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 יש לי מושג
 

 שכחת חכמת הקבלה
אשר הטרדות , כן חכמת הקבלה בזמן הזה

הביאונו , והגלות שנתגבר בימים האחרונים
עד אשר לדאבוני וליגוני הרב , למצב כזה

ואם )נשארתי כמעט לעוסק יחיד בדורינו זה 

זהו , בקבלה נמצא לנו איזה עוסקים
כי לא קבלו אותה , להפסידה ולא לתועלתה

לפיכך היא נמצאת בדור הזה (. מחכם מקובל

שמכרזת וקוראת , כמו שלמה המלך בגלותו
אולם , אני החכמה ובי כל טעמי התורה והדת

אם באמת , אשר לכאורה. אין מאמינים לה

הלא ביכולתה לגלות את , חכמה יקרה היא
 ?כמו שאר החכמות, עצמה

לא יכול , כמו ששלמה המלך, אולם אינו כן

לגלות עצמו לכל המדינות וחכמיהם עד שבא 
כן חכמת . לירושלים למקום הסנהדרין

, צריכה לחכמים גדולים חקרי לב, הקבלה
שילמדו אותה עשרים שלשים שנה כמו 

, הסנהדרין שלמדו והכירו את שלמה המלך

 . על עומק חכמתה ואז המה מעידים

 (כתבי הסולם)
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יע  תורתתורתמר שבועי בדרך מר שבועי בדרך מאמא ז בעל הסולם  ו הקדוש  נ יעמרן רבי ז בעל הסולם  ו הקדוש  נ אא""מרן רבי

 א כלום"התקיפות של פינחס הוא שאינו רוצה לתת לסט
.  ''השיב את חמתי מעל בני ישראל וגו, בן אהרן הכהן, פינחס בן אלעזר'

, מסביר בעל הסולם, ועל עניין אליהו.   'פנחס זה אליהו'אמרו ל "חז
והוא כי הסדר הוא .  עניין קנאותו הרבה והתקיפה, בהקדמה לספר הזוהר

ועל כן נותנים , שהסטרא אחרא מקטרגת תמיד על האדם מחמת חטאיו
.  כדי שלא יאבד חלקו, שעל ידי זה נסתם פיו, א חלק קטן מהקדושה"לסט

וזה עניין שעיר לעזאזל שנותנים .  כמה וערמה שנוהגים עימווזה דרך של ח
הנתינה שנותנים לא סובל את , שהוא פינחס, ואליהו.  לו כדי שלא יקטרג

, במקום הסטרא אחרא, ועל כן אומר שהוא בעצמו יהפך להיות המקטרג,  לו
, כי כבר יש מקטרג חדש, ז לא יצטרכו ליתן לה כלום"ועי, ויקח עבודתה

, וזהו עומק קנאותו של פינחס.  צריך ליתן לו כלום כדי לסתום פיושלא 
שמצד סדר הבריאה ותיקון   'אפי.  שלא רוצה לתת לסטרא אחרא כלום

 .עכשיו ההנהגה הזו נצרכת, הבריאה
 וכנגד שור תם ושור מועד פריעההערלה וה חיתוךסוגי קליפות כנגד ' ב

' ג' ב, קליפת נוגה' א –קליפות ' כי ישנם ב והענין
קליפת נוגה עניינה שימוש בדברים .  קליפות הטמאות

קליפות הטמאות הן ' וג, ם שלא בדרך הקדושההמותרי
' ובשעה שג.  שהם על ענייני העבירות, הערלה' בחי

נעשית כולה , קליפות הטמאות דבוקות בקליפת נוגה
הקליפות הטמאות מקליפת ' וצריך להפריד את ג.  רע

כי המילה מפרידה את .  שזה עניין המילה והפריעה, נוגה
עה עושה את התיקן הקליפות מקליפת נוגה והפרי' ג

מל 'ל אמרו "וחז.  שיתכלל בקדושה, בקליפת נוגה עצמו
כי עיקר העבודה בזמן של .  'כאילו לא מל, ולא פרע

שזה , הוא לברר את הנפש הבהמית, שיתא אלפי שני
אז יתוקן גם עצם , ורק בתחית המתים.  קליפת נוגה

א לתקן "אבל עכשיו א.  קליפות הטמאות' שזה הג, הגוף
ולכן משליכים אותו , שהוא הערלה, צם הגוףאת ע
, שזה גם עניין מה שקוברים את הגוף בעפר, לעפר

, קליפות הללו' והנה ג.  א לתקן אותו עכשיו"להורות שא
 . מקטרגות על האדם, מהקדושהשמלנו והפרדנו אותם 

נותנים להם חלק מהקדושה של , די שיתקו מהקטרוגכו
לים מהם גם את זה י קנאותו של פנחס נוט"וע. היסוד

ואולי .  שהוא לוקח על עצמו את עבודת הקטרוג, ל"כנ
שהיו , אפשר להבין בזה מה שמצינו הנהגה אצל צדיקים

שזה העניין שהם לוקחים על , מבזים אדם וצועקים עליו
כדי שלא , עצמם את עבודת הסטרא אחרא המקטרגת

ושני .  כמו שפנחס עשה, תוכל לקבל שום חלק בקדושה
קליפת .  ות הללו הם סוד שור תם ושור מועדהקליפ

הכוונה שבפריעה קורעים .  'וחצו את כספו'שעליו נאמר , נוגה הוא שור תם
קליפות הטמאות הוא ' וג.  וחוצים את העור לשניים כדי שתתגלה הקדושה

 .שסוקלים אותו ומפרידים אותו מהקדושה, שור מועד
 א"הוא שהברית נעשה בשלימות בלי שום חלק לסט' בריתי שלום'עניין 

שבברית יש את , ל"כי כנ', הנני נותן לו את בריתי שלום'כ הפסוק אומר "וע
קליפות ' שזה ג, ויש את הערלה.  שזה קליפת נוגה, העור של הפריעה

היה חסר , ואם הסטרא אחרא היה יונק מהברית מכח קטרוגו. הטמאות
שלוקח את הקטרוג על , ועל ידי קנאותו של פנחס.  בשלמות של הברית

כ "וע.   שלא יהיה שום יניקה לסטרא אחרא', ברית שלום'זה גורם ב, עצמו
, ערלה' כי הגוף זה בחי.  כי גופו גם כן התקדש, אליהו עלה בסערה השמימה

א בגוף וזכה לדרגא של אדם הראשון קודם "והוא תיקן את האחיזה של הסט
י עבודת "וידוע שע.  שלא היה לסטרא אחרא שום נגיעה בקדושה, החטא
 .ה"הנקראים י, ה והפריעה מתגלים המוחין של חכמה ובינההמיל

משיח בן יוסף בחינת נער שלא סובל סתירות ומשיח בן דוד בחינת זקן שזה 
 כל נכלל בקדושה אפילו הרעהנהגת ההשגחה שה

, כי יש זקן ויש נער.  'נער'שעליו נאמר , ופנחס הוא בחינת יוסף הצדיק
כי עבר הרבה , וההבדל כי זקן יכול להכיל בתוכו סתירות בין עניינים שונים

אבל נער לא יכול לסבול .  'בחיים ורואה שבסופו של דבר הכל מגיע לרצון ה
כי בתחילה .  'הושניהם נצרכים לעבודת .  אלא הוא קיצוני בדעתו, סתירות

עד שזוכה לבחינת , שלא סובל את הרע כלל ונפרד ממנו, צריך בחינת נער
וזה בחינת משיח .  שאפילו הרע משמש לקדושה.  שהוא גילוי ההשגחה, זקן

כי משיח בן יוסף מכין את העולם לגילוי של משיח .  בן יוסף ומשיח בן דוד
, דם הראשון קודם החטאכי קודם צריך לחזור למצב של א, והיינו. בן דוד

 שזה המדריגה, לו והנחש עמד מחוצה, נפרד לגמרי מהנחששאז אדם היה 
, כ אדם הראשון היה צריך להשיג מדריגה גבוהה יותר"ואח.  הראשונה

אבל בנתיים איבד גם את המדריגה , לראות איך הנחש זה קדושה גם כן
ומשך את .  לושבה היה נפרד מהרע והרע עמד מחוץ  , הראשונה שהיתה לו

, ותפקיד אליהו. שזה בחינת הערלה שנדבקה באדם הראשון, הרע על עצמו
, הוא להחזיר את המצב הזה, בחינת משיח בן יוסף, שהוא פנחס מזרע יוסף

אדם הראשון ' בבחי, ולגלות את קדושת הגוף של היהודי, של ההבדלה מהרע
' המדריגה הזו נקו)ושלרע לא יהיה  שום ניצוץ מהקדושה הזו , קודם החטא

שזה בחינת זקן , כ יש את מדריגת משיח בן דוד"ואח )בזוהר זיהרא עילאה
שמתגלה שגם הרע זה טוב והערלה בעצמה נהפכת , מי שקנה חכמה

 .לקדושה
י פנחס הוא "הוא ענין קדושת הגוף של ישראל שמתגלה ע מעלת היחוס

 אליהו
 י משיח בן"אבל עיקר קדושת היחוס וקדושת גופו של ישראל זה מתגלה ע

מתגלה , נת מילה ופריעהשהיא בחי, י עבודה זו"שע, אליהו הנביא' בחי, יוסף
י קדושת "כי ע.  שהם המוחין העליונים, ה"שם י
 מתגלים, שהוא קדושת גופם של ישראל ,הברית
מיד אחרי , ועל כן.  ה"שסוד הוא בחינת שם י, סודות

נתגלה , שהוא בחינת שלמות המילה, מעשה פנחס
וכמו שהתורה כותבת .  ה ביחוס של עם ישראל"השם י

שאו את ראש כל עדת 'אחרי מעשה קנאותו אל פנחס 
'', החנוכי וגו'בני ראובן משפחת '', בני ישראל וגו

לפי שהיו 'י "מסביר רשו.  וכן הלאה' החצרוני'משפחת 
האומות מבזין אותם ואומרים שכביכול שלטו הגוים 

מצד ' ה, ה שמו עליהם"לפיכך הטיל הקב, בעם ישראל
מעיד אני עליהם שהם בני 'לומר , מצד זה' זה וי

ה עדות "שבטי י'י דוד "וזהו שמפורש ע.  'אבותיהם
' הפלואי', 'החנוכי'לפיכך בכולם כתב .  ''לישראל וגו

כ נתגלה השם "כ רואים שמיד אח"א. בשינוי קצתעכל 
ה ואין לסטרא אחרא שום אחיזה "י, של ברית המילה

, היחוס שבהם, ובאמת זהו מעלת עם ישראל.  בו
שעומק קדושת היחוס של ישראל הוא הקדושה של גוף 

כמו שפנחס פעל .  ישראל שאין בו יניקה לטומאה
.  דושהקליפות הטמאות לא יונקים מהק' שהג, במילה

, עדויות אומרת שאליהו הנביאמסכת ולכן המשנה ב
הוא לברר ולקרב משפחות , שיבא קודם ביאת משיח

.  לברר את קדושת היחוס של ישראל, והיינו.  שנתרחקו
כי פנחס ואליהו מבררים גם הגוף של ישראל הוא 

 .קדוש
יש קשר בין יצחק לפינחס בזה ששניהם עבדו על בירור 

 קדושת הגוף של ישראל
לקנא על  קדושת הגוף של , שזה העומק של עבודת הקנאות של פנחס

אבל .  'קדושת הכוונה'אפשר לומר שהעיקר הוא היה ש, והיינו.  לישרא
וכמו שבאמת מעשה זמרי היה . המעשה עדיין יש בו יניקה לסטרא אחרא

נשמת דינה והיא היתה  כי המדיינית היתה בה, עם כוונה קדושה מאד מאד
', גוף'ופנחס קנא על זה שגם חלק המעשה .  שייכת לו מששת ימי בראשית

ל אומרים "וחז.  והיה צריך לחכות ולגיירה. יך שיהיה בקדושההמעשה צר
והטעם שאליהו מקפיד על קדושת הגוף .  כפרי קודם שהתבשל' שאכלה פגה'

שהוא כנגד המלכות וכנגד עולם , ן"של ישראל הוא כי אליהו גמטריאה ב
ואת זה אליהו מתקן .  שזה הבחינה החיצונית ביותר המקבילה לגוף, העשיה

ועל כן הוא אינו מקבל שום חשבונות של .  ה בו אחיזה לטומאהשלא יהי
אלא גם החיצונית צריך להיות מבורר , תיקונים שיש בהם חלק לטומאה

וביום , כי ידוע שגם יצחק כשנולד, כ פינחס בגמטריא יצחק"וע.  לקדושה
הגמל את יצחק עשה אברהם אבינו סעודה גדולה ולא נתן שום חלק לסטרא 

כדי לבטל את הקטרוג של , הוצרך יצחק להעקד על גבי המזבחולכן . אחרא
כמו , נברר הגוף של יצחק לקדושה גדולה, בזמן העקדה, ואז.  הסטרא אחרא

הבחינה של קנאותו של פנחס ושל אליהו כנגד הסטרא אחרא לא לתת להם 
שאין בו שום אחיזה , ולה תמימהכ יצחק נקרא ע"וע.  ום חלק בקדושהש

וידוע שיצחק . י גם יצחק מורה על קדושת הגוף של ישראלכ, לסטרא אחרא
שבת  .שהגוף עצמו נהפך לקדושה, אבינו רמוז בו הבחינה של תחית המתים

 שלום לכולם
 :סיכום

בברית  ה"שזה עניין גילוי שם י, פינחס מקנא שלא לתת לסטרא אחרא כלום
שאליהו יעסוק , ה וכן זה עניין של קדושת היחוס'מילה ואין לטומאה חלק ב

התברר כולו  כי גם יצחק, ופינחס גמטריאה יצחק. בו קודם ביאת המשיח
.דושה במעשה העקידהלק

  ''שנה  בשנה  ב

 ח"תשע'ה פרשת פנחס
 שזה עבודת משיח בן יוסף, כמו אדם הראשון קודם לחטא, בא לברר קדושת הגוף של ישראל, הוא אליהו, פנחס: מאמר בענין

 

 

 

 



 


