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 ן וירושליםביום השבת ינוחמו בכפליים ויזכו לראות בנחמת ציו

 בס"ד 

                                 
 

יע"א  תורתתורתמר שבועי בדרך מר שבועי בדרך מאמא ז ו הקדוש בעל הסולם  נ יע"אמרן רבי ז ו הקדוש בעל הסולם  נ מרן רבי

 ה'תשע"ז פרשת פנחס
 

"פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני 
 ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם"

 

 מסירות נפש הוא ענין מסירת הרצון שזהו דרגת הכתר
 

בשם בעל הסולם שתכלית כל  כתב ר' משה ברוך למברגר
וצריך להבין מהו ענין מסירות העבודה לבוא למסירות נפש. 

כם", ש כמו שכתוב בתורה "אם יש את נפש. הרצון נקרא נפנפש
נותן ו ו זה נקרא מסירות נפש, ע"י שמוסרכשאדם כופה את רצונ

נפשו לה' ולזולתו. מסירות נפש כנגד ספי' הכתר, הדרגה הכי 
ב בתניא, בנקודת הכתר שבנפש אפילו קל שבקלים גבוהה. כתו

 מוכן לזרוק עצמו לכבשן האש עבור כבוד שמו ית'.
 

אור החסד והאהבה הבא מספירת הכתר, וענינו להכשיר 
 את הכלים של הרצון לקבל שיהיו בעל מנת להשפיע

 

פנחס זכה לכהונה מחמת קנאותו 
מפני שכהונה זהו כנגד החסד, כמו 

לאיש  שכת' "תומיך ואוריך
חסידך", ועומק הקנאות הוא גילוי 
החסד ואהבה הגדולה להשי"ת 
שלא יכול לסבול שעושים נגד 
רצונו ית', וזהו גם ענין הכתר 
שמבואר בתלמוד עשר הספירות, 
חלק א', שבינה דאור ישר 
התעוררה להשפיע למאציל ונמשך 
לה אור דחסדים מהכתר, הרי 
שהכתר ענין החסדים והחסדים זה 

, ימונה שמגדילים את הכלענין הא
קבל ומכשירים אותו שיהיה ראוי ל
 יאההתענוג, כי אדם מטבע הבר

יש לו כלים צרים של רצון לקבל 
שלא יכול לקבל בתוכם כלום, כי 
הם בהופכיות הצורה אל השי"ת, 
וע"י תורה ומצוות זוכה לרצון 
להשפיע, והרצון להשפיע זהו אור 
החסד שמרחיב את הכלים של 

וכלו לקבל את אור ה', אבל הדביקות בתורה ומצוות האדם שי
כדי לזכות לאור החסד, שזה אור הכתר, צריך להיות במסירות 

לקט יוסף" נפש, לוותר על כל העולם הזה, כמו שכתוב בספר "וי
בשם בעל הסולם: שאדם מסכים לעבוד את  מר' יוסף וינשטוק

לקבל, וצריך  ה', אלא שרק רוצה להשאיר מסמר אחד אצל הרצון
מסירות נפש כדי לוותר על המסמר הזה. ועל ידי זה נתקן הרצון 

ירות לקבל בחסדים ומתרחבים הכלים לקבל אורו ית'. הרי שמס
אור הנשמה, אור הרחמים  שענינה נפש ענינה גילוי אהבה גדולה

והחסד מלא חמלה. כמה שבעבודת ה' צריך להתאכזר לגוף 
התעורר תמיד ולחשוב אותו לשונא, מצד שני צריך ל

בהשתוקקות וכיסופין לשמוע בשימת לב לניגוני כיסופין של 
הנשמה, מתי אעלה אל אבי שבשמים, וע"י העבודה של מסירות 

 נפש האור יכול להכנס בכלי.
 

, האור הוא בבחינת מקיף. רכל זמן שהכלי עוד לא מוכש
 וב' דרכים להפוך המקיף לפנימי: דרך תורה ודרך יסורים

 

שהכלי אינו ראוי לקבל האור, הרי שהאור נמצא בבחי' כל זמן 
מקיף על הכלי מלמעלה, והאור חייב להכנס בסופו של דבר לכלי, 

שהוא הרצון. לאדם ניתנה הבחירה איך לגרום לכך שהכלי יהיה 
מוכשר לקבל האור מקיף: או ע"י תורה, שזה דרך של מסירות 

ול האדם גורם נפש, וזה מצד האדם, או בדרך של יסורים, שכביכ
מסירות נפש לה' להתנהג עם האדם בדרך יסורים, כדי שע"י 
היסורים האדם יהיה מוכרח לתקן את הכלי שלו ולא יצטרך 

 לבוא לידי יסורים.
 

 "מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי 'בתוכם' "
 

אפשר לפרש פשט בפסוק "השיב את חמתי מעל בני ישראל 
בקנאו את קנאתי בתוכם ולא כיליתי את בני ישראל" והיינו 

מפאת שהכלים  לא נכנס לכליםש' מקיף ועד שהאור הוא בבחי
לא מזוככים זה נקרא שהאור נמצא "מעל בני ישראל" ואז יש 

הכלים ריקים מהאור, ש חמה" כי "בתוכם" של בני ישראל"כעס ו
ירות נפש ופנחס ע"י שגילה את המס .בלו אורוהתכלית הוא שיק

ב גרם שישו -אצל כלל ישראל "השיב את חמתי מעל בני ישראל" 
הכעס והחמה ממה שהאור נמצא מעל 
בני ישראל בבחי' מקיף, "בקנאו את 
קנאתו בתוכם" היינו שע"י המסירות 
נפש שלו גרם שה"בתוכם" של בני 
ישראל יתוקן ויהיה ראוי להלבשת 
האור, והמקיף יהפוך לפנימי וזה גם ענין 

רמ"ח "שו בזוה"ק שדר "ויקח רמ"ח בידו"
כי יש רמ"ח  ,ריאת שמע"דקתיבין 

רמ"ח  עשה.תא שה ויש שס"ה למצוות ע
עיקר  ,ה כנגד יראה"זה כנגד אהבה ושס

העבודה של מסירות נפש הוא עומק 
אהבה לה' ולזולתו, שזה ענין רמ"ח ע"כ 

 ."ויקח רומח"
 

בקנאו את קנאתי  –"סוד הקנאות" 
 בתוכם

 

יש עוד לפרש על ענין הקנאות, דרבינו 
' בעל הסולם אמר בשם רבו הקד

מפוריסוב זלה"ה שלא כל אחד יכול 
להחזיר בתשובה, דכדי להחזיר בתשובה 
צריך לעקור שורש החטא אצל זולתו, 

א שכל בגלל שיש כלל שעבירה גוררת עבירה ואם כן יוצ
מהחטא הראשון שלו, ואם אדם  העבירות של האדם הם תוצאות

מחזיר בתשובה את חבירו באופן ששב לחטוא, יוצא שכשחוטא 
קר יוצר שורש חדש לחטאים מצד עבירה גוררת עבירה. עישוב 

עד  השתוות הצורה היהתההצלחה של הקנאות על עבירה ש
שהשני נהיה גם כן בעל קנאות, בעל אהבת ה' כמו שכתוב שענין 

כך גם שאחד מקנא ומוכיח  ,המקנא לאשתו הוא להרבות אהבה
לחבירו צריך שעי"ז תתרבה אהבה בינהם, אחרת אמר רבינו 

' שזה בחי' של "מתכבד בקלון חבירו", ומוטב שיעסוק הקד
בתיקון עצמו לזכך מידותיו תחילה. ובזה יש לפרש פשט בפסוק 
"פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל 

שע"י קנאתו גרם קנאה גם בתוך  –בקנאו את קנאתי בתוכם" 
"בקנאו את בני ישראל, שגם הם יקנאו בגודל אהבה לשמו הגדול 

קנאתי בתוכם". יהי רצון שנזכה להתחזק באחדות הלבבות 
ויראת שמים, וכולם יקבלו על עצמם לעסוק בספרי בעל הסולם 
בפנימיות התורה והעבודה, שהם מרפא וצרי לכל הבעיות 
ומידות רעות, ועי"ז נזכה לאור חדש על ציון תאיר בב"א. שבת 

 .םשלו

 

 

 פעולת הצדיקים בעלי הזוהר – יש לי מושג
 

רשב"י,  היו אלו הצדיקים בעלי הזהר ומכל שכן כי 

שכפי  מחשבתם ודיבורם בבחינת מעשה ממש, כלומר,

תכונת החידושי תורה שגילו, כן נתתקנו ונסתדרו אחריהם 

תכף מדרגות העליונות בפועל ממש. שזה סוד צדיקים 

בונים עולמות, והיינו בחידושי תורה שלהם, וכיון שרשב"י 

 הכין עצמו כאן, להלחם עם הנחש הקדמוני ולהכניעו, ע"י

יחוד "הקירטא", ולפתוח פתח בשביל באי עולם שידעו גם 

הם איך להכניע את הנחש. ונודע שאין אדם יכול לתקן 

במקום שאינו שם, והיה ר' שמעון צריך להמצא בעת ההיא 

במקום מציאותו של הנחש, בכדי שיוכל להכניעו, ובכדי 

להיות בטוח שלא יסתכן בהיותו במקום השפל הזה, לכן 

 מאליהו ומטטרון וממתיבתא עלאה ותתאה.ביקש סיוע 
 

 (הסולם פרשת בראשית זוהר) 
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