
  בסד.                                                                                               נ פש הפרשה

  הגורל

   ג אות -  סופרים דברי ספר) 12(

 בת יצירה קודם דמכריזין'.) ב( סוטה בריש שאמרו וכמו, ובשורשו בתולדה לו שייכים הם אדם של הקנינים כל) ג

 שלושה.) ז"מ שם( אמרו כך ועל, בשורש חיבור לו שיש זיווג דוגמת זה שגם, לפלוני פלונית שדה וכן לפלוני פלוני

 והוא בעיניו חן לו יש כאשר לו השייך ומקחו זיווג שהוא הסימן דזהו, מקחו על ומקח בעלה על אשה חן הן חינות

  :דוקא בו חושק

, שלו יהיה כשיקנה זה וגם אחד שהכל פי על ואף', וכו יותר שלו בקב רוצה אדם.) ח"ל מציעא בבא( אמרו כן ועל

 יש לו הנגזר שדה כי, בעינא מארעאי חטי.) ה"ק( ושם, דוקא בזה חשק לאדם יש בשורש ושלו מקחו הוא זה אבל

 שם עיין מריון בר דבי כנכסי ליה מעלינן) ב"ע סוף ב"י בתרא בבא( אמרו כן ועל  :נשמתו שורש עם שייכות לה

 תשובת בשם) ד"קע סימן משפט חושן( יוסף ובבית, יקרים בדמים אלא למכור רוצה שאין תם רבינו בשם' בתוס

 נהנה שחבירו רק חסר לא שהוא פי על אף יקרים בדמים אלא שלו ליתן שלא סדום מדת דזהו זה על הקשה ש"הרא

 מה נמי והתם, אצלו יקר והוא בשלו רוצה דאדם, סדום מדת כלל שייך לא לאחר שלו את לתת באמת אבל, שם עיין

  :דוקא בזה ורוצה לו שייך שהוא השמים מן בירור הוא בגורל שיזכה

 וכדרך, ממנו המשובח אחר מדבר יותר בעיניו חן לו ויש לו השייך חושק אדם כי ורצון בחשק טעם אין כן ועל

 כן גם לו יש המקום רק, משכלת שהארץ פי על אף דאלישע מההוא יושביו על מקום בחן) שם סוטה( שאמרו

 ב"ע ד"מ בתרא בבא' תוס עיין( ישראל בארץ אמות ארבע לו שאין מישראל אדם לך דאין יושבים לאותן שייכות

 בעולם למכור יוכל דמים ובעילוי, ארץ ירשו לעולם צדיקים כולם דעמך בשורשו לו השייך חלקו וזהו), אלא ה"ד

 קנינים ולהשלים למלאות יוכל דבזה מורה זה, יותר בזה שיחשוק עד כך כל לו כשנותן כי, לו השייך דבר גם הזה

  :עמוקים דברים בזה ויש, יותר לו השייכים

   ד הלכה הודאה וברכת הריח ברכת -  ח"או הלכות ליקוטי ספר) 21(

 ְלָהִבין יְכֹוִלין ֶׁשֵאין ָמקֹום ְּבָכל ִּכי, ְמִבינִים ֶׁשֵאין ָּדָבר הּוא ּגֹוָרל ִּכי, ַּבְּקֻדָּׁשה ַהְמַדֶּמה ֵּברּור ְּבִחינַת זֶה ִּדְקֻדָּׁשה ּגֹוָרל ִּכי

. ַהְמַדֶּמה ּכֹחַ  ְּבִחינַת ֶׁשּזֶהּו ַהַּדַעת ֶהְעֵּדר ִּבְבִחינַת הּוא ֶׁשּגֹוָרל נְִמָצא. ּגֹוָרל ַמִּטיִלין ַהּזֶה ַהָּדָבר ַמּגִיעַ  ְלִמי ְוֵׂשֶכל ְּבַדַעת

 ְּבִמְדַּבר( ָהָאֶרץ ֶאת יֵָחֵלק ְּבגֹוָרל ַא@ ְּבִחינַת ְוזֶהּו ְמאֹד ּגָבֹּהַ  ַהּגֹוָרל ּוַבְּקֻדָּׁשה. ַהְמַדֶּמה נְִׁשָאר ֶׁשָאז ַהַּדַעת ִהְסַּתְּלקּות ֶׁשהּוא

 ַהְמַדֶּמה ֵּברּור ְּבִחינַת ֶׁשִהיא. ָהעֹוָלם ִחּדּוׁש ֶלֱאמּונַת זֹוִכין ַּדיְָקא ָׁשם ִּכי, ַהְמַדֶּמה ֵּברּור ִעַּקר ִהיא יְִׂשָרֵאל -  ֶאֶרץ ִּכי). כו

 ֶאת ָּבָרא יְִתָּבַר@' ֶׁשה ֶׁשַּמֲאִמינִים ָהעֹוָלם ִחּדּוׁש ֱאמּונַת ִמְּבִחינַת ִמָּׁשם נְִמָׁש@ יְִׂשָרֵאל -  ֶאֶרץ ְקֻדַּׁשת ִעַּקר ָּכל ִּכי, ל"ַּכּנַ 

 ֵּברּור ֶׁשִעַּקר, נְִמָצא. ל"ַהּנַ  ִּתְקעּו ְּבַהּתֹוָרה זֶה ָּכל ַּכְמבָֹאר, ָלנּו ּונְָתנָּה ֵמֶהם נְָטָלּה ּוִבְרצֹונֹו ָלֶהם נְָתנָּה ּוִבְרצֹונֹו. ָהעֹוָלם

ִּכי . יְִׂשָרֵאל -  ְּבֶאֶרץ לֹו ֶׁשּיֵׁש ֶחְלקֹו ִלנְֻקַּדת ְלַהִּגיעַ  ֶאְפָׁשר ִאי ִמּיְִׂשָרֵאל ֶאָחד ָּכל ֵּכן -  ְוַעל. יְִׂשָרֵאל -  ְּבֶאֶרץ הּוא ַהְמַדֶּמה

 ֶׁשַּמֲאִמינִים. יְִתָּבַר@' ַּבה ֱאמּונָה ְּבִחינַת ֶׁשהּוא ִּדְקֻדָּׁשה ַהְמַדֶּמה ִּבְבִחינַת ְוהּוא. ֵמַהַּדַעת ְלַמְעָלה ֶׁשהּוא ַהּגֹוָרל יְֵדי -  ַעל ִאם

 ָוִמי ְלִמי יְִׂשָרֵאל -  ֶאֶרץ ֲחֻלַּקת ּוְלַהִּשיג ְלָהִבין ֶׁשּיּוַכל ֱאנֹוִׁשי ְלֵׂשֶכל ֶאְפָׁשר ֶׁשִאי ֵמֲחַמת ִּכי, ְלַבד יְִתָּבַר@' ֵמה ִהיא ֶׁשַהּגֹוָרל

 ִמי ְוֵאין. ַהַּמֲעָלה ְּבַתְכִלית ְמאֹד ּגָבֹּהַ  יְִׂשָרֵאל -  ֶאֶרץ ְקֻדַּׁשת ִּכי, נְִׁשָמתֹו ְקֻדַּׁשת ׁשֶֹרׁש ְּכִפי ְּביִחּוד ָוֵחֶלק ֵחֶלק ָּכל ַמִּגיעַ 

 ַהּקֶֹדׁש רּוחַ  ִּפי -  ַעל ֶׁשָהיָה ַּדיְָקא ְּבגֹוָרל יְִׂשָרֵאל -  ֶאֶרץ ַלֲחFק יְִתָּבַר@' ה ִצָּוה ֵּכן -  ַעל, זֹאת ֲחֻלָּקה ְּבִׂשְכלֹו ְלַהִּשיג ַכלֶׁשּיּו

 ֵאיזֶה ִּפי -  ַעל אֹו, ְוָׁשלֹום ַחס ִמְקֶרה ֵאינֹו ֶׁשַהּגֹוָרל ֶׁשַּמֲאִמינִים ֱאמּונָה ְּבִחינַת הּוא ִּדְקֻדָּׁשה ּגֹוָרל ִּכי, ַהְמַדֶּמה ֵּברּור ֶׁשִהוא

 ִמְׁשָּפטֹו ָּכל' ּוֵמה ַהּגֹוָרל ֶאת יּוַטל ַּבֵחיק, ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו, ְלַבד יְִתָּבַר@' ֵמה ַהּכֹל ַרק, ְוָׁשלֹום ַחס ַהַּמּזָלֹות ִמַּמֲעֶרֶכת ַמֲעָרָכה

 נְִמָׁש@ ְוַהְּסִליָחה ַהַּכָּפָרה ְוִעַּקר. ַהֲחָטִאים ְלָכל ְוַכָּפָרה ְסִליָחה ְלַהְמִׁשי@ ְצִריִכין ֶׁשָאז ַהִּכּפּוִרים ְּביֹום ֵּכן -  ְוַעל) טז ִמְׁשֵלי(

 ָהיָה Fא ֵּכן -  ַעל. ל"ַּכּנַ  יםַהֲחָטאִ  ָּכל ֶׁשִּמָּׁשם ַהְמַדֶּמה ִּבְלּבּול ֶׁשהּוא ַהּנָָחׁש זֲֻהַמת ַהְכנַָעת ֶׁשהּוא ַהְמַדֶּמה ֵּברּור ִמְּבִחינַת

 יְֵדי -  ַעל ִאם ִּכי ַהְמַדֶּמה ֵּברּור ְּבִחינַת ֶׁשִהוא ְוַכָּפָרה ּוְסִליָחה ְמִחיָלה ּוְלַהְמִׁשי@ ְוִלְפנִים ִלְפנַי ִלְכנֹס ַהּגָדֹול ַהּכֵֹהן יָכֹל

 ,ַהִּכּפּוִרים יֹום ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ַהּגֹוָרל

 


