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 ליל שבת קודש פרשת במדבר ה'תשס"ה
 

  
בליל שבת קודש בסעודה ראשונה דיבר מוהרא"ש נ"י דיבורים נוראים ונפלאים מאד 
על פי דברי רביז"ל בליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' ל"ד המדבר מהנקודה טובה שיש 

 בכל אחד ואחד מישראל, עיין שם.
 

חזר בקיצור על נקודה אחת פתח ואמר מוהרא"ש נ"י, רביז"ל אומר )מוהרא"ש נ"י 
כי יש בכל אחד מישראל, דבר יקר שהוא בחינת  שבתורה זו של רביז"ל(,

, שהשיבו )תענית כ"א:(נקודה, מה שאין בחבירו, כמעשה דאביי ואבא אומנא 
לו, לא מצית למעבד כעובדא דאבא אומנא וכו', וכל הנקודות הם ענפים 

לה ישהכל צריכין לקבל מתחלהצדיק, שהוא נקודה כלליות של כל ישראל, 
עיין שם מהצדיק, ואחר כך יקבלו דין מן דין, וכל אחד יקבל מיניה וביה וכו', 

 כל זה בדברי רביז"ל.
 

והסביר מוהרא"ש נ"י, כי הנה בכל אחד ואחד מישראל יש נקודה מיוחדת מה שאין 
יתברך, ומעלה  השם בחבירו, ומחמת הנקודה הזאת הוא חשוב ויקר מאד בעיני

למעלה, שאין שום בריה אחרת יכול להעלות, ולפעמים אפילו מיוחדת חת רוח נ
נחת רוח למעלה, שאין הצדיק הכי גדול יכול להעלות, כי  מעלההפחות מישראל, 

, וכמו שרואים מן הסיפור של אבא הכלכפי מדריגתו וענינו, הנקודה שלו עולה על 
שעשה  ,מנא היה רופא אומן, שאבא אותענית כ"א:(ממסכת )אומנא שמביא רביז"ל 

מלאכתו בצניעות ובחסד כזו עד שהיה שומע כרוז של שלום ממתיבתא דרקיעא 
בשבוע בערב אחת שמע כרוז של שלום רק פעם  ,בכל יום ויום, מה שאין כן אביי

בשנה בערב יום הכיפורים, והנה אביי ורבא נחלשו אחת פעם רק שבת, ורבא 
, ויצאתה בת אליולא זכו הם לדבר עליון כזה שדעתם מאבא אומנא, למה הוא זוכה 

אין אתם יכולים לעשות כמעשי אבא אומנא, כי הוא רופא אומן קול ואמרה להם, 
העוסק ברפואת אנשים ונשים, עשירים ועניים, ועושה מלאכתו בצניעות גדולה, 

זה, ולכן אין שייך כנסיון לכם לשכר זאת, אבל אין  עד שזכהצדקה בובחסד ו
בו כלל, הרי רואים שהנקודה של כל אחד מישראל חשוב ויקר מאד, לקנאות 
מעלה שעשועים גדולים כמו אחד מגדולי הצדיקים, ולכן אסור איש פשוט ולפעמים 

לאדם ליפול בדעתו ולחשוב מה אני חשוב בעיני השם יתברך, כי כל אחד מישראל 
יזכה למצוא ו נקודתו המיוחד שבודאי חשוב מאד בעיני השם יתברך, ואם ליש 

 אותו, ולהוציאו מן הכח אל הפועל, יזכה לדברים גדולים מאד, אשרי לו.
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והנה מבואר בדברי רביז"ל, שכל הנקודות צריכין לקבל מנקודת הצדיק, שהם ענפים 
אדם זוכה למצוא נקודתו המיוחדת לו,  ,ממנו, עיין שם, כי דייקא על ידי הצדיק
מעורר אותו על נקודתו, ומחזק אותו שלא  ולהוציאו מן הכוח אל הפועל, כי הצדיק

חשוב שאין בו שום טוב כלל, כי דרך הבעל דבר להחליש דעת שלא ייפול בדעתו ו
האדם, ולהפיל אותו לתוך יאוש ודכאון חס ושלום, כאילו אינו שווה לשום דבר, 

זה מן שקר  עוקרואזי נופל עליו עצבות ועצלות, ואינו עושה כלום, אבל הצדיק 
ועמך כולם  (ס' )ישעיהנקודה של צדיק, וכמו שכתוב  וומגלה לו שיש בהאדם, 
, ועליו להאמין שהוא חשוב צדיקלעושה אותו  זה הנקודה המיוחד לוכי צדיקים, 

ומציית לדבריו,  אמיתי צדיקברך מאד, ועל ידי שאדם מקורב אל ויקר בעיני השם ית
ל הפעול, ולהגיע אל מה על ידי זה זוכה למצוא את נקודתו ולהוציאו מן הכח א

 שצריך להגיע, אשרי לו ואשרי חלקו.
 

וקישר מוהרא"ש נ"י את ענין הנ"ל לפרשת השבוע בקשר נורא ונפלא מאד, כי הנה 
 ר ב'(דב)בממצינו בפרשת השבוע את ענין הדגלים של שבטי ישראל, וכמו שכתוב 
ל מועד איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל, מנגד סביב לאה

ופירש"י שכל שבט יש לו דגל שלו, והמפה צבוע כמו הצבע שלו באבני  יחנו,
החושן, עיין שם, ויש להבין מהו ענין זה, שכל שבט יהיה לו דגל מיוחד עם צבע 
מיוחדת, והצבע יהיה דייקא כמו הצבע של אבני החושן המונח על לבו של הכהן 

נין מאד, כי ענין הדגלים, שכל שבט גדול? והנה על פי דברי רביז"ל הנ"ל מובן הע
צבע אחר, הוא ללמד לנשמות ישראל שכל אחד מישראל דגל אחר ו ש לוושבט י

ו נקודה מיוחדת שאין בחבירו, ואין נקודתו של ראובן דומה לשמעון, ואין ביש 
ם של ראובן ושמעון דומים ללוי, וכן ו של שמעון דומה לראובן, ואין נקודתנקודת

כמו הצבע של  ואלו דגל מיוחד, והצבע של הדגל ה יששבט ושבט  כולם, ולכן כל
אבני החושן שהיה מונח על לבו של הכהן גדול, כי כל הנקודות מקבלים מנקודת 

של הכהן גדול הצדיק, שהם ענפים ממנו, והוא מנפח חיות בתוך כולם, כי כל עסקו 
ו אל השם יתברך לשאת את זכרון כולם על לבו, ולעורר אותם על נקודתם, שיתקרב

ונשא אהרן את שמות בני ישראל בחשן  )שמות  כ"ח(על ידי נקודתם, וכמו שכתוב 
המשפט על לבו בבואו אל הקדש לזכרון לפני ה' תמיד, נמצא שהדגלים ואבני 

, כי על ידי ראיית האבןכצבעו של  הדגלהחושן מקושרים היטיב יחד, וצבעו של 
תאחדו לקבל מנקודת הצדיק, שזהו מה הדגלים יזכרו בנקודה שלהם, וכולם י

שיוכלו לבוא בשבת אל משה אהרן , "מנגד סביב לאהל מועד יחנו"שפירש"י 
, עיין שם, כי עיקר תכלית הדגלים שיוכל כל אחד לבא אל הצדיק ולקבל ובניו וכו'

 ממנו התעוררות והתחזקות למצוא את הנקודה שלו, ולעבוד בו את השם יתברך,
יים, ולקבל מהם יזכינו להיות מקורבים אל צדיקים אמית והשם יתברך והבן,
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ת, עדי נזכה לעלות ולהתדבק בו יתברך באמת מעתה ועד עולם נקודותינו המיוחד
 אמן ואמן.          

 
 
 
 

ה'תשס"הבמדבר בוקר שבת קודש פרשת   

 
בשבת קודש בבוקר, בעת קידושא רבא, דיבר מוהרא"ש נ"י דיבורים נוראים 

בסיפורי מעשיות של רביז"ל במעשה מחכם ותם מעשה ט' דף       ונפלאים מאד
 קפ"א, עיין שם.

   
ובאו לפני בית הבעל שם, וראו, , פתח ואמר מוהרא"ש נ"י, רביז"ל ממשיך לספר

יש לרמז במספר עם חולים,  ,ארבעים וחמשים ,שהיו עומדים שם כמה עגלות
אל זה ונ' שערי בינה כמובא, מן יקא, כי עיקר הרפואות נמשכים של מ' ונ' חולים די

זכו ישראל, אחר חמישים יום שיצאו ממצרים, וקיבלו את התורה שניתנה למ' יום, 
, ומקודם לזה אכלו את המן, שזיכך וקידש )במדבר רבה פרשה ז' סי' א'(ואז נתרפאו כולם 

)תנחומא שיהיו ראויים לקבל את התורה, וכמו שאמרו חכמינו הקדושים עד אותם 

לא ניתנה תורה אלא לאוכלי מן, כי אז נתקדשו בטהרה עלאה, שהוא בחינת  (בשלח
, וזה הרמז )ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' נ"ו(שהוא שער החמישים  מ"ןראשי תיבות  וןנ'קוה מ'

 מןחולים שעמדו לפני בית הבעל שם, כי כולם ביקשו לקבל רפואה  מ' ונ'של 
   שממשיך רפואות משער הנ'.   ,הצדיק האמת

 
וסבר החכם, ששם דר דאקטיר, והיה רוצה ליכנס לביתו מחמת שגם הוא 
היה דאקטיר גדול, ורצה ליכנס לעשות הכירות עמו, ושאל מי דר בכאן? 
השיבו: בעל שם, וימלא פיו שחוק, ואמר לחבירו: זה הוא שקר וטעות נפלא 

רי! אספר לך השקר הזה ימאד, וזה הוא שטות יותר מטעות של המלך, חב
כי מי שאבד אמונתו בהשם יתברך, ונפל כמה וכמה העולם בטעות בשקר כזה, 

לכפירות ואפיקורסות רחמנא ליצלן, זה סימן שאצלו כל הענין של אמונת חכמים 
אמונה בהקדוש ברוך הוא,  אלעל ידי אמונת חכמים באים  רקללעג ולקלס, כי 

ינו בה' ובמשה עבדו, כל ויאמ (י"ד)שמות על הפסוק  )פרשת בשלח(וכדאיתא במכילתא 
המאמין ברועה ישראל, מעלה עליו הכתוב כאילו מאמין במי שאמר והיה העולם, כי 

להגיע אל אמונה שלימה בהשם  נשמות ישראל איךהצדיקים האמיתיים מלמדים 
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גם התלוצץ ולכן מיד שכפר החכם באמונה בה', יתברך, ובלעדם אין יודעים כלום, 
 הא תליא.מגדולת הבעל שם, כי הא ב

 
כי על ידי כפירות ואפיקורסות אובדים כל ההשפעות, בתוך כך היו רעבים, 

כפירים רשו ורעבו, מה שאין כן כשיש לאדם  (ל"ד )תהליםונעשים רעבים, וכמו שכתוב 
ודורשי ה' לא יחסרו כל טוב, וכן כתוב  )שם(אמונה, לא חסר לו כלום, וכמו שכתוב 

ת, ובפרט כשיש לאדם אמונת חכמים, והוא מקורב איש אמונות רב ברכו (משלי כ"ח)
כל ההשפעות, כי כל ההשפעות באים את אל צדיק אמיתי, יותר קל לו לקבל 

, ובזכות הצדיק יהיה לו פרנסה, וכמו שאומר )ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' ר"ל(מהצדיק האמת 
 .םבזכות הצדיק תלמידיו מתפרנסי (ל"ג)ספר המדות אות צדיק סי' רביז"ל 

 
ומצאו עדיין אצלם שלשה ארבעה גדולים, והלכו אל בית התבשיל )שקורין 
גאר קעך(, ושם מוצאים לאכול אפילו בעד שלשה או ארבעה גדולים, וציוו 
ליתן להם מאכל, ונתנו להם, בתוך שהיו אוכלים, היו מספרים ומתלוצצים 

י כי כשאוכלים בקדושה, אזי באים ליד מהשקר וטעות של דבר הבעל שם,
)ליקוטי הארת הרצון, ומתחילים לכסוף ולהשתוקק אחריו יתברך ברצון מופלג מאד 

, וגם נעשה על ידי אכילתו ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה אפין מוהר"ן חלק ב' סי' ז'(
אוכלים נורא מאד, אבל אם אין  אלקות, וזוכה לגילוי )ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' ס"ב(באפין 

י דייקא על ידי האכילה באים לידי כפירות ואפיקורסות רחמנא , אזבקדושה כראוי
ליצלן, ולכן בתוך שהיו אוכלים, התחילו להתלוצץ מהבעל שם ומן הצדיקים 

 האמיתיים.
 

והבעל הגאר קעך שמע דבריהם, וחרה לו מאד, כי הבעל שם היה חשוב 
 מלחכי עדיין שם מאד, ויאמר להם: אכלו לכם מה שיש לפניכם וצאו מכאן, 

בעל הבית קצת, ונתן להם לגמור את אכילתם, אולי יתחרטו על מה העליהם 
 שדיברו.

 
אחר כך בא לשם בן הבעל שם, והם עדיין היו מתלוצצים מן הבעל שם בפני 
בנו, וגער בהם הבעל גאר קעך על שהם מתלוצצים מן הבעל שם בפני בנו, 

ונורא מאד,  כי זה פגם גדול עד שהכה אותם הכה ופצוע ודחפם מביתו,
ו, שזה עוון אבילהתלוצץ מצדיק בפני הבן שלו, כי זה יכול לגרום שיזלזל הבן בכבוד 

, ואם מסיתים בן )תנחומא כי תצא(חמורה שבחמורות מצוה פלילי, כי כיבוד אב ואם הוא 
נגד אבא זה עוון חמור מאד, ולכן על זה לא וויתר הבעל הבית כלל, רק הכה אותם 

 מביתו.  הכה ופצוע, ודחפם
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וחרה להם מאד, ורצו לבקש משפט על המכה אותם, ונתיישבו לילך אל 
הבעל הבית שלהם, שהניחו שם החבילות שלהם, להתייעץ עמו איך להשיג 
משפט על הנ"ל, ובאו וסיפרו לו, שבעל הגאר קעך הכה אותם מאד, ושאל 

להם: בודאי אינו ישר  להם: למה? וסיפרו לו, שדיברו על הבעל שם, השיב
ברתם על הבעל ילהכות בני אדם, אבל אתם לא עשיתם נכונה כלל, שד

כי בוודאי בדרך כלל אין עצה להכות בני שם, כי הבעל שם חשוב כאן מאד, 
להדריך אותם בדרך הישר, וכמו שאמרו חכמינו הקדושים כשרוצים אפילו  ,אדם

בל אף על פי כן פעם אמר רביז"ל, עד היכן תוכחה, עד כדי הכאה, א (ערכין ט"ז:)
צריכין לתת סטירה(, ואנשי שלומינו היו  פעם"אמאל דארף מען געבען את פאטש" )

אומרים, שזהו בשעה שמגיע בזיון וחרפה אל הצדיק, שאז אסור לוותר כלל, וצריכין 
למחות על כבוד הצדיק, וכמו שפעם היה סיפור אצל שולחנו של מוהרנ"ת ז"ל, 

שהיה מכת המתנגדים, והפריע הרבה אצל השולחן ו של מוהרנ"ת ז"ל שישב גם גיס
הן בהניגונים שלהם, והן בדברי תורתם ושיחתם שדיברו מרביז"ל,  ,לאנשי שלומינו

ופתאום קם מוהרנ"ת ז"ל וגער בגיסו, ואמר לו בתקיפות, אצל השולחן שלנו 
ציפות, "ואם לא?" ומדברים הדיבורים שלנו, ושאל גיסו בח ,משוררים הזמירות שלנו

וענה לו מוהרנ"ת ז"ל, אם לא, נותנין מכות... ונפל פחד על גיסו עד שקפץ מהחלון 
 . כראויוברח לנפשו מפחד שלא יתנו לו מכות 

 
וראו, שאין בו ממש, וגם הוא בטעות, והלכו ממנו אל הפקיד )והפקיד היה 

דיברו על עכו"ם(, וסיפרו לו המעשה, שהכו אותם, שאל: על מה? השיבו, ש
אצל הגוי מדייק  הבעל שם, והכה אותם הפקיד הכה ופצוע ודחפם מביתו,

רביז"ל לומר )בשפת אידיש( "גיהרגעט גישלאגן" היינו מכות רצח, כי כשגוי מכה, 
ם של ותהמכות הם ברציחה כדרכו, ואפילו אצל הגויים ואומות העולם היו שמ

ן ורתם עליהם, והיו מוחין על בזיהצדיקים הגדולים לכבוד ולתפארת, ונפל פחדם והד
שלו  ים ומתלוצץ מהם, סוף כל סוף מקבלכבודם, ולכן כל מי שמדבר על צדיק

אינו יוצא אבל מתחת ידו, ונענש בעונש חמור על ידי יהודי או להבדיל על ידי גוי, 
נקי מזה כלל, כי הקדוש ברוך הוא מוחה על עלבון הצדיקים, ואינו מוותר על כבודם 

שם יתברך יזכינו להיות נזהר בכבוד הצדיקים, ולדבר תמיד בשבחם כלל, וה
בים אליהם באמת, ולחזור בתשובה שלימה על ורם, עדי נזכה להיות מקגדולתוב

 ידם, מעתה ועד עולם אמן ואמן. 
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 ה'תשס"הבמדבר סעודה שלישית פרשת 
 

וראים בסעודה שלישית, סעודת רעווא דרעווין, דיבר מוהרא"ש נ"י דיבורים נ
ונפלאים מאד על פי דברי רביז"ל ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' א' המדבר מכח התורה 

 ואור השכל, עיין שם.
 

פתח ואמר מוהרא"ש נ"י, רביז"ל אומר )מוהרא"ש נ"י חזר בקיצור על תמצית דברי 
של כל  הישראלי צריך תמיד להסתכל בהשכל כי אישרביז"ל בתורה זו(, 

 , כדי שיאיר לו השכלכמה והשכל שיש בכל דברדבר, ולקשר עצמו אל הח
שיש בכל דבר, להתקרב להשם יתברך על ידי אותו הדבר, כי השכל הוא 

"חכמת אדם תאיר פניו"  )קהלת ח(:אור גדול ומאיר לו בכל דרכיו, כמו שכתוב 
וכו', וזה בחינת חית, לשון חיות, כי החכמה והשכל הוא החיות של כל 

"החכמה תחיה" וכו', אך מחמת שאור השכל  ז(:)קהלת דבר, כמו שכתוב 
גדול מאד, אי אפשר לזכות אליו כי אם על ידי בחינת נון שהוא בחינת 

"לפני שמש ינון שמו", ופירש רש"י, 'לשון  )תהלים ע"ב(:מלכות, כמו שכתוב 
מלכות', וזה בחינת לבנה, כי הלבנה אין לה אור מעצמה כי אם מה 

 לכות, דלית לה מגרמה כלום, וזהו בחינת מרל"ח.()זוהר ויחי שמקבלת מהשמש 
ה, בחינת שמש כנ"ל, אלא מה שמקבלת מן החית, שהיא בחינת חכמ

כח  "אור הלבנה כאור החמה" וכו', ועל ידי מה נותן (:'ל )ישעיהונעשה 
וכו', עיין שם כל זה בדברי  שהוא עוסק בכח למלכות דקדושה? על ידי התורה

 רביז"ל.
 

ש נ"י, כי הנה עיקר תכלית בריאת האדם, שיזכה להכיר את הקדוש והסביר מוהרא"
ברוך הוא מכל פרטי הבריאה, ומכל הדומם צומח חי ומדבר יזכה לראות אלקותו 
יתברך המאיר בכל הארץ, שזה נקרא אור השכל, שהוא כמו אור השמש, שמאיר 

ד באור זו, הרי מוחו מאיר תמיכלאדם בכל דרכיו, כי כשאדם זוכה לחכמה ושכל 
גדול מאד, ואין שום חושך שיחשיך ממנו אורו יתברך, כי אפילו באישון לילה הוא 

לו בעוצם דביקותו בו אצרואה אלקותו יתברך המאיר בכל דבר, ולילה כיום יאיר 
זה, כי גם באור השמש אי אפשר כאור זוכין להגיע אל  תיתברך, אבל לא בפעם אח

 לפנימריבוי אור, רק צריכין צמצום ונרתיק  א, שלא יתעוורו עיניוולהסתכל כמו שה
השמש, שיוכל לקבל האור בהדרגא ובמדה, וצמצום זה הוא האמונה הקדושה, כי 
כשיש לאדם אמונה תקיפה וחזקה בו יתברך, והוא מאמין באמונה שלימה שאלקותו 

הבריאה, אזי לאט לאט זוכה לעלות אל  ייתברך מחיה ומהוה ומקיים את כל פרט
יתברך בבינה יתירה, כי כשיש לו  שכל שיש בכל דבר, ולהבין אלקותוהחכמה וה
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להבין,  יםקשיראה דברים שאפילו והקדמה של אמונה, לא יפול בדעתו משום דבר, 
הם עדיין נעלם ממנו, יסמוך תמיד על אמונה, ולא יפול בדעתו כלל, ואז לוהשכל ש

ה גדולה באלקותו בזכות האמונה יחזור ויעלה אל החכמה והשכל, ויזכה להבנ
מתחילין עם מדת מקודם ויהי ידיו אמונה עד בא השמש, ש )שמות י"ז(יתברך, שזהו 

)ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' אל אור השמש שהוא החכמה והשכל  באיםאחר כך האמונה, ו

 .צ"א(
 

תורה  והנה להגיע אל מדת המלכות שהיא האמונה הקדושה, הוא על ידי לימוד
תורה בכח, נותן כח למלכות דקדושה להתגבר על מלכות מוד בכח, כי על ידי לי

דסטרא אחרא, ולהכניע אותה, כי מלכות דסטרא אחרא הוא מלכות עשו הרשע, 
כל משמבזה את החכמה והשכל שיש בכל דבר, ואינו רוצה לראות אלקותו יתברך 

תבונה לא יחפוץ כסיל ב )משלי י"ח(דבר, כי רוצה ללכת אחר תאוות לבו, וכמו שכתוב 
כי אם בהתגלות לבו, ולכן סותם עיניו מלראות אלקותו יתברך, ומקשה לבו מלקבל 
אור האמונה, אבל כשלומד תורה בכח, הרי הוא שובר את כוחו של עשו הרשע, 

אם פגע בך מנוול זה, משכיהו לבית מדרש,  )קידושין ל:(וכמו שאמרו חכמינו הקדושים 
צץ, ואז לבו נתיישר לקבל אור האמונה, אם אבן הוא נימוח ואם ברזל הוא מתפו

ועיניו מתחילים לראות אור החכמה והשכל שיש בכל דבר, כי התורה הקדושה 
יש הלכות  ,מח חי ומדברומגלה האלקות שיש בכל דבר, ואיך בכל פרטי הדומם צ

שיש  ,התורה המשפיעים בהם חיות, ולימוד התורה בכח קובע בלב אור האמונה
וא כמו כיסוי ונרתיק אל אור השמש שנוכל לקבל אורה אלקות שבכל דבר, וה

להשיג אלקותו יתברך המאיר בכל פרט ופרט, ולכן אשרי  ההגדול, ועל ידי זה זוכ
זוכה להטות שכמו לסבול עול התורה ולעסוק בה בכח, כי על ידי זה יהיה נקבע ה

, מה והשכל שיש בכל דברבלבו אור האמונה הקדושה, עד שיזכה לעלות את החכ
 כל דרכיו כאור השמש בצהרים, אשרי לו ואשרי חלקו.ויאיר לו 

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

אל תכריתו את שבט משפחות הקהתי מתוך  )במדבר ד'(כתיב בסוף הפרשה 
ו הלוים, וזאת עשו להם וחיו ולא ימותו בגשתם את קדש הקדשים אהרן ובני

יבואו ושמו אותם איש איש על עבודתו ואל משאו, ולא יבואו לראות כבלע 
שלא  ,ויש להבין למה נצטוו ביותר על שבט משפחות הקהתי את הקודש ומתו,

יגרמו להם שימותו, הלא כל הלוים היו צריכין ליזהר שלא יזונו עיניהם מן הקודש, 
"ולא ימותו", וכן מהו "ולא  ושלא ימותו מחמת זה, וכן מהו כפל הלשון "וחיו" וגם

פי דברי רביז"ל הנ"ל מובן הענין מאד, כי הנה לא ליבאו כבלע את הקודש ומתו"? א
שבט הקהתי היו מנושאי הארון, שעליו הכפורת והכרובים, שמשם יוצא הדיבור 
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וישמע את הקול מדבר אליו מעל הכפורת אשר  )במדבר ז'(וגלוי שכינה, וכמו שכתוב 
מבין שני הכרובים וידבר אליו, וכל זה הוא בחינת אור השמש, שאי  על ארון העדות

 )חולין נ"ט:(א, וכמו שאמר רבי יהושע בן חנניה להקיסר וכמו שה ואפשר להסתכל ב
ומה השמש שהוא אחד ממשמשיו אין אתה יכול להסתכל בו, בשכינה עצמה לא 

קודש בלי כסוי הת כל שכן, ולכן היו בני קהת דייקא מוזהרים שלא יבואו לראות א
עיקר העבודה והמשא שלהם לשאת את הארון שהוא עסק התורה בכח,  כיונרתיק, 

אל  יבואועל ידי זה יהיה להם הצמצום לקבל בתוכם אור האמונה, ואחר כך ו
היא האמונה הקדושה, וכמו  זאת"ו", וזאת עשו להם"החכמה והשכל, שזהו, "

 )דבריםבזאת יבא אהרן אל הקודש, וכן  (ט"ז ויקרא)על הפסוק   (כ"א)תיקון שכתוב בתיקונים 

היינו שתתקן להם את מדת  עשו להם"", אשר בירך משה וזאת הברכה (ל"ג
האמונה, ואל ידי זה לא יבואו לידי מיתה ונפילה מריבוי התגלות אור השכינה, רק 

היינו שיזכו לבוא אל  "וחיו",יזכו לבוא אל אור השכל בהדרגא ובמדה, שזהו 
"ולא החכמה תחיה,  )קהלת ז'(ה והשכל שהוא החיות שבכל דבר, וכמו שכתוב החכמ

, "בגשתם את קדש הקדשים"לו מריבוי אור, ומתי? , שלא ימותו ולא יפימותו"
כי דייקא בשעה שבאים אל קודש הקדשים שהוא התגלות אור השכינה, אז יש 

ו יבואו ושמו אותם "אהרן ובניסכנה שלא יפול וימות מריבוי אור חס ושלום, ולכן 
, כי הצדיקים אמיתיים יודעים איך לתת לכל איש איש על עבודתו ואל משאו"

אחד ואחד הצמצום הראוי כפי מדריגתו, ולעורר אותו אל לימוד התורה בכח 
"ולא יבואו לראות כבלע את הקודש  יתורה באמת, ואזפו עול ולשאת על כתי

יבואו לשאת כשהארון בכיסוי ובנרתיק , שלא יראו אור השכינה בעיצומה, רק ומתו"
כמו שפירש"י, היינו בכח האמונה הקדושה שהיא הצמצום והמדה לא יפלו  ,שלה

ולא ימותו מריבוי אור, רק יזכו לקבל אור החכמה והשכל כראוי, ולדביקות אמיתי 
בו יתברך, והשם יתברך יזכינו לקבל על עצמינו עול תורה באמת, ונזכה לעסוק בה 

, עדי נזכה להמשיך על עצמינו אור שכינת עוזו יתברך, ולהכלל בו יתברך בכח גדול
 לגמרי מעתה ועד עולם אמן ואמן.            

 


