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ספר דגל מחנה יהודה

הקדמה
כתיב ביואל )ג, א( "והיה אחרי כן, אשפוך את רוחי על כל בשר, וניבאו בניכם ובנותיכם, זקניכם, חלומות יחלומון, בחוריכם, חזיונות 
יראו" - שלעתיד לבוא יתגלה הכלי לנבואה שיש בכל אחד מישראל, שהוא גילוי התורה בשלימות אצל כל אחד ואחד, אלא 
שהוא יהיה כמ"ש "אחרי כן" היינו אחרי שיתגברו ברצון אל ה’ ב"ה, כי על ידי הרצון מתגלה רוח השמחה, ויכולים להתנבאות. וזה 

"אשפוך את רוחי" היינו את רוח הששון והשמחה.
וזה שאמר משה רבנו )במדבר יא, כט( "ומי יתן את כל עם ה’ נביאים, כי יתן ה’ את רוחו עליהם", ומי יתן - הוא לשון שרוצה ונכסף, 
שעל ידי זה יהיו "עם ה’ נביאים" וזה על ידי רוח השמחה כמ"ש "כי יתן את רוחו עליהם".                          )משיעור יום א’ וישב תשע"א(

"וירא בלק בן ציפור את כל-אשר עשה ישראל לאֹמרי" )במדבר כב, ב(

על ידי צימאון דקדושה אליו יתברך, יכולין לזכות לנצח את כל המלחמות ולהכניע האויבים והמֵצִרים לעם ישראל, 
כי העיקר הוא שזוכין להיות בשמחה ולהתגבר על כל המעכבים והמצרים, ולהתגבר בכיסופין אל ה’ יתברך. ועל ידי 
שזוכין לכיסופין וצימאון דקדושה אל ה’ יתברך, על ידי זה ממשיכין רוח חיים של ששון ושמחה, שזה ענין הנביאים 

שהיו מתנבאים מתוך רוח של חיים וששון ושמחה, ועל ידי זה מכניעין כל האויבים הנקראים "אֹמרי".

וזה "וירא בלק בן ציפור", "וירא" - תרגם אונקלוס: "וחזא", שהוא מלשון חזון, שמרמז על הנביאים שהם בעלי חזון 
הנבואה, שחוזים כל הנבואות. ועיקר מה שזוכין הנביאים להמשיך החזון, הוא דוקא על ידי תוקף ששון ושמחה, 

ועל ידי זה מתנבאים, ועיקר קבלת רוח הנבואה הוא מצימאון דקדושה אליו יתברך.

וזה "בלק בן צפור", "בלק" אותיות "קבל", היינו שעיקר הכלי לקבל הרוח נבואה והחזיון הוא דוקא על ידי ענין 
"צפור", כמ"ש "גם ציפור מצאה בית" )תהלים פד, ד(, כי ציפור נרמז בה ענין הצימאון דקדושה אליו יתברך כמ"ש "גם 

צפור מצאה" - אותיות "צמאה", כמ"ש "צמאה לך נפשי כמה לך בשרי" )תהלים סג, ב(, שהוא צימאון דקדושה.

נזכה לבניית בית  ידי זה  ידי רצון וצימאון דקדושה אליו יתברך, ועל  היינו שעיקר המשכת רוח הנבואה הוא על 
מקדשנו, שזה מש"כ "גם צפור מצאה בית", היינו על ידי צימאון דקדושה - נזכה חיש קל מהרה לעניו "בית" שהוא 

בית המקדש.

וזה מה שראה "בלק בן צפור את כל אשר עשה ישראל לאֹמרי", היינו שראה איך עם ישראל מתגברין בכל תוקף 
ועוז על כל הגלות והחיסרון ומתחזקין ברצון וצימאון דקדושה אליו יתברך, ועל ידי זה ממשיכין את רוח החיים - 

רוח של ששון ושמחה, ועל ידי זה מנצחין את כל המלחמות.

וזה "אשר עשה ישראל לאֹמרי" - סופי תיבות גימטריא מרה, המרמז שביטלו את כל המרירות על ידי הרצון והצימאון 
אל ה’ יתברך, ועל ידי זה המשיכו רוח ששון ושמחה - היפך המרירות שזה מרה כנ"ל, ועל ידי זה ביטלו האֹמרי. ויהי 
רצון שנזכה חיש קל מהרה לרוח חיים וששון ושמחה, ולהתגלות בן דוד, ולבניית בית מקדשנו ותפארתנו מתוך 

שמחה וטוב לבב, אמן ואמן!

פרשת בלק
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ביאורים בספר דגל מחנה יהודה  )משיעור יום א’ וישב תשע"א(.
גילוי הנבואה יהיה על ידי ההתבוננות והשמחה בגילוי מלכות ה’ ב"ה

הנה לעתיד לבוא יהיו כל ישראל נביאים )יואל ג, א(, כי ישראל הם הכלי לנבואה, כי תכלית הבריאה היא שרצה הקב"ה 
להתגלות לכל הנבראים, אבל לישראל רצה ה’ ב"ה לגלות גם סודות ודברים גנוזים שהם דביקות בו יתברך בשלימות 

הנבואה, ועיקר הנבואה נמשך מהשמחה כשמלכות ה’ שלימה.

כי אין הנבואה שורה אלא מתוך שמחה כמובא בגמ’ שבת )בדף ל’ ע"ב ועיין פסחים סו.(, וכשלא היה הנביא בשמחה – הוא 
משום שנחסר בעיניו במלכות ה’ ב"ה, לכך כשהיה רוצה להתנבאות, היה הנביא מתבונן בשלימות מלכות ה’ ב"ה, שאע"פ 
שיש ריחוק וצער, שהוא ענין מצרים – הוא היה מסתכל וצופה על העתיד שבגאולה ימשיך הקב"ה אור של רחמים 
גדולים מאוד שיתקנו את כל הצער וכל החורבן באופן שהכל יגיע לשלמות מלכות ה’ ב"ה, ועל ידי זה היה משתוקק 
ונכסף לאור עצום זה, והיו רחמים אלו מתגלים בליבו והיה בא לידי שמחה. וכך כשהייתה מלכות ה’ שלימה בלב הנביא 

והיה בשמחה – הייתה מיד הנבואה שורה בליבו.

גילוי השמחה היא על ידי הרצון, וכמה שהרצון תכליתי וניצחי יותר, כך השמחה תהיה פנימית ואמיתית יותר

והוא מש"כ "בראשית ברא א-להים את השמים ואת הארץ" כי כדי לבוא אל תכלית הבריאה והשלימות במדרגת נבואה 
– צריך ומוכרח לשמוח בתכלית הבריאה שהיא גילוי מלכות ה’ ב"ה. וזה "בראשית" ר"ת: בשמחה רצון אלוקים שיהיו 
ישראל תמיד". כי לכל דבר יש תחילה וסוף, וכדי לשמוח בתכלית מוכרח לחזור להתחלה לברר תכלית המעשה, ואחר 

שברר את תכלית המעשה – מתעורר השתוקקות ורצון לסוף המעשה לתכלית והשלמות.

והפרש השיעור בין תחילת המעשה לתכלית המחשבה הוא ריחוק – וריחוק זה, הוא המעורר את הרצון והכיסופין אל 
סוף המעשה והתכלית. ורצון זה הוא המביא את האדם לשמחה אמיתית, כי כל המרירות שיש לאדם הוא משום שנפשו 
יודעת שאין תכלית בכל מה שעושה תחת השמש, והרצון שלו מוטה ומנותב לדבר שאין לו תכלית, וכפי שרואים שאדם 
שאין לו מטרה ורצון למאומה – מאבד הטעם בחייו עד שח"ו אין לו רצון בחיים, כי כשאין לאדם רצון נמשך המרירות.

אבל על ידי שרוצה ומשתוקק להשוות את מעשיו לתכלית המעשה שהוא גילוי מלכות ה’ ב"ה – בפנימיות נפשו יש 
לו שמחה אמיתית, ושמחה זו שהיא שמחה בה’ יתברך כמ"ש בתהלים )קד, לד( "אנוכי אשמח בה" – מקשרת אותו אל 
התכלית שבה כל ישראל נביאים, ולכך יכול היה הנביא לקבל נבואתו, כי היה מתעורר רצון וכיסופין אל תכלית זו בכל 

אבריו ממש.

כשחושב מתכלית הבריאה ומתעורר לו רצון לגילוי מלכות ה’, יוכל לקבל התנוצצות בליבו כיצד לנהוג ויהחה מודרך 
בעבודת ה’ ב"ה

ובאמת כל אחד מישראל יוכל לקבל התנוצצות מעולם הנבואה, שיוכל להרגיש את הקב"ה משגיח עליו בעינא פקיחא 
ומדריכו על כל דבר ודבר, אבל הוא רק על ידי שבתחילה יהיה לו רצון לרצות לראות בהתגשמות כל הנבואות שהם סוף 

המעשה, ועל ידי זה יהיה בשמחה על תכלית חייו וישמח שיש לו חלק ביהדות.

לכן דוקא על ידי הריחוק של עם ישראל ביקש הקב"ה להאציל מרוח משה רבנו על הזקנים, )במדבר יא, יז( ואע"פ שזה בא 
מתוך הריחוק, רצה והשתוקק משה רבנו שימשך ענין זה על כל ישראל ותתגלה הגאולה השלמה כפי שאמר )שם כט( "ומי 
יתן כל עם ה’ נביאים כי יתן ה’ את רוחו עליהם", ומה שאמר "ומי יתן" הוא ענין הרצון והכיסופין – שהשתוקק לתכלית 

הבריאה, כי על ידי "מי יתן" שהוא כיסופין זוכין לענין "ישראל נביאים".

התגברות הרצון היא דוקא כשיש ענין חיסרון. אבל כשמאמין באמת בהשלמתו, תתבטל המרירות ויגלה את התורה 
במדרגתו

"בראשית ברא א-להים את השמים ואת הארץ" כי הוא ההתחלה והסוף, כי בראשית הוא ההתחלה לשם התכלית שהוא 
)תנחומא בראשית ג( בשביל ישראל שנקראו ראשית שנאמר קודש  הגילוי לעם ישראל שנקראו ראשית כמובא במדרש 



ג

ישראל לה’ ראשית תבואתו )ירמיהו ב, ג( וכן בשביל התורה שנקראה ראשית כמ"ש ה’ קנני ראשית דרכו )משלי ח, כב( כי 
כשנשמות ישראל בעולם יש גילוי של התורה בעולם שהיא על ידי הנבואה.

ועיקר השגת התכלית והראשית שהיא גילוי התורה בענין הנבואה על ידי ישראל – היא על ידי כיסופין ורצון לתכלית 
הבריאה והתגשמות הנבואות שהיא שלימות מלכות ה’, וברצון זה יש את הריחוק בין ראשית המחשבה לסוף המעשה 
שבו צריך התגברות והתחזקות של הרצון לזה – לכך כתיב "בראשית ברא א-להים" ולא שם הוי"ה, כי כשיש את הריחוק 
בגשמת הרצון והנבואות – נמשך מרירות, ועל זה צריך כל אדם לכל הפחות לרצות את הרצון לזה התכלית שעל ידי זה 
ימשך לו שמחה )שזה בראשית ר"ת בשמחה רצון אלוקים שיהיו ישראל תמיד( שעל ידה יוכל להמשיך התנוצצות של הנבואה שהיא 
גילוי התורה במקומו – שידריכו ה’ יתברך איך גם הוא יוכל לזכות לקיום ועסק התורה במדרגתו, שהיא עיקר תכלית 

הנבואה להדריך לישראל בכל מקום ובכל מדרגה ולגלות את התורה גם בגלות גם במקום הנמוך.

רצון  דוד שעסק תורתו היה מתוך  ענין  לזה היה את  ענין שלמה המלך, אבל קודם  וגילויים הוא  התגשמות הנבואות 
לתכלית וסוף המעשה

ושלמות הנבואה שהיא גילוי התורה גם במקום הנמוך של האדם, הוא ענין שלמה המלך, שר"ת שלמה – שיורד למקום 
הנמוך, כי הוא שלימות התורה שנתנה בשבת כמובא בגמ’ שבת )בדף פ"ו ע"ב(, שהוא זמן השמחה שעל ידה נמשך נבואה. 
אבל כדי לזכות לשבת שהיא ענין שלמה ושלמות התורה השמחה והנבואה, הוא על ידי הרצון והכיסופין שהם ענין ערב 

שבת שהוא ענין דוד המלך.

כי עד שלא נבנה בית המקדש הוא חיסרון וחולין, והימים והמידות שהם זכרון השבת שיש בששת ימי החול שקודם 
השבת, והם כל הצדיקים שהיו עד דוד – שקרבו את השלימות והשבת. אבל כשהגיע דוד הוא ענין אחר, כי דוד הוא ענין 
הרצון לגמור השלמות בפועל, והוא ענין ערב שבת, שמבינים שאין יותר שום זמן כלל, והשעה כשרה לגילוי השכינה 
בעולם, ואם ח"ו לא נכין את הלב ונרצה בגילוי השלימות והגשמת הנבואות, יוכל ח"ו להדחות עוד. וזאת הבין דוד המלך, 

ולכך החל להכין את שבת וגילוי השלמות – וזה על ידי ספר התהילים והתפילות והתחנונים ועסק תורתו הנוראה.

וכל זה הוא סוד ההכנות של ערב שבת, כמובא בגמ’ שבת )בדף קי"ט ע"א( כי כשמגיע המלך למלוך בעולם – גם עסק התורה 
צריך התבוננות אחר, שהכל הוא מתוך רצון והשתוקקות לגילוי השלימות והשראת השכינה בגילוי מלכותו של ה’ ב"ה. 
שעל ידי זה זכה דוד לומר "אנוכי אשמח בה" שבא לידי שמחה אמיתית במלכות ה’ שהאמין וקיוה וידע שמלכות ה’ 

תהיה שלימה.

דוד הוא מלכות וענין ראש השנה, ושלמה הוא עלית המלכות לכתר שהוא ענין חג השבועות וגילוי התורה

ומכח זאת המשיך את שלמה שהוא שלמות גילוי התורה ושבת קודש, לכך הייתה הסתלקות דוד המלך בשבת כמובא 
בגמ’ שבת )בדף ל’ ע"ב( כי בגילוי השלמות, שם הסתלק ונתעלה שהוא בזמן חג השבועות )ירושלמי ביצה פ"ב ה"ד( שהוא גילוי 
התורה שהוא ענין שלמה כאמור לעיל. כי התחלת עלית המלכות היא בראש השנה שהוא סוד ענין פקידת שרה בר"ה 
כמובא במסכת ר"ה )בדף י’ ע"ב( ותכלית עלייתה הוא בחג השבועות שעולה עד המוחין דכתר כידוע. ודוד הוא ענין גילוי 
הרצונות והרחמים שהם ענין חודש תשרי, והשלמת דוד את תחילת בנין בית המקדש ושלמה המלך שהוא גילוי התורה 

למטה, הוא בחג השבועות.

כי שלמות המוחין הם שלמה המלך כמ"ש במלכים )א - ה, יא( "ויחכם מכל האדם" ושלמה הרים את מלכות ה’ עד הכתר, 
שהוא חג השבועות. אבל קודם לכן הייתה המלכות מועטה עד שבא דוד שהוא ענין פקידת המלכות ושרה אמנו, והתגבר 

דוד ברצון אמיתי לגילוי זה עד שזכה לגילוי הכתר וההסתלקות בשבועות על ידי המשכת נשמת שלמה.

כי דוד היא ענין י"ד )גמט’ דוד( שהוא ארבעה עשר שהוא כפולות של שבעה, שהוא ענין שבע הזאות למטה כידוע, ושלמה 
הוא ענין חמשה עשר כי מעלה המלכות וענין השבעה למעלה לכתר והרחמים הגמורים, שהוא ענין גילוי הנבואה, והוא 
סוד הנביא חגי גימט’ אהי"ה שהוא הנביא החמשה עשר. ודוד הוא ענין תשרי שהוא יום הכיפורים, ושלמה הוא ענין ט"ו 
באב, ר"ת "ברוך אתה בבואך" כי על ידי שניהם הוא גילוי השלמות, כפי שאמרו בתענית )פ"ד מ"ח( לא היו ימים טובים 

לישראל כט"ו באב ויום הכיפורים שהוא העליה לכתר וגילוי.



אדם צריך הרבה שפעים והגנה אבל את הרצון צריך לשמור לנצחיות ועל ידי זה יזכה לעסק וגילוי התורה גם במדרגתו

אבל מלך המשיח הוא ענין הששה עשר, שיגלה כפולות של שמנה, שהוא ענין האור הגנוז שכלול בענין השמנה, שהוא 
ענין שמנת ימי חנוכה, כי משיח יגלה את התו השמיני, שהוא גילוי הכתר ושם אהי"ה שהם רחמים גמורים בהתגלות 
בתוכנו ממש, ונרמז במש"כ בשמות )ג, יד( "אהי"ה שלחני אליכם", כי שלחני אינו כלשון הביאני, כי שלחני הוא ענין שלוחו 

של אדם כמותו, שיהיה התגלות רחמים בתוכנו ממש בהתגלות.

והעיקר לרצות את בית המקדש בפועל, כי גם לצעוק משיח אינו תכלית, משום שאין מבינים מה יעשה המשיח, כי צריך 
לרצות את גילוי מלכות ה’ ולכאוב על גלות השכינה באמת, כי אדם צריך דברים הרבה, ולכן צריך לבקשם בה’ יתברך. 
אבל את הרצון צריך כמה שיוכל לשומרו לתכלית ונצחיות, ועל ידי זה ממילא יבוא לשמחה עמוקה פנימית ואמיתית 
בחייו, ויזכה לענין של התנוצצות נבואה בליבו איך לגלות את התורה גם במדרגתו, שהוא בענין ‘עקב’ לגלות את החכמה 

שהיא היו"ד גם במקומו הנמוך ועל ידי זה נעשה ענין יעקב שהוא יוד- עקב.

ספר כרם שלמה - עצות והנהגות

ואומר  "תכבד העבודה על 	  במצרים פרעה היה מחוץ לגוף ושיעבד לישראל, כיום פרעה נמצא הוא בתוך הגוף 
האנשים ואל ישעו בדברי שקר" )שמות ה, ט(, שמכביד את ליבו של האדם ומוציא לעז על דברי התקוה של הצדיקים 
והתורה שיש תקוה לעם ישראל. לכן כנגד זה צריך להכניס את דעתו של משה רבנו בכל האברים של האדם, כי 
מי שעומד נגד פרעה ומכניעו הוא משה רבנו. ודברי משה רבנו ודעתו הקדושה עומדת במחשבת האדם, וצריך 
שיורידה בכל אבריו עד שיוכל להרגיש את התקוה בגופו ולהתחיות מהתקוה, שעל זה אמר הקב"ה "אהי"ה שלחני 
אליכם" ששם אהי"ה הוא על שם העתיד - ששלחו הקב"ה ליתן תקוה בליבות עם ישראל, וזה היה עיקר ראשית 
ההכנעה של פרעה להוציא את חלישות הדעת מעם ישראל וליטע בליבם את התקוה, כי הדעת היא עיקר האדם, 

ובכל דעת שמכניס במוחו צריך ליתן את ראשית הדעת ויסודה שהיא תקוה.

תפילה לשלמה - שער אהבת ישראל

ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ָאִבי ָאב ָהַרֲחָמן, ָמֵלא ַרֲחִמים. ַזֵּכִני ְלַדַעת ְׁשֵלָמה ּוְמֻתֶּקֶנת, ְוַזֵּכִני ֵליַדע  ֶׁשַאָּתה ִיְתָּבַרְך ֵאל 
ַרֲחָמן, ָמֵלא ַרֲחִמים, ְוטֹוב ּוֵמִטיב ְּבָכל ִמיֵני טֹובֹות, ְוָעָׂשה ְּבַרֲחֶמיָך ֶׁשֵּיְדעּו  ַהֹּכל ֶאת ְּגֻדַּלת ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך, 

ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִּתָּמֵׁשְך ִמַּדת ַרֲחָמנּוְתָך ְוטּוֶבָך ְלָכל ָּבֵאי עֹוָלם. 
ָאָּנא ֵאל ַרֲחָמן, ָמֵלא ַרֲחִמים, ְּתַסֵּלק ָּכל ִׂשְנָאה ְוַתֲחרּות ֵמַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל, ְּבֹאֶפן ֶׁשִּיְהיו ַאְחּדּות  ְוָׁשלֹום ִּבְׁשֵלמּות 
ְּבַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל – ְּבִלי ִקְנָאה ְוַתֲחרּות, ְוַזֵּכנּו ִלְהיֹות ְּבַאְחּדּות ְׁשֵלָמה ְּבִלי ׁשּום  ֵּפרּוד. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַּתְמִׁשיְך ָלנּו 
ְיֵדי ִקּבּוץ  ַעל  ָהיּו  ַלֲאבֹוֵתינּו  ֶׁשַּנֲעׂשּו  ּוְכֵׁשם ֶׁשָּכל  ַהִּנִּסים  ְוִנְגִלים,  נֹוָרִאים  ְוִנִּסים  ִויׁשּועֹות  ִנְפָלִאים  ְׁשָפִעים 
וַאְחּדּות ֵהֶפְך ַהֵּפרּוד, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִהְמִׁשיכּו ֶאת ִמַּדת  ַרֲחָמנּוֶתָך ְלחֹוֵלל ִנִּסים ְוִנְפָלאֹות – ֵּכן ְּבַרֲחֶמיָך ְּתַזֵּכנּו 
ַעָּתה ְלָׁשלֹום ּוְלַאְחּדּות ּוְלַהְמִׁשיְך ֶאת  ַהִּנִּסים ְוַהִּנְפָלאֹות ַהָּללּו ַּגם ַעָּתה, ְוִלְזּכֹות ְלַמִים ְטהֹוִרים ְוֶעְליֹוִנים – 

ֶׁשַעל ָיָדם ְּתַטֵהר אֹוָתנּו  ִמָּכל ֻטְמָאה ְותֹוִׁשיֵענּו ְיׁשּוָעה ְׁשֵלָמה.  
ָאָּנא ַרֲחָמן, ַּתְמִׁשיְך ֶאת ּכַֹח ַהְּתִפָּלה ְּבַעם ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשֵהם, ּוְתַקֵּים ָּבנּו ַהָּכתּוב )תהלים  קמז, ב( "ִנְדֵחי ִיְׂשָרֵאל 

ְיַכֵּנס" )בגמט’ נסים וניפלאות( ּוִבְזכּות ֶזה ַּתֲעֶׂשה ִעָּמנּו "ִנִּסים ְוִניְפָלאֹות" ְוַזֵּכנּו  ִלְגֻאָּלה ְׁשֵלָמה. ָאֵמן ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד

העלון מוקדש לרפואת עליזה מסעודה בת חנה


