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 ליל שבת קודש פרשת שמיני ה'תשס"א
 

בליל שבת קודש בסעודה ראשונה דיבר מוהרא"ש נ"י 
דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז"ל בליקוטי 
מוהר"ן חלק ב' סי' מ"ט, המדבר מענין תשובה ועבודת השם 

 יתברך, עיין שם.
 

לפי גדלות השם יתברך פתח ואמר מוהרא"ש נ"י, רביז"ל אומר, 
עוצם רוממותו יתברך, בתנועה קלה בעלמא ובהסתכלות בעלמא, שאינו ו

כראוי לפי כבודו יתברך, היה ראוי לבוא על האדם מה שראוי, חס ושלום חס 
ושלום, אך השם יתברך מלא רחמים, וכל העולם מלא רחמנות, והוא רוצה 

כן צריך לחזק עצמו מאד בעבודתו בכל מה שיוכל, אף אם -מאד בהעולם, על
וא כמו שהוא, ויסמוך על רחמיו המרובים מאד בלי שעור, כי בודאי לא ה

יעזוב אותו, אף אם עבר מה שעבר, ולהבא לא יעשה עוד, ויהיה שב ואל 
פנים, הן במחשבה והן במעשה, כי גם המחשבה של אנשים -כל-תעשה על

כן עשיה, כי גם בעולם העשיה יש מחשבה, וצריך להיות שב ואל -כאלו היא גם
שה במעשה ובמחשבה כנ"ל, ומה שנעשה עמו ממילא, אל יחוש ואל תע

 יסתכל על זה כלל: 
 

ודע, שעיקר התשובה השלימה היא, כשאדם עובר באלו המקומות ממש שהיה 
מקדם התשובה, כל אחד לפי מה שעבר עליו בימים הקודמים, וכשעובר באלו 

, וכופה יצרו המקומות והענינים שהיה מתחלה ממש, ועכשיו פונה עורף מהם
לבלי לעשות עוד מה שעשה, זהו עיקר התשובה השלימה, ורק זה נקרא 

 תשובה: 
 

והוא מעלה גדולה, כשיש עדיין יצר הרע להאדם, כי אז יכול לעבוד אותו 
יתברך עם היצר הרע דייקא, דהיינו לקחת כל ההתלהבות והחמימות, 

ימות והתלהבות ולהכניסו בתוך עבודת השם, דהיינו להתפלל ולהתחנן בחמ
הלב וכיוצא, ואם אין יצר הרע להאדם, אין עבודתו שלימה כלל, והעיקר 
לעצור ולעכב החמימות בעת התאוות, ולהניחו בעת התפלה והעבודה, שם 
יניח חמימותו והתלהבותו לתוך העבודה כנ"ל, ואפילו מי שאינו איש כשר, 



 - 2 - 

 2 

ימות היצר הרע כן מחמ-נזדמן לו לפעמים, שמתפלל בהתלהבות, וזה בא גם
שיש לו, רק שהוא אינו מקבל על זה שכר, אבל מי שרוצה להתנהג בכשרות, 

 עד כאן לשון רביז"ל.הוא מעלה גדולה כשיש לו עדיין יצר הרע כנ"ל, 
 

והסביר מוהרא"ש נ"י, כי הנה רביז"ל מגלה לנו כאן, את 
עוצם חשיבות ומעלת עבודת השם יתברך, ואיך כל אחד 

להתקרב אליו יתברך באמת, ולחזור  ואחד יכול לזכות
בתשובה שלימה לפניו יתברך, אפילו מן המקומות הכי 
רחוקות, כי לרחמנותו יתברך אין חקר, והוא יתברך מצפה 
לתשובת הרשעים, כי אין הקדוש ברוך הוא חפץ במיתת 
הרשעים כי אם בתשובתם, וכשאדם זוכה לחזור בתשובה 

א ליטהר מסייעין לו אזי מקבל סיוע גדול מלמעלה, כי הב
, ולא עוד אלא גם מודיעין לו שמעצם היצר הרע יכול )יומא ל"ח:(

לקחת כוח לעבוד את השם יתברך, כי התלהבות והחמימות 
של היצר הרע יכולים להכניס בתוך עבודת השם יתברך, 
ואזי מקטיגור נעשה סניגור, ומהפכים את היצר הרע לעבודת 

ו חכמינו הקדושים את השם יתברך, בבחינת מה שאמר
ואהבת את הוי"ה אלהיך בכל  )דברים ו'(על הפסוק  )ברכות נ"ד.(

בשני יצריך, שגם עם היצר הרע תאהב את ה', כי  -לבבך 
 תזכה להשתמש עם היצר הרע גופא לעבודת השם יתברך.

 
וזהו מה שרביז"ל מתחיל כאן, שבוודאי לפי גדולת השם 

אוי לפי כבודו יתברך, בתנועה קטנה בעלמא, שאינו כר
יתברך, היה ראוי לבא על האדם מה שראוי חס ושלום, כי 
האדם נברא להכיר את כבודו יתברך, וגם לגלות את כבודו 

לכבודי בראתיו יצרתיו  )ישעיה מ"ג(יתברך בעולם, כמו שכתוב 
אף עשיתיו וגו', ואם כן מיד שאדם סר מכבודו יתברך, היה 
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הקדוש ברוך הוא מלא ראוי לבא עליו מה שהיה ראוי, אבל 
רחמים, וחפץ בתיקון בריותיו ולא במיתתם, ולכן נתן לנו 
מצות תשובה, שמכל עוון ומכל חטא יכולים לחזור 
בתשובה, וכמו שצוה אותנו על כל מצוות התורה, כמו כן 
צוה אותנו על מצות התשובה, ואדרבה, אי אפשר להגיע אל 

בעבודתו, כי  מצות התשובה, אלא על ידי שהחסיר איזה ענין
רק אז יכול לעשות תשובה, נמצא שירידתו תכלית עלייתו, 

 ועוונותיו נתהפכין לזכיות.
 

וזהו מה שרביז"ל אומר כאן, שעיקר התשובה השלימה היא 
כשאדם עובר באלו המקומות ממש שהיה מקודם התשובה, 
ועכשיו פונה עורף מהם, וכופף את יצרו לבלי לעשות עוד 

נקרא תשובה שלימה באמת, כי אחר  מה שעשה, כי רק זה
שכבר עבר מה שעבר, וקיבל על עצמו לחזור בתשובה 
שלימה לפניו יתברך, אזי מן השמים מסבבים עמו שיחזור 
ויגיע לאותו המקום ומצב שהיה מקודם התשובה, ויהיה לו 
אותו נסיון כמו שהיה לו אז, ועכשיו כשפונה עורף ממנו, 

נקרא תשובה שלימה, ואינו עושה עוד מה שעשה, זה 
ועוונתיו נתהפכין לזכיות, כי דייקא על ידי העוון זכה להגיע 

 אל מדת התשובה.
 

וזהו מה שמסיים רביז"ל, שהוא מעלה גדולה כשעדיין יש 
לאדם יצר הרע, כי אז יכול לעבוד את השם יתברך עם היצר 
הרע בעצמו, כי דווקא מחמת שיש לאדם יצר הרע המסיתו 

כשילו במה שמכשילו, על ידי זה יכול למה שמסיתו, ומ
להזדרז מאד לעשות תשובה, ולהפוך כל העוונות שלו 
לזכיות, כי דייקא על ידי שראה כבר את החושך, וירד 
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למקום שירד, על ידי זה מכיר את עוצם מעלת האור, ומבין 
איך לעלות ולהתעלות בעבודת השם יתברך, וכמו שאמרו 

במקום שבעלי תשובה עומדים,  )ברכות ל"ד:(חכמינו הקדושים 
אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, כי מי שכבר ראה את 

 )קהלת ב'(החושך, מכיר היטיב את עוצם מעלת האור, בבחינת 
תועלתא  )תזריע מ"ז:(כיתרון האור מן החושך, ואיתא בזוהר 

דנהורא לא אתייא  אלא מן חשוכא, שתועלת האור אינו 
גם כל זמן שיש לאדם יוצא כי אם מתוך החושך, ו

ההתלהבות והחמימות של היצר הרע, הוא יכול להכניס 
ההתלהבות והחמימות הזאת בתוך עבודת השם יתברך, 
שיתפלל וילמוד בהתלהבות ובחמימות גדולה, ולכן אין שום 
ייאוש בעולם כלל, כי דייקא על ידי שאדם רואה שהיצר הרע 

עצומות לחזור מתגבר עליו מאד, יידע נאמנה שיש לו כוחות 
אליו יתברך ולהתדבק בו יתברך באמת, ואם רק ישתמש 
עם הכוחות שלו בקדושה, אזי יזכה למדריגות גבוהות ורמות 

 מאד בעבודת השם יתברך.
 

ואמר מוהרא"ש נ"י, שעל כן עיקר מעלת וחשיבות העבודה 
הוא, כשאדם לוקח את כל המניעות והבלבולים שלו, ומכניס 

ם, היינו שיוצא לעולם ומתחתן ובונה אותם לתוך עבודת הש
בית ומוליד ילדים ומפרנס אותם וכו', ואף על פי כן זוכה 
לעבוד את השם יתברך, כי יש אנשים שנדמה להם שיותר 
טוב לשבת לבד בלי אשה וילדים, ובלי עול פרנסה, ובדרך 
זה יכולים לעבוד את השם יתברך באמת, אבל אין זה רצונו 

לא תוהו בראה לשבת יצרה,  יה מ"ה()ישעיתברך כלל, כי 
והמצוה הראשונה שבתורה היא פרו ורבו, להתחתן ולהוליד 
ילדים, וזהו עיקר רצונו יתברך, ולכן כשאדם לוקח את כל 
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המניעות והבלבולים שלו, שהם בחינת הסתת היצר הרע 
הנ"ל, ומכניס אותם לתוך עבודת השם, ואינו בורח ומתחמק 

ה לשורשה, וזוכה להכיר את מהם, אזי מעלה כל הבריא
כבודו יתברך באמת מכל פרט ופרט, ולכן אשרי מי שאינו 
מטעה את עצמו כלל, ומהפך את כל ירידותיו לעליות, ואת 
כל המניעות לנעימות, כי אז יזכה להרגיש אור גדול בעבודת 
השם יתברך, ולהגיע אל מה שצריך להגיע, אשרי לו ואשרי 

 חלקו.
 

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

ויקריבו לפני ה' אש זרה  )ויקרא י'(של נדב ואביהוא, וכמו שכתוב 
, ויש אשר לא צוה אותם, ותצא אש מלפני ה' ותאכל אותם וימותו לפני ה'

מחלקות בין רבותינו מה היה הפגם שלהם, יש אומרים 
י יין נכנסו למקדש, ויש אומרים שהורו הלכה בפני שתוי

איתא בגין דלא נסיבו איתתא,  )שמיני ל"ז:(רבם, ובזוהר הקדוש 
על שלא התחתנו, ועוד יש כמה דיעות בזה, ויש להבין הרי 

, ויקריבו לפני ה' אש זרה אשר לו צוה אותםבתורה כתיב מפורשת 
ן למה נחלקו , ואם כ"אש זרה"הרי הפגם שלהם היתה ענין של 

רבותינו מה היתה הפגם שלהם? אבל על פי דברי רביז"ל 
הנ"ל מובן הענין מאד, כי הנה עיקר שלימות העבודה הוא 
לקחת את האש והחמימות של היצר הרע, ולהכניס אותו 
בתוך עבודת השם יתברך, היינו לקחת אל כל המניעות 
והבלבולים שלו, ולמצוא בהם את הקדוש ברוך הוא, אבל 

דב ואביהוא לא רצו להשתמש עם האש הזה, כי לא נ
התחתנו ולא הולידו ילדים, ולא רצו קשר ושייכות אל 
גשמיות עולם הזה, שזהו גם ענין שתויי יין, שאדם שותה כדי 
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להרים ולהגביה המוחין שלו למעלה מעניני עולם הזה, וזה גם 
גרם להם להיות מורה הלכה בפני רבם, כי מיד שאין לאדם 

ם וגבול, לעבוד את השם יתברך עם הגשמיות צמצו
והחומריות שלו, אזי גם נדמה לו שאין צריך לשאול עצה 
והלכה מפי רבו, שהרי רוצה לעלות ולצאת מגדרי הצמצום 
לגמרי, ולכן לפי כל הדיעות שבדברי רבותינו, עיקר הפגם 

, היינו שרצו "אש זרה"שלהם היתה על שהקריבו לפני ה' 
ברך עם אש זרה ומשונה, לא עם האש לעבוד את השם ית

הזה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, שהוא אש היצר הרע, 
שצריכין לקחת אותו להכניס אותו בעבודת השם יתברך, 
רק הם רצו אש זרה שיקשר אותם אל השם יתברך בלי 
להשתמש עם צמצומי וגבולי עולם הזה, ולכן נשרפו לגמרי 

אי אפשר לאדם מדה כנגד מדה, כי בלי כלי וצמצום, 
להתקיים בעולם הזה, כי לא לתוהו בראה לשבת יצרה, 
ועיקר מעלת האדם הוא כשזוכה לעבוד את השם יתברך עם 

)בפיוט הגשמיות שלו, וזהו עיקר רצונו יתברך, וכמו שאומרים 

ואבית תהלה מגושי עפר מקרוצי חומר וכו',  מוסף של ימים נוראים(
 יאה כולה.כי אז נתגלה כבודו יתברך מכל הבר

 
וזהו מה שמצינו, שהמיתה שלהם היתה גם קשורה אל פגם 

)מובא בפירש"י ויקרא י' חטא העגל, וכמו שאמרו חכמינו הקדושים 

שגם על אלעזר ואיתמר נקנסה מיתה על עון העגל, רק  פסוק י"ב(
שתפלתו של משה בטלה מחצה וכו' עיין שם, נמצא שמיתתן 

גל, ולכאורה איזה של נדב ואביהוא קשורה אל חטא הע
שייכות יש בין מיתתן לחטא העגל? אבל על פי הנ"ל מובן 
מאד, כי הרי עיקר חטא העגל היתה על שלא היה להם 

כי זה משה האיש וגו' )שמות ל"ב( אמונת חכמים כראוי, ואמרו 
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לא ידענו מה היה לו, שמיד שלא ראו את משה, עשו להם 
)ליקוטי מוהר"ן ברך עגל מסכה שיהיה אמצעי בינם לבין השם ית

, אבל באמת הצדיק האמת מקשר את האדם אל חלק א' סי' ס"ב(
השם יתברך תמיד, ומגלה לו איך שהשם יתברך נמצא 
בתוך כל פרט ופרט של החיים שלו, שזהו עיקר שלימות 
אמונת חכמים, אפילו שאומר לך על ימין שהוא שמאל ועל 

שנדמה לאדם , כי מה )ספרי פרשת שופטים(שמאל שהוא ימין 
שהוא ימין ומדריגות גבוהות ורמות מאד, הצדיק מגלה לו 
שהוא שמאל, ועדיין לא התחיל להשיג שום דבר כלל, ומה 
שנדמה לו שהוא שמאל, שכולו גשמיות וחומריות, הצדיק 
מגלה לו שהוא ימין, וזהו כל עיקר חפצו ורצונו של הקדוש 

שלו, וניקח ברוך הוא שנעבוד אותו עם הגשמיות והחומריות 
את האש של היצר הרע לעבודת השם יתברך, ולכן מיד 
שפגמו בשעת חטא העגל באמונת חכמים, ולא הבינו את 
הלימודים של משה רבם, ואיך שרוצה להביא אותם אל 
שורשם, עשו לעצמם עגל מסכה שילכו לפניהם ויורה להם 
הדרך, כאילו צריכים איזה אמצעי בינם לבין השם יתברך, 

ן כשנדב ואביהוא פגמו באמונת חכמים, ולא שאלו וגם כא
)סנהדרין עצה מפי משה רבם, רק הורו הלכה בפניו, וגם אמרו 

מתי ימותו שני זקנים הללו ואנחנו ננהיג את הדור, זהו נ"ב.( 
סימן שלא קיבלו את לימודי משה רבם בשלימות, רק רצו 
לצאת למעלה מגדר אנושי, ולעבוד את השם יתברך עם אש 

ה, ולכן נשרפו לגמרי מדה כנגד מדה, ולא זכו להוציא זר
מחשבתם מן הכח אל הפועל, כי לא היה להם הכלי 

 והצמצום הראוי.
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ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו  )שמות כ"ד(וזהו מה שכתוב 
ויחזו את האלהים ויאכלו וישתו, ופירש"י הם נדב ואביהוא 

ושתיה, כי גם  וכו', והיו מסתכלים בו בלב גס מתוך אכילה
שם היתה פגם של חסרון הצמצום והגבול, שלא יסתכלו 
למעלה ממדריגתם, ועל ידי שלא היה להם הבקיאות הזאת, 
לכן נפרע מהם כאן ביום הקמת המשכן, כי כל סוד המשכן 
היתה לגלות לנשמות ישראל ששכינת עוזו יתברך שוכן 
בתוכינו כאן למטה בעולם הזה הגשמי והחומרי, וכמו 

נתאוה הקדוש ברוך הוא להיות  )תנחומא נשא(איתא במדרש ד
לו דירה בתחתונים, היינו שמגוף גשמיות עולם הזה נזכה 
להכירו יתברך, אבל הם רצו לעלות למעלה מגדרי עולם 
הזה, ולנתק עצמם מן הגשמיות, ולכן נשרפו לגמרי, ולא זכו 
להשאיר ילדים אחריהם להמשיך גילוי כבודו יתברך 

והשם יתברך יזכינו להבקיאות האמיתי והנכונה בעולם, 
בעבודת השם יתברך, ונזכה להכיר אותו יתברך מכל פרט 
של ימי חיינו, עדי נזכה להתדבק בו יתברך באמת ולהכלל 

 בו לגמרי מעתה ועד עולם אמן ואמן.  

 
 

ה'תשס"אשמיני בוקר שבת קודש פרשת   

 
א"ש נ"י בשבת קודש בבוקר, בעת קידושא רבא, דיבר מוהר

דיבורים נוראים ונפלאים מאד בסיפורי מעשיות של רביז"ל 
 במעשה מבעל תפילה דף שנ"ג עיין שם.
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ושאלו אותו: מה זה שאתה אומר על ענין הגיבור )בלשון תימה( אם אינו זה 
הגיבור כנ"ל? השיב להם: שאני הייתי אצל מלך אחד, ונאבד אצלו גיבור, ואם 

ור, יש לי הכרות עמו, ויתר מזה: מה שאתם הגיבור הנ"ל הוא אותו הגיב
בטוחים במדינה הנ"ל, שהם כלם אלקות, זהו שטות, כי הם לא יוכלו לעזור 
לכם; ולדעתי, אם תהיו בטוחים עליהם, אדרבא, זה יהיה מפלה שלכם, אמרו 
לו: מנין אתה יודע זאת? השיב להם: היות שאצל המלך הנ"ל, שהוא היה 

דהיינו שהיה אצל אותו המלך תמונת יד עם חמש  אצלו, כנ"ל, היה לו יד,
קארט )היינו -אצבעות ועם כל השרטוטין שיש על היד, וזאת היד היתה הלאנד

מפת העולם( של כל העולמות, וכל מה שהיה מן בריאת שמים וארץ עד הסוף, 
הכל היה מצויר על אותו היד, כי היה מצויר בשרטוטי -כך-ומה שיהיה אחר
קארט -כל עולם ועולם עם כל פרטיו, כמו שמצויר על הלאנדהיד ציור עמידת 

קארט(, והיה -)כידוע לבקיאים בענין ציור מפת העולם, שקורין לאנד
קארט כתובים אותיות אצל כל דבר -בהשרטוטין כמו אותיות, כמו שבלאנד

-ודבר, כדי לידע מה הוא הדבר הזה, דהיינו לידע, שכאן הוא עיר פלוני, וכאן
וכיוצא, כמו כן ממש היה נרשם בשרטוטי היד הנ"ל כמו אותיות, נהר פלוני 

שהיו האותיות נרשמים אצל כל דבר ודבר, שהיה נרשם על היד, כדי לידע 
מהות הדבר, וגם פרטי כל המדינות ועירות ונהרות וגשרים והרים ושאר 

הכל היה נרשם על היד בשרטוטין הנ"ל, ואצל כל דבר היו -דברים פרטיים
אדם שהולכים -ותיות, שזהו דבר פלוני, וזה דבר פלוני וגם כל בניכתובים א

בתוך המדינה וכל המאורעות שלהם, הכל היה נרשם שם, והיה כתוב שם גם 
כל הדרכים ממדינה למדינה וממקום למקום, ומחמת זה הייתי יודע ליכנס אל 

אפשר לשום אדם לכנס לכאן, וכן אם אתם רוצים לשלח -העיר הזאת, מה שאי
ידי היד הנ"ל, וכן היה נרשם -כן הכל על-אותי לעיר אחרת, אני יודע הדרך גם

ידו יכולין לעלות מארץ -בה הדרך מעולם לעולם, כי יש דרך ונתיב, שעל
אפשר לעלות לשמים, מחמת שאין יודעין הדרך, ושם היה -לשמים )כי אי

לם, נרשם הדרך לעלות לשמים(, והיה נרשם שם כל הדרכים שיש מעולם לעו
כי אליהו עלה לשמים בדרך פלוני, והיה כתוב שם אותו הדרך, ומשה רבנו 

כן, וכן חנוך עלה -עלה לשמים בדרך אחר, והיה כתוב שם אותו הדרך גם
הכל היה -לשמים בדרך אחר, והיה כתוב שם גם אותו הדרך וכן מעולם לעולם

 נרשם בשרטוטי היד הנ"ל.
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ושאלו אותו: לספר,  פתח ואמר מוהרא"ש נ"י, רביז"ל ממשיך
מה זה שאתה אומר על ענין הגיבור )בלשון תימה( אם אינו זה הגיבור כנ"ל? 
השיב להם: שאני הייתי אצל מלך אחד, ונאבד אצלו גיבור, ואם הגיבור הנ"ל 

כי אנשי המדינה של עשירות  הוא אותו הגיבור, יש לי היכרות עמו,
היו מבינים  היו כל כך שקועים בתאוה זו של ממון, עד שלא

כלל את השפה של הבעל תפילה, שהוא הצדיק האמת 
הדבוק במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ושיודע 
היטיב את טיב מדת הגבורה, ואיך שאי אפשר להנצל ממנה 

 כי אם על ידי ריבוי תפילות והתבודדות.
 

ויתר מזה: מה שאתם בטוחים במדינה הנ"ל, שהם כולם אלקות, זהו שטות, כי 
הם לא יוכלו לעזור לכם; ולדעתי, אם תהיו בטוחים עליהם, אדרבא, זה יהיה 

כי הצדיק האמת שהוא הבעל תפילה, יודע  מפלה שלכם, 
שעיקר מפלתו של אדם הוא כששם בטחונו על בשר ודם, 
ונדמה לו שיעזור לו, כי איך יכול לעזור לו בשעה שאינו יכול 

ו ממדת הדין, לעזור לעצמו, ואינו יכול להציל את עצמ
אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו  )תהלים  קמ"ו(בבחינת 

 תשועה, היינו שאין לו תשועה לעצמו, ואיך יעזור לך?
 

אמרו לו: מנין אתה יודע זאת? השיב להם: היות שאצל המלך הנ"ל, שהוא 
היה אצלו, כנ"ל, היה לו יד, דהיינו שהיה אצל אותו המלך תמונת יד עם חמש 

קארט )היינו -ועם כל השרטוטין שיש על היד, וזאת היד היתה הלאנד אצבעות
מפת העולם( של כל העולמות, וכל מה שהיה מן בריאת שמים וארץ עד הסוף, 

הכל היה מצויר על אותו היד, כי היה מצויר בשרטוטי -כך-ומה שיהיה אחר
רט קא-היד ציור עמידת כל עולם ועולם עם כל פרטיו, כמו שמצויר על הלאנד

קארט(, והיה -)כידוע לבקיאים בענין ציור מפת העולם, שקורין לאנד
קארט כתובים אותיות אצל כל דבר -בהשרטוטין כמו אותיות, כמו שבלאנד

-ודבר, כדי לידע מה הוא הדבר הזה, דהיינו לידע, שכאן הוא עיר פלוני, וכאן
אותיות, נהר פלוני וכיוצא, כמו כן ממש היה נרשם בשרטוטי היד הנ"ל כמו 
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שהיו האותיות נרשמים אצל כל דבר ודבר, שהיה נרשם על היד, כדי לידע 
מהות הדבר, וגם פרטי כל המדינות ועירות ונהרות וגשרים והרים ושאר 
דברים פרטיים, הכל היה נרשם על היד בשרטוטין הנ"ל, ואצל כל דבר היו 

שהולכים  אדם-כתובים אותיות, שזהו דבר פלוני, וזה דבר פלוני וגם כל בני
בתוך המדינה וכל המאורעות שלהם, הכל היה נרשם שם, והיה כתוב שם גם 
כל הדרכים ממדינה למדינה וממקום למקום, ומחמת זה הייתי יודע ליכנס אל 

אפשר לשום אדם לכנס לכאן, וכן אם אתם רוצים לשלח -העיר הזאת, מה שאי
כי הנה זה  הנ"ל, ידי היד -כן הכל על-אותי לעיר אחרת, אני יודע הדרך גם
ענין חכמת היד, ואיך  )פרשת יתרו(ידוע ומבואר בזוהר הקדוש 

על היד של אדם כתוב כל מאורעות ימי חייו, כי בתוך 
השירטוטין והחריצות של היד רמוזים אותיות וציורים, ומי 
שיודע לקרוא בהם יודע סתרי נסתרות הבריאה, וכן אצל 

ברוך הוא יש יד המלך, שהוא מלך מלכי המלכים הקדוש 
כזה כביכול, שהוא יד ההשגחה העליונה, כי ידו של הקדוש 
ברוך הוא מנהיג כל פרט ופרט של הבריאה, וכל מה שאדם 
מכניס בדעתו התגלות היד הזה, ומכסה עצמו תחת צל ידו 

ובצל ידי כסיתיך, כן נמשך עליו  )ישעיה נ"א(יתברך, בבחינת 
כל העולמות, ההשגחה העליונה, ויודע את המפה של 

ולהיפוך, כל הצרות והיסורין שעם ישראל סובלים בגלות, 
הוא מחמת הסתרת והעלמת היד הזה, שאין מכירין השגחתו 

)בתפלת המוספין יתברך בכל פרטי הבריאה, שזהו מה שאומרין 

, היינו היד הזה של המלך, מפני "היד" שנשתלחה במקדשיך של יום טוב(
נחנו יודעים עד מה, אבל שנאבד ונשתלח מאתנו, ואין א

הצדיקים האמתיים שמדבקים את עצמם בו יתברך, 
וממשיכים על עצמם צל ידו יתברך, הם יודעים על ידי היד 
הזה את כל המפה של כל העולמות העליונים, ואיך להסתיר 

 את עצמם תחת צל כנפי ידו יתברך, ולהשמר מכל רע.
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ידו יכולין -רך ונתיב, שעלוכן היה נרשם בה הדרך מעולם לעולם, כי יש ד
אפשר לעלות לשמים, מחמת שאין יודעין הדרך, -לעלות מארץ לשמים )כי אי

ושם היה נרשם הדרך לעלות לשמים(, והיה נרשם שם כל הדרכים שיש מעולם 
שזהו כלליות כתבי האריז"ל וספרי הקבלה, שמגלין  לעולם,

 מפת העולמות העליונים, ואיך יכולים לעלות אליהם דרך
 שמות ויחודים, ולטייל ולבקר בהם כמי שמטייל בגן נאה.

 
כי אליהו עלה לשמים בדרך פלוני, והיה כתוב שם אותו הדרך, ומשה רבנו 

כן, וכן חנוך עלה -עלה לשמים בדרך אחר, והיה כתוב שם אותו הדרך גם
הכל היה -לשמים בדרך אחר, והיה כתוב שם גם אותו הדרך וכן מעולם לעולם

, ורביז"ל תופס כאן שלש צדיקים אלו וטי היד הנ"לנרשם בשרט
שעלו לשמים דרך היד הזה, וכל אחד היה לו דרך מיוחד, כי 
הדרך של אליהו הנביא היה דרך התפילה, וכמו שסיפר 
רביז"ל, בעת שאמר את התורה "ויהי נא פי שנים ברוחך 

הו , והיה מדבר מענין מערת אלי)ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' ס"ו(אלי" 
ז"ל, וסיפר, שבהגיעו לארץ ישראל למערת אליהו בעיר 
חיפה, צייר לעצמו איך שאליהו הנביא עמד במערה והיה לו 
שם התבודדות, והבין מוהרנ"ת ז"ל שאליהו הנביא לא בא 
למדריגתו, כי אם על ידי תפלה והתבודדות, כי בכח תפלתו 
פעל את כל הנסים והנפלאות שפעל, וגם בתפלתו בשעת 

, וזהו הדרך )ברכות ו:(הכניע את עובדי הבעל שהיו בימיו  מנחה
שעלה בו לשמים גם בגופו הגשמי, כי נכלל לגמרי בו 
יתברך, והדרך של משה רבינו עליו השלום היה הדרך של 
תורה, כי משה רבינו עלה מן הארץ אל השמים, והוריד לנו 
את התורה הקדושה מן שמים אל הארץ, וגילה לכל נשמות 

שעל ידי התורה הקדושה יכולים לעלות עד השמים  ישראל
ולהתדבק בו יתברך לגמרי, והדרך של חנוך היה הדרך של 

שחנוך תופר )מדרש תלפיות( יחודים ודביקות, וכמובא במדרש 
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מנעלים היה, ועל כל תפירה ותפירה היה מייחד יחודים, 
ואומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, כי על ידי דביקות 

י בו יתברך דרך שמות ויחודים, יכולים להגיע אל אמית
התפשטות הגשמיות, ולעלות עד שמי השמים, ולכן שלש 
צדיקים אלו גילו לנו שלש דרכים איך לעלות מן הארץ 
לשמים, על ידי תפילה תורה ויחודים, אשרי מי שזוכה 
לעסוק בהם תמיד, והשם יתברך יזכינו להמשיך על עצמינו 

, ונזכה להתדבק בו יתברך בדביקות צל כנפי ידו יתברך
 אמיתי כל ימי חיינו מעתה ועד עולם אמן ואמן.

 
 

 
 
 
 ה'תשס"אשמיני סעודה שלישית פרשת 

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

רה ומנהיגות, עיין מוהר"ן חלק ב' סי' פ', המדבר מענין שר
 שם.

 
פתח ואמר מוהרא"ש נ"י, רביז"ל אומר, איתא בפרק שני 

 בראשונה כל מי שרצה לתרום תרומת הדשן תורם וכו',מסכת יומא: 
פירוש, דורות הראשונים שהיו צדיקים, בשביל זה כל מי 

)תהלים שרצה לזכות בהתנשאות, הנקרא דשן, כמו שכתוב 

ובזמן שהן  רם, והיה מנהיג הדור,תו -"דשנת בשמן ראשי"  כ"ג(:
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היינו  זכה,-מרובין, רצין ועולין בכבש, כל הקודם את חברו בארבע אמות
כשהיו מרובין, רצין, שכל אחד אומר: אני רוצה להנהיג 

, היינו מי שידע והשיג יותר בסודות התורה, )עי' חגיגה י"ג(הדור 
ברו בארבע 'כל הקודם את ח לזה היו ממנין פרנס על הצבור, וזהו:

זה היה זוכה -'זכה', )ברכות ח(היינו ארבע אמות של הלכה'  אמות,
ואם היו שניהן שוין, לתרומת הדשן, לבחינת: "דשנת בשמן" וכו', 

הממונה אומר להן הצביעו, ומה הן מוציאין, אחת או שתים, ואין מוציאין 
-פירוש, כשהיו שנים שוין בהשגת התורה, שעל אגודל במקדש,

"בי מלכים  )משלי ח(:זוכין להתנשאות, כמו שכתוב ידה היו 
ימלכו", וכל אחד רצה ההתנשאות, אזי הממונה, היינו היצר 
הרע, היה מסית ואומר להם: הצביעו, היינו שיראה איזה 
צביעות בפני המון עם, כדי שיחזיקו אותו ויקבלו אותו לרב, 
והממונה, היינו היצר, פיתה את כל אחד על צביעות, והקל 
להם ואמר להם: ומה הן מוציאין, אחת או שתים, פירוש, 
אמר: 'ומה הן', היינו מה היא עבירה בזה, שתוציא צביעות 

כך כשתהא מוחזק אצל המון עם -פעם אחת או שתים, ואחר
לצדיק, אזי תחזיר לצדקתך ולאמתתך, אבל הצדיקים 

אין מוציאין שום צביעות, ואין שומעין לעצת יצר -האלו
גודל הכרתם בגדלות הבורא, 'שמלא כל הארץ  הרע, מחמת

, ורואה ויודע הכל, ומתביישין לפני השם )ישעיה ו(כבודו' 
יתברך להראות איזהו צביעות, וזהו: 'אין מוציאין אגודל 
במקדש', היינו שכלם, כמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה, 

 'מי שיש בו דעה כאלו נבנה מקדש בימיו'. )ברכות לג(:
 

היו שניהם שוין ורצין ועולין בכבש, ודחף אחד מהן את חברו ונפל, מעשה ש
דין שבאין לידי סכנה, התקינו שלא יהא תורמין -ונשברה רגלו, וכיון שראו בית

נשברה רגלו, היינו כפירה, כמו שאמרו רבותינו  אלא בפייס,
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-'בא חבקוק והעמידן על אחת )מכות כ"ג(:זכרונם לברכה, 
, מחמת קנאה שקנא את חברו, שהיה וצדיק באמונתו יחיה'

זה -ידי-שניהם שוים בהשגת התורה, וחברו דחף אותו, על
, כמו )סנהדרין קב(כפר בעיקר, גם ירבעם אמר מי בראש 

אדם נפלו מאמונתם מחמת -שמצינו בדור הזה, שכמה בני
גילם עלו לגדלה, ובודאי מה שדחף אותו -שרואים שבני

שאמרו חכמינו זכרונם  ולקח גדלה לעצמו היא עזות, כמו
מלכותא בלא תגא', התקינו שיהא -'עזות)סנהדרין קה(: לברכה 

ידי פיוס, היינו מתחלה היו רוצים בהתנשאות -תורמין על
לשם שמים, אבל עכשיו שההתנשאות היא בשביל כבוד 
עצמו, התקינו שלא ירדוף שום אדם אחר התנשאות, אלא 

ידי פייס', -ליברח מן ההתנשאות, 'ואין תורמין אלא ע
פירוש, היינו לא ירצה שום אדם בהתנשאות, אלא עד 
שיבואו כל העם ויפיסו אותו שיקבל רבנות, אזי יקבל, אבל 
בלא פיוס לא יקבל, ולא ירדוף אחר התנשאות, כי לא מצינו 

 )הוריות יג:(בדור הזה שיהא כונתו לשם שמים , כמו שמצינו 
נשיא וכבוד שהתקין רבן גמליאל כבוד לעצמו וכבוד ל

כך כשראו רבי מאיר ורבי נתן, -דין, ואחר-בית-לאב
התיעצו לבטל הדבר, ובודאי לא היו כונתם, חס ושלום, 
בשביל כבוד עצמם, אלא בשביל כבוד השם יתברך, עד 

 כאן לשון רביז"ל.
 

והסביר מוהרא"ש נ"י, כי הנה רביז"ל מגלה לנו בתורה זאת 
ר הכבוד את עוצם הגנות והחרפה של מי שרץ אח

וההתנשאות, ואת עוצם המעלה והחשיבות של מי שבורח מן 
הכבוד והגדולה, ועובד את הקדוש ברוך הוא בדרך הצנע 
לכת, ורביז"ל מכניס כל זה בדרך נפלא בדברי המשנה 
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במסכת יומא, שמדבר מריצת הכהנים לעבודת בית 
בראשונה כל מי שרצה לתרום תרומת הדשן המקדש, ואיתא שמה, 

היינו בדורות הראשונים שהיו צדיקים אמיתיים , תורם
דבוקים בו יתברך בדביקות אמיתי, אזי כל מי שהיה לו רצון 
להנהיג את הדור, היה מנהיג, כי בוודאי הרצון שלהם היה 
נובע מן הקדושה, שרצה הצדיק לזכות את הרבים ולקרבם 

היינו שהיו כמה  וכשהם מרובין,אל השם יתברך, ולדבקם בו, 
כל מי שקודם את חבירו צדיקים שהיו ראויים למנהיגות, אזי וכמה 

, הד' אמות מרמזים על הדביקות האמיתי בו בד' אמות זכה
יתברך, שהם הד' עולמות אצילות בריאה יצירה עשיה, והד' 
שמות הקדושים הקשורים בהם, שהם ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן, ואת 
הצדיק שזוכה להיות דבוק בקביעות עצום בשמות אלו, 

תמיד מאירין לפני עיניו ואינם זזים ממנו כרגע, הוא היה ו
זוכה להנהיג את הדור, כי כדי להיות מנהיג אמיתי, צריכין 
לבטל את כל הישות לגמרי, ותמיד יהיה ייחודי שמותיו 
יתברך לפני עיניו, ולא ירצה שום כבוד וגדולה מחמת עצמו, 

זה נקרא רק יהיה בטל ומבוטל באור אין סוף ברוך הוא, וכל 
אל  )ספר המדות אות עצה סי' א'(סתרי תורה, וכבר אמר רביז"ל 

תשאל עצה אלא ממי שיודע סתרי תורה עיין שם, נמצא 
שכל הקודם את חבירו בד' אמות, היינו מי שזוכה להתעלות 

 בדביקות זו של הד' עולמות, הוא זוכה להנהיג את הדור.
 

נים שהיו ראוים היינו אם היה בדור ש ואם היו שניהם שווין,
לאותו אצטלא, אזי היו צריכין לבחור ביניהם, כי תמיד יש 
בחינת "חד בדרא" שאליו שייך המנהיגות והשררה, כי הוא 
בחינת ראש כל הצדיקים, ואם היה בדור שניהם שנדמה 
להם שהם בחינת "חד בדרא", אזי צריכין לבחור ביניהם, 
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כם, ורוצה ואזי גם הבעל דבר שהוא היצר הרע, נכנס בתו
להסית ולפתות את הצדיקים האלו שיראו איזה צביעות 
בפני ההמון עם, כדי שיקבלו אותם לרב ומנהיג, ובא להם 
בדרך ערמה, שלא צריכין להראות את הצביעות בקביעות 
ולזמן ארוך, רק פעם אחת או שתים, בדרך עראי, כדי 
שיקבלו ההמון עם אותם עליהם, ואחר כך יחזרו לתמימותם 

שרותם, אבל הצדיקים האמיתים האלו אין מוציאין שום וי
צביעות, ואין שומעין לעצת היצר הרע, מחמת גודל הכרתם 
בגדולת הבורא, כי מי שזוכה להרגיש אמתת מציאותו 
יתברך החופף עליו תמיד, אי אפשר לו להראות שום 
צביעות אפילו לרגע קטנה, כי זה מאוס ונמאס בעיניו, והוא 

מאה ממש, כי איך יכול להראות איזה ישות אבי אבות הטו
וגיאות שמגרש את השכינה הקדושה, ואומר עליו הקדוש 

"אין , וזהו )סוטה ה.(ברוך הוא, אין אני והוא יכולין לדור בעולם 
היינו אלו שעומדים במקדש ה', שאצלם מוציאין אגודל במקדש", 

נבנה תכונת שכלם בשלימות, שזה נקרא בנין בית המקדש, 
כל אדם שיש בו  )ברכות ל"ג.(מו שאמרו חכמינו הקדושים וכ

דיעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו, אצלם אי אפשר 
היינו איזה גדלות וצביעות, כי אצלם זה  "אגודל"להוציא 

טומאה ממש שאסור להכניס במקדש, ולכן הם בורחין מכל 
 מיני גדולה וכבוד לגמרי.

 
לו קצת יישוב הדעת, ואמר מוהרא"ש נ"י, שבוודאי מי שיש 

)ליקוטי אינו רוצה שום כבוד וגדולה כלל, וכמו שאומר רביז"ל 

מי שרוצה כבוד הוא שוטה וכו' עיין שם,  מוהר"ן חלק א' סי' קצ"ד(
אבל אף על פי כן יש יצר הרע גדול אצל קצת בני אדם, 
להיות רב ומנהיג, ולהנהיג שררה על הצבור, עד שיש בני 
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צמם בכל מיני חרפות ובזיונות, כדי אדם שמוכנים לבזות ע
להגיע אל איזה כבוד המדומה, שמבזה את עצמו ממש, 
מחמת נדמה לו שיש בני אדם שנותנים לו כבוד, האם יש 
טפשות גדולה מזו, וכבר אמר רביז"ל לאחד שבא לפניו, 
ואמר לו שיש לו תאוה להיות רב ומנהיג, שקוראין "גוטער 

תה צריך את זה? הרי לא תוכל איד", ואמר לו רביז"ל, למה א
לברך ברכת המזון אחת עם כוונה כראוי, כי יהיה בדעתך כל 
הזמן איך לעשות תנועות וקולות משונות שיתקבלו בעיני 
בני אדם, ולא תוכל לכוון את דעתך לשמים כלל, וכן סיפר 
רביז"ל, שפעם היה איזה רב שהיה מתפלל בחדר יחידי 

ורי"ם, והיה שומע בכל בתוך בית מדרשו כדרך קצת אדמ
פעם מאחורי הדלת דחיפות וחריצות וכו', והיה נדמה לו 
שהחסידים דוחפים עצמם סמוך להדלת לשמוע תפלת רבם, 
ולכן היה מתעורר בכל פעם להתפלל ביותר התלהבות 
וביותר כוונה, וכן הדבר נמשך זמן רב, עד שביום אחד 

ה מגרד נתוודע לו שהדחיפות היה מתנועת איזה חתול שהי
עצמו בכל פעם על הדלת בשעה שהיה מתפלל, וסיים 
רביז"ל, נמצא שכל השנים היה מתפלל בשביל החתול... 
ולכן אשרי מי שאינו שם לב לאחרים כלל, רק מכוון את כל 
לבו רק אליו יתברך בכל עניניו, ואז יזכה לכבוד אמיתי, 

 היינו לדביקות בו יתברך.
 

פעם היה מעשה ששניהם הנ"ל,  ומסיים רביז"ל את פירוש המשנה
היו שוין ורצין על הכבש, ודחף אחד את חבירו, ונשברה רגלו, התקינו בית דין 

כי מיד שאדם נכנס לתאוה זו של  שלא יהיו תורמין אלא בפייס,
שררה והתנשאות, הוא נכנס לתוך סכנה גדולה של קנאה 
שנאה ומחלוקת, כי הרי כשאחר יקח איזה שררה ומנהיגות 



 - 19 - 

 19 

מו, יקנא בו מאד, ויתחיל לשנוא אותו ולחלוק עליו עד במקו
שיתיר את דמו רחמנא ליצלן, וכמו שבאמת מסופר 

מעשה כזאת, שבשעה שרצו שניהם על  )שם ביומא(בירושלמי 
הכבש וראה אחד מקדים את חבירו, הוציא סכין והרג אותו, 
הרי גם במקום מקודש של הבית המקדש, ועל המזבח ממש, 

ין של רציחה מחמת תאוה להתנשאות וכבוד, היה שייך ענ
וכאן מסופר שאחד דחף את חבירו ונשברה רגלו, שזה מרמז 
על כפירות רחמנא ליצלן, היינו כשראה שהשני הצליח יותר 
ממנו, ובחרו בו להיות רב ומנהיג, על ידי זה נשברה אמונתו 
ויצא לכפירות ולתרבות רעה רחמנא ליצלן, וכמו שראינו 

עמים במשך הדורות, שהיו שתי אחים ראויים בחוש כמה פ
לירש גדולת אביהם באיזה הנהגה והתנשאות, ועל ידי 
שבחרו באחד יותר מן השני, יצא השני לתרבות רעה וגם 
השתמד רחמנא ליצלן, והכל עבור התנשאות של שטות, 
שרצה שבני אדם יקבלו אותו לגדול וחשוב, שבאמת הכל 

בוק בו יתברך בדביקות הבל וריק, והעיקר רק להיות ד
 אמיתי, ולא לרצות שום כבוד מבני אדם כלל.

 
, היינו שלא התקינו שלא יהא תורמין אלא על ידי פייסולכן לבסוף 

ירצה שום אדם בהתנשאות, עד שיבואו כל העם ויפייסו 
אותו שיקבל הרבנות, כי זהו סימן מובהק מן השמים שיש לו 

ם ומתחננים אליו הכוחות לזה, כשבני אדם באים ומבקשי
שיהיה ראש ומנהיג עליהם, והוא סימן שיכול להנהיג 
ולהדריך אותם ביראת ה' טהורה, ולגלות להם אמתת 
מציאותו יתברך, אבל עד אז לא ירצה אדם לקבל על עצמו 
שום מנהיגות ושררה, אלא אדרבה, יברח מן הגדולה לגמרי, 

שרבן , איך )סוף הוריות(ומזכיר רביז"ל את דברי הגמרא 
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גמליאל התקין כבוד לנשיא וכבוד לאב בית דין, ואחר כך 
בא רבי מאיר ורבי נתן, והתייעצו לבטל הדבר, ונענשו אחר 
כך על זה, שרבי מאיר לא הזכירו אותו מפורש במשנה, אלא 
בשם "אחרים אומרים", ורבי נתן בשם "יש אומרים", כי אין 

וראשי  זה ענינו של אדם להתערב בחלוקת הכבוד לגדולי
הדור, ואף על פי שבוודאי היה כוונתם לשם שמים, וכמבואר 
שם בגמרא, אף על פי כן נענשו, כי הדבר הכי נכון לברוח 
מכל מיני ענינים של כבוד וגדולה, ולא להתערב בהם כלל, 
ולכן אשרי מי שזוכה לבטל את עצמו לגמרי באור האין סוף 

יתברך, ואז ברוך הוא, ואינו מבקש שום דבר בלתי כבודו 
יזכה להיות דבוק בחיי החיים, ויאיר עליו הארת מלך 

 הכבוד, 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 הפגם 

, ויקריבו לפני ה' אש זרה אשר לו צוה אותם )ויקרא י'(של נדב ואביהוא, 
קו רבותינו מה היה הפגם שלהם, יש אומרים שהורו ונחל

הלכה בפני רבם, ולא היה להם הכנעה אמיתי לפני משה 
,  כבר היו משה )סנהדרין נ"ב.(רבינו, וכמבואר יותר בגמרא 

ואהרן מהלכין בדרך, ונדב ואביהוא מהלכין אחריהן וכל 
ישראל אחריהן, אמר לו נדב לאביהוא, אימתי ימותו שני 

לו ואני ואתה ננהיג את הדור? עיין שם, הרי שהיה זקנים הל
אצלם פגם של התנשאות שרצו להנהיג את הצבור, ועוד 
נתאוו לזה בחיי רבם ואביהם, ועל זה יצא בת קול ואמר, 
הרבה גמלים קטנים נעשו אוכף על גבי אמותם, כי איך 
יתאוו כבוד וגדולה בשעה שרבם ואביהם קיים? ועוד, הרי 

לו את המנהיגות מן השמים בעל כרחם, משה ואהרן קיב
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והיה להם ללמוד מהם לברוח מן ההשנאות לגמרי, כי אצל 
משה ואהרון מצינו שברחו מן הגדולה, כי במראה הסנה 
פיתה הקדוש ברוך הוא את משה רבינו שילך להיות מנהיג 

 )שמות ג'(ישראל, ולגאלם ממצרים, ולא רצה ללכת, ואמר 
ביד מי שאתה רגיל לשלוח, והוא שלח נא ביד תשלח, היינו 

אהרן, כמו שפירש"י, כי אהרן היה מבוגר ממנו ג' שנים, 
והיה מורה להם במצרים, ולא רצה משה רבינו שום כבוד 
וההתנשאות, ובפרט לא בפני אחיו, עד שלסוף הוכרח 
ללכת בשליחות הקדוש ברוך הוא בעל כרחו, ואמר לו 

שמח בלבו, לא וראך ו )שם(הקדוש ברוך הוא על אהרן, 
כשאתה סבור שיהא מקפיד עליך שאתה עולה לגדולה, אלא 
אדרבה ישמח מאד, כי גם הוא אינו רצה שום שררה וגדולה 
לעצמו, וישמח מאד על שנעשה אחיו הקטן גדול ממנו, ועל 
שם זה זכה לעדי החושן הנתון על הלב, שהיה החושן מזכיר 

ן הגדולה שמות ישראל לפניו יתברך, כי על ידי שברח מ
לגמרי, ושמח מאד בגדולת משה, על ידי זה ניתן לו הכהונה 
להזכיר תמיד זכיותיהם של ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, 
ולכן ביום הקמת המשכן שנכנס אהרן הכהן לגדולתו, וכן 
משה רבינו גמר להקים את המשכן בכל תפארתו, באותו 

ולה היום נפרע מנדב ואביהוא, שלא ברחו מן השררה והגד
כראוי, ועל ידי זה נתקדש שמו יתברך, ויצא לימוד אמיתי 

לכל נשמות ישראל לדורות עולם, איך צריכין לבטל עצמם  
לגמרי אל הקדוש ברוך הוא, והשם יתברך יזכינו להגיע אל 
מדת הביטול והענוה באמת, ונזכה להכלל בכבודו יתברך 

 לגמרי, מעתה ועד עולם אמן ואמן.


