ליל שבת קודש פרשת מטות  -מסעי ה'תש"ס
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' קל"ב ,המדבר מפירסום הצדיק האמת,
עיין שם.
פתח ואמר מוהרא"ש נ"י ,רביז"ל אומר ,יֵשׁ צַדִּ יק שֶׁ הוּא ְמ ֻפ ְרסָם גָּדוֹל ִבּמְדִ ינָה
אַחַת ,וּ ַב ְמּדִ ינָה ַהסְּמוּכָה אֵ ינוֹ ָחשׁשׁב ְכּלָלְ ,ושׁשׁב ִבּמְדִ ינָה אַח ֶֶרת הוּא ְמפ ְֻרסָם ,הוא
ְאַרעָא ,עַד
ענין הכתוב בזוהר (תֵּ צֵא ר"פ)ַ :מ ְעיָן דְּ נָפֵק מֵ אֲ תַ ר חַד ,וְאָזְלִי מִתְּ חוֹת ל ְ
אַרעָא ,הוּא ַמשְׁ קֶה
שֶׁ נּנּ ֵב ַע וְיוֹצֵא בּ ְִרחוּ ק ְבּמָקוֹם אַחֵר ,וְאַף ַבּמָּקוֹם שֶׁ הוֹלֵ� תְּ חוֹת ְ
שָׁ ְרשֵׁ י אִ י ָלנָא ,עד כאן לשון רביז"ל.

והסביר מוהרא"ש נ"י ,כי הנה זהו בוודאי דבר הפלא ופלא מאד ,איך שבמקום אחד
יכול הצדיק להיות מפורסם בצדקתו ,וכולם מכבדים ומייקרים אותו מאד ,אבל במקום
שני ,אפילו סמוך לשם ממש ,אינו מפורסם כלל ,ואדרבה כולם מדברים עליו כל דבר
אסור ,ואינו חשוב אצלם כלל ,והוא מחוקי הבחירה והנסיון ,שאין הצדיק מתגלה בכל
תקפו בכל העולם כולו ,כי אם היה מתגלה ,היה מתבטל הבחירה לגמרי ,ולא היה
לבני אדם שום בחירה ונסיון כלל ,ולכן בהכרח שיהיה על הצדיק כיסויים והסתרות,
ובני אדם ידברו עליו כל דבר אסור ,ואז יש בחירה לכל אחד אם להתקרב אליו או לא,
וצריכין להתחזק באמונה יתירה ,לא ליתן עצמו לטעות מפני הדיבורים רעים
שמדברים על הצדיק ,רק למסור נפשו להתקרב אליו באמת ,ולזכור שזהו רק נסיון
להרחיק אותו מן הצדיק ומשורש חיותו ,ואז כשאדם חזק מאד באמונה ,בוודאי ירחמו
עליו מן השמים ויזכה להתקרב אל הצדיק באמת.
ומגלה לנו רביז"ל ,שגם במקומות שהצדיק לא מפורסם ,ואינו חשוב שם כלל ,גם שם
הוא משקה שרשי האילנות ,ומשפיע שפע רוחני ושפע גשמי ,אבל הכל באיתכסיא,
ואין מכירים את זה כלל ,כי כל ההשפעות שבעולם באים בזכות הצדיק ,וכמו שאמרו
חכמינו הקדושים (חגיגה י"ב ):כל העולם עומד על עמוד אחד וצדיק שמו ,שנאמר (משלי י')
וצדיק יסוד עולם ,אבל לא כל אחד זוכה להכיר את זה ,וכמו שרואים בחוש שהנה
האדם מקבל התעוררות גדול מן הצדיק ,ורואה אצלו אותות ומופתים ממש ,והנה
כבר נתקרר מהתעוררותו ,ונופל בחלישות הדעת ,ולא רק שאינו מכיר לו טובה ,אלא
גם מדבר עליו כל דבר אסור רחמנא ליצלן ,ולכן זה צריך להיות עיקר עבודת האדם

בכל מה שעובר עליו במשך ימי חייו ,שתמיד יכיר טובה אל הצדיק שמוסר נפשו
להשפיע לו השפעות טובות ברוחניות ובגשמיות ,ואפילו שנופל בדעתו קושיות
וספיקות עליו ,לא יחלש דעתו כלל ,רק יידע נאמנה שכן מוכרח להיות ,שלא יבין את
דרכי הצדיק והנהגותיו בקודש ,כי כמו שקשה קושיות על השם יתברך ,ואי אפשר
להבין את דרכיו יתברך ,כמו כן בהכרח שיהיה קשה קושיות על הצדיק ,כי הוא
מתדמה אליו יתברך (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סי' נ"ב) ,אבל אשרי מי שאין לו קושיות ,רק מקבל
הכל באמונה פשוטה ,ובתמימות ובפשיטות גמור ,ואז יהיה נשפע עליו שפע גדול
ברוחניות ובגשמיות ,ולא יחסר לו שום דבר כלל ,אשרי לו ואשרי חלקו.
וקישר מוהרא"ש נ"י את ענין הנ"ל לפרשת השבוע בקשר נורא ונפלא מאד ,כי הנה
מצינו בפרשת השבוע את ענין המ"ב מסעות שנסעו עם ישראל במדבר ,וכמו שכתוב
(במדבר ל"ג) אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם ביד משה ואהרן
וגו' ,ויש להבין למה דקדקה התורה לכתוב "ביד משה ואהרן" בענין המסעות,
שלכאורה עיקר נסיעתם תמיד היתה על פי ענני הכבוד שהראו להם את דרך
נסיעתם? אבל על פי דברי רביז"ל הנ"ל מובן הענין מאד ,כי במשך מ"ב מסעות אלו
ראו בחוש את קיום דברי רביז"ל הנ"ל בענין התגלות הצדיק ,שהנה במקום אחד
נתגלה להם אור הצדיק על ידי משה רבינו ואהרן הכהן בגילוי נורא מאד ,וכולם ראו
מהם אותות ומופתים נוראים ,כמו בעת יציאת מצרים ,והנה במקום שני ,כבר נחשך
אצלם אור הצדיק ,וכולם דיברו עליהם ואמרו( ,שמות י"ד) המבלי אין קברים במצרים
לקחתנו למות במדבר וגו' ,וכן אחר כך ,הנה קרע להם משה רבינו את הים ,וראו גילוי
שכינה ,והנה הגיעו למרה (שמות ט"ו) וילונו העם על משה לאמר מה נשתה ,וכן ,הנה
העלה להם את הבאר עם מים לשתות ,והנה אמרו (שמות ט"ז) מי יתן מותינו ביד ה'
בארץ מצרים בשבתינו על סיר הבשר וגו' ,וכן היה תמיד ,שבמקום אחד נתגלה אור
הצדיק ,ובמקום שני נחשך אצלם ,וזה היה עיקר ניסיונם תמיד ,להחזיק באמונה יתירה
ולא לשאול שום קושיות וספיקות על הנהגת הצדיק ,רק להאמין שהכל לטובתם
הנצחית ,למען הביא אותם אל ארץ ישראל ,ולבנות להם את בית המקדש ,ולכן בודאי
כל המ"ב מסעות הם "ביד משה ואהרן" ,כי העיקר למצוא בכל מקום את אור הצדיק
השורה שם ,וזהו הנסיון והבחירה של כל אדם בכל דור ודור ,כי כל המ"ב מסעות
עוברים על כל אדם במשך ימי חייו ,כמובא בספרים הקדושים ,עד שזוכה להגיע אל
המנוחה ואל הנחלה ,ולהתקרב אליו יתברך באמת ,ולכן צריכין להתחזק באמונה
יתירה ,אפילו כשאינו רואה את פירסום הצדיק בגילוי רב ,ואם הוא מכוסה באיזה
מקום בכמה מיני כיסויים והסתרות ,לא יקשה זאת בעיניו כלל ,אלא יידע נאמנה שגם
שם הצדיק משקה שרשי האילן ומשפיע כל מיני השפעות טובות ,ועל ידי זה יזכה סוף
כל סוף להתקרב אל הצדיק באמת ,ולקבל ממנו שפע רב ,והשם יתברך יזכינו להיות

מקורבים אל צדיקים אמיתיים באמת ,ולקבל מהם אורם הגדול ,עדי נזכה לחזור
בתשובה שלימה לפניו יתברך ולהכלל בו לגמרי מעתה ועד עולם אמן ואמן.

בוקר שבת קודש פרשת מטות -מסעי ה'תש"ס
בשבת קודש בבוקר ,בעת קידושא רבא ,דיבר מוהרא"ש נ"י דיבורים נוראים ונפלאים
מאד בסיפורי מעשיות של רביז"ל במעשה מהבנים שנחלפו דף ש' עיין שם.
פתח ואמר מוהרא"ש נ"י ,רביז"ל ממשיך לספרְ ,ו ָהלְכוּ ָלהֶם ְוהָיוּ הוֹ ְלכִים בְּדַ ְרכָּם,
ְוהָיוּ מִתְ אַ וִּים מְאד לִמְ צא אֵ יזֶה ַחיָּה אוֹ ְבּהֵמָ ה ְלנַסּוֹת אֶ ת ַה ְכּלִי ַהנַּ"ל אִ ם תּוּכַל
ְלנַגֵּן ַכַּנּ"ל ,כי הכלי הוא ההתקרבות אל הצדיק האמת ,שיכול להפוך אפילו חיה

ובהמה אל בריה אחרת לגמרי ,כי בן אדם שאין לו דעת להכיר את הקדוש ברוך הוא,
הוא רק חיה בדמות אדם (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סי' ז') ,וכן בן אדם שמדמה לעצמו דמיונות
של הבל ,ואינו חי עם המציאות של החיים ,הוא כמו בהמה שיש לה כח המדמה חזק
מאד (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' כ"ה) ,וההתקרבות אל הצדיק ,יכול להפוך אפילו חיה או בהמה
כזו אל בריה אחרת לגמרי ,עד שינגן את הניגון הנפלא של אמונה ובטחון אל השם
יתברך ,כי אצל הצדיק נמצא ניגון כזה של אמונה ,שיכול להעלות אפילו הנשמות הכי
ירודות והכי נפולות אל שורשם העליון ,בבחינת (שיר השירים ד') תבואי תשורי מראש
אמנה (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' ס"ב) ,כי יש בני אדם שהם כחיות טורפות ממש ,ומוכנים
לדרוס ולטרוף אחרים להנאתם ולצרכם ,ולפעמים הם עוד יותר גרועים מחיות ,כי
חיה לא ידרוס ויטרוף רק כשהוא רעב ,אבל בני אדם כאלו מוכנים לטרוף אחרים על
שום דבר ממש ,וכמו הכלב שהוא עז נפש ביותר ,וישתולל ויצעק על לא דבר ממש,
וכמו שאמרו חכמינו הקדושים (שמות רבה פרשה ל"א סי' ח') כלב אחד נובח וכולם מתקבצים
ונובחים על חנם ,והוא פלא ,למה ינבחו כלבים אחרים שלא הפריעו להם כלל ,אלא
זהו עזות הכלבים ,שצועקים על חנם ,על לא דבר ממש ,וכן הוא בעלי המחלקות ,שעל
פי רוב אינם מכירים כלל את מי שהם חולקים עליו ,רק אחד מתחיל לנבוח ,וכולם
נובחים אחריו ,ואפילו חיה כזו יכולים לתקן על ידי ההתקרבות אל הצדיק ,כי הצדיק
יש לו לימודים כאלו שיכולים להכניס דעת בבני אדם ,עד שיוציא אותם מבחינת חיה

ולעשות אותם בגדר בני אדם ממש.
וכן יש בני אדם שהם כמו בהמה ,שכל היום יושבים ומדמים לעצמם דמיונות של
הבל ,ואינם חיים עם המציאות כלל ,והם כמו בהמה היושבת כל היום בשדה ,ואוכלת
עשבים ,ומ דמיינת לעצמה דמיונות של הבל ,כן רוב בני אדם יש להם כל מיני חלומות
ודמיונות מה יהיה עם החיים שלהם ,זה מדמיין שיהיה עשיר גדול ויהיה לו הרבה
עבדים ופועלים ,וזה מדמיין לעצמו שיהיה איש מכובד ,וכולם ירוצו אחריו ,כל אחד
ואחד חי עם הדמיונות שלו ,והם כמו ילדים קטנים ,שמשחקים במשחקים שלהם ,זה
עושה עצמו רבי לומד עם תלמידים ,זה עושה עצמו שוטר תופס גנבים ,זה משחק עם
הרכב הקטן שלו ,וזה משחק עם הבית של חול שלו ,וכן הוא אצל אנשים מבוגרים ,כל
אחד מדמיין לעצמו דמיון אחר ,ובמקום לשחק עם רכב קטן על הרצפה ,הוא משחק
עם רכב גדול על הרחוב ,ובמקום לבנות בית של חול ,הוא בונה בית של לבנים ,אבל
הכל משחק ודמיון גדול ,כי עיקר מציאות החיים הוא רק להכיר את הקדוש ברוך הוא,
ולינצל כל יום ויום בהרבה טוב אמיתי ונצחי ,ורק הנשאר לאדם בידו נקרא מציאותי,
שאם ביום הזה חטף פרק משניות ודף גמרא והלכה בשולחן ערוך וכו' ,זה נקרא שהוא
חי עם המציאות ,וכן אם התפלל התפילות בכוונה ,והתבודד עצמו עמו יתברך ,זה
נקרא שהוא חי עם המציאות ,אבל אם עבר היום בכל מיני תוכניות ודמיונות של הבל,
הרי לא פעל כלום ,והוא כמו בהמה בעלמא ,ואפילו עם כל זאת ,יש כלי אצל הצדיק
שיכול להפוך בהמה כזו אל בן אדם ,ולהכניס בו מציאות החיים ,שיתחיל לעשות
לעצמו חשבון הנפש בכל יום ויום איך למלאות אותו ,וליזהר שלא יעבור היום בלא
כלום ,ולכן היה הבן מלך כוסף מאד למצוא איזה חיה או בהמה לנסות עליו הכלי
הנפלא הזה ,ולראות איך הצדיק יכול להפוך אותו לבן אדם ממש.
אַ � עֲדַ יִן לא הָיוּ רוֹאִ ים שׁוּם מִין ַחיָּה ,כי שם סביב למשכן הצדיק ,בעמקי היער
רחוק מן היישוב ומבני אדם הרודפים אחרי הבלי עולם הזה ,עדיין לא מצאו חיה כזו,
אבל אַחַר-כָּ� בָּאוּ יוֹתֵ ר ַליִּשּׁשּׁב וּ ָמצְאוּ אֵ יזֶה ְבּ ֵה ָמה ,כי בתוך היישוב ששורה שם
כל מיני דמיונות הבל ,שם מצוי מאד בהמות כאלו שחזק אצלם כח המדמה ,ועליו היו
יכולים לנסות את הכלי הנפלא הזהְ ,ו ִהנִּיחוּ ַה ְכּלִי ָעלֶי ָה ְוהִתְ חִילָה ְלנַגֵּן ַכַּנּ"ל ,כי
זהו עוצם מעלת ההתקרבות אל הצדיק ,שנותן לאדם מוח אחרת לגמרי ,ופותח את
עיניו להסתכל על מציאות החיים ,ואזי מתחיל לשיר הניגון הנפלא אל השם יתברך,
שהוא שיר של תורה ושיר של תפילה ,עד שנהפך לאדם אחרת לגמרי ,והשם יתברך
יזכינו להיות מקורבים אל צדיקים אמיתיים באמת ,ולקבל מהם לימודם הנפלא ,עדי
נזכה להיות דבוק בו יתברך באמת ולחיות חיים וטובים ונצחיים בזה ובבא לנצח ,אמן

ואמן.

סעודה שלישית פרשת מטות  -מסעי ה'תש"ס
בסעודה שלישית ,סעודת רעווא דרעווין ,דיבר מוהרא"ש נ"י דיבורים נוראים ונפלאים
מאד על פי דברי רביז"ל בליקוטי מוהר"ן חלק ב' סי' ל"ח ,המדבר מהנהגת הצדיק
האמת עם תלמידיו ,עיין שם.
פתח ואמר מוהרא"ש נ"י ,רביז"ל אומרִ ,ל ְפ ָעמִים ַהגָּדוֹל הוֹלֵ� וְנוֹ ֵס ַע ְל ַהקָּטָ ן,
ְו ִל ְפ ָעמִים ְל ֵהפֶ� דְּ הַייְנוּ שֶׁ ִלּ ְפ ָעמִים ַהצַּדִּ יק נוֹ ֵס ַע עַל ַהמְּדִ ינָה ,וּמֵאִ יר ְלהַתַּ ְלמִידִ ים,
ְו ִל ְפ ָעמִים הַתַּ ְלמִידִ ים בָּאִ ים אֶ צְלוֹ ,וְדַ ע ,שֶׁ זּאת ַה ְבּחִינָה הִיא גְּדוֹלָה ,דְּ ַהיְנוּ
כְּשֶׁ ַהגָּדוֹל נוֹ ֵס ַע ְל ַהקָּטָ ן ,זאת ַה ְבּחִינָה הִיא גְּדוֹלָה בְּיוֹתֵ ר ,כִּי זֶה ָפּשׁשׁט שֶׁ ַהקָּטָ ן
צ ִָרי� לָבוֹא ְל ַהגָּדוֹל ,כִּי הוּא צ ִָרי� ְל ַקבֵּל ִממֶּנּנּ ,אַ � ִל ְפעָמִ ים אוֹרוֹ שֶׁ ל ַהגָּדוֹל הוּא
ָגּ דוֹל מְאד מְאד ,עַד שֶׁ אִ י אֶ פְשָׁ ר ְל ַהקָּטָ ן ְל ַקבֵּל מִן ַהגָּדוֹל ִבּמְקוֹמוֹ ֵמ ֲחמַת ִרבּוּי
ְהוֹריד וּ ְל ַה ְכנִי ַע ַעצְמוֹ אֵ צֶל ַהקָּטָ ן ְולֵילֵ�
הָאוֹר ַהגָּדוֹל מְ אד ,עַל-כֵּן ֻמכ ְָרח ַהגָּדוֹל ל ִ
אַח ֲָריו ,כְּדֵ י שֶׁ עַל-יְדֵ י-זֶה יִתְ מַ עֵט ְויִתְ גַּשֵּׁ ם הָאוֹר ְקצָת ,כְּדֵ י שֶׁ יּוּכַל ַהקָּטָ ן ְל ַקבְּלוֹ,
נִ ְמצָא כְּשֶׁ ַהגָּדוֹל צ ִָרי� לֵילֵ� ְל ַהקָּטָ ן ,זֶהוּ ִמגּודל עצֶם מַ ֲעלָתוֹ מְ אד ַכַּנּ"ל ,וּמשֶׁ ה
ַרבֵּנוָּ ,עלָיו הַשָּׁ לוֹםָ ,היָה גָּדוֹל בְּמַ ֲעלָה כָּל-כָּ� ,עַד שֶׁ אֲ פִלּוּ ִל ְפנֵי גְּדוֹלִים ָהיָה
צ ִָרי� ְל ַהקְטִ ין ַעצְמוֹ וּ ְלה ְַראוֹת ַה ְכ ָנעָה נֶגְדָּ ם כמו שכתוב ( ַבּמִּדְ בָּר י"ב)ְ " :והָאִ ישׁ
משֶׁ ה ָענָו מְ אד ִמכָּל הָאָדָ ם" וְכוּ' ַהיְנוּ אַף-עַל-פִּי שֶׁ גַּם הֵם הָיוּ גְּדוֹלִים מְאד,
כְּגוֹן יְהוֹשֻׁ ַע וְאַהֲרן ,עִם כָּל זֶה ָהיָה משֶׁ ה ַרבֵּנוָּ ,עלָיו הַשָּׁ לוֹםְ ,בּ ַמ ֲעלָה גְּדוֹלָה
ַועֲצוּ ָמה מְאד ,עַד שֶׁ ֻהכ ְַרח ְל ַהקְטִ ין ַעצְמוֹ וּ ְל ַה ְכנִי ַע ַעצְמוֹ נֶגְדָּ ם ,כְּדֵ י שֶׁ יּוּכְלוּ
ְל ַקבֵּל אוֹרוֹ ַכַּנּ"ל ,וזה בחינת ( ְמ ִגלָּה לא)ְ ' :בּכָל מָקוֹם שֶׁ אַ תָּ ה מוֹצֵא גְּדֻ ָלּתוֹ ,שָׁ ם
אַ תָּ ה מוֹצֵא ַענְוְתָ נוּתוֹ' ,שֶׁ ְבּכָל מָקוֹם שֶׁ יֵּשׁ גַּדְ לוּת בְּיוֹתֵ ר ,שָׁ ם צ ִָרי� ֲענָוָה ְוקַטְ נוּת,
כְּדֵ י שֶׁ יּוּכְלוּ ְל ַקבֵּל הָאוֹר ַכַּנּ"לְ ,ו ִהֵנּה כְּשֶׁ ַהקָּטָ ן בָּא ִל ְפנֵי ַהגָּדוֹל כְּדֵ י ְל ַקבֵּל ִממֶּנּנּ,
וַאֲ זַי ַהגָּדוֹ ל ֵמאִ יר בּוֹ ְו ִעקָּר הַדָּ בָר ַלעֲשׂוֹת מִ מּחִין דְּ קַטְ נוּת מחִין דְּ גַדְ לוּת ,דְּ ַהיְנוּ
ְלהָאִ יר ְבּ ַהקָּטָ ןְ ,ל ַהגְדִּ יל דַּ עְתּוֹ ,שֶׁ יִּתְ גַּדֵּ ל מִ קַּטְ נוּתוֹ ְויִ ְהיֶה ַנעֲשֶׂ ה גָּדוֹל ,דְּ ַהיְנוּ
ֶאָרת
שֶׁ יָּבוֹא לְמחִין דְּ גַדְ לוּת ,שֶׁזּזּהזּ ְבּחִי נַת ַה ְמתָּ קָהְ ,ו ִל ְפעָמִ ים מֵאִ יר בּוֹ עַל-יְדֵ י ה ַ
ִיריןְ ,ו ִל ְפ ָעמִים אֵ ינוֹ
ָפּנִים ְונֶחָמוֹת ,שֶׁ מֵּ אִ יר לוֹ ָפּנָיו ְבּ ָפנִיםשׂשׂחֲקאַת ,אַנְפִּין ְנה ִ
יָכוֹל ְל ַקבֵּל עַל-יְדֵ י-זֶה ,וְהוּא ִבּ ְבחִינַת' :אָעָא דְּ לָא דָּ לִיק ,מְ בַטְ שִׁ ין לֵהּ' ,שֶׁ צּ ִָרי�
ִסּוּרין שֶׁ צּ ִָרי� ְליַסְּרוֹ וּ ְלבַזּוֹתוֹ ,כְּדֵ י ְלבַטֵּ ל אוֹתוֹ שֶׁ יּוּכַל ְל ַקבֵּל,
ְלהָאִ יר בּוֹ עַל -יְדֵ י י ִ
ְהוֹריד ַעצְמוֹ וּ ְלבַטֵּ ל ַעצְמוֹ ְקצָת ִמגַּדְ לוּתוּ,
וְדַ ע ,כִּי אַף-עַל -פִּי שֶׁ ַהגָּדוֹל צ ִָרי� ל ִ

כְּדֵ י שֶׁ יּוּכַל ַה ָקּטָ ן ְל ַקבֵּל ,אַף-עַל-פִּי-כֵן אֵ ין נֶחֱשָׁ ב זֶה ַהגּ ֵָרעוֹן ְו ַה ֶה ְפסֵד שֶׁ ל
ַהגָּדוֹל ,שֶׁ צּ ִָרי� ְלבַטֵּ ל אוֹרוֹ ְלפִי שָׁ עָהְ ,כּ ֶנגֶד הַתִּ קּוּן שֶׁ ַנּעֲשֶׂ ה ְבּ ַהקָּטָ ן ,שֶׁ הוּא
מְתַ קְּנוֹ וּ ַמגְדִּ ילוֹ כִּי בִּטּוּל ְוקַטְ נוּת ַהגָּדוֹל הוּא ַרק ְלפִי שָׁ עָה וְאַחַרָ -כּ וֹ חוֹזֵר
ְל ַמ ֲעלָתוֹ ,וְהוּא מְתַ קֵּן וּ ַמגְדִּ יל אֶ ת ַהקָּטָ ן ְל ַג ְמ ֵרי וכו' ,עיין שם כל זה בדברי רביז"ל.

והסביר מוהרא"ש נ"י ,כי הנה זה ברור ,שעיקר תקוות האדם בחיים חיותו עלי
אדמות ,שיזכה להתקרב אל הצדיק האמת שיקרב אותו אל הקדוש ברוך הוא ,כי
האדם בעצמו נולד עם שכל קטן מאד ,בחינת קטנות המוחין ,וכל מוחו ודעתו מונח
בתוך גשמיות עולם הזה והבליו ,כי מה שרואה לפני עיניו הגשמיים ,זה מה שנכנס
בשכלו ובדעתו ,וקשה לו מאד להעלות ולהוציא עצמו מזה ,אבל הצדיקים האמיתיים
שטרחו ויגעו כל ימיהם בעבודת השם יתברך ,הם כבר זכו למוחין דגדלות ,היינו
שהמוח שלהם דבוק במקום אחר לגמרי ,כי הם רואים הרוחניות והפנימיות של כל
דבר ,וסותמים עיניהם מחיזו דהאי עלמא לגמרי ,והם מכירים היטיב איך שכל
הבריאה כולה הוא לבוש אחד גדול לגבי אור האין סוף ברוך הוא ,ודומם צומח חי
מדבר הכל עצם עצמיות חיות אלקותו יתברך ,ועוצם מעלה זו אי אפשר להסביר
ולתאר כלל ,והוא לכל אחד ואחד כפום דמשער בלביה ,כי הצדיק האמת הוא
כדוגמת הבעטליר (הקבצן) העוור המובא בסיפורי מעשיות (מעשה י"ג מיום ראשון) ,שנראה
כמו סומא ,כי אין לו שום הסתכלות בזה העולם ,אבל באמת יש לו ראייה יפה מאד,
והזכרון שלו מגיע אפילו לפני ירידת נשמתו לזה העולם ,למעלה מנפשין רוחין
ונשמתין וכו' עיין שם ,כי כשאדם עובד ומייגע ימים ושנים להכיר את הקדוש ברוך
הוא ,סוף כל סוף הוא זוכה להכלל בו יתברך לגמרי ,ואין לפני מראה עיניו רק אמתת
מציאותו יתברך לבד ,והנה כל זה נקרא מוחין דגדלות ,ועיקר עבודת האדם להתקרב
אל צדיק כזה שיאיר בו מוחין דגדלות ,ויתחיל להעלות אותו מן הקטנות שלו ,עד
שיאיר בו אורו יתברך ,ויחיה חיים טובים ונצחיים באמת.
והנה בענין ההתקרבות אל הצדיק ,על פי רוב האדם צריך למסור נפשו לנסוע אל
הצדיק ,ולבטל עצמו לפניו ,עד שיקבל ממנו אורו הגדול ,כי הוא מוכרח לשבור את
ישותו ואת גיאותו ,לפני שיזכה שיאיר בו אור הצדיק ,אבל לפעמים אורו של הצדיק
כל כך גדול במקומו ,עד שאי אפשר להקטן לקבל אור גדול כזה כמו שהוא ,כי ריבוי
האור היה מעוור את עיניו לגמרי ,ולא היה מקבל ממנו כלום ,ולכן הצדיק מוכרח
להוריד עצמו ולנסוע אליו ,ולהאיר לו במקומו הנמוך את אורו יתברך ,ועל ידי זה יזכה
לקבל ממנו ,ויש להצדיק כל מיני חכמות איך הוא עושה את זה ,איך שמקטין ומלביש
את עצמו לפני התלמיד ,ומתנהג לפניו בהנהגה פשוטה ,עד שנדמה להתלמיד שהוא
חבירו ,ובדרך זה הוא מכניס בו אהבת התורה ויראת שמים ,ומעלה אותו ממוחין

דקטנות למוחין דגדלות ,ואף על פי שלעת עתה זה קצת ירידה ובלבלול להצדיק,
שצריך להוריד ולבלבל את עצמו מעוצם דביקותו ,אבל אין זה נחשב כלום כפי התיקון
שהוא מתקן בתוך התלמיד ,כי הביטול שלו הוא רק לפי שעה ,אבל אחר כך הוא חוזר
למעלתו העליונה ,ביתר שאת וביתר עז ,והתיקון שהוא מתקן בתוך התלמיד הוא
תיקון גמור ,כי מעלה אותו ממוחין דקטנות למוחין דגדלות.
ומגלה לנו רביז"ל ,שזה היה עוצם מעלת משה רבינו עליו השלום ,שהיה יכול להקטין
את עצמו לפני כל בריה ,בבחינת (במדבר י"ב) והאיש משה עניו מאד מכל האדם אשר על
פני האדמה ,כי מחמת עוצם מעלתו הרמה ,היה צריך להקטין את עצמו אפילו לפני
גדולים ,כמו אהרן ויהושע ,כדי שיוכלו לקבל את אורו הגדול ,וזה היה עיקר מסירת
נפשו כל ימי חייו ,להאיר הארת אלקות בתוך כל נשמות ישראל ,בבחינת (שמות י"ט) מן
ההר אל העם ,עד שאפילו שפחה על הים ראתה מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי ושאר
כל הנביאים ,כי מחמת עוצם גדולת המנהיג שהוא משה רבינו עליו השלום ,היה יכול
להכניס השגות אלקות אפילו בפחות שבפחותים ,אפילו בשפחה ממש (ליקוטי מוהר"ן חלק
ב' סי' ל"ט) ,רק לפעמים התלמידים היו צריכין לבא אליו ,ולפעמים היה הוא בא אל
התלמידים ,הכל לפי ההשגה שהיה צריך להכניס בהם באותו העת ,ועל ידי זה הכניס
הארת אלקות בתוך כולם ,והעלה אותם ממוחין דקטנות למוחין גדלות.
נמצא שזה עיקר עבודת האדם ,למסור נפשו להתקרב אל הצדיק ולקבל ממנו באיזה
אופן שיהיה ,מצד אחד ימסור נפשו לנסוע את הצדיק ולבטל עצמו מלפניו כדי לקבל
את אורו במקומו כפי יכולתו ,ומצד שני יקבל את אור הצדיק כשהצדיק בא אליו,
ולהבין שהצדיק מוריד עצמו אליו כדי להכניס בו השגות אלקות ,ויהיה כל תנועה
ותנועה שלו חשוב ויקר בעיניו ,עד שימשיך עליו אורו הגדול ,ויזכה לצאת ממוחין
דקטנות למוחין דגדלות ולהתדבק בו יתברך באמת ,אשרי לו ואשרי חלקו.
וקישר מוהרא"ש נ"י את ענין הנ"ל לפרשת השבוע בקשר נורא ונפלא מאד ,כי הנה
מצינו בפרשת השבוע את ענין המ"ב מסעות שנסעו בני ישראל במדבר ,וכמו שכתוב
(במדבר ל"ג) ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי ה' ואלה מסעיהם למוצאיהם,
וכבר דיקדקו המפרשים מהו שינוי הלשון מתחילת הפסוק לסופו ,שבתחילה כתיב
"מוצאיהם למסעיהם" ,ולבסוף כתיב "מסעיהם למוצאיהם"? והנה על פי דברי רביז"ל
הנ"ל יש לומר בטוב טעם ודעת ,שמרומז כאן שני הדרכים שנשמות ישראל מקבלין מן
הצדיק האמת ,אחד ,כשהם נוסעים אל הצדיק ,ושני ,כשהצדיק נוסע אליהם ,וזהו
ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי ה' ,היינו הדרך הראשון ,שהיו "מוצאים"
הארת אלקותו יתברך על ידי "מסעיהם" ,היינו על ידי שהיו נוסעים אל הצדיק ,וקירבו
את עצמם אל משה רבינו ללמוד דבר ה' ,ואלה מסעיהם למוצאיהם ,היינו הדרך השני

שהצדיק היה "נוסע" אליהם ,ומאיר להם אלקותו יתברך עד שיהיה "מצוי" לכל אחד
ואחד ,אפילו לשפחה על הים ,כי מוכרחים לשני דרכים אלו כדי לקבל אור הצדיק
בשלימות ,ודייקא על ידי שניהם ביחד זוכים להשיג השגות אלקות באמת.
וחזר וקישר מוהרא"ש נ"י את ענין הנ"ל לענינא דיומא ,ענינא דבין המצרים ,בקשר
עליון וחזק מאד ,כי הנה מובא בשולחן ערוך (אורח חיים סימן תכ"ח סעיף ח) שמשבעה עשר
בתמוז ואילך ,מפטירין ג' דפורענותא ,וז' דנחמתא ,היינו שלש הפטורות שמדברים
מחורבן בית המקדש ,ואחר כך ז' הפטורות שמדברים מנחמת הגאולה ,עיין שם ,ויש
לדקדק למה נחלקו דייקא לג' וז'? אבל על פי דברי רביז"ל הנ"ל יש להבין את הענין
מאד ,כי הנה עיקר שלימות האדם לצאת ממוחין דקטנות למוחין דגדלות ,ולהאיר על
עצמו אורו יתברך האין סוף ,והנה עיקר חורבן בית המקדש הוא ענין חורבן בית
המוחין (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' י"ג) ,שמוח האדם נחרב רחמנא ליצלן ,ואינו זוכה להשיג
השגות אלקות ,וכמו שאמרו חכמינו הקדושים (ברכות ל"ג ).כל מי שאין בו דיעה כאילו
נחרב בית המקדש בימיו ,כי כפי שאדם זוכה להכניס בדעתו מוחין דגדלות שהם
השגות אלקות ,כן נבנה אצלו בית המקדש ,והוא חי חיים מעין הגאולה ממש ,והנה
ידוע מכתבי האריז"ל ומספרי קבלה ,שהמוחין נחלקין לשלשה ,כתר חכמה בינה,
והמדות נחלקין לשבעה ,חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות ,והנה בשלש
שבועות אלו של בין המצרים ,אנחנו מאוננין ומקוננין על חורבן בית המקדש ,שהוא
חורבן בית המוחין ,שנחרבו כל השלשה מוחין קדושים ,ובמקום מוחין דגדלות ,לראות
את אורו יתברך האין סוף מכל דבר ,נחשכו כל המאורות ,ונפלנו אל מוחין דקטנות,
ולא רואין כלום ,ועיקר תקוותינו על ידי התקרבות לצדיקים ,שאצלם מאיר השלש
מוחין בשלימות ,והם יאירו בנו ממוחם הגדול ,ואז נהפוך את שלש שבועות אלו
לימים גבוהים מאד ,וכמובא בספרים הקדושים (עיין ספר הקדוש עבודת ישראל פרשת מסעי)
שדייקא ג' שבועות ימים מסוגלים מאד להתקרב אל השם יתברך ,וביותר בג' שבתות
אלו שהם מכוונים נגד השלש רגלים ,פסח שבועות סוכות (כמובא בליקוטי הלכות) ,וזה
נעשה על ידי אחד משני בחינות הנ"ל ,או שאנחנו נוסעים אליהם או שהם נוסעים
אלינו ,וכל זה מרומז בדברי רביז"ל הנ"ל " ְו ִעקָּר הַדָּ בָר ַלעֲשׂוֹת מִמּחִין דְּ קַטְ נוּת מחִין
דְּ גַדְ לוּת ,דְּ ַהיְנוּ ְלהָאִ יר ְבּ ַהקָּטָ ןְ ,ל ַהגְדִּ יל דַּ עְתּוֹ ,שֶׁ יִּתְ גַּדֵּ ל מִ קַּטְ נוּתוֹ ְויִ ְהיֶה ַנעֲשֶׂ ה
גָּדוֹל ,דְּ ַהיְנוּ שֶׁ יָּבוֹא לְמחִין דְּ גַדְ לוּת ,שֶׁזּזּהזּ ְבּחִינַת ַהמְתָּ קָהְ ,ו ִל ְפ ָעמִים ֵמאִ יר בּוֹ
ִירין,
ֶאָרת ָפּנִים ְונֶחָמוֹת ,שֶׁ ֵמּאִ יר לוֹ ָפּנָיו ְבּ ָפנִיםשׂשׂחֲקוֹת ,אַנְפִּין נְה ִ
עַל-יְדֵ י ה ַ
ְו ִל ְפ ָעמִים אֵ ינוֹ יָכוֹל ְל ַקבֵּל עַל-יְדֵ י-זֶה ,וְהוּא ִבּ ְבחִינַת' :אָעָא דְּ לָא דָּ לִיקְ ,מבַטְ שִׁ ין
ִסּוּרין שֶׁ צּ ִָרי� ְליַסְּרוֹ וּ ְלבַזּוֹתוֹ ,כְּדֵ י ְלבַטֵּ ל אוֹתוֹ
לֵהּ' ,שֶׁ צּ ִָרי� ְלהָאִ יר בּוֹ עַל-יְדֵ י י ִ
שֶׁ יּוּכַל ְל ַקבֵּל" ,עיין שם ,כי בימים אלו אנחנו עוסקים בענין ההמתקה ,להמתיק כל

הדינים מעלינו ומעל כל ישראל ,שגרמו חורבן בית המקדש ,כי בוודאי כוונת השם

יתברך רק לטובה ,ומה שנחרב הבית המקדש בעוונותינו הרבים ,הוא בבחינת 'אָעָא
דְּ לָא דָּ לִיקְ ,מבַטְ שִׁ ין לֵהּ' ,עץ שלא מקבל האור ,מכתשין אותו לחתיכות קטנות עד

שנתלה בו האור ,שזהו בחינת חורבן בית המקדש ,שלא יכולנו לקבל את האור
במקומו ,ועכשיו אנחנו צריכין להתקרב אל הצדיקים ולקבל את דבריהם הקדושים
שהם מאירים לנו הארת פניהם ונחמות ,הן על ידי שאנחנו נוסעים אליהם ,והן על ידי
שהם נוסעים אלינו ,שעל ידי זה חוזרים ומתתקנין הג' מוחין קדושים ,והז' מדות
קדושות ,שהם הג' שבועות של בין המצרים ,ואחר כך הז' דנחמתא הבאים אחריהם,
כי בהם אנחנו עוסקים לבנות את בית המקדש שהוא בית המוחין ,ולהתנחם על ידיהם
מכל הצרות ,והבן ,והשם יתברך יזכינו להתקרב אל צדיקים אמיתיים באמת ,ויתהפך
לנו ימים אלו לששון ולשמחה ,עדי נזכה לראות בשמחתן של ישראל ובבנין בית
המקדש במהרה בימינו ,אמן ואמן.

