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בליל שבת קודש ובשבת קודש בבוקר פרשת במדבר 
ה'תש"ס היתה שמחת שלום זכר וברית מילה של נכד 

מוהרא"ש נ"י בבית מדרשו, ולא איסתייע מילתא לדרוש אז 
 ברבים.

 
 

 ה'תש"סבמדבר סעודה שלישית פרשת 
 

בסעודה שלישית, סעודת רעווא דרעווין, דיבר מוהרא"ש נ"י 
אד על פי דברי רביז"ל בליקוטי דיבורים נוראים ונפלאים מ

מוהר"ן חלק ב' סי' צ"א, המדבר מהתקשרות אל צדיקים, 
 עיין שם.

 
פתח ואמר מוהרא"ש נ"י, בפסוק אחד לפני העשרת הדברות 

ומגלה  ",ַוְיַדֵּבר ֱאלִקים ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֵלאמר )שמות כ'(כתיב 
שהוא הקדמה רביז"ל על פסוק זה גילוי נורא ונפלא מאד, 

לכל העשרת הדברות, וכל העשרת הדברות כלולות בו, 
ֶלת ִּתּייםִ הּוא ּתֹועֶ ַּדע, ִּכי ַהִהְתַקְּשרּות ֶּבֱאֶמת ְלַצִּדיִקים ֲאמִ  ואומר רביז"ל,

ין וֹון, ְוִנְמָּתקִ ֶזה זֹוִכין ִלְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ּוְלַכָּפַרת עָ -ְיֵדי-ָּגדֹול ְמאד ְמאד, ִּכי ַעל
ֶזה ִיחּוד ֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא -ְיֵדי-ִנין ְוִנְתַּבְּטִלין ְלַגְמֵרי, ְוַנֲעֶׂשה ַעלַהִּדי

 ּוְׁשִכיְנֵּתּה.
 

והסביר מוהרא"ש נ"י, כי הנה עיקר תקוות האדם בזה 
העולם, להגיע אל תיקונו האמיתי והנצחי בזה ובבא לנצח, 
הוא על ידי התקרבות והתקשרות אל צדיקים אמיתיים, כי 

ל ידי שאדם מקורב ומקושר אל צדיק אמיתי, הצדיק מורה ע
לו דרך בחיים איך להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, ואיך 
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להחזיק מעמד בכל אשר עובר עליו בחיים, עד שיגיע אל 
תכליתו הנצחי שבשביל זה נברא, ואדם מוכרח להיות 
מקורב אל צדיק אמיתי להגיע אל כל זה, כי כל זמן שהוא 

וא יכול בעצמו להשיג אל הכל, הוא בטעות לבד וחושב שה
ובדמיון גדול, כי כל אחד קרוב אצל עצמו, ואינו רואה חוב 

אין אדם  )יבמות כ"ה:(לעצמו, וכמו שאמרו חכמינו הקדושים 
כל הנגעים אדם רואה  )נגעים פרק ב'(משים עצמו רשע,  וכן אמרו 

חוץ מנגעי עצמו, ולכן אף פעם לא יבין אדם איך שהוא 
מת רחוק כל כך מהקדוש ברוך הוא, וכשהוא לבד נכנס בא

בו ישות וגיאות שאין בעולם כמוהו, ובדרך זה הוא נשאר 
מבחוץ לגמרי, לא כן כשהוא מקורב אל צדיק אמיתי, הצדיק 
מראה לו איך שיש הרבה יותר להשיג בזה העולם, ואיך 
שעדיין לא התחיל כלל להשיג השגות אלקותו יתברך, וזה 

חשק וכיסופין לעלות בכל פעם יותר ויותר, ולכן נותן לו 
עיקר התשובה תלוי בהתקשרות לצדיקים, כי הצדיקים 

)ליקוטי מוהר"ן פותחין את עיני האדם, ובעיקר להסתכל על עצמו 

, ואז האדם מתחיל להשכיל לעצמו עצות ודרכים חלק ב' סי' ע"ב(
 איך לחזור ולהתדבק בהקדוש ברוך הוא באמת.

 
ולא  "התקשרות לצדיקים"ל מדקדק כאן לומר והנה רביז"

"התקרבות לצדיקים", כי ההתקרבות לבד אינו מספיק, כי 
הנה האדם יכול להיות מקורב אל הצדיק, והנה יכול 
להתרחק ממנו ועוד לבעוט בו חס ושלום, אחר כל הטובות 
האמיתיות והנצחיות שקיבל ממנו, כי הבחירה והנסיון של 

ולם, ובכל פעם נכנס באדם ספיקות האדם גדול מאד בזה בע
ובלבולים, האם באמת כדאי לו לשמוע אל הצדיק ולקבל 
עצותיו האמיתיים, ובפרט כשגם שומע כל מיני לשון הרע 
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ורכילות על הצדיק, ואיך שבני אדם מזלזלים בו ועושים 
ממנו ליצנות, אזי הנסיון קשה וכבידה מאד, כי ברית כרותה 

לשון הרע ודיבורים אסורים על לשפתים, ומיד שאדם שומע 
הצדיק, נכנסים בו כל מיני קושיות וספיקות, אבל אם האדם 
היה עושה חשבון לנפשו איך שהיה נראה לפני שהתקרב אל 
הצדיק, ואיך הצדיק ריחם עליו וטיפל בו וקירב אותו אל 
הקדוש ברוך הוא, לא היה שייך כלל לרחק אותו מן הצדיק, 

שות חשבון כזה לנפשו, ולכן הוא אבל לא כל אחד מסוגל לע
מתבלבל ממה שבני אדם מדברים על הצדיק, וזה גורם לו 

"התקשרות אל להתרחק גם כן חס ושלום, ולכן העיקר הוא 
לקשר עצמו אל הצדיק בקשר עליון וחזק מאד שאי  הצדיק"

אפשר להתיר כלל, וכמו שפעם התבטא רביז"ל לאנ"ש, 
מוהרנ"ת ז"ל אל "כבר תפסתי אתכם בשק" וענה ואמר 

רביז"ל "רבי, פארבינד" )רבי, תקשור(, היינו תקשור את 
השק לבל נוכל לברוח משם, כי ההתקרבות צריך להיות 
התקשרות חזק, שבכל מה שרק יעבור עליו, לא ירחיק אותו 
מן הצדיק, כי תמיד יסתכל על עצמו היטיב איך היה נראה 

קשרותו אל בלי הצדיק, וזה תמיד יעורר אותו לחזק את הת
 הצדיק יותר ויותר.

 
ואמר מוהרא"ש נ"י, שבענין התקרבות והתקשרות אל צדיק, 
האדם צריך שיהיה לו על כל פנים איש אחד שהוא מקבל 
ממנו מרות, ושהוא מבטל עצמו אליו, יהיה מי שיהיה, היינו 
אם אפילו לא יהיה אדם כל כך גדול במעלה מאד, אבל לכל 

ליו, ויהיה מוכן לקבל דבריו על הפחות יהיה לו התבטלות א
כל אשר יאמר כי הוא זה, כי מיד שיש לאדם התבטלות אל 
איש כשר וירא ה', כבר יש לו תקוה לחזור בתשובה שלימה, 
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ולהתקרב אל הקדוש ברוך הוא באמת, מה שאין כן כשאדם 
מזלזל בכולם, ונדמה לו כאילו כבר אין צדיקים וגדולים 

זהו סימן שמושרש בו ישות  בעולם, וכולם כלא בעיניו,
וגיאות סרוחה מאד, שלא מניח אותו לבטל את עצמו לאף 
אחד, וזה עיקר כשלונו ומפלתו חס ושלום, ולכן כל אחד 
מוכרח למצוא לעצמו צדיק וירא ה' שיבטל עצמו אליו, ואז 

 יהיה בטוח שיזכה לחזור בתשובה באמת.
 

"ִּכי ִהֵּנה  (ַוִּיַּגׁש ַדף רו:):ׁש ִּכי ִאיָתא ַּבּזַהר ַהָּקדֹווממשיך רביז"ל, 
', ַּכד ָעְלָמא ַּתָּתָאה ְוכּוַהְּמָלִכים נֹוֲעדּו" 'ְּתֵרין ָעְלִמין ַקִּדיִׁשין, ַעְלָמא ִעָּלָאה וְ 
ם ִּכי ַעְּברּו ְוכּו', ַעֵּין ׁשָ ִמְתַחְּבָרן ַּכֲחָדא ְּכֵּדין ָּכל ַאנּפְִין ְנִהיִרין ְוָכל חֹוִבין ִאתְ 

ָאה ָאה ְוָחְכָמה ַּתּתָ י ֵיׁש ְׁשֵני ְּבִחינֹות ָחְכָמה: ָחְכָמה ִעָּלָאה ְוָחְכָמה ַּתּתָ ַּדע, ּכִ 
ה ָהַרב ְוַהַּתְלִמיד, ִּכי מַ  ִנְמָׁשְך ֵמָחְכָמה ִעָּלָאה, ְויֹוֵנק ּוְמַקֵּבל ִמָּׁשם ְוהּוא ְּכמֹו

ָאה ּנּו, הּוא ְּבִחינתַ ָחְכָמה ִעּלָ ֶּׁשָהַרב ְמַלֵּמד ִעם ַּתְלִמידֹו ְוַהַּתְלִמיד ְמַקֵּבל ִמּמֶ 
ינתַ ד ְלַהַּתְלִמיד ֶזה ְּבחִ ְוָחְכָמה ַּתָּתָאה ְוָחְכָמה ִעָּלָאה, ְּדַהְינּו ַמה ֶּׁשָהַרב ְמַלּמֵ 

ת ָלֶמד, ה ַּתָּתָאה, הּוא ְּבִחינַ יּוד, ּוַמה ֶּׁשַהַּתְלִמיד ְמַקֵּבל ִמֶּמּנּו, ֶׁשֶּזה ְּבִחינתַ ָחְכמָ 
ַח ִּכי ַהֵּלב ּפֹורֵ  (ֲחִגיָגה טו: ַעֵּין ַרִׁש"י ָׁשם)ְּבִחיַנת ִמְגָּדל ַהּפֹוֵרַח ָּבֲאִויר  ֶׁשהּוא

י ִעָּקר ֶזה ֵמִבין ָהָאָדם ַהּׁשֹוֵמַע, ּכִ -ְיֵדי-ָּבֲאִויר ְוׁשֹוֵמַע ַמה ֶּׁשָהַרב אֹוֵמר, ְוַעל
ִבין ַעל לֹוַמר ְּדָבִרים ַהִּמְתַיּׁשְ  ְיֵדי ַהֵּלב, ִּכי ָהַרב ָצִריךְ -ֲהָבַנת ַהַּתְלִמיד הּוא ַעל

ה "ִלְקנֹות ָחְכמָ  (ִמְׁשֵלי י"ז):ַהֵּלב ּוְלִהְתּבֹוֵנן, ַּבֶּמה ֶׁשָאַמר ָהַרב, ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב 
 ּפֹוֵרחַ ִחינתַ ִמְגָּדל הַ ֵּכן ַמה ֶּׁשַהַּתְלִמיד ְמַקֵּבל הּוא ְּבִחינתַ ָלֶמד, ּבְ -ְוֵלב ָאיןִ" ְוַעל

ָצאַּכַּנ"ל  ד, ֶׁשָהַרב ְוַהַּתְלִמי ְוֶזה ְּבִחינתַ ָלֶמד, לְׁשׁשן ַּתְלִמיד ַהָּלֵמד ֵמָהַרב נמְִ
ַלל ֶמד יּוד, ְוַדע, ִּכי ּכְ ֶׁשֵהם ְּבִחינתַ ָחְכָמה ִעָּלָאה ְוָחְכָמה ַּתָּתָאה, ֵהם ְּבִחיַנת לָ 

ָׁשִכין ָחְכמֹות ֶׁשָּבעֹוָלם ִנמְ ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה הּוא ְּבִחינתַ ָחְכָמה ִעָּלָאה, ּוְכַלל הַ 
ֵהם  ְנִקים ֵמָחְכָמה ַּתָּתָאהִמְּבִחיַנת ָחְכָמה ַּתָּתָאה, ּוְכֶׁשַהָחְכמֹות ֶׁשָּבעֹוָלם ֶׁשּיֹו
 ֶׁשֵאינֹו ָּלָאה, ְּכמֹו ַהַּתְלִמידִנְפָרִדים ֵמַהּתֹוָרה ּוֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ִמְּבִחינתַ ָחְכָמה עִ 

ִכיָנה ינתַ ָּגלּות ַהּׁשְ ַמה ֶּׁשָהַרב אֹוֵמר, ֶזה ְּבִחינתַ ִמעּוט ַהְּלָבָנה, ְּבחִ  רֹוֶצה ְלָהִבין
ֹוָרה ָּמקֹום ֶׁשהּוא ְלַהּתִּכי ָכל ָאָדם ַּבֲאֶׁשר הּוא ָׁשם, הּוא ָצִריְך ְלַקֵּׁשר ִׂשְכלֹו מִ 

תֹו, ְפִריד ִׂשְכלֹו ְוָחְכמָ מַ  ּוְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ָחְכָמה ִעָּלָאה ֲאָבל ִאם
ָּבַרְך, ֶזה ְּבִחיַנת  ּוף", "ְוִנְרָּגן ַמְפִריד ַאּל (ִמְׁשֵלי ט"ז):ַחס ְוָׁשלֹום, ֵמַהֵּׁשם יתְִ

 ְיֵדי ֶׁשֵאינֹו-ְּלָבָנה ַעלֶׁשַּמְפִריד ַאּלּופֹו ֶׁשל עֹוָלם, ְוגֹוֵרם, ַחס ְוָׁשלֹום, ְפִגיַמת הַ 
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 ָחְכמֹות ֶׁשל ָּכלה ְּבָחְכָמה ִעָּלָאה, ְּדַהְינּו ֶׁשֵאינֹו ְמַקֵּׁשר הַ ְמַקֵּׁשר ָחְכָמה ַּתָּתָא
ָּבַרְך ּוְלַהּתֹוָרה, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ָחְכמָ   ה ִעָּלָאה ַּכַּנ"ל:ָהעֹוָלם ְלַהֵּׁשם יתְִ

 
והסביר מוהרא"ש נ"י, כי הנה יש שני מיני חכמות, חכמה 

ורה עלאה וחכמה תתאה, חכמה עלאה היא חכמת הת
הקדושה, שהיא חכמת הקדוש ברוך הוא כביכול, כי הקדוש 
ברוך הוא צמצם את חכמתו יתברך, והלביש אותו בתוך 
התורה הקדושה, ועל ידי שאדם לומד תורה הוא נכנס בתוך 
חכמת הקדוש ברוך הוא, ומאיר על נפשו אור חכמתו 
יתברך, וכל מה שאדם נכנס בתוך התורה הקדושה, כן מאיר 

תו יתברך, שזהו עוצם מעלת הקובע לעצמו עליו חכמ
שיעורים כסדרן בכל מקומות התורה הקדושה, לעבור 
ולטייל בכל מקומות התורה ממש, כי דברי תורה עניים 
במקום זה ועשירים במקום אחר, ומה שלא כתוב כאן כתוב 
כאן, ולכן צריכין להיות בכל מקום ממש, ורביז"ל קבע לנו 

את סדר דרך  )עי' שיחות הר"ן סי' ע"ו(בכמה מיני שיחות קדושות 
הלימוד, איך שכל אחד ואחד יכול לזכות להיות בכל 
מקומות התורה ממש, אם רק יציית העצה הקלה והנעימה 
של רביז"ל, ללמוד כסדרן בכל ספרי התורה הקדושה, תנ"ך, 
ששה סדרי משנה, גמרא בבלי, ירושלמי, תוספתא, 

חן ערוך וכו' וכו', וכל מה מדרשים, וזוהר, רמב"ם, טור, ושול
שאדם מרבה בלימוד התורה, הוא רואה שאין סוף וקץ 
לחכמתו יתברך, וכמו שפירש הבעל שם טוב הקדוש זי"ע 

תורת ה' תמימה, שאחר כל מה שאנחנו  )תהלים י"ט(את הפסוק 
לומדים, תורת ה' נשארת תמימה, שעדיין לא נגענו בה כלל, 

צאת, ואין סוף וחקר כי התורה הקדושה מחכמה עלאה יו
 לחכמתו יתברך כלל, ולכן כל זה נקראת חכמה עלאה.
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וחכמה תתאה היא חכמת האדם בזה העולם התחתון, כי כל 
אחד ואחד נברא עם נקודה של חכמה, מהקטן שבקטנים עד 
הגדול שבגדולים, כי כל אחד ואחד יש לו איזה חכמה 

איך לעצמו, כמו שרואין אצל תינוק קטן, שיש לו חכמה 
להשיג את מה שהוא צריך, לבכות או בדרך אחרת כיוצא 
בו, וכן היותר מבוגר יש לו כל מיני חכמות ושכליות איך 
להגיע אל מבוקשו בדרך היתר או בדרך איסור חס ושלום, 
ואפילו איש משוגע ופתי שאין לו שכל כמו כל אדם, גם יש 

ו לו חכמה לעצמו, שלא ילך לישון רעב, ויחפש וימצא לעצמ
באיזה פח זבל אוכל להשיב את נפשו, הרי שכל אחד ואחד 
יש לו איזה חלק בחכמה תתאה, רק מי שיש לו חכמה יותר 
גדול, אזי יוכל לגדל את שכלו עד שיגיע לחכמות חשובות 
ויקרות, כמו החכמים הגדולים שהמציאו המצאות חשובות 
בעולם, כגון המצאת החשמל, והרכב, והמטוס וכו' וכו', וכן 
רופאים שהמציאו רפואות שונות לכמה מיני מחלות וכו', 
והכל בוודאי רק מלמעלה, היינו כשמגיע הזמן שהקדוש 
ברוך הוא רוצה שיתגלה חכמה זו בעולם, אזי נותן בלב איזה 

, )שיחות הר"ן סי' ה'(חכם שיגיע אל חכמה זו, עד שמתגלה בעולם 
ה אבל מחמת שהחכמה יוצא מבני אדם הנמצאים כאן למט

בזה העולם, לכן היא נקראת "חכמה תתאה", והנה עיקר 
השלימות הוא לקשר חכמה תתאה אל חכמה עלאה, היינו 
למצוא את חכמת התורה בתוך כל החכמות של זה העולם 
התחתון, כי בוודאי אם יסתכל האדם היטיב ימצא את 
חכמת התורה בכל פרט ופרט שבזה העולם, ויקשר הכל אל 

הלא לכל המצאה חדשה, צריכין לחדש התורה הקדושה, כי 
המון הלכות ופסקים הנוגעים אל ענין זה, איך להשתמש בה 
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על פי התורה, ואיך לקשר אותה אל עבודת השם יתברך, 
ולכן זהו עיקר התכלית לקשר חכמה עלאה ביחד עם חכמה 
תתאה, והוא כמו לימוד התלמיד מפי הרב, כי בלב הרב 

, שהיא בחינת חכמה נמצא חכמה עליונה וקדושה מאד
)וכמו שפירש"י על עלאה, הנקראת יו"ד, כי יו"ד על שם החכמה 

, והתלמיד יש בו חכמה תתאה, כי יש לו הפסוק אז ישיר עיין שם(
איזה שכל כשהוא לעצמו, והיא נקראת למ"ד על שם שצריך 

היא כמו מגדל  ל'ללמוד מפי הרב, וגם הצורה של האות 
כי הלב פורח באויר ושומע מה  ,)חגיגה ט"ו:(הפורח באויר 

שהרב אומר, והוא צריך להטות את לבו היטיב אל דברי 
הרב כדי להכניס בו חכמה עלאה, ואז שניהם מתקשרים 
ביחד, ונעשה חיבור ל"י, היינו קישור חכמה תתאה אל 
חכמה עלאה, אבל אם אין האדם מחבר חכמה תתאה אל 

יק, אזי חכמה עלאה, ואין התלמיד משים לב לדברי הצד
נפרד שכלו וחכמתו מהשם יתברך ומתורתו הקדושה, 
והאדם נשאר חסר וריק מחכמה עלאה לגמרי, ועיקר תיקונו 
על ידי התקרבותו והתקשרותו אל הצדיק האמת וכמו 

 שממשיך רביז"ל הלאה. 
 

ְכָמה חָ ָמה ַּתָּתָאה ּבְ ֲאָבל ַהַּצִּדיִקים ֲאִמִּתּייםִ ֵהם ְמַקְּׁשִרים ָחכְ ואומר רביז"ל, 
ת יִחין ּוְמַסְּפִרים ִׂשיחַ ִעָּלָאה, ִּכי ִׂשיָחָתן ֶׁשל ַהַּצִּדיִקים ֲאִמִּתּייםִ ֶׁשֵהם ְמׂשִ 

ָרה ְמאד ְמאד, ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו, ִזְכרֹו -(ֲעבֹוָדהָנם ִלְבָרָכה ֻחִּלין, ִהיא יקְָ
 ֶמתּב ֹוֶנהין ִלּמּוד', ִּכי ַהַּצִּדיק ָהאֱ ֲחָכִמים ְצִריכִ  -'ִׂשיָחָתן ֶׁשל ַּתְלִמיֵדי ָזָרה יט):

ְיֵדי -ָחְכָמה ִעָּלָאה ַעלעֹוָלמֹות ַהֲחֵרִבין, ּוַמְגִּביַּה ָחְכָמה ַּתָּתָאה ּוְמַקְּׁשָרּה לְ 
ם ַעם ֶׁשֵאיָנ-ַעם, ִּכי ַהֵּׂשֶכל ֶׁשל ֲהמֹון-ִׂשיָחתֹו ְוִסּפּוֵרי ְּדָבָריו, ֶׁשְּמַדֵּבר ִעם ֲהמֹון

ֶמת , ֲאָבל ַהַּצִּדיק ָהאֱ ים אֹותֹו ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, הּוא ִנְפָרד ֵמָחְכָמה ִעָּלָאהְמַקְּׁשרִ 
ָּבַרך,ְ ל ָהָרָׁשע ְלַהֵּׁשם ִיתְ ְמַקֵּׁשר ַהֵּׂשֶכל ֶׁשל ֶהָהמֹון, ֲאִפּלּו ַהֵּׂשֶכל ְוַהָחְכָמה ׁשֶ 

 ִעם ֶׁשֵאיָנם ֲהגּוִנים אֹו ֲאִפּלּו ְוֶזה ִעניְןַ ַמה ֶּׁשַהַּצִּדיִקים ְמַדְּבִרים ִעם ֲאָנִׁשים
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 ַהּטֹוב ִמֶּמּנּו, ְוהּוא ַעּכּו"ם (ַאְך ְּכֶּׁשְּמַדֵּבר ִעם ַעּכּו"ם, ֲאזיַ ַהַּצִּדיק מֹוִציא
ִּדיק ְצִרי), ִּכי ְּכֶׁשַהּצַ ִנְׁשָאר ֶאֶפס ָוֵריק, ֶׁשֶּזה ְּבִחינתַ ַמה ֶּׁשָהַרג מֶׁשה ֶאת ַהּמִ 

ֲעֶלה ם ִיְתָּבַרְך, ֲאַזי מַ ם, ְוַהַּצִּדיק ַמְגִּביַּה ִׂשְכלֹו ּוְמַקְּׁשרֹו ְלַהּׁשֵ ְמַדֵּבר ִעם ְרָׁשִעי
ְכלֹו, ִּדיק ָהֱאֶמת ְמַצְמֵצם ׂשִ ּוְמַקֵּׁשר ִׂשְכָלם ִמָּמקֹום ֶׁשֵהם ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ִּכי ַהּצַ 
ַהֵּׁשם ְמַקֵּׁשר ָּכל ַהִּדּבּוִרים לְ ּוְמַדֵּבר ִעָּמם ְּבָחְכָמה ִנְפָלָאה ּוִבְמָלאָכה ְּגדֹוָלה, ּו

"ְוֵהם  (ְּדָבִרים ל"ג):ֶזה ְמִביָאם ִליֵדי ּתְׁשׁשָבה, ְוֶזה ְּבִחינתַ -ְיֵדי-ִיְתָּבַרְך, ְוַעל
ַּבְתָרא -(ָּבָבארֹוָנם ִלְבָרָכה ֻּתּכּו ְלַרְגֶלָך ִיָּׂשא ִמַּדְּברֶתיָך", ְוָדרְׁשׁש ַרּבֹוֵתינּו, ִזכְ 

ים ְלִעיר ְונֹוְׂשאִ  ֲחָכִמים ֶׁשהֹוְלִכים ּוְמַכְּתִתים ַרְגֵליֶהם ֵמִעיר-ַּתְלִמיֵדי'ֵאּלּו  ח):
 ַדְּבִרים ִלְפָעִמים ִעםְונֹוְתִנין ִּבְדָבָריו ֶׁשל ָמקֹום' ִּכי ַהַּצִּדיִקים ָהֲאִמִּתּייםִ מְ 

 ֵמִעְסֵקי ָהעֹוָלם, ַאךְ  הְרָׁשִעים ּוְמַסְּפִרים ִעָּמֶהם ֵמִעְסֵקי ִמְלָחמֹות ְוַכּיֹוֵצא ָּבזֶ 
יׁש אֹור ַהּתֹוָרה הּוא ַמְלִּביׁש ָּבֶזה ָהאֹור ַהָּגדֹול ֶׁשל ַהּתֹוָרה, ִּכי הּוא ַמְלּבִ 

ָּללּו, ְוָהאֹור ַהּתֹוָרה ִּבְלבּוִׁשים ׁשׁשִנים ֶזה ִמֶּזה, ַעד ֶׁשַּמְלִּביׁשׁש ַּבְּדָבִרים הַ 
ֵפרּוׁש ִעם ם ָהָיה ַהַּצִּדיק ְמַדֵּבר ֵּתֶכף ּתֹוָרה ּבְ ִמְתַלֵּבׁש ְּבֵצרּוִפים ֲאֵחִרים ִּכי אִ 

כּו ָבם ֵתר, ִּכי 'ַצִּדיִקים ֵילְ ָהָרָׁשע, ָהָיה ָיכֹול ְלִהְתַּפֵּקר יֹוֵתר ְוָהָיה ַנֲעֶׂשה ָרָׁשע יֹו
ֶׂשה ַנעֲ -ַנֲעֶׂשה לֹו ַסם ַחּייםִ לא ָזָכה-ִּכי 'ָזָכה (הֹוֵׁשַע י"ד)ּופְׁשִעים יּכְִָׁשלּו ָבם' 

ִהיא, ָהָיה ֵּכן ִאם ָהיּו ְמַגִּלין לֹו ּתֹוָרה ְּכמֹות ׁשֶ -ְוַעל (יֹוָמא עב:)לֹו ַסם ָמֶות' 
, ִּכי הּוא ָרחֹוק ִמן ִמְתַּפֵּקר יֹוֵתר, ִּכי ָהָיה ַנֲעֶׂשה ֶאְצלֹו ַסם ָמֶות, ַחס ְוָׁשלֹום

ִצינּו ֵצרּוִפים ֲאֵחִרים ּוְכמֹו ֶׁשּמָ ֵּכן ְצִריִכין ְלַהְלִּביׁש לֹו ַהּתֹוָרה ּבְ -ַהּתֹוָרה ְוַעל
ִנים, ְונָ  ֵלב ָּכל ַתן ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ּבְ ְּבַתְלַמי ַהֶּמֶלְך, ְּכֶׁשהֹוִׁשיב ִׁשְבִעים ּוְׁשַנִים זקְֵ

ית' 'ֱאלִקים ָּבָרא ְּבֵראׁשִ  ֶאָחד ְוֶאָחד ְלַהְלִּביׁש ַהּתֹוָרה ְּבֵצרּוִפים ֲאֵחִרים, ְוָכְתבּו:
ן ַהּתֹוָרה ְּכמֹות , ּוְכמֹו ֶׁשֵּפֵרׁש ַרִׁש"י ָׁשם ִּכי ִאם ָהיּו ּכֹוְתִביְמִגָּלה ט)(ְוכּו' 

ם ים ְלַדֵּבר עִ ֵּכן ְצִריִכין ַהַּצִּדיִקים ָהֲאִמִּתּיִ -ֶׁשִהיא, ָהָיה ִמְתַּפֵּקר יֹוֵתר ְוכּו' ְוַעל
ֵאּלּו ְוֵהם ְמַקְּׁשִרים אֹוָתם ּבְ  ֶהָהמֹון ִׂשיַחת ֻחִּלין, ְוֵהם ַמְלִּביִׁשין ָּבֶהם ַהּתֹוָרה,

ים, ּבּוִרים ְוַהִּסּפּורִ ַהִּדּבּוִרים ִמָּמקֹום ֶׁשֵהם, ִּכי ֵהם ֵאיָנם ְרחֹוִקים ֵמֵאּלּו ַהּדִ 
ְך ם ִיְתָּברַ ֶזה ְמַקֵּׁשר אֹוָתן ּוַמֲעֶלה אֹוָתן ְלַהּׁשֵ -ְיֵדי-ֶׁשַהַּצִּדיק ְמַדֵּבר ִעָּמם, ְוַעל

ל הּוא ְמַדֵּבר ִעם ּכָ הּוא נֹוֵׂשא ְונֹוֵתן ִּבְדָבָריו ֶׁשל ָמקֹום, ְּדַהְינּו ׁשֶ ְוֶזה ְּבִחיַנת ׁשֶ 
ִרים ְונֹוֵתן אֹוָתם ֶאָחד ְלִפי ְמקֹומֹו ַּבָּמקֹום ֶׁשהּוא, ְוהּוא נֹוֵׂשא אֹוָתן ַהִּדּבּו

ָּלָאה ִנְמָצא ְכָמה עִ ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ִּכי הּוא ְמַקְּׁשָרם ְלָׁשְרָׁשם, ִלְבִחיַנת חָ 
 ָאה.ֶׁשַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת ְמַקֵּׁשר ָחְכָמה ַּתָּתָאה ִעם ָחְכָמה ִעּלָ 

 
והסביר מוהרא"ש נ"י, כי הנה זהו עוצם מעלת חכמת הצדיק, 
שכבר זכה לחכמה עלאה שהיא חכמת התורה הקדושה, 
מרוב התמדתו ויגיעתו בלימוד תורה הקדושה ימים ושנים 
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דע לקשר כל דבר אל התורה רבות, ומרוב חכמתו יו
הקדושה, אפילו שיחות חולין וסיפורי העולם, כי יודע איך 
למצוא תורה בתוך כולם, ולכן שיחתן של תלמידי חכמים 

, כי כשהם מדברים אפילו שיחות חולין, )ע"ז י"ט(צריכין לימוד 
מלבישים בתוך שיחתן תורה עמוקה ומי שמטה אזנו היטיב 

ם נוראים ונפלאים מאד, וזה מה יכול לשמוע בשיחתם דברי
שמצינו לפעמים הצדיקים מדברים ומשיחים שיחות חולין 
וסיפורי דברים עם רשעים, ואינשי דלא מעלי, ויש בני אדם 
המהרהרים אחריהם, איך מגיע שהצדיק ידבר עם אנשים 
כאלו? אבל באמת אסור לשאול שאלות על התנהגות 

אחר השכינה, כי הצדיקים, וכל המהרהר אחר רבו כמהרהר 
הצדיקים יש להם כוונה שלימה במה שהם מדברים עם 
אנשים כאלו, ובמה שמספרים סיפורים של מה בכך עם 
ההמון עם, כי בזה מכניס בהם הרהורי תשובה ומחשבות של 
אמונה, ולאט לאט מחזיר אותם בתשובה שלימה, וכמו 
שהתנהג רביז"ל עם האפיקורסים הגדולים שהיו באומאן, כי 

יו כמה צדיקים קדושים שרצו לשבת באומאן כמו הרה"ק ה
רבי יעקב שמשון משיפטיווקע זי"ע והרה"ק מבארדישטוב 
זי"ע ועוד, אבל כולם נתגרשו על ידי האפיקרוסים הגדולים 
שהיו שם, שהיה להם בסיס שם, ורביז"ל קרא אותם מצח 
הנחש, אבל כשבא רביז"ל ודיבר עמהם בשפה שלהם, וישב 

מאט, על ידי זה החזיר אותם בתשובה, -שאך ושיחק עמם
מאט, -ופעם מצא אנ"ש את רביז"ל יושב ומשחק עמהם שאך

ואחר שהלכו שאל ר' נפתלי ז"ל את רביז"ל, רבי, איזה 
שייכות יש להם עמכם? וענה ואמר לו רביז"ל, ואיזה שייכות 
יש לכם עמדי? אתם כמו  נוצות שעל הבגד, שכשנופח 

, כי הצדיק )חיי מוהר"ן סי' ר"ח(סתלקין מעליו עליהם מיד פורחין ונ
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יש לו שפה לכל אחד ואחד כפי דעתו וחכמתו, בבחינת 
איש אשר רוח בו, שיודע להלוך נגד רוחו של כל  )במדבר כ"ז(

אחד ואחד, ולכן אסור לשאול קושיו,ת או לקבל חלישות 
הדעת, כשרואים הצדיק מתנהג עם כל אחד ואחד בצורה 

כל אחד ואחד באופן אחר, כי הצדיק  אחרת, ומדבר עם
מוכרח להנהיג כל אחד ואחד כפי דעתו וחכמתו, ואם לא 
היה מתפקר יותר, וכמו שהזקנים ששינו לתלמי המלך את 
התורה כפי דעתו, ואם לא היו משנים לא היה יכול לקבל 
אותו כלל, וכן הצדיק מתנהג עם כל אחד ואחד, ולכן אין 

חד יתנהג כפי ששמע וקיבל מן לדמות אחד להשני, רק כל א
 הצדיק, ולא יבלבל את עצמו מאחרים כלל.

 
זיַ ם, ַחס ְוָׁשלֹום, אֲ ּוִבְׁשִביל ֶזה ְּכֶׁשַהַּצִּדיק ִנְפָטר ִמן ָהעֹולָ  וממשיך רביז"ל,

ָּבַרְך, ִּכי ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֵאינ ֹו רֹוֶצה ְּבִמיָתָתן ֶׁשל ֵיׁש ַצַער ָּגדֹול ְלַהֵּׁשם יתְִ
יק ָהָיה ְמַקְּׁשָרם ִאם ְּבטֹוָבָתן, ֶׁשּיזִּכְּו לָׁשׁשב ִּבתְׁשׁשָבה, ְוַהַּצּדִ -ָׁשִעים, ִּכירְ 

ָּבַרְך ְוָהָיה ְמִׁשיָבן ִּבתְׁשׁשָבה וְ  ר ַכַּנ"ל, ִּכי הּוא ְמַקּׁשֵ ּוַמֲעֶלה אֹוָתן ְלַהֵּׁשם יתְִ
'ַּכד  (ּוְבסֹוָטה יג:):במדרש ָחְכָמה ַּתָּתָאה ְּבָחְכָמה ִעָּלָאה ְוַכַּנ"ל וזה שמובא 

א, ם ְמֵרִעים' ִלי ַּדְיקָ ִמית מֶׁשה ַרֵּבנּו, ָצַוח ֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא: ַוי ִמי ָיקּום ִלי עִ 
 ִמי יּוד, ְּבִחינתַ ִלי, ַהְינּו ְּבִחיַנת ָחְכָמה ִעָּלָאה ְוָחְכָמה ַּתָּתָאה ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ָלֶמד

ָּלָאה, ִעם ר ְּבִחינֹות ִלי, ַהְינּו ָחְכָמה ַּתָּתָאה ִעם ָחְכָמה עִ ָיקּום ְוַיֲעֶלה ִויַקּׁשֵ 
ָרם ָּבעֹוָלם, ּוְמַקּׁשְ ַהְינּו ֶׁשהּוא ַמֲעֶלה ַהָחְכָמה ַּתָּתָאה ִמָּכל ָהָרִעים ׁשֶ -ְמֵרִעים

רּות ינתַ ִהְתַקּׁשְ ִחיַנת ִלי, ְּבחִ ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ּוַמֲעֶלה אֹוָתּה ְלָחְכָמה ִעָּלָאה ֶׁשֶּזה ּבְ 
אי ָהָיה ָליו ַהָּׁשלֹום, ְּבַוּדַ ָחְכָמה ַּתָּתָאה ִעם ָחְכָמה ִעָּלָאה ַּכַּנ"ל ִּכי מֶׁשה ַרֵּבנּו, עָ 

ָחְכָמה ַּתָּתָאה ִמָּכל ָהָרעִ   עֹוָלםים ּוְרָׁשִעים ֶׁשּבָ ָיכֹול זאת ְמאד, ְלַהֲעלֹות ְּבִחינת הַַ
 ִּדיק ַמְגִּביּהַ ַקֵּׁשר ַעְצמֹו ְלַצִּדיִקים ֲאִמִּתִּיים, ִּכי ַהּצַ ֵּכן ָהִעָּקר לְ -ְוַכַּנ"ל ְוַעל

י ה ִמּלּוִגיַמת ַהְּלָבָנה ַנֲעׂשֶ ּוְמַקֵּׁשר ָחְכָמה ַּתָּתָאה ְלָחְכָמה ִעָּלָאה ַּכַּנ"ל, ַוֲאַזי ִמּפְ 
 ִאְזַּדְמנּוְמָלִכים  ַּכדַהְּלָבָנה ְוֶזהּו: "ִּכי ִהֵּנה ַהְּמָלִכים נֹוֲעדּו ָעְברּו ַיְחָּדו", '

ּו ְתַּכְפָין ְוִאְתַעְּברַּתְרַוְיהּו ִּבְרעּוָתא ֲחָדא, ְּכֵדין ְוכּו' ֻּכְּלהּו ָמאֵרי ְדִדיָנא אִ 
א -(ְמָלִכיםַוֲאַזי הּוא ְּבִחינתַ  (ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבּזַהר ַוִּיַּגׁש ַהַּנ"ל)ֵמָעְלָמא' ְוכּו' 

א נּו ֶׁשִּנְתַמּלֵ ְוַתְרּגמּוּו: 'ְוִאְתְרִביַאת ִסֲהָרא', ְּדַהְי"ַוֵּתֶרב ָחְכַמת ְׁשהמל",  ה):
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א ַּכּמּובָ ְּפִרין ָּכל ָהֲעוֹונֹות, (ְּפִגיַמת ַהְּלָבָנה ְוַכַּנ"ל ַוֲאַזי ִנְמָּתִקין ָּכל ַהִּדיניםִ ְוִנְתּכַ 
 ֵלמּותָּפַרת ָהֲעוֹונֹות ּוׁשְ ְוכַ  ַּבּזַהר ַהַּנ"ל ּוְבַכָּמה ְמקֹומֹות, ֶׁשִעָּקר ַהְמָּתַקת ַהִּדיִנים

ְיֵדי -ַהּכל הּוא ַעל-ָּכל ָהאֹורֹות ּוִמּלּוי ְּפִגיַמת ַהְּלָבָנה ְוִתּקּון ָּכל ָהעֹוָלמֹות
ְכָמה ֹות ָחְכָמה ַּתָּתָאה ְוחָ ֶׁשִּנְתַחֵּבר עֹוָלם ַהַּתְחּתֹון ָּבעֹוָלם ָהֶעְליֹון, ֶׁשֵהם ְּבִחינ

ה ְּבָחְכָמה ִעָּלָא ְיֵדי ַהַּצִּדיק, ֶׁשְּמַקֵּׁשר ָחְכָמה ַּתָּתָאה-ַעלִעָּלָאה ַּכַּנ"ל ְוָכל ֶזה 
 ם ְוַכַּנ"ל.ְיֵדי ִׂשיָחתֹו, ֶׁשַּמְלִּביׁש אׁשר ַהּתֹוָרה ְּבִסּפּוֵרי ְּדָבִרי-ַעל
 

והסביר מוהרא"ש נ"י, כי הנה הצדיק מוסר נפשו כל ימי חייו 
ת מציאותו להחזיר נשמות ישראל אליו יתברך, ולגלות אמת

יתברך לכל באי עולם, וזהו כל עסקו בכל ימי חייו, לגלות 
ולפרסם אלקותו יתברך לכל אחד ואחד, עד שלא ישאר 
אחד בכל העולם כולו שלא יכיר אמתת מציאותו יתברך, 
ולכן בהסתלקות הצדיק, הקדוש ברוך הוא כביכול מקונן 

קדוש הזה של היינו מי יעסוק בעסק  וי מי יקום לי עם מרעים,עליו, 
"לי" לקשר תתאה בחכמה עלאה, ולגלות לכל הבריות את 
אמתת מציאותו יתברך, וזה היה עסקו של משה רבינו בכל 
ימי חייו לקרב כל נשמות ישראל אליו יתברך, ואפילו אחר 
שפגמו ישראל בכמה מיני פגמים, בעגל ובמרגלים ובעדת 
קרח וכו', לא הפסיק משה רבינו מלהתפלל עליהם 

להחזירם בתשובה, וזה צריך להיות עיקר עבודת האדם ומ
תמיד, להכיר את עוצם המסירת נפש שיש להצדיק בשביל 
כל אחד ואחד, ולהכיר לו טובה בכל מה שעושה, כי הוא 
מוסר ומקריב מזמנו היקר, ומוריד עצמו אל כל מיני בוץ 
וליכלוך כדי לטהר את האדם ולקרב אותו אל השם יתברך, 

פעם רביז"ל בענין עסקו עם הבריות לקרב  וכמו שהתבטא
אותם אל השם יתברך, את דברי דוד המלך עליו השלום 

"ואני ידי מלוכלות בדם ובשפיר ובשליא די לטהר  )ברכות ד.(
אשה לבעלה", כי זה עסק קשה מאד, והצדיק מוכרח להוריד 
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עצמו אל כל הירידות והנפילות של בני אדם, ולשמוע מה 
יתן להם עצות נכונות על כל דבר, אבל שעובר עליהם, ול

הירידה היא לצורך עליה, כי אחר כך הוא מעלה אותם אל 
מדריגה עליונה מאד, אבל העיקר שיזכור האדם זאת תמיד 
כל ימי חייו, ואף פעם לא ישכח את הטובות שעשה לו 
הצדיק, כי אחרת הוא נקרא כפוי טובה, מה שזה מדה גרועה 

מספיק שאינם זוכרים את  עד מאד, עד שיש אלו שלא
הטובה שקיבלו מן הצדיק, אלא גם כופרים בו, ומחזירים לו 
רעה תחת טובה, ומדברים עליו כל דבר אסור, כאילו לא 
מכירים אותו כלל, וזה פגם גדול מאד, כי איך תשכח איך 
שהיית נראה לפני שבאת אל הצדיק, ואיך הצדיק העלה 

תכיר לו טובה? ולכן אותך אל מקום שהעלה אותך, ולמה לא 
, הדבר )אבות פרק ו'(מצינו בהמ"ח דברים שהתורה נקנית בהם 

, היינו אם "האומר דבר בשם אומרו"האחרון שכלול מכולם הוא 
קבלת דברי תורה ולימודי אמונה מפי איזה צדיק, תמיד 
תגיד דבר בשם אומרו, ותזכור היטיב מאיפוא קבלת את זה, 

ותו מעיין וישתו משם, וזה כדי שאחרים גם כן ילכו אל א
מראה שאתה מכיר טובה ממי שקבלת אותו, ועל ידי זה 
התורה יתקיים אצלך, מה שאין מי שאינו מכיר טובה ואינו 
אומר דבר בשם אומרו, רק אומר בשם עצמו, כאילו הוא 
חידש והשיג הכל מעצמו, בוודאי לא יהיה התורה קנוי אצלו 

זוכה תמיד לכבד ולייקר ולא ישאר בו כלל, ולכן אשרי מי ש
 את הצדיק ואת הרב שזכה לקבל תורה ממנו.   

 
, זְֶהּו: ַוְיַדֵּבר ֱאלִקים ֵאתוומסיים רביז"ל עם הפסוק שהתחיל, 

 -ֱאלִקים ֵאת  (ְּכֻתּבֹות יג)לְׁשׁשן ִזּוּוג ְוִהְתַקְּׁשרּות, ְּכמֹו: ָראּוָה ְמַדֶּבֶרת  -וידבר 
ּנֹוַדע, ְּבִחיַנת ָחְכָמה ַּתָּתָאה, ּכַ -ה ְוָחְכָמה ִעָּלָאה ֱאלִקיםֶזה ְּבִחינתַ ָחְכָמה ַּתָּתָא
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ג ַהְינּו ְלַזּוֵ  (עין תקון כב)ֶזה ְּבִחיַנת ָחְכָמה ִעָּלָאה, ְּבִחינתַ: "ֵאת ַהָּׁשַמִים" -ֵאת
ָבִרים ְיֵדי ְּבִחינתַ: ַהּדְ -ּוְלַקֵּׁשר ָחְכָמה ַּתָּתָאה ְּבָחְכָמה ִעָּלָאה, ֶזה ַנֲעֶׂשה ַעל

 ה, ַהְינּו ִּדּבּוֵריְיֵדי ַהַּצִּדיק ֶׁשַּמְלִּביׁש ַהְּדָבִרים ָהֵאּלֶ -ַהְינּו ַעל-ָהֵאֶּלה ֵלאמר
(ֵאיָכה תּוב לְׁשׁשן ַהְלָּבָׁשה, ְּכמֹו ֶׁשּכָ -ַהּתֹוָרה הּוא ַמְלִּביׁש ְּבִסּפּוֵרי ְּדָבִרים ֵלאמר

 ר ַהּתֹוָרהְיֵדי ֶׁשַהַּצִּדיק ַמְלִּביׁש אֹו-, ְוַעל"ִּבַּצע ֶאְמָרתֹו", ֶׁשֵּפרּוׁשׁש ְלבּוׁש ב):
עד  ָאה ְוַכַּנ"ל:ֶזה ְמַקֵּׁשר ָחְכָמה ַּתָּתָאה ִעם ָחְכָמה ִעּלָ -ְיֵדי-ְּבִסּפּוֵרי ְּדָבִרים, ַעל

 כאן לשון רביז"ל:
 

והסביר מוהרא"ש נ"י, כי הנה רביז"ל מלביש את כל ההשגה 
ת הדברות, כי בתוך הנ"ל בתוך הפסוק הכתובה לפני עשר

השגה זאת כלול כל סוד קבלת התורה, וקיום האדם 
ברוחניות ובגשמיות, כי בשעה שאדם מקורב ומקושר אל 
צדיק אמיתי, ומכניע עצמו מלפניו כדי לקבל ממנו חכמה 
עלאה וחכמה תתאה, אזי יתקיים התורה אצלו, ויזכה 
להכניס דברי תורה בלבו, מה שאין כן כשאדם בועט ברבו 
וכופר במה שלימד אותו, זה מוריד אותו אל שאול תחתית 
רחמנא ליצלן, ולא יתקיים אצלו התורה כלל, ולא זכו עם 
ישראל לקבל את התורה בהר סיני, אלא על ידי שסילקו את 
כל החכמות שלהם וקיבלו את דברי משה רבינו בתמימות 

של הר  , שזהו הסוד)ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' קכ"ג(ובפשיטות גמור 
סיני בעצמו, שהחזיק את עצמו שפל ונבזה משאר כל 
ההרים, ולכן דייקא עליו ניתנה התורה, ללמד שאין התורה 
נקנית אלא אצל מי שמחזיק את עצמו בענוה ושפלות, 
ומכניע את עצמו תחת רבי וצדיק שילמד אותו דרכי התורה 
הקדושה, ולכן אשרי הזוכה להתקרב ולהתקשר אל רבי 

תי שיגלה לו לימודים אמיתיים בתורה הקדושה, וצדיק אמי
עד שיזכה להתדבק בו יתברך באמת בזה ובבא לנצח, 

 אשרי לו ואשרי חלקו.



 - 14 - 

 14 

 
וקישר מוהרא"ש נ"י את ענין הנ"ל לפרשת השבוע בקשר 
נורא ונפלא מאד, כי הנה מצינו בפרשת השבוע את ענין 

תי את הלוים ואני הנה לקח )במדבר ג' י"א(קידוש הלוים, וכמו שכתוב 
וכן  מתוך בני ישראל וגו' והיו לי הלוים, כי לי כל בכור וגו' לי יהיו אני הוי"ה,

, ולקחת את הלוים לי אני הוי"ה וגו' והיו לי הלוים אני הוי"ה)פסוק מ"א( להלן 
וכמה וכמה פעמים התורה הקדושה חוזרת על תיבת "לי" 

דברי בענין קידוש הלוים, ומהו המובן בזה? אבל על פי 
רביז"ל מובן הענין מאד, כי שבט הלוי נבחר מכל שבטי 
ישראל להיות נושאי הארון והמשכן, ולהקים אותו בכל 
מקום בואם, והיו משרים את השכינה בישראל, ולכן 
נתקדשו ביותר בענין הנ"ל של "לי", שהוא קישור חכמה 
עלאה וחכמה תתאה, כי זה היה ענין הקמת המשכן בכל 

וריד את השכינה הקדושה לאותו מקום, מקום בואם, לה
ולגלות איך שגם במדבר שממה מקום נחש שרף ועקרב 
וצמאון יש התגלות אלוקתו יתברך, ולכן הלוים שעסקו בזה 

 , והבן.והיו לי הלויםביותר, נתקדשו "לי" 
 

וארשתיך  )הושע ב'(וזהו גם מה שמצינו בסוף הפטרת השבוע 
ט ובחסד וברחמים, לי לעולם, וארשתיך לי בצדק ובמשפ

וארשתיך לי באמונה וידעת את הוי"ה, ונוהגים לומר פסוקים 
אלו בשעת הנחת התפילין הקדושים, כי לעתיד לבא 
כשיהיה הגאולה וימלא הארץ דיעה את ה' כמים לים מכסים, 
אזי יהיה ביכולת של כל אחד לקשר חכמה עלאה וחכמה 

ריאה, תתאה, ולהכיר אותו יתברך מכל פרט ופרט של הב
וגם היום כפי שממשיכים על עצמו המוחין של התפילין 

, כן )ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' ל"ח(הקדושים שהם המוחין של דביקות 
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זוכה לקשר חכמה עלאה בחכמה תתאה, ולמצוא אלקותו 
יתברך בתוך כל פרט ופרט, ולכן חוזרת הפסוק ג' פעמים 

אותו יתברך וארשתיך לי וגו', ללמד אותנו שצריכין למצוא 
בכל מדריגה ומדריגה שאנחנו נמצאים, ולהכלל הג' עולמות 
עשיה יצירה ובריאה בעולם האצילות, שהיא עצם גילוי 
שכינת עוזו יתברך, וכדוגמת החתן שאומר להכלה הרי את 
מקודשת "לי" וכו', כי בהתחתנותם ביחד, נעשים גוף שלם, 
 והרי מתקשר חכמה עלאה בחכמה תתאה, שהאדם זוכה
למצוא אלקותו יתברך בתוך כל חיי הגשמיים שלו, בביתו 
עם אשתו ועם ילדיו, וזוכה לחיות חים טובים באמת, והשם 
יתברך יזכינו להתדבק בו באמת, ולהיות מקושרים לצדיקים 
אמיתיים כל ימי חיינו, עדי נזכה לקבל את התורה מחדש 
לגמרי ולחזור בתשובה שלימה לפניו יתברך מעתה ועד 

           .אמן ואמן עולם
 

 


