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ְלָעם ַוּיֹאֶמר ֵאָליו  ר ֱאלִֹהים ֶאל ּבִ ּקָ י ֵמרֹאׁש ֻצִרים ֶאְרֶאּנּו  ...ַוּיִ ּכִ
ָבעֹות ֲאׁשוּ  בּוִמּגְ ָ ּכֹן ּוַבּגֹוִים לֹא ִיְתַחׁשּ   :ֶרּנּו ֶהן ָעם ְלָבָדד ִיׁשְ

  
  א"כ; ז"ט, ג"במדבר כ. 2

ִפיו  ָבר ּבְ ם ּדָ ׂשֶ ְלָעם ַוּיָ ר ְיהָֹוה ֶאל ּבִ ּקָ ַיֲעקֹב ... ַוּיִ יט ָאֶון ּבְ לֹא ִהּבִ
  . ...ְולֹא ָרָאה ָעָמל 

  
  'ה-'א, ד"במדבר כ. 3

ֵעינֵ  י טֹוב ּבְ ְלָעם ּכִ ְרא ּבִ ָרֵאל ְולֹא ָהַלְך ַוּיַ י ְיהָֹוה ְלָבֵרְך ֶאת ִיׂשְ
ָניו ר ּפָ ְדּבָ ת ֶאל ַהּמִ ׁשֶ ים ַוּיָ ַפַעם ִלְקַראת ְנָחׁשִ ַפַעם ּבְ ִהי  ... :ּכְ ַוּתְ

לֹו ַוּיֹאַמר נְ  :ָעָליו רּוַח ֱאלִֹהים א ְמׁשָ ָ ׂשּ נֹו ְבעֹר ַוּיִ ְלָעם ּבְ ֻאם ּבִ
ֻתם ָהָעִין ֶבר ׁשְ י  :ּוְנֻאם ַהּגֶ ּדַ ר ַמֲחֵזה ׁשַ ְנֻאם ׁשֵֹמַע ִאְמֵרי ֵאל ֲאׁשֶ
נֶֹתיָך  :ֶיֱחֶזה נֵֹפל ּוְגלּוי ֵעיָנִים ּכְ ַמה ּטֹבּו אָֹהֶליָך ַיֲעקֹב ִמׁשְ

ָרֵאל   :ִיׂשְ
  
  ז"ט-ד"י, ד"במדבר כ. 4

י  ה ִהְנִני הֹוֵלְך ְלַעּמִ ה ְוַעּתָ ה ָהָעם ַהּזֶ ר ַיֲעׂשֶ ְלָכה ִאיָעְצָך ֲאׁשֶ
ִמים ַאֲחִרית ַהּיָ ָך ּבְ נֹו  :ְלַעּמְ ְלָעם ּבְ לֹו ַוּיֹאַמר ְנֻאם ּבִ א ְמׁשָ ָ ׂשּ ַוּיִ

ֻתם ָהָעִין ֶבר ׁשְ ַעת  :ְבעֹר ּוְנֻאם ַהּגֶ ְנֻאם ׁשֵֹמַע ִאְמֵרי ֵאל ְויֵֹדַע ּדַ
י ֶיֱחֶזה נֵֹפל ּוְגלוּ  ּדַ   :י ֵעיָנִיםֶעְליֹון ַמֲחֵזה ׁשַ

  

  'ג, ד"י במדבר כ"רש. 5

. מ שתום העין פתוח העין כמו שתרגם אונקלוס"וי ... -  שתם העין

ועל שאמר שתום העין ולא אמר שתום העינים למדנו שסומא 

  :באחת מעיניו היה
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רק הערה האלהית שבא אליו ' כי בפעמים הראשונים הי ... ):ב(

אבל עתה , אלהים אל בלעם ש ויקר"מרחוק דרך מקרה כמ

  ... :נתלבש ברוח אלהים ונבואה גמורה כי נחה עליו הרוח

  :ל שנאם זה השלישי הוא דבור נבואיי"ור ... ):ד(
  

  א"מ, ב"כלי יקר במדבר כ. 7

ואחר שבקש  ... כי מתחילה הציץ בלעם בשרשם של ישראל
  .בענפים אם ימצא עון בתולדות ץולא מצא חזר להצי

  'א, ד"כלי יקר במדבר כ. 8
כי טובים המה  .לברך את ישראל' בלעם כי טוב בעיני ה וירא

היינו לחקור , ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים' בעיני ה
, אחר פשעיהם לכל חטאתם הנעשים בעטיו של נחש הקדמוני

שבזכות הענוה המצויה בישראל  ...וישת אל המדבר פניו 
שעושין את עצמן כמדבר זה שהכל דשין עליו זכו ישראל לכל 

כי כל , שומע אמרי אל ומחזה שדי יחזה נאם...  המעלות
ל סגי נהור לפי שהראיה הלבבית וסתם "סומא נקרא בלשון רז

ראית עינים מכחישין זה את זה ובהתחזק אחד מהם יחלש 
כ הראיה השכלית הפנימית גדולה אצל הסומים כי "ע, השני

בעת  הםינילא יטרידם הראות הגשמי וכן יש נוהגין להעצים ע
כ "ע ...כדי לחזק הכוונה הלבבית ', קראם שמע ישראל וגו

ואמר . קרא את עצמו אחר שנסמית עינו אשר מחזה שדי יחזה
נופל לפי שהוא סומא משתום עיניו שגורם לו ליפול הוא גלוי 

 תראווקרא עצמו שומע אמרי אל כי חוש ה, עינים השכליים
' מכחיש גם חוש השמע כי אין האדם יכול להשתמש בב

חושים אלו כאחד וכמו שפרשנו פסוק הנה אנכי בא עליך בעב 
ל שלא תוכלו לראות בשכינה ונתן טעם "ר) שמות יט ט(הענן 

  .י זה יתחזק חוש השמע"בעבור ישמע העם כי ע
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הכרה שכלית  כי יש הכרה ובינה טבעית דומה להכרת החוש ויש

שמי שיש ביד , הוא ולפי המנהג הטבעי. י לימוד ונסיון"שבאה ע

ה הטבעית הבאה בו ההכר מתחלשת, כשרונו לעלות למעלה שכלית

מכירים בהכרתם , ח"לבע ומצינו כמה הכרות. מהשכל הטבעי

וכן . י לימוד והרגל"א ע"להשיגם כ הפנימית דברים שקשה לאדם

יש להן , שאינן מלומדות בתרבות וחכמה ,מצינו האומות הפראיות

כי השכל המלומד , חדים יותר מהעמים המלומדים כשרונות טבעיים

שהראוי , על יצוריו' זהו מחסד דו. השכל הטבעי מקפח את

במעלה יותר גבוהה לא תעלה בידו לסמוך על מעלה  להשתמש

  .ההכרח ימריצהו לקנות שלמות יותרכדי שגם  ,נמוכה
  

  ו"נ' עמ', ה ב"עולת ראי. 10
כל מה שיורה רוח האדם מוכרח  .תמימה משיבת נפש' תורת ד
במטרה אחת , ההתענינות בתוכן אחד נעלה. להמצא בו איזה פגם
, וממטרה אחרת, הדעת מתוכן אחר היא מסיחה את ,נשגבה

הכללית לא תהיה גם  וההשתלמות, ונשגבה, שהיא גם כן נעלה

שהיא בחביונה  ,בל ישנה הרגשה פנימית נפשיתא .... מבלעדה
אל ההשלמה , אל כל האושר, מחכה דוקא אל כל הטוב

הופעה ושום הארה אחרת  י שום"וזה לא נמצא ע .... כולה הכוללת
בכל  הבאה ממקור העליון השלם, י אותה ההופעה"ם עא- כי

משיבת , ורק היא לבדה, שהיא, תמימה' אור תורת ד, תמימותו
    .נפש

  

הדעת , מוסר הקודש; ז"קכ' עמ', אורות הקודש ג. 11
  והשאיפה האצילית

 ט"פ ,ההתקשרות ונתיב החיים

אם התוכן  ,ההתקשרות לאיזה תוכן היא מפלסת נתיב להחיים
גם כן נעלים  לה ונשגב כפי מדתו יהיו נתיבות החייםהוא נע
לפיהו גם כן  ואם התוכן הוא נמוך ושפל ערך יהיו, ונשגבים

יהיו להחיים  אבל נתיבות. נתיבות החיים נמוכים ושפלי ערך
האנשים הפשוטים  .בכל מקום שיש קשר קבוע לאיזה תוכן

 ובזה יש כבר, החמרית והטבעיים קשורים הם יפה לעצמיותם
היוצאים מגבולה של השדרה  .לחייהם נתיב סלול על פי דרכם

אצילי מצד חיי המשפחה  היותר נמוכה כבר יש להם תוכן
ויש בו הרבה , טבעי וחמרי אבל גם קשר זה הוא גם כן, שלהם

הנפשות אשר נזדככו , גדולי המדע והמוסר .מגסות החיים
, מוכרח הדבר, ונתעלו ממעל להשאיפות ההמוניות הרבה

הרוחני למגמתם העליונה בחייהם יהיה קבוע  קישורםש
אינם  אצלם הקישורים הטבעיים. שיהיה לחייהם נתיב סלול כדי

ואם , כפי כל המדה של האומץ הנהוגה בההמון הגדול
וירצו להשתוות עם ההמון , ישכחו את מעלתם העליונה פעם

אבל כשהם יורדים מרמת  .... יהיו הרבה ירודים ממנו ,הרגיל
ואומללים בחיים , להיות אובדי דרך כוליםי, הפסגה אשר להם

מה דגים שבים כיון שהם יוצאים  .יותר מכל אומלל שבהמון
כך תלמיד חכם כיון שפירש מן התורה מיד  ,ליבשה מיד מתים

כך , יותר גדולה ד חכםוכל מה שמדרגתו של התלמי ...  .מת
עד שצדיקים , אינו יכול לפרש ממדרגת תורתו

אינם יכולים , שגדלה מעלת רוחם ונשמתם ,הגדולים
וכשהם צריכים . ומעולמים עליונים, מהדבקות האלהית לפרש
ובעסקי העולם לחברת , בתורה הנגלית ובמצות מעשיות לעסוק

כין להם הם צריכים לה, אפילו בדרך מצוה וקדושה ,בני אדם
, שלא יפגעו בהעתקם ממעלתם הטבעית שלהם ,מגינים
  .אלהיהם' ההתקשרות בצרור החיים של ד שהיא
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