אל השם יתברך באמת בלעדו, וכמו שאמר רביז"ל 

, שקודם שנמצא הצדיק האמת בעולם, יכולים להתקרב "ן סי' רצ"ט()חיי מוהרבפירוש 
להשם יתברך מעצמו, אבל אחר שכבר נמצא הצדיק האמת בעולם, אי אפשר 

 להתקרב להשם יתברך באמת בשום אופן כי אם כשזוכין להתקרב אליו, עיין שם. 
 

כי אצל כל  ֵּכן ְּגדֹוָלה ְמאד, -ַא� ָהְרִׁשיָמה ֶׁשּנְִׁשָאר ֵאֶצל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִהיא ַּגם
אחד ואחד בוודאי נשאר רשימו דקדושה ממה שראה נשמתו בעולם בעליון לפני 

שבשעה שהתינוק נתון  (ל: )נדהשירדה לזה העולם, וכמו שאמרו חכמינו הקדושים 
במעי אמו לומדים עמה כל התורה כולה, ואחר כך כשיצא לאויר העולם בא מלאך 
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אם עתיד  ,ספרים הקדושיםשואלים הוח את הכל, וסטרו על פיו ושוכ
ומתרצים, כי  עמו בתחילה?למה צריכים ללמוד  לשכוח את הכל,

על ידי שלמד פעם הרי נשאר אצלו הרשימו ממה שלמד, ואחר כך כשילמד מחדש 
והכל בכח הרשימו הזאת, ולכן אמרו  ,עוד הפעם יוחזר לו כל ההשגות אלו

רשימו של הקדושה שעל ידם בוודאי יש האצלם אנשי המלך שעל כל פנים נשאר 
 להם תקוה טובה למצוא את המלך וכל אנשיו.

 
ְוִאם ַהִּגּבֹור ַהּזֶה הּוא ַהִּגּבֹור ֶׁשל ַהֶּמֶל� ַהּנַ"ל, הּוא ְּבַוַּדאי ִּגּבֹור ָּגדֹול ְמאד )ָּכל 

המלך, שהוא הגיבור כי הגיבור של ְּתִפָּלה ְלָהֲאנִָׁשים ַהּנַ"ל(, -זֶה ֵהִׁשיב ַהַּבַעל
איזהו גבור הכובש את יצרו, הוא  (ד')אבות האמיתי, שעליו אמרו חכמינו הקדושים 

בוודאי גיבור גדול מאד, וכל הכסף והעשירות של אנשי המדינה של עשירות אינו 
נחשב בעיניו לכלום, כי הוא מוכן ומזומן למסור נפשו ומאודו בכל עת ורגע על 

בר בשלהובין דרחימותא לקדש את שמו יתברך ברבים, קדושת שמו יתברך, ולהתג
ועשיר יענה  )משלי י"ח(ולכן הוא גיבור גדול מאד, וכל העזות של העשירים בבחינת 

 טלים מלפניו לגמרי.בנופלים ונת ,עזות
 

כי סוף כל סוף הדיבורים שדיבר עמהם הבעל  ְוֵהם ָׁשְמעּו ְּדָבָריו, ְוָתְמהּו ְמאד,
הם, וכדרך כל דיבור של אמונה, שסוף כל סוף עושה את תפילה נכנסו באזני

הפעולה שלו, ואף על פי שבתחילה אין רואים כלום, ונדמה כאילו כל הדיבורים 
 באונופלים על אזניים חרשים, אבל לבסוף הם עושים הפעולה שלהם, וכמ

שאפילו אם ירדו טפות מים על אבן חזק, לבסוף במים ינקוב את האבן ויעשה חור 
כו, ולכן הוא מצוה גדולה מאד לדבר דיבורי אמונה ויראת שמים עם כל בתו

מיודעיו מכיריו, כי לבסוף בודאי הדיבורים עושים רושם לטובה, ויצא מהם תכלית 
 ותועלת גדול מאד.

 
ָּבא ְּתִפָּלה, ְולא ִהִּניחּו אֹותֹו ֵליֵל� ֵמִאָּתם )ִּכי אּוַלי ַהִּגּבֹור ׁשֶ -ְוֶהֱחזִיקּו ֶאת ַהַּבַעל

, כי התחילו אנשי ְּתִפָּלה ֶהֵּכרּות ִעּמֹו(-ֲעֵליֶהם הּוא ַהִּגּבֹור ַהַּנ"ל, ֶׁשּיֵׁש ְלַהַּבַעל
המדינה של עשירות להבין איך שאין שום עצה להנצל ממדת הגבורה, אלא על ידי 
הבעל תפילה ועצותיו האמיתיות, שעיקרם הוא תפלה ובקשה אל השם יתברך, כי 

רח אליו יתברך בתפילה והתבודדות, ומפרש כל שיחתו לפניו על ידי שאדם בו
רי, על ידי זה זוכה יתברך שיומתק מעליו כל הדינים וינצל ממדת הדין והגבורה לגמ

ה' ונמשכים עליו רחמים וחסדים גמורים, והשם יתברך יזכינו  לראות בישועת
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לעסוק בתפילה והתבודדות תמיד, עדי נזכה להמתיק מעל עצמינו כל הדינים 
 והגבורות, ונזכה לראות בישועתן של ישראל במהרה בימינו אמן ואמן. 

 
 
 ה'תשס"אפנחס סעודה שלישית פרשת 

 
דיבר מוהרא"ש נ"י דיבורים נוראים בסעודה שלישית, סעודת רעווא דרעווין, 

ונפלאים מאד על פי דברי רביז"ל בליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' ל', המדבר ממדת 
 הצמצום שיש בעבודת השם יתברך, עיין שם.

 
פתח ואמר מוהרא"ש נ"י, רביז"ל אומר )מוהרא"ש נ"י חזר בקיצור על כמה נקודות 

יְֵדי -ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהִּׂשיג ִּכי ִאם ַעלַהָּׂשגֹות ֱאלקּות,  שבתורה זו של רביז"ל(,
ִצְמצּוִמים ַרִּבים מעילה לעלול, משכל עליון לשכל תחתון, כמו ׁשֶָאנָא רֹוִאים 
ְּבחּוׁש, ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַהִּׂשיג ֵׂשֶכל ָּגדֹול, ִּכי ִאם ַעל יְֵדי ִהְתַלְּבׁשּות ַּבֵּׂשֶכל 

רֹוֶצה ְלַהְסִּביר ֵׂשֶכל ָּגדֹול ְלַהַּתְלִמיד, הּוא ָצִרי� ַהַּתְחּתֹון, ְּכמֹו ַהְמַלֵּמד ְּכׁשֶ 
ְלַהְלִּביׁש אֹותֹו ְּבֵׂשֶכל ַּתְחּתֹון ְוָקָטן, ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ַהַּתְלִמיד ַלֲהִבינֹו ְּדה�יְנּו ֶׁשהּוא 

ִחָּלה, ְּכֵדי ַלֲהִבינֹו ַמִּציַע לֹו ִמְּתִחָּלה ַהַהְקָּדמֹות ְוִׂשְכִלּיֹות ְקַטִּנים ֶׁשְּמַסֵּבב לֹו ּתְ 
ַעל יְֵדי זֶה ַהְמֻכָּון, ֶׁשהּוא ֵׂשֶכל ֶעְליֹון ְוָגדֹול, ְוָצִרי� ָּכל ֶאָחד ְלַבֵּקׁש ְמאד 
ְמַלֵּמד ָהגּון ָּכזֶה, ֶׁשּיּוַכל ְלַהְסִּביר ּוְלָהִבין אֹותֹו ֵׂשֶכל ֶעְליֹון ְוָגדֹול ָּכזֶה, ְּדַהיְנּו 

ִרי� ָלזֶה ַרִּבי ָּגדֹול ְמאד ְמאד, ֶׁשּיּוַכל ְלַהְסִּביר ֵׂשֶכל ָּגדֹול ַהָּׂשגֹות ֱאלקּות ִּכי צָ 
ָּכזֶה, ַעל יְֵדי ַהֵּׂשֶכל ַהַּתְחּתֹון ַּכּנַ"ל, ְּכֵדי ֶׁשּיּוְכלּו ַהְּקַטּנִים ַלֲהִבינֹו ְוָכל ַמה 

ָצִרי� ַרִּבי ָּגדֹול ְּביֹוֵתר, ֶּׁשהּוא ָקָטן ְּביֹוֵתר, ּוְמֻרָחק ְּביֹוֵתר ֵמַהֵּׁשם יְִתָּבַר�, הּוא 
ְּכמֹו ֶׁשָּמִצינּו ְּבע�ת ֶׁשָהיּו יְִׂשָרֵאל ְּבַמְדֵרָגה ְקַטּנָה ְמאד, ְּדַהיְנּו ְּבִמְצַריִם, ֶׁשָהיּו 
ְמֻׁשָּקִעים ְּבמ"ט ַׁשֲעֵרי ֻטְמָאה, ָהיּו ְצִריִכים ַרִּבי ּג�דֹול ּוְמַלֵּמד ָּגדֹול ְונֹוָרא 

מֶׁשה ַרֵּבנּו, ָעָליו ַהָּׁשלֹום, ִּכי ּכ�ל ַמה ֶׁשהּוא ָקָטן ּוְמֻרָחק ְּביֹוֵתר,  ְמאד, ְּדַהיְנּו
ָצִרי� ְמַלֵּמד ָּגדֹול ְּביֹוֵתר ֶׁשּיְִהיֶה ֻאָּמן ָּכזֶה, ֶׁשּיּוַכל ְלַהְלִּביׁש ֵׂשֶכל ֶעְליֹון ָּכֶזה, 

ְּכמֹותֹו, ִּכי ָּכל ַמה ֶּׁשַהחֹוֶלה נֱֶחֶלה ְּדַהיְנּו ַהָּׂשָגתֹו יְִתָּבַר� ְׁשמֹו, ְלָקָטן ּוְמֻרָחק 
ְּביֹוֵתר, ָצִרי� רֹוֵפא ָּגדֹול ְּביֹוֵתר, ַעל ֵּכן ֵאין ְלָהָאָדם לֹוַמר: ַּדי ִלי ִאם ֶאְהיֶה 
ְמקָרב ֵאֶצל ִאיׁש ִנְכָּבד ִויֵרא ה', ַאף, ֶׁשֵאינֹו ֻמְפָלג ְּבַמֲעָלה, ִּכי ַהְלַואי ֶׁשֶאְהיֶה 

ּו, ַאל יאַמר ֵּכן, ִּכי ַאְּדַרָּבא, ְּכִפי ַמה ֶּׁשּיֵַדע ֱאינָׁש ְּבַנְפֵׁשּה ּגֶדל ִמּקֶדם ָּכמה
ְּפִחיתּותֹו ְוגֶדל ִרחּוקֹו ֶׁשּנְִרַחק ְמאד ֵמַהֵּׁשם יְִתָּבַר�, ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְּכִפי ַמה 

ֶׁשהּוא ְמֻרָחק ְּביֹוֵתר, ָצִרי�  ֶּׁשּיֹוֵדַע ְּבנְַפׁשֹו, ּוְכמֹו ֵכן ָּכל ַמה ֶּׁשּיֹוֵדַע ְּבַעְצמֹו



 - 8 - 

 8 

ְלַבֵּקׁש ְלנְַפׁשֹו רֹוֵפא ָּגדֹול ְמאד ְמאד, ַהָּגדֹול ְּבַמֲעָלה ְּביֹוֵתר, ְּדַהיְנּו ֶׁשּיֲַחזִיר 
ִויַבֵּקׁש ָּתִמיד ִלְזּכֹות ְלִהְתָקֵרב ְלָהַרִּבי ַהָּגדֹול ְמאד ְמאד ַּכּנַ"ל ִּכי ָּכל ַמה ֶּׁשהּוא 

 ר, ָצִרי� ְמַלֵּמד ָּגדֹול ְּביֹוֵתר ַּכּנַ"ל:ָקָטן ְּביֹותֵ 
 

והסביר מוהרא"ש נ"י, כי הנה עיקר עבודת האדם בזה העולם להשיג השגות 
אלקותו יתברך, דהיינו להכיר אותו יתברך מכל פרטי הבריאה, וכל מה שעובר 

הן לטוב הן להיפוך, בכל דבר ימצא את אלקותו יתברך, כי באמת  ,עליו בחיים
מדבר הם כולם לבושים לגבי האור אין סוף ברוך הוא, ואלקותו וצומח חי  דומם

עיניו אינו זוכה בתחילה  עוורוןיתברך גנוז בתוך כל פרט מהם, רק האדם מחמת 
לראות כל זה, ונדמה לו כאילו עולם כמנהגו נוהג, ויש טבע מקרה ומזל, והכל 

ואינו יודע איך  נסתר ומכוסה ממנו, וכל זה מחמת שחסר לו מדת הצמצום,
לצמצם שכלו להשיג השגות אלוקתו יתברך, ולכן הכל אצלו בבחינת ריבוי אור, 
שמסמא את עיניו לגמרי, וכדוגמת ריבוי שמן שגורם כיבוי הנר, כי היה רוצה מיד 
לראות אלקותו יתברך מכל הבריאה כולה, וכל דבר ילך לו בקל כפי רצונו, ובדרך 

בר זה בלתי אפשר, כי הקדוש ברוך הוא רוצה זה יתקרב אליו יתברך, אבל ד
שימצא האדם אותו בכל מה שעובר עליו, הן במדת החסד והן במדת הדין, ולכן 

מוכרח לצמצם אצל שכלו השגות אלקות, ולמצוא אלקותו יתברך גם  אדםה
ַהָּׂשגֹות בתוך הצרות והיסורים שעוברים עליו, שזהו התחלת דברי רביז"ל כאן "

היינו כשיעבר על  "יְֵדי ִצְמצּוִמים ַרִּבים-ֶאְפָׁשר ְלַהִּׂשיג ִּכי ִאם ַעלֱאלקּות, ִאי 
האדם מה שיעבור, קטנות וצמצומים שונים, ויחזיק מעמד וימצא גם בהם אלקותו 

 באמת. זכה להשיג השגות אלקותו יתברךי יתברך, אזי
 

ד מלמד טוב שיכול להורישכל כזאת, מוכרחים להתקרב לרבי ואבל לזכות ל
השגות גבוהות כאלו לתוך שכלו הקטן, שאפילו במדריגתו הפחותה יתחיל להבין 
איך שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל דבר, וכל מה שהוא מרגיש עצמו קטן ביותר, 
ומרוחק ביותר מהשם יתברך, הוא צריך רבי גדול ביותר, שיכול להכניס בו השגות 

ד וירא ה' והלואי שאהיה אלו, ולא יאמר די לי אם אהיה מקורב אצל איש נכב
מקודם כמותו, כי כפי עוצם ריחוקו, לא יספיק לו איש כזה להכניס בו השגות 
אלקות, וכמו בגשמיות כשאדם חולה בחולי גדול רחמנא ליצלן, לא יאמר שימסור 

עצמו אל רופא פשוט שגם כן יודע רפואות והלואי שהרפואות שלו יעזור לו,  את
א הגדול ביותר, שהוא מומחה גדול מאד, כולי האי רק אדרבה מבקש ומחפש הרופ

ואולי שיכול לרפאות אותו מחולאתו, וכן הוא ברוחניות, שכל מה שאדם מרגיש 
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עצמו מרוחק ביותר מן השם יתברך, כן צריך לקרב עצמו אל הצדיק היותר גדול 
במעלה, שיכול להכניס בו השגות אלקות וירפא את נפשו מתחלואיה, ויביא אותו 

 דביקות אמיתי בו יתברך.אל 
ורבי ומנהיג כזה היה משה רבינו עליו השלום, שהיה יכול להכניס השגות אלקות 
בישראל, גם בעת שהיו במצרים והיו במדריגה פחותה מאד משוקעים במ"ט שערי 
טומאה, וגם שם היה משה רבינו יכול להכניס בהם השגות אלקות, עד שראתה 

ל בן בוזי ושאר כל הנביאים, כי זה דוגמת שפחה על הים מה שלא ראה יחזקא
בהתלמידים הכי חלשים, כי בודאי  אפילו מלמד טוב, שיכול להכניס הלימוד

כשמלמד מכניס לימודו בתלמידים טובים אין לו במה להתפאר, כי הלא תלמידים 
אלו תמיד ידעו את לימודם, עיקר המבחן של מלמד טוב הוא במה שפועל אצל 

הלימוד, וגם הם ידעו  תפשוטים, שאם גם בהם יכול להכניס אתלמידים חלושים ו
ולכן על האדם לחפש ולבקש מלמד טוב באמת,  שהואכפי מדריגתם, זהו סימן 

רבי ומנהיג אמיתי כזה שיכול להכניס בו השגות אלקות, ואז בוודאי יזכה על ידו 
 למדריגות והשגות גבוהות מאד.

 
בת היתה לו לאברהם אבינו  )ב"ב ט"ז:(ינת ואומר רביז"ל בהמשך תורה זו, שזה בח

ובכל שמה, כי בת מרמזת על הצמצום ועל השכל תחתון וקטן שבא לפני השכל 
הביאו בני מרחוק ובנותי  )מנחות ק"י(העליון וגדול, וכמו שאמרו חכמינו הקדושים 

מקצה הארץ, בני אלו גליות שבבבל שדעתן מיושבת כבנים, בנותי, אלו גליות 
צות שדעתן אינן מיושבת כבנות, נמצא שבנים הם בחינת דעת שבשאר אר

בשם בת, כי זהו בחינת  המיושבת, ובנות הם בחינת דעת שאינה מיושבת, ונקרא
הבת עין, שהיא השחור שבעין, שעל ידה עיקר כוח הראות, כי הבת עין מצמצם 

היא  את הדבר העומד לפניו, עד שיכול בעין קטן כזה לראות הר גדול, נמצא שבת
כח הצמצום, ולכן היא בחינת דעת שאינה מיושבת, כי עדיין לא הגיע אל השכל 
עליון וגדול להשיג השגות אלקות, ועדיין אין דעתו מיושבת כל כך, כי עובר עליו 
קטנות וצמצומים, אבל לבסוף כשזוכה להחזיק מעמד בתוך צמצומים אלו, הוא 

להשיג השגות אלקות באמת, ולכן זוכה להגיע אל בחינת בן שהוא דעת מיושבת, ו
בת תחילה סימן יפה לבנים, כי דייקא על ידי שיש  )ב"ב קמ"א(אמרו חכמינו הקדושים 

לו בת תחילה, ומקדים את מדת הצמצום, על ידי זה יכול לזכות אחר כך לבחינת 
בן שהיא דעת מיושבת ולהשיג ההשגות הכי גבוהות, ולכן גם אצל אברהם אבינו 

שמה, שבה היה נכלל הכל, כי דייקא על ידי שמקדימים את הבת  היה בת, ובכל
והצמצום, על ידי זוכין אחר כך לכל טוב אמיתי ונצחי, ולכן אשרי הזוכה להתקרב 
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למד אותו דרך אמיתי לאלו, ו השגותאל רבי ומנהיג אמיתי שיכול להכניס בו 
יזכה לרב טוב  בחיים איך להחזיק מעמד בכל מה שעובר עליו בחיים, כי על ידי זה

הגנוז והצפון, ולבא אל השגות גבוהות בהשגות אלקותו יתברך, אשרי לו ואשרי 
 חלקו.

וקישר מוהרא"ש נ"י את ענין הנ"ל לפרשת השבוע בקשר נורא ונפלא מאד, כי 
מצינו בפרשת השבוע את ענין בנות צלפחד שביקשו חלק בארץ ישראל מחמת 

ותקרבנה בנות צלפחד וגו' ותעמודנה  ר כ"ז()במדבשלא היה לאביהם בן, וכמו שכתוב 
לפני משה וגו' לאמר, אבינו מת במדבר והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על ה' 
בעדת קרח כח בחטאו מת ובנים לא היו לו, למה יגרע שם אבינו מתוך משפחתו 

והוא "ויש להבין למה הקדימו בנות צלפחד את הקדמה זאת בבקשתם,  ,'וגו
ולמה זה  "העדה הנועדים על ה' בעדת קרח וגו'לא היה בתוך 

חיזק את טענתן שמגיע להן מחמת זה חלק בארץ ישראל? אבל על פי דברי רביז"ל 
מובן הענין מאד בטוב טעם ודעת, כי הנה בנות צלפחד חיבבו מאד את הארץ, 

בחינת השכל עליון וגבוה  ,וידעו שבארץ ישראל גנוז קדושה גדולה וגבוה מאד
להשיג על ידה השגות אלקות, כי היא ארץ אשר ה' אלקיך דורש אותה שיכולים 

, ולכן כשראו )דברים י"א( תמיד עיני ה' אלהיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה
שאביהם מת במדבר בלא בנים, והניח רק בנות, הבינו שהוא לא זכה להגיע אל 

דעתן אינם עליון הזה, ונשאר עדיין בבחינת גליות שבשאר ארצות, שההשכל 
מיושבות כבנות, והנה אם חס ושלום היה אביהם גם חולק על משה רבינו בעדת 
קרח, אזי לא היה להם שום טענה, כי כבר פגם בהתקרבות אל הרבי והמלמד 
אמיתי שיכול להכניס בהם השגות אלוקות, ואין להם מה לתבוע בשבילו, אבל מיד 

, ולא "דים על ה' בעדת קרחהוא לא היה בתוך העדה הנוע"ושביררו דבריהם, 
חלק חס ושלום על משה רבינו, רק בחטאו הפרטי מת, אם כן אנחנו יכולין 
להמשיך זכרו ונחלתו, ולמלאות מה שחיסר לו, ועל כן אמרו חכמינו הקדושים 

בנות צלפחד חכמניות היו, כי הם הבינו שאביהם היה חסר  (מובא בפירש"י פסוק ד')
בבא )וא השגת החכמה והשכל העליון, בחינת שה ,השגת קדושת ארץ ישראל

אוירא דארץ ישראל מחכים, ולכן הן ביקשו למלאות חסרונו, ולבסוף  (בתרא קנ"ח:
כתיב עם נו"ן רבתי,  "משפטן", ותיבת ויקרב משה את משפטן לפני ה' ,כתיב

הנוגע  ,המרמז על נו"ן שערי בינה כמובא, כי היתה שאלתן שאלה גבוה מאד
העלונים של חכמה ובינה, ומשה רבינו שהוא המלמד האמיתי  להשגת המוחין

קישר את כל דבריהם אל הקדוש ברוך הוא, ושאל את שאלתן, ועל זה בא 
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, כן בנות צלפחד דוברות נתן תתן להם אחוזת נחלה בתוך אחי אביהםהתשובה, 
אם השתדל האדם להוליד ילדים, ולא זכה שונתגלתה פרשת נחלת הבת על ידם, 

אלא לבחינת בת, גם הבת יכול להמשיך את זכרו אחריו, וסוף כל סוף יזכה להגיע 
 להמשיך תיקון המוחין על ידי המשכת דורותיו אחריו.

 
מה היה חטאו של  )מובא בדברי רש"י פסוק ג'(וזהו המחלוקת בדברי חכמינו הקדושים 

יה, צלפחד, רבי עקיבא אומר מקושש עצים היה, רבי שמעון אומר מן המעפילים ה
ויש לומר שאלו ואלו דברי אלהים חיים ומר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי, כי 

שהיה צלפחד צריך להשלים  ,ענין שני פגמים הנ"ל הם ענין של חסרון הצמצום
בעצמו לפני שמגיע לבחינת בן שהם השגות אלקות, כי ענין מקושש עצים מבואר 

החיים ובין עץ הדעת טוב ורע, כי בין עץ  ובשהוא עירב )פרשת שלח(בזוהר הקדוש 
א ענין דביקות אל הקדוש ברוך הוא והאדם נברא בכדי לאכול מעץ החיים שה

כי אשא אל שמים ידי ואמרתי חי אנכי  )דברים ל"ב( וביטל אל האין סוף, בבחינת
לעולם, שמיד שאדם מרים ידיו להקדוש ברוך הוא ומוסר עצמו לגמרי בידו של 

נכלל בחי החיים, והוא חי לעולם, מה שאין כן העץ הדעת  הקדוש ברוך הוא, הוא
בין טוב ורע, שאדם עושה פירוד והבדל בין הטוב  ובורע הוא כבר עירב טוב

והרע, ובשעה שטוב לו הוא יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא, אבל כשרע לו 
קשה לו לעבוד את הקדוש ברוך הוא, ובאמת זהו עיקר חסרון הצמצום הנ"ל, כי 

גות אלקות אי אפשר לקבל אלא על ידי צמצומים רבים, שאדם ילמד איך הש
להחזיק מעמד בתוך כל הקטנות והצמצוצים שעוברים עליו, ואז יכול אחר כך 
לקבל השגות אלקות בשלימות, אבל בלי הצמצום הזה אי אפשר להגיע להשגות 

לים להגיע אלקות באמת, ולכן רק אם נמנעים מלאכול מן העץ הדעת טוב ורע, יכו
 ובלעולם, ולכן צלפחד שעשה עירב ולחיותאל העץ החיים ולאכול ממנו 

ובילבול בין שני עצים אלו, בבחינת מקושש עצים ביום השבת, פגם בענין זה, 
בת, תלת גוונין דעינא ובת -והפגם שלו נגע לשבת ביותר, כי שבת הוא בחינת ש

לראות האלקות שבכל  ,כלות עליון, כי בשבת קודש זוכין להסת)כמובא בתיקונים(עין 
ראו כי ה' נתן לכם השבת, ולכן אז זוכין לצמצום הקדוש,  )שמות ט"ז(דבר בבחינת 

שהוא תיקון הבת עין, ואחר כך זוכין לנחלה בלי מצרים, שהם השגות אלקות 
כל המענג את  (קי"ח.)שבת במדריגה גבוה מאד, וכמו שאמרו חכמינו הקדושים 

אז תתענג על ה' וגו', שהוא  )ישעיה נ"ח(לי מצרים, שנאמר השבת זוכה לנחלה ב
 להתענג על נועם זיו השכינה, אשרי הזוכה לשבת כזו.
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שצלפחד מן המעפילים היו, כי אחר שפגמו בחטא  ,וזהו גם שיטת רבי שמעון
המרגלים ומיאנו בקדושת ארץ ישראל, נצטוו מפי הקדוש ברוך הוא לא לדחוק את 

שראל, כי מאחר שפגמו בקדושת ארץ ישראל, כבר לא היה השעה ליכנס לארץ י
להם הצמצום הקדוש שהיו צריכין לקבל בהם את המוחין של ארץ ישראל, ולכן 
נצטוו להתמהמה במדבר עד עת בא דברו ליכנס לארץ ישראל, אבל צלפחד היה 

ורצו דווקא לעלות אז לארץ ישראל, וזה היה גם  ,מן המעפילים שדחו את השעה
ם חסרון הצמצום, שרצה לעלות אל השגות גבוהות בלי הקדמת הצמצום כן פג

מלפניו, ולכן מת בלא בנים, כי לא הגיע אל השגת בחינת בן שהוא דעת מיושבת, 
רצו לתקן פגם אביהם, ולכן ביקשו חלק בארץ ישראל ו אבל בנותיו היו חכמניות

ברוך הוא על בעתו ובזמנו בשעה שהיו מוכנים ליכנס בתוכה, והסכים הקדוש 
לשם שמים ורצו לתקן  את הארץ , שעל ידי רצונן וכיסופן הטוב, שחיבבוןידיה

 לא היה בתוך העדה הנועדים על ה' בעדת קרח"ו" המוחין שנפגמו על ידי אביהם
ולא פגם בכבוד הרבי והמנהיג של הדור שהוא משה רבינו עליו השלום, זכו לגלות 

מוחין חדשים וגבוהים לתקן חטא  תבאמוהמשיכו  ,פרשת ירושת הבת בתורה
אביהם, והקדוש ברוך הוא יזכינו להיות מקורבים אל צדיקים אמיתיים שיכניסו בנו 
את הצמצום הקדוש שנוכל להשיג השגות אלקות על ידיהם, ונזכה להתדבק בו 

 יתברך באמת ובתמים כל ימי חיינו מעתה ועד עולם אמן ואמן.    
    


