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כיצד אפשר להגיע לדביקות מתוך מלאכות העולם

מי שיש בו ג' דברים הללו מתלמידיו של אברהם במשנה 
נפש  נמוכה  רוח  טובה  עין  השלום,  עליו  אבינו 
כו'  תלמידיו  בין  מה  כ'  הרשע,  בלעם  ולהיפוך  כו'  שפלה 
לעולם  ונוחלין  הזה  בעולם  אוכלין  אבינו  אברהם  תלמידי 
הבא שנאמר להנחיל אוהבי יש, ותלמידי בלעם הרשע יורשין 
גיהנם ויורדין לבאר שחת כו', ומהו שם 'תלמידי בלעם', כי 
גבוהה  ורוח  רעה  עין  הללו  רעות  ומדות  ממנו,  נלמד  מה 
הרשעים  גם  כי  אך  לימוד,  בלי  שוטה  כל  למצוא  יוכל  כו' 
מכניעים עצמם והרי אמר אם יתן לי כו' מלא ביתו כו' לא 
אוכל לעבור כו' ומזה עצמו נלמד שהיה נפש רחבה, כי זה 
נחשב אצלו לחשיבות להקב"ה מה שהוא מכניע עצמו אף 
שהוא חשוב מאוד, וכל ההכנעה שלו רק כדי לבוא למדריגה 
מה להתגאות אחר כך, וזהו שכתוב "נופל וגלוי עינים", שעל 
ידי ההכנעה בא למדריגתו, אבל הצדיקים נפש שפלה, שאין 
מבקשים רק להיות דבוק בחי החיים לידע שאין חיות לשום 
דבוק  יהיה  פעולה  וכל  החוצב,  ביד  כגרזן  ה'  כח  רק  בריה 
בכח הפנימיות, ומסיים "מה בין תלמידיו" כו', ופירש הבעל 
לעולם  "'נוחלין'  עצמו  ובזה  הזה"  בעולם  "אוכלין  טוב  שם 
הבא", מלשון נחל שממשיכים חיות השם יתברך גם לעולם 
הזה עיין שם, כי באמת עולם הזה דומה לפרוזדור, כי עולם 
הבא למעלה מהשגה, ואיך יוכל אדם לגשת לזה, רק על ידי 

עניני  לו  שיתגלו  זוכה  להקדושה  הזה  עולם  עניני  שמקרב 
הזה  עולם  בזה,  זה  תלוין  העולמות  אלו  ב'  כי  הבא,  עולם 
נעלם הקדושה על ידי התאוות וקליפות, ועולם הבא נעלם 
בו על ידי שמאין תמצא ונעלמת מכל, אך מי שמוציא הארה 
הגנוזה בתוך ההעלם שבעולם הזה זוכה שיתגלה לו ההעלם 
שבעולם הבא גם כן, וזהו שכתוב להנחיל לאוהבי יש שזוכה 
לראות בבחינת אין כאילו היה ממשות, ]וזה כל ענין הבריאה 
יש מאין, שמקודם היה רק אין, והשם יתברך על ידי העשרה 
מאמרות שבתורה ברא העולם, באורייתא ברא קודשא בריך 
היא עלמא, שפנימיות העולם הוא בחינת אין באמת כנ"ל[, 
וזהו שעולם הזה כפרוזדור כו' וזה לימד אברהם אבינו עליו 
השלום להמשיך כל העשיה אחר חיות הפנימיות וממילא עין 

טובה כו'שהכל כח השם יתברך בלבד.

וזהו ולהיפוך  גיאות,  לצורך  הכנעה  שאף  הרשע,  בלעם 
מדריגה  לו  להיות  עבדין,  לגרמייהו  שכתוב 
והתנשאות, ועל ידי זה יורש גיהנום, גם כן היפוך הנ"ל, שאף 
שהיה לו קצת מדרגה בקדושה שהרי היה נביא, רק על ידי 
שהמשיך החטאים בתוך קצת מעשים טובים שהיו לו, על ידי 

זה הכניס הרע לתוך הטוב ויורש גיהנום כנ"ל.

במשנה מי שיש בו ג' דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו עליו השלום, עין טובה רוח נמוכה 

נפש שפלה כו' ולהיפוך בלעם הרשע כ' מה בין תלמידיו כו' תלמידי אברהם אבינו אוכלין בעולם 

הזה ונוחלין לעולם הבא, שנאמר להנחיל אוהבי יש, ותלמידי בלעם הרשע יורשין גיהנם ויורדין 

לבאר שחת, וקשה, מהו שם 'תלמידי בלעם', כי מה נלמד ממנו, ומדות רעות הללו עין רעה ורוח 

גבוהה כו' יוכל למצוא כל שוטה בלי לימוד, ]כי המידות הללו אינן באות על ידי חכמה והיצר הרע הוא 

המלמד אותם[.

אך כי גם הרשעים מכניעים עצמם, והרי אמר ִאם ִיֶתן ִלי כו' ְמׁלא ביֵּתוׁ כו' ׁלא אּוַכל ַלֲעבוׁר כו' ֶאת 

בתוך  ומזה עצמו נלמד שהיה נפש רחבה,  י ה' אלוקי, שלכאורה היה זה נראה כהכנעה לפני הקב"ה,  פִּ

ההכנעה עצמה טמונין גאוה ותאוה, כי זה נחשב אצלו לחשיבות להקב"ה מה שהוא מכניע עצמו אף 

שהוא חשוב מאוד, הוא חושב לעצמו בשעת ההכנעה, כמה חשוב אני בכך שאני מכניע את עצמי להקב"ה 

אע"פ שאני חשוב מאוד, נמצא שההכנעה היא עצמה הגאוה )דורעך געקנייט מיט גאוה(, וכל ההכנעה שלו רק 

הכנעה כדי 
להתגאות 
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כדי לבוא למדריגה מה להתגאות אחר כך, לא רק שההכנעה מלאה בגאוה, אלא גם פירור ההכנעה שבו 

הוא גם כדי שיוכל אח"כ לבוא לגאוה, וזהו שכתוב )במדבר כד, ד( נֵֹפל ּוְגלּוי ֵעיָנִים, שעל ידי ההכנעה בא 

למדריגתו, שהיה נופל כדי להיות גלוי עינים, ואין זו הכנעה אמיתית כי כאמור תכלית ההכנעה היא לבוא 

לגאוה. 

וענין זה הוא דק )איידעלע זאך(, כמו שאמרו צדיקים שצריכים להזהר בשעת הענוה שלא יהיה בענוה עצמה 

גאוה, והרה"ק ה'יושר דברי אמת' )בתחי' הסה"ק יושר דברי אמת קונ' ראשון( כ' בשם רבו הרה"ק רבי יחיאל מיכל 

מזלאטשוב זי"ע שאמר כי באמת אין מצוה להיות עניו, ורק היצר הרע עשה מצוה כזאת, לתכלית כדי שאחר 

שכבר הגיע למדריגת הגאוה ומתגאה בכל המעלות שבעולם, יחשוב לעצמו הבעל גאוה שחסר לי עוד מעלה 

עכשיו והיא ענוה ואז מתנהג בענוה כדי שיהיה לו בעוד דבר במה להתגאות, ואומר שצריך ליזהר בזה עד 

למאוד, כי יש לדעת שהרי זה כמשל אדם שנוסע על גבי ההר, ונם רגע קמעה ומיד מוצא עצמו בראש ההר, 

וכן היא הגאוה, שהגאוה נכנסת ללבו של אדם עד שהוא מוצא עצמו בהר של גאוה, ובוודאי כוונתו על גאוה 

שבדקות, שעל זה אמרו צדיקים שאין עצה נגד גאווה, אבל צדיקים למדו אותנו שככל שיהודי מבטל את עצמו 

להקב"ה באמת ממילא הוא נהיה נכנע במהותו, וכמו שמצינו במשה רבינו שעליו נאמר והאיש משה עניו מאוד 

מכל האדם אשר על פני האדמה, ומובא בספה"ק שענותנותו היא שראה עצמו כאפס וכאין ממש, הוא מחמת 

שהתבונן תמיד בגדלות ה', ועל ידי זה ראה באמת כיצד כל יהודי חשוב מאוד ממנו כי אם אותו יהודי היה לו 

אותן מעלות וכוחות שיש לו היה לבטח מנצל אותן ביותר.

והתולדות יעקב יוסף מביא מעשה שהיה באיזה חכם שהיה קרוב מאוד לאחד מהמלכים הגדולים, ואותו המלך 

היה בעל גאוה מאוד וכולם ראו חסרון זה שהיה לו, אמר לו החכם להמלך, שמכיון שיש לו את כל המעלות 

כדאי לו לקנות גם את מעלת הענוה, וכן עשה שלמד את מעלת הענוה, אבל אחר כך כשאיזה אדם פגע בכבודו 

של המלך, בערה בו חמתו מאוד, ואמר לו, כי מכיון שיש לי את כל המעלות וגם את מעלת הענוה וא"כ מכיון 

שאני אדם חשוב כ"כ מושלם בכל המעלות, איך אתה מרהיב בנפשך לפגוע בי. רואים אנו כך שיש לפעמים 

שכל הענוה היא לצורך הגאוה. 

לשום  חיות  שאין  לידע  החיים,  בחי  דבוק  להיות  רק  מבקשים  שאין  נפש שפלה,  הצדיקים  אבל 

בריה רק כח ה' כגרזן ביד החוצב, הצדיקים אינם מבקשים מדריגות ואפילו לא מדריגת הענוה, כל רצונם 

הוא להיות דבוק בחי החיים, להרגיש תמיד שכל חייהם הוא מה שנותן להם השם יתברך כי עמך מקור חיים, 

הבעש"ט הק' אומר שעיקר העבודה של אדם הוא להאמין ולידע תמיד שהשם יתברך הוא בעל כל הכוחות 

שלו, וכל' המאור עינים "שהוא מנענע בכוחות שלו", ואומר הבעש"ט הק' שעל זה נאמר "בין עובד אלוקים 

לאשר לא עבדו" שהשם יתברך הוא הנותן לו כל כוחותיו "עובד – אלוקים" שהשם יתברך הוא הנותן לו כוחות 

לעבדו, ומי ששוכח זאת אפילו רגע אחד הרי עליו נאמר "וסרתם ועבדתם אלהים אחרים", שמכיון שסר האדם 

מאמונה זו שאין לו כוחות עצמיים מיד הרי זה בחינת עבודה זרה ממש אשר היא כוח הסט"א המחשיבה עצמה 

גודל הזהירות 
מגאוה שבדקות 
שעל ידי הענוה 

הצדיקים הם 
ענוים באמת 
מתוך ידיעת 
האמת
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לישות נפרדת מאלקות, וכל פעולה יהיה דבוק בכח הפנימיות, כשדבוקים בכל פעולה בכח הפנימיות אז 

אין מרגישים את החיצוניות שזה הגוף, הישות.

"'נוחלין'  ובזה עצמו  הזה"  "אוכלין בעולם  טוב  ופירש הבעל שם  כו',  בין תלמידיו"  "מה  ומסיים 

לעולם הבא", מלשון נחל שממשיכים חיות השם יתברך גם לעולם הזה עיין שם, הבעש"ט הק' מבאר 

כי תלמידיו של אברהם אבינו אפילו כשהם אוכלים כפשוטו, הם נוחלין – ממשיכין )מל' חיבור לנחל מקור מים 

חיים( - חיות לעולם הזה. )ובאמת קשה והרי הל' נוחלין לעולם הבא משמע שההמשכה היא לעולם הבא, וכאן משמע 

שממשיכין החיות לעולם הזה, אבל באמת שניהם אמת, כי כשאדם חי בעניני עולם הזה באופן של התרוממות )העכערקייט( 

בבחי' עולם הבא ויום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים, אזי אכילתו שאוכל בעוה"ז היא אוכל במהות אחרת 

לגמרי, אוכל של "בלתי לה' לבדו", ובזה עצמו יש דרגות עד אין קץ, וכשאוכלים אכילה כזו אז אדרבה באכילה 

כזאת ממשיכים נחל של עולם הבא, כידוע שכל ענין עולם הבא הוא המשכה מזיו המצוות של עולם הזה, 

וכשאדם עושה מצוות כפשוטן באכילתו, שעושה ברכה ראשונה ואחרונה כראוי או שאוכל בדרכו של אברהם 

אבינו ומזמין אורחים לאכילתו ואם באופן שאוכל באופן של בכל דרכיך דעהו, אז על זה נאמר יפה שעה אחת 

בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה יותר מכל חיי עולם הבא, וממילא הרי הוא ממשיך בעולם הזה נחל לעולם 

הבא(.

כי באמת עולם הזה דומה לפרוזדור, כי עולם הבא למעלה מהשגה, ואיך יוכל אדם לגשת לזה, רק 

על ידי שמקרב עניני עולם הזה להקדושה זוכה שיתגלו לו עניני עולם הבא, מידה כנגד מידה, כי 

עבודת העולם הזה היא בבחינת נשמה בגוף ועולם הבא לאחר פטירת הנשמה מהגוף, אבל כל זה רק למי שחי 

בעולם הזה עם עניני עולם הזה, אבל מי שנוהג בעניני עולם הזה כמנהגי עולם הבא בקדושה ודביקות זוכה 

שיתגלו לו גם עניני עולם הבא בעולם הזה, כי ב' אלו העולמות תלוין זה בזה, עולם הזה נעלם הקדושה 

על ידי התאוות וקליפות, ועולם הבא נעלם בו על ידי ש'מאין תמצא' ונעלמת מכל, בדברי השפת אמת 

מבואר כי יש שני ענינים בעולם ]מל' העלם[, בחינה אחת שהאור אכן מוסתר מצד עצמו, ובחינה שניה שדווקא 

מגודל האור הרי הוא מסנוור את העינים ואי אפשר לראות, וזה החילוק בין עולם הזה לעולם הבא שעולם הזה 

נעלם בו האור בהעלמה עצמית, ועולם הבא נעלם בו מחמת גודלו, אך מי שמוציא מכח אל הפועל הארה 

הגנוזה בתוך ההעלם שבעולם הזה זוכה שיתגלה לו ההעלם שבעולם הבא גם כן, הוא מוצא את האור 

שבתוך החושך, בתוך העולם הזה הוא מוצא את ההארה שנמצא בו, נמצא שהוא מסלק מעצמו את ההעלמה 

הזאת של עניני עולם הזה ובשכר זה זוכה שיטלו ממנו גם את ההעלמה השניה של עולם הבא.

א, שזוכה לראות בבחינת אין כאילו היה  וזהו שכתוב )משלי ח, כא( ְלַהְנִחיל אֲֹהַבי ֵיׁש ְואְֹצרֵֹתיֶהם ֲאַמלֵּ

ממשות, הגדרתה של האין הוא דבר שאינו מושג, ולכן נראה כאין לפי ראייתינו, אבל אדם כזה זוכה לראות 

בבחינת אין כאילו היא ממשות, דהיינו שמכיון שהוא אוהב את ה' וממשיך את הארת עולם הבא לעולם הזה, 

על כן מידה כנגד מידה זוכה גם לראות את הארת היש בתוך האין.

הצדיקים 
ממשיכים חיות 

העוה"ב גם 
כשעוסקים בעניני 

עולם הזה ממש

מי שמגלה את 
ההעלם מהעוה"ז 
זוכה שיתגלה לו 

אור עולם הבא
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]וזה כל ענין הבריאה יש מאין, שמקודם היה רק אין, והשם יתברך על ידי העשרה מאמרות שבתורה 

ברא העולם, שעל ידם היווה הקב"ה את כל הבריאה, ונקודה נוספת באורייתא ברא קודשא בריך היא 

עלמא, כלומר שלא רק שברא את עולם על ידי העשרה מאמרות אלא גם העולם הזה נברא בכח התורה ממש, 

וכמו שכותב המאור עינים שעל פי זה נמצא שכל העולם הוא חלק מהתורה )א שטיק תורה( ממש ורק שצריכים 

למצוא את חיות התורה שבכל דבר, על ידי שמתנהגים בכל דבר על פי הוראות התורה הק', שפנימיות העולם 

הוא בחינת אין באמת כנ"ל[, תורה זו שגנוזה בתוך העולם היא בחינת אין, וגם בתורה עצמה יש את בחינת 

הסוד שהיא החלק הנעלם הנקרא "אין" שבתורה, והכל נמצא בכל עניני העולם הזה, ועל ידי שאדם מתנהג 

וזהו  זוכה שתתגלה לו האין בבחינת ממשות.  בעניני העולם הזה כרצון השם יתברך ותורתו הקדושה הוא 

שעולם הזה כפרוזדור כו' כלומר כאשר העוה"ב שבתוך עולם הזה הוא פרוזדור לעולם הבא, ואז בעולם הזה 

עצמו האדם הוא בטרקלין, ועולם הבא אינו דוקא העולם הבא לאחר מאה ועשרים שנה, אלא גם בעוה"ז יש 

עולם הבא )לשון הוה( ומתגלה תמיד    אלא שצריכים לגלות זאת.

וזה לימד אברהם אבינו עליו השלום להמשיך כל העשיה אחר חיות הפנימיות, וממילא עין טובה 

כו' ונפש שפלה והכל על ידי שמסתכלים על הפנימיות, כי כשמסתכל אדם על החיצוניות הוא מרגיש עצמו 

ל"גאנצע יש" והכל הוא רק לו ולכבודו שלו ולא לחבירו וכו' אבל כשמסתכלים על הפנימיות, שהכל כח השם 

יתברך בלבד לא שייך זה.

ולהיפוך בלעם הרשע, שאף הכנעה לצורך גיאות, הוא מלמד איך להיות צבוע, נכנע כביכול מבחוץ ומלא 

גאוה מבפנים, וזהו שכתוב על תלמידיו של בלעם הרשע לגרמייהו עבדין, להיות לו מדריגה והתנשאות, 

ועל ידי זה יורש גיהנום, גם כן היפוך הנ"ל, שאף שהיה לו קצת מדרגה בקדושה שהרי היה נביא, רק 

על ידי שהמשיך החטאים בתוך קצת מעשים טובים שהיו לו, על ידי תאווה, ועל ידי שניצל את הכוחות 

שנתן לו השם יתברך להיפך מצד הקדושה, על ידי זה הכניס הרע לתוך הטוב ויורש גיהנום כנ"ל , ומידה 

טובה מרובה, שכשמכניסים את הגשמיות לתוך הרוחניות, זוכים לעולם הבא ולעולם הזה וליום שכולו שבת 

ומנוחה לחיי העולמים אמן ואמן.

ראה עץ חיים שער טו פ"ה: וזה התבונה נקרא עולם הבא עלמא דאתי, לפי שהיא יורדת למטה ומתגלית תמיד אבל בינה עליונה   ]  

נשארת למעלה ואינה יורדת לכן בינה נקראת לעתיד לבא.

ענין הבריאה יש 
מאין הוא כדי 
לגלות שגם היש 
הוא אין ופרוזדור 
לחיות שבתוכו 

אברהם אבינו 
לימד להמשיך 
את החיצוניות 
לפנימיות ובלעם 
להיפך 



|  ז

בלק תרל"ב 

בני ישראל מאירים את העולם לגלות את הפנימיות שבו

היא ]ב"ה  הארץ,  עין  כו'  כסה  כסדר[.  זוכר  איני  בלק 
הסתכלות ארציות, שבני ישראל האירו להיות הראיה 
מה  חיצוני  הסתכלות  ולבטל  דבר,  בכל  הפנימיות  אל  רק 
שנראה לכאורה בעין הגשמיי שיש התנגדות מעניני העולם 

עינים  ואחיזת  הסתר  רק  אינו  באמת  אבל  להקדושה,  הזה 
שנכתוב  מה  ועיין  להם,  חרה  זה  ועל  האמת,  לראות  שלא 

לקמן.

ָהָאֶרץ, היא  ֵעין  ּכָסה כו'  הנה העם היוצא ממצרים ויכס את עין הארץ.   ]ב"ה בלק איני זוכר כסדר[. 

הסתכלות ארציות, שבני ישראל האירו להיות הראיה רק אל הפנימיות בכל דבר, ולבטל הסתכלות 

חיצוני מה שנראה לכאורה בעין הגשמיי שיש התנגדות מעניני העולם הזה להקדושה, וזה הכוונה 

"ויכס את עין הארץ" שהם מכסים את  וגבולים של העולם,  ממצרים", מל' מצרים  בפסוק "הנה העם היוצא 

בעצם  אזי  בפועל,  הרשעים  עם  מתגרים  שאינם  אע"פ  כי  והגשמית,  הארצית  ההסתכלות  היא  הארץ",  "עין 

מה שישראל מראים במעשיהם דוגמא חיה שאפשר גם בעולם הזה לעבוד את השם יתברך, מה שזה תירוצם 

התמידית של הרשעים, שכשחיים בעולם הזה צריכים לחיות לפי העולם ועם העולם הזה כפשוטו בגשמיות, 

ובאים בני ישראל ומכסים ראיה ארצית זו, ואומרים שהעולם הזה אינו סתירה כלל לקדושה, אבל באמת אינו 

רק הסתר ואחיזת עינים שלא לראות האמת, ועל זה חרה להם, ועיין מה שנכתוב לקמן בד"ה וירא 

בלק.
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בלק תרל"ב

על ידי הכנעה להקב"ה ממשיכים 
שפע חיות וקדושה וברכה

מים מדליו, חז"ל דרשו הזהרו בבני עניים שמהם תורה יזל 
כו', שהכנעה אמיתיות להשם יתברך הוא הדלי  יוצאת 
יורדת  חז"ל  שאמרו  כמו  חיים,  מים  מבאר  המים  להמשיך 

עד  יותר  למטה  שיורד  מה  כפי  הדלי  כמשל  נמוך,  למקום 
המקור, כן מעלה מים, וכן הכלי לקבל מים חיים הוא הביטול 

להשורש ]והוא כדמיון השקה שמטהר כנ"ל[.

ים, חז"ל דרשו )נדרים פ"א( הזהרו בבני עניים שמהם  ַמִים ַרבִּ ְלָיו ְוַזְרעוֹ בְּ בפסוק )במדבר כד, ז( ִיזַּל ַמִים ִמדָּ

תורה יוצאת כו', שהכנעה אמיתיות להשם יתברך הוא הדלי להמשיך המים מבאר מים חיים, כמו 

שאמרו חז"ל )תענית ט"ז.( יורדת למקום נמוך, כמשל הדלי כפי מה שיורד למטה יותר עד המקור, 

כן מעלה מים, וכן הכלי לקבל מים חיים של הנשמה בחינת חיים – נשמת חיים, הוא הביטול להשורש 

הוא על ידי רוח נמוכה, ועל ידי זה נכלל בהשורש, ]והוא כדמיון השקה שמטהר כנ"ל[ שכמו שכשהמים 

מחוברים לשרשם ]מים מחוברים לקרקע שלא נתלשו מעולם על ידי כלי[, כך אצלינו שכשאנו מבטלים עצמינו 

להשורש אנו שואבים משם חיות חדשה בחי' מים חיים.
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בלק תרל"ב

הטעם שלא חפץ הקב"ה בעבודת האומות

ז"ל הגיד על המדרש שאמר בלעם טוב להיות אא"ז  מורי 
נעבד מע' אומות, והשיב הקב"ה טוב פת חריבה כו' 
אף שכל אומה תתן כוחה להכניע להקב"ה, מכל מקום אינה 
באמת, כמו שאמרו חז"ל מה דעבדין לגרמייהו כו', הרי במה 
שהכניע עצמו בלעם הרשע לפנים ואמר אם יתן לי כו' לא 
אוכל לעבור כו', ומזה עצמו נלמד רוח גבוהה שלו, והחילוק 

לגנוב  כדי  מכניע  אחרא  שסטרא  האמיתיות,  נקודה  הוא 
מהשם  שמבקשין  העליות  גם  ישראל  בני  ואנחנו  ולעלות, 
ליראתו  ולשוב  להכניע  כדי  אליו  להתקרב  שנוכל  יתברך 
באמת, וזהו סוף הרצון שבישראל לבוא לההכנעה ]וזהו נפש 

שפלה שרוצה להשאר כך[. 

ז"ל הגיד על המדרש שאמר בלעם טוב להיות נעבד מע' אומות, והשיב הקב"ה טוב  אא"ז מורי 

פת חריבה מבית מלא זבחי ריב כו', וז"ל המדרש )במדבר רבה כ יח( ויאמר בלעם אל בלק בנה לי בזה שבעה 

מזבחות, למה שבעה מזבחות, כנגד שבעה צדיקים שבנו שבעה מזבחות מאדם ועד משה ונתקבלו, אדם והבל 

ונח אברהם יצחק ויעקב ומשה, אמר למה קבלת את אלו? לא בשביל עבודה שעבדו לפניך קבלתם? לא נאה 

לך שתהא נעבד משבעים אומות ולא מאומה אחת, השיבתו רוח הקודש טוב פת חריבה ושלוה בה מבית מלא 

ַני עכ"ל. זבחי ריב, טוב מנחה בלולה בשמן וחריבה, מבית מלא זבחי ריב שאתה רוצה להכניס מריבה ביני ובין בָּ

ובזה יתאחדו כל שבעת כוחות הנפש שבכל אדם  אף שכל אומה תתן כוחה להכניע להקב"ה,  ומבאר, 

להקב"ה, מפני שכל אומה יש לה הכח שלה והתאווה שלה, והיא שורש אותה התאווה מסויימת בכל הברואים, 

מכל מקום  וכשמכניעים האומות את עצמם להקב"ה הרי בכך הם מכניעים את כל התאוות להשם יתברך, 

אינה באמת, כמו שאמרו חז"ל מה דעבדין לגרמייהו כו', אין מציאות שאומות העולם ימסרו את עצמם 

להקב"ה )זעך אוועק געבן פאר איהם(, כי הם עושים כל מעשיהם רק לגרמייהו, ואפשר לדייק בל' השפת אמת 

"אינה באמת", שאין להם את ה"תתן אמת ליעקב", את אותיות א' מ' ת' שהם 'ראש תוך סוף', שרק על ידה 

אפשר לזכות לחותמו של הקב"ה שהיא אמת ולהתכוין רק לו ית"ש, הרי במה שהכניע עצמו בלעם הרשע 

לפנים ואמר אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב כו' לא אוכל לעבור את פי ה' אלקי כו', ומזה עצמו 

נלמד רוח גבוהה שלו, ומכאן רואים אנו שלא שייך אצל אומות העולם הכנעה אמיתית, וכשהם מביאים לפני 

הקב"ה עוד הכנעה הרי הם מביאים בתוך ההכנעה רק גאוה וישות.

והחילוק הוא נקודה האמיתיות, שסטרא אחרא מכניע כדי לגנוב דעת המקום ח"ו כביכול, ולעלות עוד 

מדריגות, ואנחנו בני ישראל גם העליות שמבקשין מהשם יתברך שנוכל להתקרב אליו כדי להכניע 

ולשוב ליראתו באמת, וזהו סוף תכלית הרצון שבישראל להתפלל ללמוד את כל התורה כולה ולקיים 

מצוות הכל כדי לבוא לההכנעה, והשפת אמת אומר במקום אחר שכל המדריגות שנותנין לנו הנקרא "מוחין" 

– חכמה בינה דעת מידות ומעשים טובים, הכל הוא כדי שיהיה לנו במה להכניע את עצמינו ולתת )אוועק געבן( 

ההכנעה של 
או"ה אינה 

הכנעה אמיתית 
אלא בתוכה 
טמונה גאוה 

גם הכנעה 
שבסט"א הוא כדי 

לקבל והכנעה 
שלנו הוא כדי 
להתבטל אליו 

ית"ש 
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את עצמינו להשם יתברך ]וזהו נפש שפלה שרוצה להשאר כך[. וכמו שאיתא כל מי שיש בו שלשה דברים 

הללו כו' עין טובה רוח נמוכה ורוח שפלה. 
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בלק תרל"ב

כשאדם הולך בדרך אמת מתבטלים לפניו כל המניעות

בלק בפסוק  פרשת  לקבוע  בקשו  בגמרא  גם  כו',  נא  זכר 
חזק  להיות  אדם  צריך  כי  יום,  בכל  בקריאת שמע 
אחרא  הסטרא  כל  אף  כי  להאמין  יתברך,  השם  בעבודת 
ורק  הקב"ה,  לרצון  מתבטלים  כולם  להקדושה  ומתנגדים 

כשאדם הולך בדרך אמת, שהרי בלעם על כרחו בירך אותם 
זמן  נוהג בכל  זה  יענה אמן, ודבר  כענין שכתוב בעל כרחו 
לכל איש ישראל שחושבין עליו עצות רעות, ועל זה מבקשין 

הפר עצתם כו'.

ַעד  ים  טִּ ַהשִּׁ ִמן  עוֹר  בְּ ן  בֶּ ְלָעם  בִּ אֹתוֹ  ָעָנה  ּוֶמה  מוָֹאב  ֶמֶלְך  ָלק  בָּ יַָּעץ  ַמה  כו'  ָנא  ְזָכר  י  ַעמִּ ו, ה(  )מיכה  בפסוק 

ַעת ִצְדקוׁת ה', גם בגמרא )ברכות יב:( בקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע בכל יום,  ל ְלַמַען דַּ ְלגָּ ַהגִּ

]ויש להבין מה יסוד יש בפרשת בלק שהוא יסוד עבודת השם[, כי צריך אדם להיות חזק בעבודת השם 

יתברך, להאמין כי אף כל הסטרא אחרא ומתנגדים להקדושה כולם מתבטלים לרצון הקב"ה, כל 

יהודי שמתחיל לעבוד את השם יתברך נתקל בהתנגדות מצד הסטרא אחרא שמפריעים לו ואינם נותנים לו, 

הן בגשמיות והן ברוחניות, ומקיפים אותו קשיים )שווערע קייטן( מכל צדדיו, ואומר השפת אמת שזה הנסיון 

שיתחזק וידע שהסט"א וכל חילותיה הם אפס ואין, בטלה ומבוטלת להשם יתברך. ורק כשאדם הולך בדרך 

אמת, שרוצה באמת לעבוד את השם יתברך ומאמין שהם אפס ואין כולם מתבטלים לרצון הקב"ה. 

והראיה לזה, שהרי בלעם על כרחו בירך אותם, כענין שכתוב )שבת קיט:( שני מלאכי השרת מלוין לו לאדם 

בער"ש מבית הכנסת לביתו אחד טוב ואחד מלאך וכשבא לביתו מוצא שולחן ערוך כו' מלאך טוב אומר יהא 

כך לשבת אחרת ומלאך רע בעל כרחו יענה אמן, ודבר זה נוהג בכל זמן לכל איש ישראל שחושבין 

עליו הסט"א עצות רעות, שרוצים להכשילו כי אינם יכולים להסכים שיש יהודי שעובד את השם יתברך, וכל 

המניעות שבגשמיות וברוחניות מגיעים מהם כדי שיהודי לא יוכל לעבוד את השם יתברך, ועל זה מבקשין 

הפר עצתם כו':

גם הסט"א 
מוכרחת להודות 

ולסייע למי 
שהולך בדרך 

אמת 
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בלק תרמ"ט

החילוק בין נביאי ישראל לנביאי האומות העולם

לאוה"ע במדרש  פה  הניח פתחון  הצור תמים פעלו שלא 
הוא  הנבואה  כי  היא  הענין  נביאים,  להם  העמיד 
להוציא הכח אל הפועל בדיבור, כי הנביא הוא בכלל פיהן של 
ישראל. וכמו בפרט כל איש, על ידי הפה מוציא כח הפנימי 
שהוא עיקר האדם לנפש רוח ממללא. כמו כן בכלל הנביא 
הוא פיהם של בני ישראל. לכן תלוי כח הנביא בעבודת כלל 

בני ישראל כדכתיב נביא מקרבך כו' יקום לך. 

הנביא ויותר  צריך  הנביא  אל  צריכין  ישראל  שבני  ממה 
לכלל.  הצריך  ופרט  לפרט  הצריך  כלל  והוא  להם. 
מוכנים  אינם  והאומות  הכלל.  על  עדות  הם  הנביאים  ולכן 
אל הנבואה, לכך נתן להם הקב"ה בלעם שהיה כלי להנבואה 
בידו  הנביאות  עלתה  לא  לזה  מוכנים  אינם  כי  בעבור  אך 
לטוב. וכמו כן נוכל לומר מה שניטל מאיתנו הנבואה, הגם כי 

בעוונותינו הוא, אבל הוא גם כן עדות על בני ישראל, שלא 
נביאים  לנו  והעמיד  שקרבנו  ידי  על  העולם  אומות  יאמרו 
נמשכנו אחריו. לכן נלקח מאתנו הנבואה, ואף על פי כן בני 
ישראל מתחזקים באמונתו יתברך ועוסקין במצותיו, להודיע 
נביאים  לנו  שאין  הגם  ישראל,  בבני  נמצא  הפנימיות  כי 
מן הכח אל הפועל כמו שכתוב אותותינו  להוציא הפעולה 
הדעת  כי  מה,  עד  יודע  אתנו  ולא  נביא  עוד  אין  ראינו  לא 
על  הוא  כן  שבפרט  וכמו  בזוה"ק  שכתוב  כמו  בפומא  גנוז 
ידי הפה בתורה ותפלה זוכין לדעת. כמו כן כשהיו הנביאים 
היה מתגלה הדעת בכלל בני ישראל. לכן גם כן ביום שבת 
קדוש כתיב "לדעת כי אני ה'". כי כמו שהנביא הוא פיהן של 
ישראל כמו כן יש בזמן השבת קודש שנקרא סהדותא ונפתח 

בו הפה ומתגלה הדעת.

ט ֵא-ל ֱאמּוָנה  פָּ ָרָכיו ִמשְׁ י ָכל דְּ ֳעלוֹ כִּ ִמים פָּ במדרש )ריש פרשת בלק(, זה שאמר הכתוב )דברים לב, ד( ַהּצּור תָּ

ר הּוא, שלא הניח פתחון פה לאוה"ע - לא הניח הקב"ה לעכו"ם פתחון פה לעתיד לבוא  יק ְוָישָׁ ְוֵאין ָעֶול ַצדִּ

לומר שאתה רחקתנו, מה עשה הקב"ה, העמיד להם נביאים - כשם שהעמיד מלכים וחכמים ונביאים לישראל 

כך העמיד לאומות העולם, כו' העמיד משה לישראל ובלעם לאומות העולם, ראה מה בין נביאי ישראל לנביאי 

האומות העולם כו'. נביאי ישראל הזהירו את ישראל מן העבירות שנאמר ואתה בן אדם צופה נתתיך וגומר. 

ולא עוד אלא שכל הנביאים היו במדת  ונביא שעמד מן הגוים העמיד פרצה לאבד את הבריות מן העולם, 

רחמים על ישראל ועל אומות העולם שכן ירמיה אומר לבי למואב כחלילים יהמה, וכן יחזקאל נשא על צור 

קינה, וזה אכזרי עמד לעקור אומה שלימה חנם על לא דבר, לכך נכתב פרשת בלעם להודיע למה סלק הקדוש 

ברוך הוא רוח הקודש מאומות העולם שזה עמד מהם וראה מה עשה.

ואפשר שהמדרש מרמז בזה שלא תקשה לך, למה ניסה הקב"ה רק פעם אחת בנביא אחד שהעמיד לעכו"ם, 

ולמה לא יוסיף הקב"ה וינסה עוד הפעם, ולזה בא ותירץ בצחות לשונו "שזה עמד מהם", כלומר כל כוחותיו 

של הנביא הוא רק מהעם, הוא ה"תמצית" של העם, וא"כ הבט וראה כיון שהם נתנו לו כוחותיהם ודם תמציתם 

וזה מה שיצא מהם, הרי לך שאינם יכולים להעמיד נביאים הגונים. 

הנביא הוא 
תמצית העם 
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וכן שמעתי מאחד מחשובי המשפיעים שאמר בשם צדיקים שלכאורה קשה, שכאן כתיב שכל מה שנתן הקב"ה 

לישראל נתן לגוים כדי שלא יאמרו אתה הרחקתנו, ולכן נתן נביא לגוים, הוא בלעם הרשע, וקשה לכאורה מה 

דמיון בין לזה, שלנו נתן את משה רבינו שהוא מבחר הבריאה, האדם הכי קדוש בעולם, ולהם נתן את בלעם 

הרשע. ובעל כרחך רואים מכאן, שנביא הוא תמצית העם, וזה החילוק, אז מען קוועטש אויס יידישע קינדער 

קומט ארויס משה רבינו, )- תמציתם של ישראל הוא משה רבינו(, אבל תמציתם של אומות העולם עובדי כוכבים 

הוא בלעם הרשע.

הענין היא כי הנבואה הוא להוציא הכח אל הפועל בדיבור, כי הנביא הוא בכלל פיהן של ישראל. 

וכמו בפרט כל איש, כי כמו שיש בפרטיות כך יש קומה שלימה של כלל ישראל, שכמו שבאדם פרטי יש 

ראש ופה וידים ורגלים כך יש בכלל ישראל, יש צדיק שהוא בבחינת ראש בני ישראל, ויש צדיקים הנקראים 

כלל  של  שלימה  הקומה  ולגבי  העם",  "לב  שהוא  עליו  שנאמר  מלך  בבחינת  שהוא  צדיק  ויש  העדה"  "עיני 

ישראל הנביא הוא הפה מלשון "ניב שפתיים", על ידי הפה מוציא כח הפנימי שהוא עיקר האדם כמ"ש 

)בראשית ב, ז( ַוְיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחיָּה, ופירש אונקלוס – "לרוח ממללא", והוא כדוגמת הפה שהיא "מלכות", 

כידוע שמידת המלכות היא לקלוט ולקבל את כל המידות והכוחות, אף הפה תפקידו לקבל את כל כוחותיה 

של הנפש ולהוציאן לחוץ, וכן כלל ישראל יש להם את הנביא שהוא בחי' פה כמ"ש ואהרן אחיך יהיה נביאך 

היינו שהוציא מכח אל הפועל לפה את רצונו של משה, וכבר הבאנו במקו"א הרבה מקורות מחז"ל ומדרשים 

שזהו ענין הנביא להוציא מכח אל הפועל את כוחותיה של הנפש הפנימית, באופן שגם אדם אחר יוכל לשמוע 

ולהשיג את הכוחות. כמו כן בכלל הנביא הוא פיהם של בני ישראל. 

מִֹני  כָּ ֵמַאֶחיָך  כו'  ָך  ְרבְּ ִמקִּ ָנִביא  יח, טו(  )דברים  לכן תלוי כח הנביא בעבודת כלל בני ישראל כדכתיב 

ָיִקים ְלָך כו'. "מקרבך" מלשון "קרביים", מעצמיותך ממש אקים את הנביא, וכמבואר הוא ה"תמצית" של כלל 

ישראל, ופרש"י מקרבך – כמו שאני מקרבך מאחיך כו' והיינו כמו שכתוב במשה רבינו כשחטאו ישראל בחטא 

העגל "לך רד" ופרש"י רד מגדולתך, כלום לא נתתי לך גדולה אלא בשביל ישראל, היינו שכיון שחטאו ישראל 

מיד איבד משה את כוחותיו, ורואים מזה שמציאות הנביא הוא ששואב קדושה מכלל ישראל. ובודאי שצריך 

הנביא להיות ראוי לנבואה גם מכח עצמו, שזה הטעם לחילוק המדריגות בין נביא לנביא לפי מדרגתו, שהרי 

צריך להיות כלי מקבל לקבל השפע, אמנם כל זה הוא רק בגלל היותו כלי של כלל ישראל, ולכן כשלקחו את 

כוחות העכו"ם ועשו מהם נביא יצא מהם בלעם הרשע. 

ויותר ממה שבני ישראל צריכין אל הנביא צריך הנביא להם. כי כן נצמח תמיד קדושת ישראל, דווקא על 

ידי ריבוי הפרטים, כי לכל אחד יש את הקדושה המיוחדת שלו, וכמו שאנו רואים שהלכה היא שאי אפשר לומר 

ברכו וקדיש אלא בעשרה, ואפילו ט' ישראל בדרגת משה רבינו אינם די לזה, ואילו אפי' י' יהודים פשוטים 

דים להביא השראת השכינה, כי דווקא י' יהודים שלכל אחד מהם כוחות שונים, והקב"ה מזמין תמיד בהשגחה 

פרטית שיבואו י' אנשים שיש בתוכם י' כוחות הנפש השונים שהם כנגד י' הספירות, ואז יהיה קומה שלימה, וכן 

הנביא הוא פה 
העם 

כח הנביא תלוי 
בעבודת ישראל 
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הנביא צריך להגיע דווקא לכל הכלל. והוא כלל הצריך לפרט ופרט הצריך לכלל. כלל ישראל צריך להגיע 

לכוחות הנביא והנביא שואב כוחו מכוחות ישראל. ולכן הנביאים הם עדות על הכלל. שהרי בלי הכלל לא 

היה הקב"ה משרה שכינתו על הנביאים. 

והאומות אינם מוכנים אל הנבואה, לכך נתן להם הקב"ה בלעם שהיה כלי להנבואה, אך בעבור כי 

אינם מוכנים לזה לא עלתה הנביאות בידו לטוב. ולפלא שכאן משמע שלבלעם הרשע היה איזה כלי. 

ואפשר שהיו לו כלים בכח 'היולי' שלא יצא אל הפועל, היינו שאם היה משפר דרכיו היה יכול באמת להיות 

כלי ראוי לנבואה, ובפרט על פי מה שאמר הבעש"ט הק' זי"ע    על הפסוק )במדבר כד, ג( ]נאום הגבר בלעם 

בנו בעור[ "נאום הגבר שתום העין" ופירש התרגום "גברא דשפיר חזי", וקשה הא לכאורה הפשט הוא בהיפך 

שהרי היה עוור, ומפרש הבעל שם טוב הקדוש לבאר בהקדים הקושיא איך יכולה הנבואה לשרות על אדם, 

אלא כאשר הוא מקדש את כל רמ"ח איבריו ושס"ה גידיו ואת כל חושיו שורה הנבואה עליו, ונמצא שעל ידי 

שמקדש את עינו הוא רואה ראיה טובה - ראיה רוחנית, וכשמקדש את אזניו אזי שמיעתו היא שמיעה רוחנית 

וכן הלאה, ובלעם הרשע הזה היה טמא בכל טומאות שבעולם, והקב"ה רצה להשרות שכינתו עליו מפני הטעם 

שאיתא במדרש שלא יאמרו הגוים "ריחקתנו", על כן סימא הקב"ה עינו אחת שלא יוכל לפגום בה. וכמובן 

שהכח הרוחני אינו נפגם במה שעינו של אדם נסמאת, שידוע שעל כן סומא יש לו בנים שיש להם כח הראיה, 

מפני שכח הרוחני של העין קיים בכח ולא בפועל, ובכח זה שלא היה יכול בלעם לפגום שרתה עליו הנבואה 

עכדה"ק. 

ידי הגלות שהיא  היינו על  נוכל לומר מה שניטל מאיתנו הנבואה, הגם כי בעוונותינו הוא,  וכמו כן 

בעוונותינו כמ"ש ומפני חטאינו גלינו מארצנו, אבל הוא גם כן עדות על בני ישראל, שלא יאמרו אומות 

העולם על ידי שקרבנו והעמיד לנו נביאים נמשכנו אחריו. כמ"ש משכני אחריך נרוצה. וטענתם יהיה 

שלא קדושתם העצמית של ישראל קרבה אותם להשי"ת רק הרבש"ע נתן לנו נביאים שיש בהם את כל המעלות 

לכן נלקח מאתנו הנבואה, ואף על פי כן בני ישראל מתחזקים באמונתו  ועל ידי זה נמשכנו אחריו, 

עי' בעל שם טוב על התורה פרשת בלק סי' ד: וישא משלו ויאמר נאום בלעם בנו בעור ונאום הגבר שתום העין, ובתרגום פירש ואימר   ]  

גברא דשפיר חזי, שמעתי בשם הבעל שם טוב זצלה"ה, דכוונת התרגום הוא כן, דאיתא במדרש )רבתי ריש פ' בלק( הובא ברש"י ז"ל 

מפני מה השרה הקב"ה שכינתו על גוי רשע, כדי שלא יהיה פתחון פה לאומות, לומר שאילו היו לנו נביאים חזרנו למוטב וכו', וזאת 

ידוע דלמעלת הנבואה היו צריכין קדושה יתירה, והנה האדם יש לו ה' חושים, חוש הראייה וחוש השמיעה וחוש הטעם וחוש הריח 

וחוש המישוש, וכנגדן יש לו חמשה חושים רוחניים כמו שכתב )קהלת א'( ולבי ראה הרבה חכמה, )מלכים א ג'( ונתת לעבדך לב 

שומע, )ישעיה י"א( והריחו ביראת ה', וכן יתר החושים )כמבואר במדרש רבה קהלת פ"א בפסוק דברתי אני עם לבו( וצריך האדם 

לטהר ולקדש את החושים החיצונים הגשמיים, ועל ידי זה חלה הקדושה על חושים הפנימיים הרוחניים, ותחול עליו רוח הנבואה, 

אכן בלעם הרשע היה היפך מזה, כי טימא את החושים ההחיצוניים, כמו שאמרו רבותינו ז"ל )סנהדרין דק"ה( שבא על אתונו, ועוד 

היה מעונן ומנחש ומכשף וקוסם קסמים, והאיך היה יכול לשרות עליו רוח הנבואה, ולא היה זה אפשר מצדו כלל, אבל ההכרח היה 

עצום מאוד לעשותו נביא, שלא יאמרו האומות אתה רחקתנו כנ"ל, לזאת היה הענין הזה קשה מאוד, כי לא היה עצה איך לעשות עמו, 

מה עשה הקדוש ברוך הוא, סימהו, וסתם לו אחת מעיניו, ולא היה יכול לחטוא בזה העין, ועל ידי כן חלה הקדושה והנבואה עליו על 

ידי זה העין שלא חטאה, וזהו שגילה לנו התרגום ופירש על שתום העין דשפיר חזי, רצה לומר מדהיה סומא באחת מעיניו, לזאת היה 

שפיר חזי הנבואה, אבל אם לא היה שתום העין לא היה בו מקום ודרך לחול עליו הנבואה )קהלת יצחק פ' בלק(:

בלעם מצד עצמו 
היה לו כוחות 
להיות טוב אבל 
היה כפי כוחות 
האומות שהם 
כולם רעים 

הטעם שניטל 
מאתנו הנבואה 
הוא מליצת זכות 
עלינו ולימוד 
חובה על עכו"ם 
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יתברך ועוסקין במצותיו, להודיע כי הפנימיות נמצא בבני ישראל, הגם שאין לנו נביאים להוציא 

הפעולה מן הכח אל הפועל כמו שכתוב אותותינו לא ראינו אין עוד נביא ולא אתנו יודע עד מה, 

כי הדעת גנוז בפומא כמו שכתוב בזוה"ק )ח"ב קכג.(. והוא חיזוק נורא לכלל ישראל וגם שבח נורא לכלל 

ישראל, שאין לנו נבואה ואנו מתחזקים באמונתו, כי כלל ישראל "אם אינן נביאים בני נביאים הם", שהם שורש 

הנבואה בעולם כמ"ש בראשונים. 

וידוע מאמרו של הבעש"ט הק' על הפסוק "כן בקודש חזיתיך לראות עוזך וכבודך" "ולואי בזמן הבית חזיתיך"   , 

ולכאורה אינו מובן הא אדרבה בזמן הבית הרי היתה התגלות אלוקית וראו הכל בחוש, ופירש הבעש"ט - הלואי 

בזמן  היום  ולהמשיך אותם המשכות שאנו ממשיכים  ית"ש  לבורא  רוח  נחת  בזמן הבית לעשות  יכול  הייתי 

הזה בזמן הסתר, כי גם בזמן הזה אנו ממשיכים אלוקות, אלא שההמשכות שהיו אז - הם המשכות שבגלוי, 

וההמשכות שבזמן הגלות הם המשכות שבהסתר. עכדה"ק. וכמו שאומר השפת אמת בדבה"ק כאן שדווקא 

במצב שאין לנו כל אותם המדריגות ויש כ"כ הרבה הסתרות, אז נתגלית כח הארת עצמיות הנשמה של היהודי, 

וזהו חיזוק נורא למצבינו ודורינו העכשווי.

וכמו שבפרט כן הוא על ידי הפה בתורה ותפלה זוכין לדעת. כמו כן כשהיו הנביאים היה מתגלה 

י ַאִני ה'.  הדעת בכלל בני ישראל בפה הנביאים. לכן גם כן ביום שבת קדוש כתיב )שמות לא, יג( ָלַדַעת כִּ

כי כמו שהנביא הוא פיהן של ישראל כמו כן יש בזמן - השבת קודש שנקרא סהדותא כמו שכתוב 

"ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם", ושבת נקראת עדות כמו שאי' בזוה"ק )ח"ב צ.( ונפתח בו הפה ומתגלה 

הדעת. שבת היא "מלכות – פה" שעל ידה מתגלה הדעת.

בכתר שם טוב בהוספות סי' פט. "אמר רבינו הזקן נ"ע בשם הבעש"ט הלואי בזמן הבית חזיתיך, והוא מספר המאמרים תרפ"ט. ובספר   ]  

המאמרים תרפ"ט שם: כלומר הלואי בזמן הבית חזיתי גילוי אור כמו הגילוי אור שממשיכים ע"י העבודה בזמן הגלות, וטעם הדבר 

הוא לפי שבזמן הבית הוא העבודה במוח ולב שיש בזה תענוג רב ושמחת הנפש, אבל בזמן הגלות העבודה הוא בקבע"ו ובמסירת 

נפש, איז דער מס"נ וואס א איד האט בזמן הגלות אויף לערנען תורה וקיום המצות, ובפרט בזמן הגזירה שמענישים ע"ז והוא מוסר 

נפשו ע"ז הנה על ידי מסירת נפש זה ממשיכים אורות גדולים ועצומים הרבה יותר מכמו זמן הבית עכ"ל.
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החילוק בין עבודת ימות החול לעבודת השבת

הם בפסוק  ישראל,  משכנותיך  יעקב  אוהליך  טובו  מה 
בימי  הוא  יעקב  והשבת.  המעשה  ימי  בחינות 
המעשה ושבת יום המנוחה, ואמת כי "אהליך" הוא בעולם 
כענין  הבא.  עולם  הוא  "משכנותיך"  בשורש.  ונדבק  הזה, 
השלום  עליו  אבינו  אברהם  של  תלמידיו  במשנה  שאמרו 
אוכלין בעולם הזה ונוחלין לעולם הבא, שהוא כנ"ל, שכל מה 
שעושין בעולם הזה נדבק בשורש העליון. אך בשבת שהוא 

מעין עולם הבא הם נפרשין לגמרי מן האומות דכתיב "ביני 
ובין בני ישראל אות הוא כו' כי ששת ימים כו' וינפש". פירוש 
וזה  כו',  עסקי  מכל  אני  פונה  אליכם"  "ופניתי  שכתוב  כמו 
בעולם הבא ובשבת קודש מעין עולם הבא כביכול הקב"ה 
פונה מכל עשיות ששת ימים אל בני ישראל. ולכן יש לנו גם 
כן לשבות ביום שבת קודש, ולהניח הכל רק לעבודת השם 

יתברך בלבד וזהו המנוחה.

וישראל"  "יעקב  של  אלו  בחינות  שתי  ָרֵאל,  ִישְׂ נֶֹתיָך  כְּ ִמשְׁ ַיֲעקֹב  אָֹהֶליָך  ּטֹבּו  ַמה  ה(  כד,  )במדבר  בפסוק 

הם בחינות ימי המעשה והשבת. יעקב הוא בימי המעשה שבהם צריכין להלחם בעקבה ומרמה, כמו 

שכתוב "לכן קרא שמו יעקב - ויעקבני זה פעמים", שזהו עבודת ימי המעשה להלחם עם היצר הרע בערמימות 

ולרמותו, שאפילו בעובדין דחול שאנו עושין והיצר הרע מדמה את עצמו שבעשייתן אנו משוקעים בגשמיות, 

האמת היא שאנו עושים זאת לשם שמים בבחינה רוחנית, בבחי' "בכל דרכיך דעהו", ושבת יום המנוחה, שאין 

בו רמיה זו כי רואים בחוש שישראל שובתים מכל המלאכות ועוסקים רק בקדושה. 

ואמת כי "אהליך" הוא בעולם הזה, ונדבק בשורש. אמנם "אוהל" הוא, אבל "נטוע" שנוטעים אותו ביתד 

בל ימוט, כי אע"פ שהוא בזה העולם נטוע הוא בעולם הבא, "משכנותיך" הוא עולם הבא. והוא שבת שהוא 

השלום  עליו  אבינו  אברהם  תלמידיו של  יט(  ה  )אבות  במשנה  כענין שאמרו  הבא,  עולם  מעין  בחינת 

אוכלין בעולם הזה ונוחלין מלשון המשכה "נחל" לעולם הבא, שהוא כנ"ל, שכל מה שעושין בעולם 

הזה נדבק בשורש העליון. וה"עולם הבא" אינו עולם הבא דווקא לעתיד לאחר מלאות ימיו ושנותיו של אדם, 

אלא הוא עולם הבא תמיד )בא לשון הוה( והוא קיים בכל עת, המשפיע על האדם גם בימי חייו בעוה"ז, כדאי' 

שעולם תחתון 'מלכות' ]שעל ידו יורד השפע לעוה"ז[ מקבל שפע  מה"עולם הבא" שהיא ה'בינה', ]כי מלכות 

היא ה"א תתאה דיבור, ה"א האחרונה של שם הוי"ה, ובינה היא ה"א עילאה – הה' הראשונה של שם הוי"ה, 

ומקור המלכות היא בבינה שם ס"ג[   .

ראה עץ חיים שער טו פרק ה: וזה התבונה נקרא עולם הבא עלמא דאתי לפי שהיא יורדת למטה ומתגלית תמיד אבל בינה עליונה   ]  

נשארת למעלה ואינה יורדת לכן בינה נקראת לע"ל, כי המוחין עליונים דז"א המלובשים בנה"י דבינה עליונה הם עתידין לבא אח"כ 

כאשר יתגדל מעלתו ויהיה לו מוחין עליונים יותר מן בינה ולא מן התבונה ואז יהיה לע"ל...
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אך בשבת שהוא מעין עולם הבא כמו שאנו מזמרין בזמירות ליל ש"ק "מעין עולם הבא יום שבת מנוחה", 

וכדאי' בחז"ל שהוא אחד משישים מעוה"ב, )ברכות נ"ז:(, הם נפרשין לגמרי מן האומות ואז נעשה בינם לבין 

ת ָיִמים  שֶׁ י שֵׁ ָרֵאל אוֹת ִהוא כו' ְלעָֹלם כִּ ֵני ִישְׂ יִני ּוֵבין בְּ הקב"ה התייחדות פנים בפנים, דכתיב )שמות לא, יז( בֵּ

נַָּפׁש. פירוש כמו שכתוב )ויקרא כו, ט( ּוָפִניִתי  ַבת ַויִּ ִביִעי שָׁ ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ּוַבּיוֹם ַהשְּׁ ה הוי"ה ֶאת ַהשָּׁ כו' ָעשָׂ

ֲאֵליֶכם ופירש רש"י והוא מספרא )בחוקותי ב, ד( פונה אני מכל עסקי כו', וזה בעולם הבא כמובא שם.

ובשבת קודש מעין עולם הבא כביכול הקב"ה פונה מכל עשיות ששת ימים אל בני ישראל ]ומאיר 

פניו אליהם באהבה וחיבה[. ולכן יש לנו גם כן לשבות ביום שבת קודש, מידה כנגד מידה כביכול, לנהוג 

לכל הפחות אל הקב"ה כמו שהוא נוהג אלינו – אע"פ שאין לנו שום השגה, אבל לפי השגתינו המעוטה - 

יעזור השי"ת  המנוחה:  וזהו  בלבד  יתברך  לעבודת השם  רק  הכל  ולהניח  אלינו"  ופונה  הכל  "שמניח 

שנזכה לראות ביום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים אמן ואמן.

הכוונה במאמרם 
שהקב"ה פונה 

מכל עסקיו 
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בלק תר"ן

מחשבתם הרעה של בלק ובלעם

היה בפסוק  בלק  בזוה"ק  דאיתא  הארץ  עין  את  כסה  הנה 
בקדושה  שיש  דכמו  בדיבור.  ובלעם  בעשיה  כוחו 
זה  אחרא  בסטרא  כן  כמו  ומעשה  דיבור  מחשבה  בחינת 

לעומת זה שהיו רשעים גדולים באלה הג' כוחות.

מה שאמרו רז"ל מי שיש בו ג' דברים הללו עין טובה וגם 
אבינו  אברהם  של  מתלמידיו  שפלה,  נפש  נמוכה  רוח 
בחינת  הוא  טובה  עין  כי  הנ"ל.  בחינה  כן  גם  והוא  ע"ה. 
מחשבה, ורוח ממללא, ונפש בעשיה והם בחינות נפש רוח 
נשמה, וכמו שהיה אברהם אבינו ע"ה שורש כל הג' אבות, 
הנ"ל,  קליפות  הג'  שורש  הרשע  בלעם  להבדיל  כן  כמו 
וסיחון מלך חשבון שמעתי מפי מו"ז ז"ל שהוא עומד לבלבל 
מחשבות הקדושים, זהו שכתוב אשר יושב בחשבון עיין שם. 

ובלעם  בלק  עמדו  לכן  הארץ".  עין  כו'  "כסה  שכתוב  וזהו 
ימ"ש שלא יתקנו בני ישראל בחינת הדיבור ומעשה גם כן, 
אל  האדם  מתקרב  ואז  הג',  אלה  לתקן  נבראו  ישראל  ובני 
הג'.  אלה  בתיקון  באדם  להתגלות  הנשמה  ויכולה  השורש 
ולכן תלמידיו של אברהם אבינו עליו השלום אוכלין בעולם 
הזה ונוחלין לעולם הבא, פירוש שיכולין לקבל השפע בעולם 

הזה להיות דבוק בשורש.

מתקיים זאת בישראל שהוא מעין עולם הבא. וזהו ובשבת 
רמז הג' סעודות אוכלין בעולם הזה ונוחלין לעולם 
הבא, כי הם מול הג' תקונים נפש רוח נשמה, מעשה דיבור 
והשבת  הג',  אלה  לברר  העבודה  המעשה  ובימי  ומחשבה. 

הוא להודיע מה בין תלמידיו של אברהם אבינו ע"ה כנ"ל.

ִלי, דאיתא בזוה"ק )ח"ג ש"ד.  ב ִממֻּ ה ֶאת ֵעין ָהָאֶרץ ְוהּוא ישֵׁ ְצַרִים ִהנֵּה ִכסָּ בפסוק )כ"ב, ה( ִהנֵּה ַעם ָיָצא ִממִּ

זו"ח בלק( בלק היה כוחו בעשיה ובלעם בדיבור, היינו שרצו שבלעם ינצח את כוחו בדיבור, ובלק יוציא 

מכח אל הפועל מחשבותיו הרעים אל כלל ישראל. דכמו שיש בקדושה בחינת מחשבה דיבור ומעשה, 

כמו כן בסטרא אחרא זה לעומת זה שהיו רשעים גדולים באלה הג' כוחות.

וגם מה שאמרו רז"ל מי שיש בו ג' דברים הללו עין טובה רוח נמוכה נפש שפלה, מתלמידיו של 

כמו שרואים בחוש  כי עין טובה הוא בחינת מחשבה  כן בחינה הנ"ל.  גם  והוא  אברהם אבינו ע"ה. 

ופירש  חיה"  לנפש  "ויהי האדם  דיבור כמ"ש  בחינת  הוא  נמוכה  רוח  לפי הראיה,  פועלת תמיד  שהמחשבה 

נפש שיכת  נמוכה שהיא  כי מובן שהדרגה הכי  ונפש שפלה הוא בחינת מעשה,  "לרוח ממללא",  התרגום 

בעולם העשיה, והם בחינות נפש רוח נשמה, וכמו שהיה אברהם אבינו ע"ה שורש כל הג' אבות, כמו 

כן להבדיל בלעם הרשע שורש הג' קליפות הנ"ל, והיו בו שלושת החסרונות שהם עין רעה רוח גבוהה 

ונפש רחבה.

וסיחון מלך חשבון שמעתי מפי מו"ז ז"ל שהוא עומד לבלבל מחשבות הקדושים, זהו אשר יושב 

בחשבון, עיין שם. וכמ"ש לעיל )תרל"ה ד"ה לסיחון( "לסיחון מלך האמורי כי לעולם חסדו ולעוג מלך הבשן 

ז"ל שנקבעו לדורות שבחים אלו כי הם מתנגדים לבני ישראל בעבודת  כי לעולם חסדו". פירש אא"ז מו"ר 

הבורא, "וסיחון מלך חשבון" הוא נגד תפילין של ראש מקום המחשבה, "היושב באדרעי" תפילין של יד, הכח 

)והממשלה, שלא נתן אותו לחי עולמים אלא אמר כוחי ועוצם ידי( כו' ודפח"ח, וזהו שכתוב "ִכָסה כו' ֵעין ָהָאֶרץ", 

שלוש דברים 
שבתלמידיו של 
אברהם ע"ה כנגד 
נפש רוח ונשמה  

סיחון מפריע כח 
המחשבה ובלעם 
ובלק הדיבור 
ומעשה 



|  יט

 שפת אמת המבואר פר' בלק

מכיון שבלעם היה עין הארץ, שהיה פועל תמיד להחשיך את עיני ישראל במחשבות רעות של ארציות, על כן 

התרעם שישראל כיסו את העין הזה במחשבותם הטהורות. לכן עמדו בלק ובלעם ימ"ש שלא יתקנו בני 

ישראל בחינת הדיבור ומעשה גם כן.

ויכולה  השורש  אל  האדם  מתקרב  ואז  ומחשבה,  דיבור  מעשה  הג'  אלה  לתקן  נבראו  ישראל  ובני 

הנשמה להתגלות באדם בתיקון אלה הג'. מפני שכשמתקנים נפש ורוח מתקרבים לנשמה שהיא השורש, 

וממילא יכולה הנשמה להתגלות באדם. ולכן תלמידיו של אברהם אבינו עליו השלום אוכלין בעולם 

הזה ונוחלין לעולם הבא, כי אכילת שבת היא רוחנית ואינה מגשמת אלא כולה מצוה, וכמו שפירש הבעש"ט 

הק' "אוכלין בעולם הזה" ועל ידי זה גופא "נוחלין לעולם הבא". פירוש שיכולין לקבל השפע בעולם הזה 

להיות דבוק בשורש ]ועולם הבא אין הכוונה לעתיד לבוא אלא עכשיו[.

ובשבת מתקיים זאת בישראל שהוא מעין עולם הבא )ברכות נ"ז:(. וזהו רמז הג' סעודות אוכלין בעולם 

הזה ונוחלין לעולם הבא, דהיינו שעל ידי סעודת ליל ש"ק שהיא "חקל תפוחין קדישין" באים למדרגה זו של 

תפארת שבמלכות, ביום שבת היא סעודת עתיקא קדישא ובשל"ס זעיר אנפין, כי הם כנגד הג' תקונים נפש רוח 

נשמה, בלילה הוא נפש, סעודת היום הנקראת "סעודתא דעתיקא קדישא" היא בפשטות בבחי' נשמה, שהרי 

התגלות עתיק הוא בבינה ונשמה היא בינה, ושל"ס הוא רוח – זעיר אנפין. מעשה בליל שבת דיבור בשל"ס 

ומחשבה בשבת ביום. ואפשר שלכן רבותינו הק' תלמידי הבעש"ט הק' נהגו שעיקר התורה שהוא בחי' דיבור 

היה בשל"ס. ובימי המעשה העבודה לברר אלה הג', והשבת הוא להודיע מה בין תלמידיו של אברהם 

אבינו ע"ה כנ"ל שאנו אפילו באכילתנו אנו מקושרים אליו ית"ש והם להיפך.

על ידי תיקון 
מחשבה דיבור 

ומעשה מתקרב 
האדם אל השורש 

בשבת הוא 
מעין עולם הבא 

לתקן ג' הנ"ל בג' 
הסעודות 
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בלק תר"ן

הנביא הוא כדוגמת הפה המוציא לפועל את כוחות הגוף 

פתחון במדרש  להם  יהיה  שלא  כו'  פעלו  תמים  הצור 
הוא  הענין  כו'  חרבה  פת  טוב  שם,  עוד  כו'.  פה 
שהקב"ה רצה להראות כי בני ישראל הם מיוחדים להנבואה. 
הציבור  עבודת  כל  הפועל  אל  מכח  להוציא  הוא  הנביא  כי 
מלשון  והוא  פירות,  לעשות  השורש  עד  מעשיהם  להעלות 
"ניב שפתים", וכמו שכתוב נביא מקרבך כו'. וכמו שבאדם 
יוכל  כך  בפרט שלימות הדיבור תלוי בתיקון כל המעשים, 
להוציא מפיו דברי אלקים חיים כל אחד לפי מה שהוא, כן 

בכלל הנביא הוא הבל פיהן של כלל ישראל. 

חסר לנו כח הנבואה בגלות, כי בני ישראל צריכין ובאמת 
אל הנביאים, ועל זה מתאוננים "אותותינו לא ראינו 
אין עוד נביא כו'", אבל לאומות העולם אדרבה אינם ראויים 

אל השלימות, וכשהיה להם נביא היו מעשיהם פגומים הרבה 
יותר, והיו רוצין לעקור את הכל וכשאין מעשיהם מתעלין כל 
כך נוח להם ונוח לעולם, כמו שאיתא במדרש נוח לרשעים 

להיות סומין ע"ש.

"פת ובני  והרמז  השלימות  אל  שייכים  בעצם  הם  ישראל 
חריבה" הוא בגלות שאין לנו נביאים ובית המקדש, ואף 
על פי כן האמונה מאירה בישראל "וצדיק באמונתו יחיה", 
הנבואה  להם  כשנחסר  אפילו  בשורש  דביקות  להם  ויש 
השייכה להם. והאומות להיפוך, אפילו כשהיה להם הנבואה 
שהיא יתירה למעלה מהשייך להם, לא היו באין אל השלימות 
ואדרבה הוסיפו להרע, וזהו "טוב פת חריבה ושלוה בה מבית 

מלא זבחי ריב". 

ט, כדי  פָּ ָרָכיו ִמשְׁ י ָכל דְּ ֳעלוֹ כו' כִּ ִמים פָּ במדרש )תחי' פרשת בלק(, זה שאמר הכתוב )דברים לב, ד( ַהּצּור תָּ

שלא יהיה להם פתחון פה, לא הניח הקב"ה לעכו"ם פתחון פה, לעתיד לבוא לומר שאתה רחקתנו, מה עשה 

הקב"ה, כשם שהעמיד מלכים וחכמים ונביאים לישראל כך העמיד לאומות העולם, כו' העמיד משה לישראל 

ובלעם לאומות העולם, ראה מה בין נביאי ישראל לנביאי האומות העולם כו'. נביאי ישראל הזהירו את ישראל 

מן העבירות שנאמר "ואתה בן אדם צופה נתתיך וגומר". ונביא שעמד מן הגוים העמיד פרצה לאבד את הבריות 

מן העולם, ולא עוד אלא שכל הנביאים היו במדת רחמים על ישראל ועל אומות העולם, שכן ירמיה אומר לבי 

למואב כחלילים יהמה וכן יחזקאל נשא על צור קינה, וזה אכזרי עמד לעקור אומה שלימה חנם על לא דבר, 

לכך נכתב פרשת בלעם להודיע למה סלק הקדוש ברוך הוא רוח הקודש מאומות העולם, שזה עמד מהם וראה 

מה עשה.

עוד שם ויאמר בלעם אל בלק, בנה לי בזה שבעה מזבחות ולמה שבעה מזבחות, כנגד שבעה מזבחות שבנו 

שבעה צדיקים מאדם ועד משה ונתקבלו, אדם והבל ונח אברהם יצחק ויעקב ומשה שהיה אומר למה קבלת 

את אלו, לא בשביל עבודה שעבדו לפניך קבלתם, לא נאה לך שתהא נעבד משבעים אומות ולא מאומה אחת, 

ִית ָמֵלא ִזְבֵחי ִריב שאתה רוצה להכניס מריבה  ְלָוה ָבּה ִמבַּ ת ֲחֵרָבה כו' ְושַׁ השיבו רוח הקודש )משלי יז, א( טוֹב פַּ

ביני ובין ישראל. 
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הענין הוא שהקב"ה רצה להראות כי בני ישראל הם מיוחדים להנבואה. כי הנביא הוא להוציא מכח 

אל הפועל כל עבודת הציבור להעלות מעשיהם עד השורש לעשות פירות, כמו שאדם מקשר את כל 

הזרעים לזורעם וליעשות מהם שורש לעשות פירות, כך הצדיק והנביא מאסף כל המעשים של כל הציבור 

ָפָתִים, כמו שכח הדיבור מתמצת ומוציא מכח אל  ומחברם לשורשם, והוא מלשון )ישעיה נז, יט( ּבוֵֹרא ִניב שְׂ

הפועל את כוחות המחשבה שלמעלה ממנו, ומוציא גם את כל ההרגשים שבלב כו', ואע"פ שהוא עצמו בחינת 

ָך כו'. הנביא מעלה את כל הכוחות  ְרבְּ מלכות שלית ליה מגרמיה כלום, וכמו שכתוב )דברים יח, טו( ָנִביא ִמקִּ

שלמטה ממנו של כל העם לשרשם. משום שהוא בחי' פה שהוא בראש ומאידך יודע את כל הכוחות הנטמנים 

בגוף להוציאם מהכח אל הפועל. וזה הכוונה "מקרב" מוציא את הקרביים והכוחות הנעלמים שבכלל ישראל, 

ד אותן ומוציא מהם את כל הסיגים והחשבונות הזרים וכל הוא נעלה אותם להשי"ת בתכלית הקדושה  הוא מֲעבֵּ

והטהרה.

וכמו שבאדם בפרט שלימות הדיבור תלוי בתיקון כל המעשים, אדם אינו יכול להוציא מפיו דיבורים 

ראויים עד שיתקן מעשיו, וכדאיתא בקדמונים ובעיקר בס' דרך חיים ומובא בשל"ה הק' שלפי תורתו של אדם 

והמעשים טובים שעשה במשך היום כך יהיה תפילתו, וכן איתא בס' הכוזרי לרבינו יהודה הלוי זי"ע "התפילה 

היא לב היום ופריו", וכן איתא בשאר ספה"ק )חובת הלבבות ועוד(, כך יוכל להוציא מפיו דברי אלקים חיים 

כל אחד לפי מה שהוא, כן בכלל הנביא הוא הבל פיהן של כלל ישראל. 

ובאמת חסר לנו כח הנבואה בגלות, כי בני ישראל צריכין אל הנביאים, שיתמצתו את כל כוחותינו 

להוציא אותם מהכח אל הפועל ולקשרם להשם יתברך, ועל זה מתאוננים )תהילים עד, ט( אוֹתֵֹתינּו לֹא ָרִאינּו 

נּו יוֵֹדַע ַעד ָמה, כלו' אפילו את מדרגותינו "אותותינו" מלשון "בני ובין בני ישראל  ֵאין עוֹד ָנִביא כו' ְולֹא ִאתָּ

אות היא לעולם" אין אנו יודעים, כי אין נביא שיוציאם מהכח אל הפועל, אבל לאומות העולם אדרבה אינם 

ראויים אל השלימות, וכשהיה להם נביא היו מעשיהם פגומים הרבה יותר, כמו בלעם נביאם שהוציא 

מכח אל הפועל כל הזוהמא שהיתה בקרבם, כל תאוות ומידות רעות, והיו רוצין לעקור את הכל על ידי 

הנביא. וכשאין מעשיהם מתעלין כל כך נוח להם ונוח לעולם, כמו שכתוב במדרש עה"פ וירא בלק נוח 

לרשעים להיות סומין שראייתם מביאה רעה לעולם ע"ש.

ובני ישראל הם בעצם שייכים אל השלימות וצריך הנביא רק להוציא זאת מהכח אל הפועל, והרמז "פת 

חריבה" הוא בגלות שאין לנו נביאים ובית המקדש, ואף על פי כן האמונה מאירה בישראל )חבקוק ב, 

ֱאמּוָנתוֹ ִיְחֶיה, כי האמונה הוא כח עצמי של הצדיק "אמונתו"[, ויש להם דביקות בשורש אפילו  יק בֶּ ד( ְוַצדִּ

כשנחסר להם הנבואה השייכה להם.

אין לנביא כח 
נבואה עצמי אלא 

הוא כלי לקבל 
כח העם 

שלימות הדיבור 
וכוחו תלוי 

במעשים שעשה 
בכל היום 

החילוק בין 
חסרון נבואה 

לישראל לחסרון 
הנבואה לעכו"ם 

בני ישראל 
שייכים בעצם 
אל השלימות 

והעכו"ם אדרבה 
אין להם שום 

התחברות 
לשלימות 
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והאומות להיפוך, אפילו כשהיה להם הנבואה שהיא יתירה למעלה מהשייך להם, לא היו באין אל 

ִית ָמֵלא ִזְבֵחי ִריב.  ְלָוה ָבּה ִמבַּ ת ֲחֵרָבה ְושַׁ השלימות ואדרבה הוסיפו להרע, וזהו )משלי יז, א( טוֹב פַּ

ולמשל אדם  גדלים אין הם משנים את מהות הנפש,  היוצא מזה שכוחות הנפש הקיימים באדם, כאשר הם 

שיש לו כעס מועט, אזי כשגדל וכוחות הנפש שלו גדלים נהפך להיות בעל כעס גדול, וכן אדם שהוא בעל 

תאווה וכוחות הנפש שלו גדלים יהיה בעל תאווה גדול, ומצד שני אדם שיש לו בהעלם כוחות טובים ואין 

יכול להוציאם מכח אל הפועל, אז כשתגדל ותתגלה נפשו יוכל להוציא מכח אל הפועל את המידות טובות. 

וכלל ישראל מלאים מדות טובות ומעשים טובים, ובקרוב יתקיים "בבניכם ובנותיכם אשפוך רוחי על כל בשר" 

בביאת משיח צדקנו בב"א.





יסוד החסידות
ביאורים על ספרי חסידות

מכון


