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 ãåñá øåîâä  ìåèéáä àåä "ïåùéøçú íúàå"

 ãåçéä  úåéîéðô àåäù àúìéî àéìú à÷éúòá

àúéà ע"א)בזוה"ק מ"ח "מה (בשלח הפסוק  על

כי מילתא, תליא בעתיקא אלי " תצעק 

בבחי ' גמור לביטול להכנס האדם עבודת עיקר

ליחד  עת ובכל תחרישון ", ואתם לכם ילחם "ה'

הקדושים  ומשמות מהשי"ת  ולחשוב ה' שם

הלב. בפנימיות  להשי"ת  ולפנות  הק', ומהאמונה

כמו מידי עביד  לא בעלמא מחשבה והנה

התניא  הבעל ביאר כבר אך בזוה"ק, שכתוב

עביד  לא דמחשבה בזוה"ק שכתב דהגם זי"ע

אבל  לבו, מיחד  כשאינו  הוא זאת  כל מידי ,

וליחודי העליון למאציל לבבו  פנימיות  כשמיחד 

רק  תפילה זה אין  אזי  הקדושים, השמות 

היא  אלא מידי, עביד דלא גרידא במחשבה

זה  על אשר תחרישון", "ואתם בבחי ' תפילה

ע"י כי מילתא", תליא "בעתיקא בזוה"ק אמרו

בדבקות הלב בפנימיות  השי"ת  אל שפונה

הבורא  מיחוד מחשבתו בעומק  וחושב בהשי"ת ,

בבחינה  היא התפילה אזי  הקדושים, ושמות

בחצות המלך  דוד תפילת בסוד  מאד , גבוהה

התפילה  להתחיל צריך שבודאי  והגם הלילה,

ספר  כל המלך דוד  שאמר  כמו דיבורים, ע"י 

בהשתפכות ובקשות תפלות שכולו  התהלים

שהוא  פנימית יותר מדרגה יש  מ"מ הנפש ,

העבודה  פנימיות  שהוא דוד בחי ' פנימיות 

"ואתם  בבחי' היחוד  פנימיות  שהוא דחצות 

תחרישון ".

 úåöçå áéøòî äçðî úéøçù ãâðë úåñåë 'ã

 ãåñá ãåçéä úåéîéðô ãâðë  úéùéîç ñåëå

 éúò úåéîéðô ãéåãã 'é ñ"äù ÷

 äðäå' בחי ד ' כנגד הם פסח דליל כוסות ד '

וחצות, ומעריב מנחה דשחרית התפלות 

תפלות ג' כנגד הם הראשונים כוסות  ג' כי

אבות ג' כנגד והם וערבית , מנחה שחרית

וכוס  תפלות , הג' שתיקנו  ויעקב יצחק  אברהם

עבודת כנגד שהוא המלך  דוד  כנגד  רביעית

ספר  בבחי ' ובקשות  התפלות  כלל שהוא חצות

בכל  והבקשות  התפילה עבודת שהוא תהלים,

סוד  נתגלה סוף ים בקריעת ומ"מ להשי"ת , עת 

שם  ברגל יעברו  בנהר  ליבשה ים "הפך  הפסוק 

בו" ו')נשמחה ס"ו בחי '(תהלים שבכח והיינו 

ולפנות הלב בפנימיות להכנס  אפשר המלך דוד

שהוא  תחרישון " "ואתם בבחי ' השי"ת  אל

שההתחלה  והגם דיבור , ללא היחוד פנימיות 

אפשר  מ"מ דיבור , בבחי ' לעולם הוא בתפילה

הכונה  לפנימיות ולהכנס  להמשיך כך מתוך



לנפשך  חכמה דעה ד

ברתא יסד  אבא בסוד  חכמה דהדיבור בבחי ' (פי'

בסוד חכמה בבחי' המלכות  ושורש מלכות בחי' הוא

ברתא) יסד  לבחי 'אבא לעלות יכול ומשם ,

והיינו עתיק, פנימיות שהוא חכמה פנימיות 

בתמידות החכמה עם מתייחדת  הבינה שגם

בחי ' עם מחשבה בזה ונכלל הלב, בפנימיות 

ביחד . דיבור 

äæå זכור הנביא לאליהו שמוזגים חמישי כוס סוד

העתידה  הגאולה בחי ' כנגד והוא לטוב,

אליה"ו בחי ' כי  וקים, חי  ישראל מלך דוד בסוד

הכוס  על בנוסף הוא ואמנם דוד, בחי' ב"ן שם ה"ס

וכוס  חסר, דוד  בחי ' הוא הרביעי כוס  כי הרביעי ,

על  המורה מלא, דדוי 'ד  י ' אות בחי' כנגד החמישי 

סתומה  מ' בסוד  והוא כאחד , ודוד יוסף  יחוד

הדלתות ובחי' דלתות, וב' צירין מב' שנעשית

הדל"ת של והציר  דלתי "ן , ב' שהם דוד סוד  הוא

מלא, דדוי 'ד  י' בחי ' שהוא י ' אות  סוד הוא

הי ' נקודת  סוד שהוא הציר על  עומדים והדלתות 

חמישי כוס בחי' והוא וקים, חי  ישראל מלך  דדויד

פנימיות שהוא החמישית , התפילה בחי' שהוא

ע"י אלא סגי  לא המחשבה כונת  כי המחשבה,

בבחי ' דומם כאבן  המלך  לפני שעומד  גמור  ביטול

ביחוד  השי "ת אל לפנות  איך וידע תחרישון, ואתם

ביחוד  מתבונן שהוא המצב ובזה המלך , פני  לנכח

"עיניך  בבחי ' בלבבו ופונה העמקות, בתכלית ה'

אלי "זה בסוד  יראו ", בעין "עין  בסוד יביטו " לנכח

עולמים  כל בורא את שרואה כביכול ואנוהו "

נכח. בבחי '

äìôúä  úãåáòá àâøãì àâøãî øåáòì êéøö

äâøãî àéäù  ÷éúò  úåéîéðôì  òéâîù ãò

äæéçà  íåù äá ïéàå éøîâì  úîìòð

äæå יעבור עד  ה' עמך יעבור  "עד הפסוק  סוד 

וכמ"ש  קנית " זו  יעברועם "בנהר

שורש àברגל" שהיא הבינה בחי' הוא דהנהר ,

לבחי ' שעובר הוא ברגל" ו"יעברו  הדיבור ,

ולא  לדרגא מדרגא ולעלות  לעבור וצריך חכמה,

עוד  נכנס  אלא לחכמה, שעולה בלבד זו

עומד  ואז עתיק , פנימיות  שהוא חכמה לפנימיות 

והוא  המלך. לפני גמורה בשתיקה דומם כאבן 

אלא  גמור, בשקט שהוא הלחש  תפילת דרך  על

בבחי ' רק  הוא ולכן בלחישה מדבר  מ"מ ששם

לפנימיות כשנכנס מזה למעלה אבל חכמה,

ה' אל פונה הוא הרי עתיק  פנימיות חכמה

רעותא  בבחי' גמורה, בשתיקה דומם כאבן 

תחרישון" "ואתם של המדרגה סוד  והוא דליבא,

והיינו מילתא", תליא "בעתיקא בזוה"ק שאמר 

פנימיות בסוד  הבורא יחוד עיניו לנגד  שרואה

ושאר  ב"ן  מ"ה ס "ג דע"ב הקדושים השמות 

ואמנם  ויחו "ת, יחו "ע בבחי' הקדושים, שמות 

הנעלם  הדיבור בחי ' ע"י הוא הבורא אל הפניה

הגנוזה  המלכות בחי' סוד  עומק  והוא בשתיקה,

דיבור  בחי ' הוא למטה המלכות כי ברדל"א,

ברדל"א, בשרשה למעלה ממנה עולה וכאשר 

בעומק  בשתיקה ונכלל לגמרי נעלם הדיבור  הוי

כמחשבה  נחשב לא ולכן  שבלב, היחוד  פנימיות 

בחי ' שם כלול כי  מידי  עביד דלא בעלמא

ג"כ הבינה הדיבור ובחי' המלכות , בחי' (שהוא

_________________________

מאמרים א. כמה עי"ש  פסח, במאמרי ויקרא הרימון פלח בספר ז "ל מפאריטש  הלל ר' הגה"ק  מאמרי על מיוסד המאמר המשך

חזון  ועוד הענין, כל היטב באר המבארים הנפלאים מדבריו להעתיק הזמן הספיק לא ולע "ע ואילך. ס"ז מעמוד זה ענין על

בעהי"ת. למועד



תשע"ב  שמיני פר' השל"ס

בהחכמה) לגמרי שכלולה שהוא בשרשה אלא

במחשבה  שנכלל מאד  נעלם זה áדיבור  וכל ,

תחרישון ". ואתם לכם ילחם "ה' סוד הוא

להם  ואין  מהסט"א לגמרי  נעלמת  כזאת  ותפילה

בזה  יניקה .â שום

äðäå המלאכים אם דעות  כמה בראשונים איתא

תוס' עי' לא, או האדם מחשבת יודעים

ולא  פשוטה, במחשבה מדבר זה כל אך וכו', ורא"ש

השתיקה  סוד  שהיא כזאת  עמוקה במחשבה

כאבן  הגמור  בביטול עומד  האדם כאשר העליונה,

בתפילה  ה' אל ופונה ית' הבורא ליחד  וזוכה דומם,

תפילה  שהיא החמישית התפלה בבחי' עמוקה

את הקדים שכבר אחרי והוא מאד. מאד  נעלמת 

מלכות, בחי' שהוא דיבור בבחי ' הפשוטה התפילה

עד  התפילה, כוונת בפנימיות  להכנס והמשיך 

על  מדברת  "היא שנאמר  חנה תפלת  לבחי' שמגיע

שהוא  בלחש תפלה בסוד  ישמע", לא וקולה לבה

עלה  ואח"כ ברתא, יסד אבא בסוד  חכמה בחי '

עומד  שכבר  עד  הכוונה פנימיות  לפנימי  יותר משם

לפנימיות העליה שהוא הגמור, בביטול דומם כאבן 

לתפילה  זוכה כאשר ואז עתיק, פנימיות  חכמה

ע  כל בורא לפני יודעתכזאת  אינה הסט"א ולמים,

מכל  ונגנז  נעלם שהוא הזאת, מהתפילה וכלל כלל

העולמות.

 äæå עם יעבור עד ה' עמך יעבור "עד הפסוק  סוד

לעבור  צריכים ישראל שעם קנית", זו

למדרגה  ממדרגה דהיינו לתפילה מתפילה

בבחי ' יוד, של קוצו  שורש  עד  התפלה, בעבודת 

ולהיות מילתא, תליא בעתיקא בסוד עליון  כתר

עתיק . פנימיות  בבחי' דומם כאבן בתפילה דבוק

הקדושה. שורש  וזהו 

åáì äéäé  åé÷ñò úòá  íâù åîöò ìéâøäì êéøö

äìôúä ñ"äå ' úé àøåáä  ìà  úåéîéðôá äðåô

 úéùéîçä

äðäã עם ודיבורים ושתיה באכילה עוסק כשאדם

איך  עמו , בל ולבו  ענינים, מיני  וכל אנשים

שגם  עצמו  להרגיל צריך ולכן בה'. להתדבק  יוכל

הבורא  אל בפנימיותו  פונה הלב יהיה עסקיו בכל

וזהו העולם. בעניני  עסקו בעת גם עת, בכל ית'

של  תפילות  הד ' על הנוספת  החמישית  תפלה בחי '

וחצות מעריב מנחה עבודתשחרית (שהוא

הרביעית ) תפלה בבחי' התפילה ההתבודדות כי  .

ופנימיות הלב בפנימיות  העבודה היא החמישית

שהוא  דדוד  העמוקה הנקודה בבחי ' המחשבה,

ביחוד  דבוק יהיה שהאדם מלא, דדוי 'ד  הי' בחי '

בשמות עת  בכל ודבוק הלב, בפנימיות העליון

של  כזה באופן עולמים כל לבורא ופונה הקדושים,

את לעבור שצריך ברגל", יעברו  "בנהר  בחי '

שיבואו עד הפשוטה, התפילה שהיא הבינה

המלכות בבחי' עתיק  פנימיות אבא לפנימיות 

ברדל"א. הגנוזה

_________________________

יכול ב. אין דיבור בה שאין זמן וכל (חכמה), מחשבה בחי' שהוא דאצילות מדרגה היינו מידי עביד דלא דמחשבה הוא והסוד

דעקבי  כידוע  בי"ע, גם כולל אשר א"ק  מדרגת  בבחי' הוא היחוד פנימיות של העליונה מחשבה משא"כ לבי"ע , השפעה להמשיך 

פעולה  עושה ולכן בי"ע , אף  לתקן ויכול כלי בחי' בערך  שהוא במחשבה הכלול הדיבור בחי' ידי על והוא בבי"ע, מתפשטים א"ק

מו"ר. ביאר כך  למטה,

בקול ג. התפלה וסוד סוף, ים קריעת מדרגת בענין באורך קל"ח ודף  סע "ד קל"ז דף  ח "ב דע "ה ואחלמה שבו לשם היטב עי'

רזין  עי"ש  ודיבור, קול גם שבמחשבה ובתפלה מחשבה, בחי' גם ודיבור שבקול בתפלה לכלול שצריך והענין ובמחשבה, ודיבור

מדבריו. להעתיק  מסכים הפנאי ואין כאן, שנתבאר הענין עומק  לפי"ז  ותבין עילאין,



לנפשך  חכמה דעה ו 

äìôúä  úãåáò é"ò àåä äøåúä  úåãåñ éåìéâ  ìë

ìåëé  äãé  ìòù úéùéîçä  äìôúä 'éçá èøôáå

 àúééøåàã ïéæøã ïéæø âéùäì

ãçàע"י עבודותיו  כל שפעל הק ' הבעש"ט היה

אלא  הקדושים, שמות  סתם לא יחודים,

ומיוחד , יחיד  האחד  בשורש  הלב בפנימיות שדבוק 

אביו, לפני כבן  ומתחנן  ומבקש  לבבו  בעומק  ופונה

ועבודת חצות  של בתפילות  שצריך כמו

הקב"ה  אל לפנות  עוד  נכנס ומשם ההתבודדות,

הרזין  ופותח החמישי, הכוס בסוד  הלב, בעומק 

התורה  סודות גילוי כל כי  התפילות. ע"י דאורייתא

בהשי"ת דבוק האדם כאשר תפילה, ע"י הוא הק'

מוחותיו מזדככין עי "ז  ומעריב, מנחה בשחרית

לה  בנגלותשיוכל ובפרטיות  בכלליות  התוה"ק שיג

ית ' בה' דבוק להיות  עוד  וכשזוכה ובנסתרות.

ונכנס  דרזין , רזין להשיג זוכה חצות  בעבודת 

בתפילה  הדביקות  וע"י והיראה, האהבה לפנימיות 

המוחין , כלליות  להשיג וזוכה הדעת נבקע ובקשה

לזכות הדעת עומק  עוד  שיתנוצץ כדי ואמנם

שיתגלה  לזכות דעתיקין, עתיק נסתרות , לסתרי

'שמך  בסוד  התורה, סודות  עצמיות  עצם אליו

מנחה  דשחרית תפילות הד ' סגי לא לזה הגדול',

התפלה  בחי ' לזה צריך אלא וחצות, מעריב

כוסו שהוא החמישי הכוס  כנגד שהיא החמישית

פנימיות פנימי שהוא זל"ט, הנביא אליהו  של

להיות לבבו בעומק  לה' שיפנה באופן  התפלה

עת. בכל האל ביחוד דבוק 

ãçà,בעולם היחוד  אור שגילה הק ' הבעש"ט היה

שיהיה  אלא ביחוד , בהתבוננות סגי ולא

ב"ן  גי' שהוא אליהו , של כוס בבחי' תפילה בדרך

המ"ן  ענין שכלל מ"ן, המעלה הקדוש  השם שהוא

להעלות הוא ענינה שעיקר התפילה, עבודת  הוא

כוונת ע"י  תפילות שמחבר והיינו  היחודים, ע"י מ"ן

עליון , ביחוד לכוון  אדם כשזוכה גם כי השמות ,

עיקר  כי בזה, סגי  לא השמות , בפנימיות ולהתבונן 

שורש  שזה תפילה", "ואני בחי ' רק הוא העבודה

התפילה, בכח מתגלה התורה כל כי התורה, כל

ח' סי' בלקו "מ רביה"ק  גילה ה' מבית  יוצא ומעיין 

אפשר  ואי תפילה. ע"י  רק הוא התורה ששורש

דבוק  שהוא מה כפי  רק  התורה סודות להשיג

שחרית ע"י  נמשכים המוחין  תחילת כי  בתפילה.

ע"י הוא הסוד  ופתיחת בדביקות, מעריב מנחה

האמת. לדעת  לזכות  והתבודדות , בחצות דביקות 

אזי העליון  דיחוד החמישית בתפילה דביקותו וכפי

חי ישראל מלך דויד  בחי ' הפנימי . לדעת זוכה

הבינה  פנימיות קס"א ע"ב סוד היינו וקיים חי וקיים,

זה  וכל מילתא, תליא בעתיקא הדבוק  אריך  שהוא

הפנימית. התפילה בעבודת תלוי 

 âéùäì àåä  õîçä  úúáùäå è" åéä úéìëú

äæî øéàäì êéøöå äìôúä úãåáò é" ò  ÷" äåúä

äðùä ìëì

äî,החג ימי בסיום עתה בנעלים, פעמייך יפו

ימים  הרבה כ "כ שזכינו  ית' לבורא השבח

ר' שאלת וכנודע חמץ, ממשהו  ולהנצל להשמר 

מהחמץ  לצאת זכינו כבר  אם אביו, לרשב"י  אלעזר 

הנקודה  שעיקר  אלא החמץ, אל עתה חוזרים איך 

הוא  טוב היום שעיקר  בספה"ק מש"כ  כנודע הוא

בתפילה  נכללת  התוה"ק  וזאת בתוה"ק, להכלל

עומק  גם אלא וחצות , תפילות  ג' רק  ולא הק',

היו "ט  אור  להמשיך יזכה ועי "ז  בה'. לבו דביקות 

אור  התנוצצות  הם טובים הימים כל כי  השנה. לכל

לחפש  מה לדעת  להרגיש  תוכל שהנשמה לשעה

הנצחי האור היא התוה"ק כי  התוה"ק, באור 

אבל  עולמים, כל הבורא את  בתמידות שמגלה

אפשר  ואי התפילה, עם כאחד  מתאחדת  התוה"ק

התפילה  בדרכי  בקי שאינו  ומי  לרגע. להפרידם

בה' הנכללית  תפילה של לשונות י' דרכיה, בכל

ית ' רצונו  כי בתורה. בקי  להיות יכול אינו הנ"ל,

וה"ס  התפילה, ע"י  באמת  בתוה"ק שנתדבק 

שמה, ובכל אבינו לאברהם היתה בת  ז "ל מאמרם

עבודת ע"י  כי  התפלה, בחי ' המלכות  שה"ס 



תשע"ב  שמיני פר' ז של"ס

חלקיה, בכל התוה"ק  את  לאדם ה' נותן התפילה

חלק  כל וע"י דרזין, ורזין  סוד דרוש  רמז  פשט

כוסות ד ' בסוד  תפלות  בחי' ה' שהם שבתפילה

ה' בכל התוה"ק  את להשיג יכול החמישי, וכוס 

דרזין . ורזין פרד "ס שהם באמת, חלקיה

 àúééøåàã àîé úòéø÷ àåä  óåñ íé úòéø÷ ãåñ

äæì òéâäì êøãäå  äãéúòä äìåàâä éåìú  åáù

'éçáá úéùéîçä  äìôúä úåéîéðô éãé ìò àåä

"ïåùéøçú  íúàå"

ïëìå'ד סוד  עצמינו על לקבל כעת  צריכים אנו 

חלקי ה' שהם אליהו, של וכוס  כוסות 

של  באופן  לבנו בכל לפנות  שנזכה הנ"ל, התפילה

ימא  לקריעת  לזכות כדי  מילתא', תליא 'בעתיקא

בגשמי לא לתורה לזכות  דרך  שום שאין  דאוריתא,

ע"י רק דלעתיד , לגאולה לזכות ולא ברוחני, ולא

שאמר  כמו הק'. התפילה ע"י דאוריתא ימא בקיעת 

שתזכו תחרישון, ואתם רבינו, למשה השי"ת 

תלויה  שבזה אליהו, של דכוס החמישית  לתפילה

מלכא  דדויד  פנימיות  בחי' האחרונה, הגאולה

מאד . עד וגבה ונישא ירום עד משיחא.

ù"îëå הגר"אã מלך על שנאמרו הפסוקים שכל

חכם  תלמיד  כל על נאמרו  המשיח

מלך  אורות  כל נאמר  שבו ורזיה, בתוה"ק  שעוסק 

דרגתו לפי  מישראל אחד לכל שמתנוצצים המשיח

אחד  לכל כי דרגתו . לפי התורה בפרד"ס  כשעוסק

בתיקוני לעשות  עליו  ולכן משיח, בנשמת חלק יש 

התורה  השגת  ע"י מתגלה והכל המשיח, מלך

יתבר  לכבודו שהוא היחוד לשמה, לגלות מנת על ך 

עבודת ע"י  רק האדם משיג זה וכל העליון,

התפילה, עבודת בלי בתורה כשעוסק  כי  התפילה.

וכמ"ש  כלל, השיג ולא בחיצוניות  היא תורתו  כל

וכל  תאמין , אל בגויים תורה תאמין , בגויים חכמה

התורה  כי כלל. תורה אינו  בחיצוניות שזה זמן 

אמיתת שלימות שזהו  אלקי, אור להאיר  צריכה

בדרכי עצמו  שמרגיל ע"י  רק נמשך  וזה התורה.

התפילה.

_________________________

על ד . בהגר"א ועי' וכו', אור ביהל הגר"א דברי הביא ושם וע"ב סע"א י"ח דף  אוצ"ח  על שלמה איפה בפי' היטב עי'

כמו  בדור צדיק  שיש ובזמן לפרקים עתה הוא לעתיד שיהיה דבר דכל ב' טור סוף  ע"א מ"ב דף  כ"א תיקון תיקו"ז 

קודש  בספרי נמצא כי יאמר, או בזה"ל: שכתב יתרו פרשת  אלימלך נועם ועי' הענין. כל עי"ש וכו' וכיוצא רשב"י

עולם  נגד הוא י"ה כי הטעם, ונראה ביו"ד. כולו ולעתיד יהו"ה, הוא עתה לעת  כי יהי"ה, הקדוש השם יהיה שלעתיד

"והיה  הפירוש  וזהו בי"ה. הכל ויהיה הבא, עולם כולו ויהיה שבת, שכולו יום יהיה ולעתיד הזה, עולם נגד ו"ה הבא,

הגאולה, דוגמת להיות צריך הצדיק אצל כי אחד" ושמו אחד ה' יהיה ההוא ביום הארץ כל על למלך מה הוי"ה כל כי
דוגמתו  הצדיק אצל עכשיו להיות צריך בימינו, במהרה  הגאולה בעת להיות למלך,שעתיד ה' והיה הפירוש וזהו .

לצדיקים, דהיינו הארץ, על מלוכה נותן הוא ברוך כשהקדוש לומר רוצה אלא כו', מלך ה' והיה לומר לו היה דלכאורה

שהשם  לומר רוצה אחד, ה' יהיה ההוא ביום צדיק , בי מושל מי לעיל כמ"ש אלקים ביראת למשול כמלך  הצדיק שיהיה

ה  כשיבא לעתיד אי"ה שיהיה כמו יהי"ה הגאולה יקרא דוגמת  שימצא זו למדרגה צדיק זוכה ובמה בימינו, במהרה גאולה

דוגמת  וזו העולמות , בכל פעולה עושה אזי דבורים, לומר מתחיל כשהצדיק כי הקדוש , הדבור ידי על שהוא ונראה אצלו,

כמו  ה', על תתענג אז  קדושים דיבורים כשתדבר לומר רוצה ה', על תתענג אז  דבר" "ודבר הפסוק  שאמר וזהו הגאולה.

אחד' 'ושמו וזהו יהיה. השם כשיקרא בימינו במהרה לעתיד שיהיה כמו השם של תענוג לך  שיהיה לומר רוצה ה', עם

ואם  לו, יאמר קדוש  בירושלים לחיים הכתוב כל שנאמר הוא, ברוך הקדוש של בשמו שיקראו צדיקים עתידין דאיתא

לאחדות  שיבואו אחד, כן גם יהיה הצדיקים, שהוא אחד ושמו אחד, לשון וזה יהיה, השם שיקרא אחד ה' יהיה לעתיד כן

עכ"ל. גמור,



לנפשך  חכמה דעה ח

 êéøöå äðùä  ìë  ìù ø÷éòå  ùøåù íä åìà  íéîé

 úåøúñðá äøåúä  úìá÷ì äðëä  íäá  úåùòì

 úåòåáùä âçìå øîåòá â"ìì  úåëæì úåìâðáå

ïëìå עקריים ימים שהם הקדושים, הימים באלו

השנה  לזכותäלכל אחד  כל רוצה בודאי ,

ל"ג  לקדושת שיזכה דאורייתא, ימא לקריעת

ולחג  התורה, סתרי  התגלות יום שהוא בעומר 

הנגלות של השלימות  התגלות יום שהוא השבועות

יתגלה  זה וכל עז. וביתר  שאת ביתר והנסתרות

ושביעי הפסח לעבודת  נכנסים שאנו  ע"י  רק לנו 

תפילה  בכל ואנוהו " אלי  "זה לומר וצריך  פסח, של

מדרגת של התפלה לפנימיות  ולהכנס  ותפילה

בבחי ' התפילה לשלימות  שנזכה עד סוף, ים קריעת

פנים  העליון  ביחוד  להתדבק תחרישון , ואתם

שזהו ית ', אליו הלב מעומק עמוקה בפניה בפנים,

יעברו בנהר  בבחי ' המלך, דוד  קדושת  פנימיות 

כנ"ל. ברגל

 ãâðë "ãàî äáâå àùðå íåøé éãáò  ìéëùé  äðä"

 é÷ìç ìëì íéëåæ íãé ìòå  úåìôúä 'éçá ' ä  ìë

äøåúä úåâùä

 åäæåי"ג )דכתיב נ"ב ירום (ישעי' עבדי ישכיל 'הנה

מבואר , חב"ד  ובספרי  מאד'. וגבה ונשא

דאורייתא, ברזין  ההשכלה כח הוא ד"ישכיל"

"נשא" יצחק, מבחי ' "גבוה" אברהם, מבחי' "ירום"

כמובא  הראשון , אדם זהו  מאד יעקב, מבחי '

דוד å בחז"ל  אדם ר "ת  אדם כי הענין, וביאור .

מעריב, מנחה שחרית בחי ' הם אבות  וג' משיח,

_________________________

ובדרך ה. השנה, ימות  לכל שורש הם אלו וימים פסח  כי בזה"ל: הספירה ימי על שכתב ע "ג ל"ב דף ז "ל להרש"ש  נה"ש  עי'

עכ"ל. השנה, ימות  כל אותו מוליכים בה בהם, שהולך

בלשון ו. אך  מיעקב, ונשא מיצחק  וגבה מאברהם ירום זה בסדר כתב (ושם ס "ט עמ ' הרימון בפלח הנ "ל הלל ר' במאמרי עי'

ושם  ע "א פ"ט דף האמצעי לאדמו"ר האמונה שער היטב ועי' ע "ב, קפ "א וישב זוה"ק ועי' מאד, וגבה ונשא ירום הוא הכתוב

ונישא  וגבה ירום עבדי "ישכיל במשיח כתיב הנה שם: הרימון פלח  וז "ל ואכמ "ל). 18 בהערה ועי"ש הכתוב לשון  ע"ד פי'

אברהם  דחכמה, ראיה מאברהם 'ירום' דאורייתא), (רזין המשכיל כח עבדי בבחי' ביטולו ידי על שימשיך פי' 'ישכיל' מאד",

מנא  שעביד שמה מאד"ם 'מאד' הכתר, עד ומגיע  דת "י, האמצעי קו מיעקב 'ונישא' בג"ה, השמאל קו מיצחק 'וגבה' אוהבי,

ימשיך  המשיח ומלך  אדם, ציור לחו"ב מקור לכלל בא מבין, בגרמיה וקרו רברבא מנא ועביד חכים, בגרמיה וקרוי רברבא

עול  וקבלת  משיח ידי על יתגלה וזה וכו', עצמותו גילוי יחיד מלך ונק ' חד, וחכמתו שהוא שבתורה, חכמה הוא" אדם לא מ"כי

שיתגלה  צריך זה כח  שיתגלה כדי כי לעתיד, יעברו" "בנהר וזהו וכו', תורה של עולו עול, הקים ודוד וכמ"ש ע"ה, המלך דוד

יעבור' 'עד קנית ", זו עם יעבור עד ה' עמך  יעבור "עד וכמ"ש  שבעצמיות , חכמה יתגלה אז  בינה, בחי' הנהר העלם תחילה

לעתיד  סתם עמך' יעבור 'עד לנאצלים, המאציל בין הממוצע  כתר יו"ד של קוצו חכמה, יו"ד ה' שם להמשיך זאת  בהעברה

היה  זה לגילוי התעוררות  משיח , ידי על יהיה שהגילוי הגם והנה וכו', שקנית ' זו ל'עם ה' עצמיות  העלם יתגלה בנהר בעברנו

ועוז  כח וניתן נתעורר במשה ורק אבא, לפנימיות  מוכן כלי שהיה משה, ידי דאורייתא על גליא ידי על והוא דאורייתא, לרזין

עכ"ל. ומשיח ), דמשה עין יראו" בעין "עין (ואז משה ידי על שניתנה

במ "א  ומבואר מאד", וגבה ונשא ירום עבדי ישכיל "הנה במשיח  כתיב הנה שם: האמונה בשערי האמצעי האדמו"ר וז "ל

גם  מעלה שלמעלה ממש  שבמהו"ע והחכמה התענוג בפנימיות אא"ס  עצמות  גילוי בחי' שזהו אדם מבחי' למעלה 'מאד' בפי'

טעם  טוב הנקרא שהוא החכמה ממקור 'ישכיל' עבדי', 'ישכיל פי' דזהו סתימאה, חכמה שנקרא עלאה שבחכמה דתורה מאור

דשרש  וכידוע  וכו'. לאבות  ולא תורה במתן למשה גם אדם, לשום עדיין נגלה שלא ממש, בעצמות הנעלם וחכמה ותענוג

והיינו  ע "י, פנימיות  הוא אבא דפנימיות  דוכתי בכמה בע "ח ואמר יומין, עתיק  בפנימיות משיח  ושרש אבא, בפנימיות  משה

דוקא  מלך בבחי' יהיה משיח  אבל וכו'. הם אחד בשורש ובאמת וכו', אחרון גואל נקרא ומשיח ראשון, גואל שנקרא משה

דחכמה  מ "ה שם הוא דאד"ם כידוע  אד"ם, מבחי' למעלה "מאד" בו נאמר וע "כ ממש, אא"ס ממהו"ע  יגלה שבו מפני וכו',

אותיות  בהיפך  ומאד וכו', שמו מה ביה דכתיב משה שרש  וזהו א"ק, שנקרא הקדומה חכמה בבחי' שהוא המעלות , רום עד
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התפילות ג' להתפלל האדם עבודת  תחילת  שזהו 

המלך , דוד לבחי ' שיזכה עד ומאודו , נפשו לבו  בכל

ומשכבו בהתבודדות להתמיד מאד , באדם, הכלול

השי "ת. לפני  תמיד להתפלל עצמו  ירגיל קומו ועד 

היום  לכל יתפשט ומשם כך, ואחר  חצות בעת  וכ "ש

להתפלל שפונה והלילה וע"י  השי "ת. לפני  עת בכל

וגבוה  ונשא ירום בפנים, פנים ונפשו לבו בכל לה'

שצריך  אליהו  סוד הוא זה כל פנימיות  מאד , עד

הביטול  שיתגלה היינו  הגאולה, לפני  להתגלות 

ה'. ליחוד  לבבו  בעומק שיפנה הגמור

 ìëå חלק בכל מרמזים התפילות  שבג' הפרטים

כל  עליונים, בעולמות  מיוחד לענין התפילה

עולה  חצות ותפילת ומקומה. שורשה לפי תפילה

למעלה  העולמות  פנימיות שהוא כולנה על

כביכול  התחלקות  עדיין שיש  זמן כל כי  מהצמצום,

הוא  הדיבור  שורש  הרי בדיבור, פונה שהאדם

עולה  למעלה למעלה אבל ולמטה, הפירוד  מעולם

בגודל  הלב בפנימיות  התבודדות  ע"י הדיבור 

השעשועים  שורש מגלה שזה הבורא של היחוד

שמו לגלות  שרוצה ית "ש  הבורא של העצמיים

והשי"ת בתחתונים, דירה ית' לו  ולהיות הגדול,

ומתגלה  עליון רום עומק שנתגלה נהנה כביכול

שזה  העשיה. בעולם תחתון  הכי במקום דייקא

עומדים  אנו  וכאן ממנו, למטה שאין תחתון  עולם

עומק  שבחי ' עד עולמים. כל לבורא בלבבינו ופונים

בבחי ' מהכל, שלמעלה רום עומק מגלה תחת

שעי"ז  לגלות . רוצה שהשי"ת  עצמיים שעשועים

של  באופן דרזין רזין דבחי' התורה סודות נתגלים

שעשועים.

 éëלבדו השי"ת  סודות  היא התוה"ק כל באמת 

חלק  וכל העולמות, בכל להתגלות  שרוצה

לגלות שזוכים עד  בתורה חלק  עוד מגלה בתפלה

כל  ידי על דרזין  רזין בבחי' התורה פנימיות 

על  ובעיקר  וחצות מעריב מנחה דשחרית  התפלות

התפלות כל פנימיות שהיא החמישית  תפלה ידי 

ידו על אשר  העליון היחוד עומק לפנימיות לעלות

בבחי ' סתימאה דעתיקא תורה להשיג אפשר

של  העליונה התורה שהוא עצמיים שעשועים

והיא  השעשועים עולם שהוא המלבוש עולם

נאמר  שעליה קדומה ל"ב)התורה ל"א ח' (משלי

יום, יום שעשועים ואהיה אמון  אצלו  ואהיה

ארצו, בתבל משחקת  עת, בכל לפניו  משחקת 

אדם. בני  את ושעשועי

_________________________

ו'ירום' באבות , היינו אלה ג' וגבה', ונשא 'ירום וזהו וד"ל, ממש  במהו"ע  להיותו קדמאה אדם מבחי' הוא למעלה דאדם

ועל  דת "י, דאצילות האמצעי קו מיעקב ו'גבה' בג"ה, שמאל קו מיצחק  ו'נשא' חח "נ , דאצילות ימין דקו החסד בחי' מאברהם

מחכמה  שמתחלקים הקוין התחלקות משרש שלמעלה המאציל ועצמות  בפנימיות משיח שרש  כי וכו', חכם יתהלל אל אמר זה

עתה  שהן ומצות, תורה טעמי שהן התורה, פנימיות בחי' לישראל ויושפע  יומשך דוקא משיח  ידי שעל וזהו וכו', סתימאה

ראתה  לא דעין סתימאה עדן הנקרא והוא כולו, האצילות שורש  סתימאה בחכמה גם נגלה בלתי בתורה גנוז ההעלם בבחי'

הנגלית  תורה ונמשך  ניתן משה ידי שעל וכמו וכו', דוקא המשיח בימות לעתיד רק  כנ"ל, והאבות  למשה גם נתגלה שלא וכו',

ועי"ש  עכ"ל. וכו', כנ"ל שכרם לקבל למחר וזהו דעכשיו, הנגלית  התורה וסודות פנימיות  לנו יומשך משיח ידי על כך  לנו,

באריכות. עוד

וגבה, ונשא ירום עבדי ישכיל הנה י"ג) נ"ב (ישעיה בו, נאמר דוד בן משיח  והנה ויחי: פרשת להאריז "ל הפסוקים שער וז "ל

דאצילות, דאבא חיה לבחי' אף יזכה דוד, בן שמשיח  הוא, ועניינו ממשה. מאד, מיעקב. וגבה, מיצחק . ונשא, מאברהם. ירום,

כמו  האחרון, הרועה עצמו הוא משה, שהוא הראשון הרועה כי ונמצא משה. אפילו אליה זכה שלא מה לנשמה, נשמה הנקראת 

בחשבון  עולים ומשה, המשיח שהוא שילה ולכן ז') (מיכה נפלאות, אראנו מצרים מארץ צאתך  כימי וז"ס במדרש . רז"ל שרמזו

עכ"ל. משה, של לנשמה הנשמה הוא שהמשיח  אלא עצמו, הוא הוא כי א',



לנפשך  חכמה דעה י 

'éôà ï÷úì äìåëé êìîä ãåãã  äìôúä çë

åéùéìù øçáîå ãåñáù  úåìåôðä  úåîùðä

 óåñ  íéá åòáåè

 áúëå כסף שקל מאות ארבע בספר  האריז"ל

בהם  שנאמר מאד  גדולות  נשמות שיש

מבחר  דהיינו  סוף " בים טובעו שלישיו  "ומבחר 

ונט  שנפלו  רחוקים הנשמות והם סוף , בים בעו 

במלכות מאד, נמוך  במקום ומונחים מהשי"ת 

נשמות הסט"א כשרואה כי למטה, למטה התחתון 

בהם  שנאחז עד  בטעותים להכשילם מנסה גדולות

גם  שהסט"א המלך דוד ענין  וזהו  ומפילם. ח"ו 

תפילותיו שבזכות אלא ח"ו, אותו לתפוס  ביקשה

כמובא  הקדושים מהאבות  גבוה להתעלות זכה

המלך  דוד  כי  הצדיקים, מכל וגבוה הבהיר , בספר

סוד  לגלות  זכה כי  המשיח, מלך  של אורו  הוא

רביה"ק  כמ"ש  המלחמות  כל יכבוש שזה התפילה

התוה"ק  את שממשכת  זאת  היא והתפילה ב', בסי'

בעולם.

äæå פניך אחזה בצדק 'אני המלך  דוד  שאמר 

צדק  הצמח וביאר תמונתך ', בהקיץ אשבעה

תרי"ז) עמ' במלואים תהלים ספר דוד (בביאור שאמר 

דבוק  שאני אלא כלל, זכות  שום לי אין אני  המלך

כוס  בסוד אלא תפילה סתם ולא בתפילה, עת בכל

השכינה  היא תמונתך " בהקיץ "אשבעה אליהו , של

אם  העליון, ביחוד  הלב בפנימיות דבוק להיות הק'

שהוא  דלבא רעותא ע"י אם הק ', השמות  ע"י 

על  וכשמקבל העליון , והיחוד הק' השמות פנימיות 

להיות פניך ", אחזה בצדק  "אני תמיד  לקיים עצמו 

להתעלות זוכה אזי  בפנים, פנים ית' בו דבוק

את אפי ' להציל שיכול הזכות וזה מהכל. למעלה

כמ"ש  פסח, של 'אחרון' בחי' אפי' מישראל, הגרוע

ישראל דרושי השארית סוף ב' שער הזמנים (שער

אפי 'æ פסח) להתתקן יכול פסח של שבאחרון  ,

למעני 'למעני  נאמר זה שעל שבישראל הגרוע

חז"ל  עליו  שאמרו  למקום שנפל מי ואפי ' אעשה'.

סוד  הם בעש "ט תלמידי  הנה בו " פוגעים "קנאים

שפנחס  האריז"ל כמ"ש פנחס בסוד  שהם הקנאים,

ומשיח  דוד בן משיח שה"ס  וח"ס פ"ן  אותיות  הוא

דמב"י המדרגות ב' ליחד  שיודעים והיינו יוסף, בן

שבישראל. הגרוע אפי ' לתקן  יכולים ועי "ז  ומב"ד ,

הנק' תפלה מלשון שהוא בו  שפוגעים ידי על

יוסף , בחי' לזה ומחברים דוד  בחי' והוא פגיעה,

של  ארונו  שראה חז "ל שאמרו וינוס  ראה הים בסוד

יוסף , בבחי' ויחודים הק ' שמות סוד שהוא יוסף ,

בחי ' וזהו  דוד, בחי' תפילה בדרך  שמחובר אלא

כי הוא והענין  בו , פוגעים קנאים סוד  שהוא פנחס 

התענוגים  בחי' כל הופכים האמיתיים הצדיקים

העליון הנפול  היחוד אל להשתוקקות שבבריאה ים

ועי"כ  וכו', תשובה גדולה בסוד  המ"ן  כח בסוד

בכח  ולהעלותו בישראל הגרוע אפי' לתקן  יכולים

שעשועים  לסוד  הכל שמעלים עד  המ"ן, כח שלמות 

העליון . היחוד של עצמיים

íéî é÷éôà  ìò âåøòú ìéàë 'éçáá äìôúä

 éúìá  úåéîéðôá äìôúä ÷îåò àåä øëæ ïåùìá

åãáì ' äì

 àåäåלמעני" של באופן להתפלל זוכים כאשר 

מאד . גבוהה מדרגה שזה אעשה" למעני

אפיקי על תערוג "כאיל בבחי' התפלה סוד והוא

שהיא  שהאילה והיינו  זכר , בלשון שנאמר  מים",

שאינו הוא וביאורו זכר. כאיל מתפללת  נקבה

השלמת לצורך שהוא לעצמו  כלל מתכוין

אלא  החסרון , בחי' שהיא נקבה בבחי ' החסרונות 

שהוא  בנפשו אדם יודע והרי  הבורא, לכבוד רק 

שהרי לבדו, הבורא לכבוד  מתפילה לגמרי  רחוק

הוא  בחינתו  וכל ומקבל, ונברא נאצל הוא האדם

_________________________

בעמקי ז. מונח שהוא מי אפילו הוא הפירוש פסח , של אחרון דלעתיד פסח  בסוד הוא פסח  של אחרון שם: ישראל שארית וז "ל

עכ"ל. וד"ל. אעשה, למעני למעני בחי' דילוג, בחי' בפסח תיקון יש לו גם ח"ו, אחר בבחי' שהוא עד הקלי'
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לבא  היחידה הדרך  ואמנם מקבל, בחי' נקבה בבחי '

בעומק  בתפילה שיתעלה הוא תערוג, כאיל לבחי '

הלב  בפנימיות עליונה בתפילה שיתדבק עד  לבבו 

מהצמצום  למעלה עד  השלם היחוד  שורש  למקום

סוד  הוא ושם ב"ה, א"ס אור  אלא שם שאין

של  באופן  היא התפילה כל ושם עצמיים, שעשועים

שמאלא  לית בסוד  תמן , נוק ' לית כי בלבד דכורא

החסרון  השלמת  בבחי' התפלה ואין  עתיקא, בהאי 

היחוד , וגילוי וקישוט שעשועים תוספת בסוד  אלא

ולא  דוכרא בחי ' שהוא חדש  "שיר " סוד והוא

להתפלל  שייך זו ובבחי ' נקבה, בלשון "שירה"

בלשון  שהוא מים אפיקי על תערוג כאיל בבחי '

גבול  שום ואין  הגמור, היחוד  מקום הוא שם כי  זכר,

הנעלם  העליון יחוד  והוא ב"ה, אא"ס  רק כלל, ומדה

כל  לבורא וכשפונה כלל. ביה תפיסה מחשבה דלית 

בחי ' נתגלה בזה העליון, היחוד  במקום עולמים

האמת, כל עם לה' להתפלל צריך אך  תערוג, כאיל

לנגד  יכון לא שקרים ודובר  אמת, אוהב השי"ת  כי

מאד  מאד רחוקים שאנו לדעת  צריך ולכן  עיני,

מחפש  אם מ"מ אך כזאת , מתפלה מדרגות אלפי

לכבוד  עצמו  ומקשר הפנימית למדרגה להגיע

אבל  זאת , במדרגה אוחז שאינו ויודע הבורא,

בפנימיות להתפלל יכלתו  כפי ומשתדל מתחזק

גם  אוהב ה' הנה ית', הבורא לכבוד רק ולחשוב

עצמו שמתאנה במדרגה שאינו  ואפי' כזאת, תפלה

העיקר  אבל מאד, חשוב זה גם ה', לכבוד  לגמרי

הכוס  בחי ' עד  להגיע שצריך התכלית  לדעת  הוא

התפלה  בעבודת לדרגא מדרגא ולעלות החמישי 

בענין  רק דבוק  ויהיה ב"ה אא"ס למקום שיעלה עד

עד  ית' הבורא יחוד מחשבה התגלות דלית  מקום

ביה. תפיסה

 íçøéבדרכי להתרגל כאחד  כולנו  שנזכה ה'

בלימוד  להרבות לזה וצריך התפילה,

והיחוד , התפלה דרכי שגילו  אמת  צדיקי  ספרי

להתדבק  ורביה"ק  הבעש "ט אותנו  שלימדו וכמו 

בג' נתאמץ מעתה ולכן התפילה, בדרכי

בתפלות חצות  בעבודת וכן  לב, בכל התפילות 

לפנות רק לחפש  ותמיד והתבודדות , ובקשות 

לפנימיות ולהכנס מצב, בכל עולמים כל לבורא

בפנימיות תמיד  דבוק  להיות שבלב העבודה

שנזכה  עד  החמישית, התפלה בסוד  התפלה

הפנימיים  ליחודים לזכות תחרישון, ואתם לבחי '

הצירים  את  פותח שזה מלא, דדוי 'ד  י' דאות 

דאורייתא. דרזין רזין  עי"כ ונפתחים והדלתות 

ללב  ונזכה חכמה", לבב "ונביא לבחי' נזכה ובזה

ותואר  דאורייתא, ימא ויבקע חדשה, ותורה חדש 

בעין  עין מושיעים, לציון  ויעלו נתעלה, מאד כלה

ברחמים  גוא"צ בביאת ציון, את  ה' בשוב יראו 

בב"א.

 êùàøì øúë àéäå êùôðì  äîëç äòã

äðä בלקו "מ ואי' המלך, דוד  סוד הוא נפש דרגת 

בזכות העולם את  יכבוש המשיח שמלך 

יזכו בתפילות  יעסקו ישראל שבני  ובזכות  התפילה,

ודעת, בינה חכמה פותחים תפילות ג' כי למשיח.

וד' התורה. בסודות  בהירות  ממשיך  חצות  ותיקון 

בת התפילות, ג' הם ש ' בת , ש' בחי ' הם התפילות 

דויד  של ופנימיותו  דוד . של אורו  חצות בחי ' הוא

את לייחד החמישי , הכוס  סוד שבו היוד  הוא

חכמה  דעה היחוד. במקום ולהתפלל השי"ת 

כראוי. דויד  של מהיוד  לדעת צריך  לנפשך,

 àéäå התפילה דרכי  ה' שע"י לראשך, כתר 

מרובע, משולש כפול פשוט השיר  נתגלה

בדרך  כפול כתר, בדרך תפילה הוא פשוט שיר

בנהי"ם. ומרובע בחג"ת, משולש בינה, חכמה

øåöð משה של אורו  על לשמור  קדשך, מצות 

דוד  התגלות  הוא קדשך שבת  שמור  רבינו ,

ועינינו צדקנו, משיח של אורו שיתגלה המלך,

בב"א. ברחמים גוא"צ בביאת מלכותך  תראנה



לנפשך  חכמה דעה יב 

 ä øåôéñ è"ùòáäî äùòî

 è" ùòáä ולכן המועד, חול בימי ניצל הרי  הק '

של  שביעי בערב הודו שיאמרו ציוה 

מישראל  אחד כל כי  קודש , שבת  ערב ובכל פסח

להודות צריך וכן שבוע, בכל שניצל להודות צריך

היחוד , רזי  גילה שהוא הבעש "ט. הצלת  על לה'

ותרגם  רמ"ה ביד  יוצאים ישראל ובני שכתוב וכמו 

ב'על  י'שראל ר ' ר "ת  שהוא גלי , ברי"ש אונקלוס 

אהבת נתגלה הבורא יחוד  גילוי  בזכות כי ש'ם,

הבעש"ט  אור כל וזה עין , בבת  דבוק כי  השם,

דתוה"ק . דרזין  רזין  שגילה

 äðäå לכן דרזין, הרזין את גילה הק' הבעש"ט

שביעי בערב הצלתו על הודו לומר ציוה

שמקושרים  ישראל וכל נכדיו לכל וציוה פסח. של

טוב, יום בסוף סעודה שיעשו  הבעש "ט באור 

בעש"ט  תלמידי ונהגו  הצלתו . על לה' להודות

לבעש"ט  השי "ת שעשה הגדולים הניסים להזכיר 

רבים, ודקדוקים אריכות בה יש  והמעשה הקדוש .

הרי והדקדוק , הסדר  כ "כ להבין  זוכים אין  אם ואפי '

כי אופן, ובכל דיבור  בכל מתפשט הבעש"ט

סוד  ויש עיגולים סוד  ויש כלל, לשער אין  גדולתו

עולמות בבחי ' רק  שמאירים צדיקים יש כי  יושר ,

בין  העולמות בכל מאיר  הק' הבעש "ט אבל היושר ,

מדרגה  בכל כלול הכל לכן ביושר. בין  בעיגולים

דיבור . ובכל

 òåãé ישראל ארץ היה עניינו  כל הק' שהבעש"ט

רביה"ק  שאמר כמו  היחוד , עולם שהוא

ששלימות כמפתח, חוגר יתהלל אל כ ' סי' בלקו"מ

היחוד  שהוא ישראל לארץ לזכות הוא העבודה

ובדרוש  וברמז  שבתורה בפשט כשעוסק  אפי'

לסוד  שיזכה עד  התוה"ק באור  שלם אינו  ובסוד ,

בחי ' והוא פנימיות, של הפנימיות  שהוא החסידות 

ישראל. ארץ

äæå שעי"ז ישראל לארץ לבא הבעש "ט שנתעורר

להתדבק  ישראל נשמות בכלל נתעורר היה

והאור  משיח נפש  סוד  היה שהוא היחוד. באור 

בא  היה ואם משיח, של הרוח סוד היה הק' החיים

דדוד  והרוח הנפש  מתחברים היו  ישראל לארץ

זוכים  והיו  ויחידה חיה נשמה ממשיכים והיו  המלך

בכל  ניסה ולכן  ומיד. תיכף  ממש השלימה לגאולה

הק' החיים האור  לו ושלח ישראל. לארץ לבא כחו

עליונות, במראות רגליו את  רואה שאינו זמן שכל

יצליח  ולא לא"י , לבא הזמן  הגיע לא שעוד סימן

לבא  ורצה הבעש"ט זה על הסתכל לא ועכ "ז בזה.

ממש . נפש במסירות  כחו  בכל

 òñðå'הק בתו ועם צבי , ר ' הקדוש  תלמידו עם

רחוקה, בדרך  איסטנבול עד  ונסעו  אדל,

יום  בכל הבעש"ט ונהג פסח, לערב קרוב והיה

השאיר  ולא בבטחון , דבוק היה כי  ממונו , כל לפזר

אחת פרוטה בלי ונשאר  לחבירו , מיום מעות

א  בתו  שאלה פסח, ערב וכשבא לנולפסח. יהיה יך

וענה  כוסות, ולא מצות  לא לנו ואין  הסדר ליל על

בבטחון  דבוק להיות רק לדאוג לא הבעש"ט לה

מבטחו. ה' על וישם מדרש לבית  הלך והוא בה'.

äùòåלו היה שלא אחד  עושר שהיה השי"ת 

ולא  הדאקטורים לכל הלכו וכבר  בנים,

בעולם  אחד צדיק  שיש לו שאמרו עד כלל, עזר 

ויקם  אומר  ותגזר  הפסוק בו  שמתקיים הבעש"ט,

למאות ישועות ופועל בתפלותיו עקרות  ופוקד לך,

הבעש"ט  לבית למזבוז  הגיע היהודי וזה ולאלפים,

והתחיל  ישראל, לארץ נסע כי כאן  שאינו  לו אמרו

שכבר  לו  אמרו  עיר  ובכל לעיר , מעיר אחריו ליסוע

וכשבא  גדול, עשיר היה והוא מכאן , נסע

הבעש"ט  של העגלה שראו לו אמרו  לאיסטנבול

בת אדל את  ומצא הים על והיה מאד , ושמח

להיות וביקש  הבגדים, לכבס  לשם שירדה הבעש"ט

מצות לא לנו  שאין לו  וענתה טוב, יום על אצלם

עמו הביא כבר  שהוא העושר לה ויען כוסות, ולא

טוב, ליום שצריך  מה וכל ויין  מצות שפע טוב, כל

וכל  והכוסות והמצות השלחן  והכינה אדל ותלך



תשע"ב  שמיני פר' יג של"ס

בתפילת הבעש "ט שהאריך עד והמתינו העניינים,

הכל  והיה לביתו וכשבא הצדיקים, כדרך ערבית 

רק  זאת, כל הביא ומי  איך  כלל שאל לא מוכן,

בהתפשטות הסדר ליל וכל קדש  לומר התחיל

גרונו, מתוך  מדברת  שכינה כדרכו , הגשמיות

שכינה, גילוי  זה גדול מורא אלהות, בהתגלות 

שם  ישב העושר  וזה הפסק , בלי ההגדה כל ואמר 

הלילה, מצוות  כל הבעש"ט שקיים ואחר  בצד.

בתו [כי היהודי , לזה הבעש "ט פנה עורך בשלחן 

מה  החג] צרכי כל הביא היהודי  שזה לו  אמרה

ותיכף  בזש "ק, להפקד  שרוצה לו, ענה צריך? אתה

שנה  שבאותה גמורה הבטחה הבעש"ט לו הבטיח

את לזכות שליח שהיה בזכות זכר. לבן  יזכה

הלילה. במצוות  הבעש"ט

óëéúå לפתע פניו נשתנו  ההבטחה אחר ומיד 

מגוון  פניו ונשתנו נשמה, בעליית ועלה

כי אלהי, באור אחד ורגע כמת  אחד רגע לגוון,

הרה"ק  כמ"ש מטי, ולא דמטי לעולמות  עלה

למעלה  למעלה הבעש"ט עלה וכך  מקאמארנא.

אומר  שהוא שמעו ולפתע העליונים, העולמות בכל

ונתעורר  עדן ". גן בלי  השי"ת  את  אעבוד  "א"כ

מאד . עד עצומה בשמחה והיה נשמה מהעליית 

åäåìàùùëåשבעת להם הסביר זאת, על

זכר , בן  להעושר שהבטיח

עליו וקטרגו  מעלה של דין  בבית רעש  נעשה

מדרך  למעלה שהוא באופן ברכה שיבטיח היתכן 

ע  באופן לגמריהטבע הטבע שינוי בזה היה כי  צום

כך  כל הטריח ואיך ממש , גלוי נס בבחי ' לגמרי,

על  הבעש"ט את להעניש  וביקשו מעלה, כלפי 

בו יחזור  לא שאם מעלה של דין בבית  ואמרו  זאת,

זה  ועל עדן. הגן  כל ממנו  יקחו  הזאת  מההבטחה

עדן  גן בלי  ה' את  לעבוד שמוכן הבעש "ט השיב

של  רצונו כך  היה באמת כי  בזה שמח ואדרבה כלל

שלא  כלל, עדן  גן בלי  השי"ת  את  לעבוד  הבעש"ט

מהבטחתו, בו חזר לא ולכן  פרס , לקבל מנת על

נחת לעשות שיזכה גדולה שמחה שמח ואדרבה

פרס . קבלת  שום בלי העולם והיה שאמר  למי רוח

מעלה  של דין  בבית אמרו הדיבור , זה שאמר ואחר 

את עובד הוא אם לראות  בקשו  כי נסיון  היה שזה

שקיבל  ובזכות  פרס , לקבל מנת על שלא לגמרי  ה'

מזה, למעלה למעלה יזכה בשמחה, עצמו  על זאת

עצומות למעלות יותר  עוד  אלא עדן, לגן רק ולא

עז . וביתר שאת ביתר 

øîàå] מ"ח)רביה"ק סי' הר"ן שזה (שיחות  שאפי'

לעבוד  לזכות  מאד גבוהה לדרגה נדמה

אחד  לכל שייך  זה באמת אבל עדן , גן  בלי ה' את 

כל  את  איבד  שכבר  פתאום לו כשנדמה מישראל,

שייך  שאינו אותו מעציב והס "מ לגמרי, עדן  הגן

מאד  עצמו  יתחזק הכל, ואיבד להעולמות  כלל

העבודה  עיקר שזה עדן גן  בלי ה' את לעבוד 

בשמים]. ממנו שדורשים

øçàå, הקדוש הסדר  את הבעש "ט שהמשיך

בתיבות לה', הודו לאמירת והגיע

חסדו", לעולם כי  לבדו  גדולות  נפלאות  "לעושה

פעמים, הרבה התיבות אלו  על וחזר שם עמד

שעה  כחצי לזמר  המשיך  וכן אצלינו , הידוע בניגון

סיבת המסובים הבינו  ולא מאד  רב זמן ויותר,

עליונים  בעולמות  ועלה הזאת. השירה אריכות 

מלך  באיסטנבול שם היה כי  גדול. פחד  שיש וראה

והחליטו היהודים, כל להרוג וגזר  ישראל שונא

כדי הגזירה מזאת  יהודי  לשום לספר שלא ביניהם

לראש  שבא אחד שר והיה אותה, יבטלו  שלא

אצל  להשתדל הרבנים ובאו  בסוד , לו וסיפר הקהל

שהיה  לו וסיפרה המלך אל הלכה והיא המלך, אם

שגזר  שהודה עד המשפחה, כל על רע חלום לה

את שקרע עד עליו וצעקה היהודים, על גזירה

לגמרי. הגזירה

åøæçùëåנתפלאו הבעש "ט בית דרך  לביתם

מזמר  הוא איך  עדיין בשמעם

ולמחרת לבדו. גדולות  נפלאות לעושה התיבות

שהיה  הנס את הקהל לכל סיפרו התפילה אחר

רב  זמן  שמזמר  אחד  פלאי  יהודי ששמעו והוסיפו



לנפשך  חכמה דעה יד

הבעש"ט  ויאמר  וכו', נפלאות לעושה תיבות

הזה. המופת כל היה לא היהודי זה זמירות  שלולא

יהודי כל ונצלו  הדינים ביטל זאת  בשירתו  כי

איסטנבול.

øçàå ספינה היתה המועד  חול בימי  טוב יום

י לארץ מאיסטנבול ורצה שנוסעת  שראל,

הדרך  ובאמצע הספינה. בזאת ליסוע הבעש"ט

לפני לא"י  נסיעתו על בשמים גדול קטרוג נעשה

תעירו אם בכח, משיח את  להביא אסור כי הזמן ,

לא  ועדיין שתחפץ עד  האהבה את  תעוררו אם

ומכח  גדול, סערה ורוח רעש  ונעשה הזמן, הגיע

תתבלע, חכמתם וכל כשכור וינועו סערה הרוח

שיש  הבעש "ט להם ויאמר לעשות, מה ידעו  ולא

כי כתביו. על או אדל בתו  על ח"ו  או גדולה גזירה

כתובים  היו ששם גדולים כתבים כתב הבעש"ט

התוה"ק . של דרזין הרזין 

äìéçúáåכדי למות לה שעדיף אדל אמרה

אח"כ  הבעש"ט. תורת להציל

שעדיף  ותאמר  הקודש רוח של אור בה נצנצה

היא  כי  בחיים, תשאר  והיא הבעש"ט, כתבי  לגנוז 

תורות שיגלו ונכדים בנים יצאו  שממנה תזכה

עשו וכך הבעש"ט, כתבי מהתגלות  יותר עמוקים

הים. גלי  וישקטו הים לתוך הכתבים את וזרקו

ìëáå,ישראל לארץ לנסוע הבעש "ט המשיך  זאת 

ותפסו שודדים שבאו עד הקטרוג, פסק  ולא

וקשרו בצד , לאי  אותם ולקחו  האנשים, וכל הספינה

מדוע  רבי לבעש"ט, סופר צבי  ר ' ויאמר  אותם,

ויען  מהרוצחים, להנצל ישועה ופועל מתפלל אינך 

העליון  הרצון  נגד  שהלך שהיות הבעש"ט

אינו ועכשיו  המדרגות  כל ממנו  לקחו בנסיעתו,

וכל  הסודות כל ממנו לקחו כי כלל, דבר  שום יודע

ר' את ושאל בית, אלף  ואפי ' חומש, ואפי ' הנגלות

הוא  שגם צבי  ר ' ויען משהו  זוכר אתה אולי צבי 

לו ויאמר ב', א' אותיות  זוכר  רק הכל, שכח

את שפתח וכיון וכו ', ב' א' תאמר א"כ הבעש"ט

אמר  ואח"כ א' הבעש"ט אחריו וענה א' ואמר פיו 

זה  אחר  זה האותיות  אמרו וכך ב' אחריו  וענה ב'

יודע  שאינו סוד  [והוא עצומה. בדביקות באות , אות

עד  מא' האותיות היינו  א"ת , לו , פתח א"ת  לשאול

שסיים  ואחר  המדרגות ]. כל לפתוח יכולים ת '

המוחין  כל אליו  חזרו  הא"ב כל לומר הבעש"ט

אותו ושאל השילוני, אחיה ורבו  מורו  אליו  ונתגלה

השילוני, אחיה לו  ויען  אעשה, מה הבעש"ט

שאדם  רגע כל הרי צרה, בעת  הוא שכשיהודי 

שהאדם  בהשמות דבוקה נשמתו בעוה"ז  עומד 

בשם  דבוק  האדם מהחיים רגע ובכל להם, מחובר 

תמיד , לנגדי  ה' שויתי  כמ"ש  שמות . הכל כי אחר,

מהמתנגדים  אחד אליו  כשבא הבעש "ט וכדפי '

יודע  אתה האם ושאלו סנזער, חייס ר ' אולי

חיים  ר ' וישאל כך . אכן לו, אמר  האדם, מחשבת

אני מחשבה הבעש"ט איזה לו  ענה כעת , חושב

אחת, מחשבה תחשוב מחשבות , ריבוי  חושב אתה

לו ויאמר  בסדר , לו  אמר  חושב, אתה מה לך אומר 

ר' לו שאל השם. שם עכשיו  חושב אתה הבעש"ט

תמיד , לנגדי  ה' שויתי ככתוב פשוט זה הרי חיים,

שם  איזה לך  ואומר  שם, איזה תחשוב א"כ  לו  אמר

רוח  להבעש"ט שיש  ראה וכך  חושב, שאתה

לנגדי ה' שויתי  עה"פ  הבעש "ט גילה ואז  הקודש .

עיקר  וזה הוי"ה, שם עת  בכל לחשוב שצריך תמיד,

האדם  שיחשוב השי"ת  ורוצה השי"ת , התגלות 

או אדנ"י בשם מתלבש לפעמים שמות, מיני  בכל

השמות כל להשיג צריך והצדיק  אלהי"ם, שם

הקדושים.

äéçàåהזאת שבעת  לבעש"ט אז  גילה השילוני 

עתה  רח"ל נפש לרצחו  השודדים שבאו 

אלקי "ם, אדנ"י  צירופי  של בעולמות  נכנס  (א"ה הוא

שמאירים אהי"ה) הצירופים באלו דבוק יהיה ואם

ארדוף  אויב אמר בחי' בו  יתקיים אזי  השעה, בזאת

שם  כי  ים. כסמו  ברוחך נשפת וכו' שלל אחלל אשיג

הכל. יומתק ואז  הצירופים באלו מאיר הוי"ה

 éë דזין רזין עקיר  שזה בעולם, דין שום אין באמת

הוא  העולם שכל והמגיד , הבעש "ט שגילה



תשע"ב  שמיני פר' טו של"ס

למצוא  עבודתינו ועיקר כאן מסתתר וה' צחוק ,

בקטנות אם מצב, בכל אותו לחפש  רגע, בכל אותו 

את מוצא היהודי אם ג', עיבור או  ב' קטנות או  א'

הקדושים  שמות בכוונת  דווקא ולאו  עולם, בכל ה'

העיקר  אלא הקבלה, דרך שמשיג למי  שייך שזה

ענין  ובכל מצב בכל ה' את למצוא כפשוטו 

בזה  כאילו  עצמו  את  לרמות ולא פשוטה באמונה

כאן  בודאי הקב"ה אלא ממנו , נעלם השי"ת  המקום

מצב. ובכל מקום בכל עמו אתו

ïåéëå היה שזה וכמובן השמות , באלו  שנתדבק

תפילות שיש לעיל כמ"ש  תפילה, בגדר

עת, בכל והתבודדות חצות, ותפילת הקבועות

את לייחד  הוא המלך דוד  ענין  פנימיות אבל

הוא  זה ובתוך מקום, בכל יחודו ולמצוא השי"ת 

המלך . דויד פנימיות שזהו  לאלוהיו, פונה

æàåמופת ונעשה ההסתרה כל הבעש"ט המתיק 

לפתוח  אנשים ובאו השודדים וברחו גדול.

וכל  לאסטנבול. וחזרו אותם, שקשרו  החבלים את 

פסח  של שביעי  ובערב פסח. המועד בחול היה זה

ואז  עצומה, בשמחה והיה לאסטנבול הבעש"ט חזר 

ערב  ובכל פסח של שביעי בערב הודו לומר  תיקן 

מנחה. קודם קודש שבת

ø÷éòå העבודה דרכי לדעת  הוא זה מכל הלימוד 

וללכת להתקשר שנזכה והלאה ומהיום

תפילה, הוא ענינו  שעיקר הבעש "ט, של הק ' בדרך

הוא  עניינו  שעיקר המלך, דוד של מזרעו שהוא

הים  עה"פ חז"ל שאמרו באופן  ושיהיה תפילה.

המגיד  ופי' יוסף', של ארונו  ראה 'מה וינוס ראה

בו ההסתרה בחינתשמימי שהוא מהצדיק  רחים

זוכה  הוא כי  לבבו , בפנימיות  ה' את שמייחד יוסף 

הצדיקי אור פנימיות שזהו  הלב, עומק  לפנימיות 

הכי טובה, הכי  נקודה שזה הימים, באחרית האמת 

והגם  תפילות. מתורות  נעשה שבזה פנימית,

להמשיך  צריך בדיבור , הוא התפילה שבתחילה

נתאחדים. ששניהם עד הלב, לעומק 

øåæòé שזה הק ' מהבעש "ט שמדברים בזכות  ה'

ללכת כשמתעוררים כ "ש מאד , גדול זכות

הארץ  הפרי  מש "כ על אמר  מרוזין והרה"ק בדרכיו .

מימות כמותו קם לא הבעש"ט היה 'אחד

דלכאורה  ופירש  לך', ויקם אומר ותגזר הקדמונים

אומר  ותגזר בחי' אצלם שיש  צדיקים הרבה יש הרי

שכלל  אלא הבעש"ט. של החידוש  ומה לך , ויקם

בעולמות המדרגות  כל לתקן  יכולים הצדיקים

עליון  בכתר  חסרון איזה כשיש אבל התחתונים,

כי לתקן , יכול אינו צדיק  אפי ' שם השורש , במקום

עלתה  כך  בחי ' וכשיש לישראל, מזל ¦©'אין '

אלא  ה', רצון זה והרי  שם, לתקן  יוכל מי במחשבה,

"אחד" שאמר וזהו האין, מעולם הוא ¦©שהבעש "ט

ולכן  הפשוט, האחדות  בעולם שדבוק  הבעש "ט היה

אומר" "ותגזר  שאמר  וזהו שם, אפי ' לתקן יכול הוא

בגילוי הראשונה האמירה את  ולחתוך  לגזור שיכול

הנ' שער שהוא נ' בגי ' ל"ך  לך" "ויקם הראשון ,

נ'בו, בהר  רבינו משה גנוז ששם העליון, שער 

והצדיקים  הבעש "ט וכן  הנ'. שער סוד בו  נ' אותיות 

העליון . והאין הנ' בשער שדבוקים ¦©המופלגים

èøôáå של אור שהוא פסח של בשביעי

ג' מתגלים בזכותו  אשר  הבעש "ט

העליון , המזל שהוא מזל"א בגי' העולים הויות

תפילה  תורה על מרמז שהוא רביה"ק שמבאר 

לבני גשמיות  ישועות בפשטות וכן ושידוכים,

הויו "ת. ג' מאלו כלליותם ומזוני , חיי  בני  ישראל

שנשרש  ונקה, מזל בסוד  שידוכים בזה ונכלל

הדביקות היינו  ושידוכים גמ"ח, עבודה מתורה

עליונים. ביחודים

øåæòéזאת לקהילה וכ "ש מקום, בכל יהודי לכל ה'

בסוד  הויו"ת ג' בהם שיאיר ישראל, ולכל

בכח  שהיה הברכות לכל ויזכו  לישראל, מזל ¦©אין 

בה' ויאמינו  וכחו. בזכותו  להמשיך  הבעש"ט

רבינו במשה להאמין זכו היום בזה עבדו , ובמשה

יוסף  משה המלך, דוד עצמו שהוא מהימנא רעיא

ישראל  כל יוושעו  בזכותם האמת, צדיקי  וכל ודוד 



לנפשך  חכמה דעה טז 

כי מלכותך, תראנה ועינינו והעיקר  צרכיהם, בכל

האמיתית, הישועה ניצוצי  רק  הם הישועות כל

ה' בשוב יראו  בעין  לעין  בקרוב שנזכה ה' וירחם

בב"א. ברחמים גוא"צ בביאת ציון  את



מוהר"ן יז חיי

מוהר"ן  חיי

 åì÷ úåàà

(ïåùìä ìå÷á 592 øåòéù - ç úåà  é" àì åúòéñð)

 úòáåúòéñð úìéçúá ,ìàøùé õøàì  òñðù

 äàø íùå ,òìé÷àñ  øôëá úáù ,åúéáî

 ìãðî íçðî áøä  åðøåî ,íñøåôîä  ÷éãöä úà

 ìò ìâåñî ä"úà  íùù , åì  äìéâå , ÷ñôèéåî

 áåúëù åîë , å"ðø ïîéñá  åøôñá àáåîë ,íéä

 äæá ãåò  ùéå ." íçáùú  äúà  åéìâ àåùá"

, äúò øëåæ éðéàå ,åîùá  éúòîùù  äî  øôñì

åòîùù , åðîåìù éùðà ìöà øå÷çì ïéëéøöå

.äæá ïåòîù  éáøî

øîà] òîùù ,ãçà  ùéàî éúòîù ,÷éúòîä

,êë àåä ùåøôäù ,ïåòîù éáøî

 ïë ìò ,à" ä  å" éú ó"ìà úåáéú éùàø  äúàù

 ïéøå÷ù ,íéáúëî äùîç áåúëì ïéëéøö

 úåáúä  éúù áåúëé ìèéåå÷ ìë ìòå ,êéìèéåå÷

 òáøà àéä íäìù àéøèîéâù ,"ãñç áøå"

 òáøàå óìà] å"éú ó"ìà àéäù ,úåàî  äøùò

 íéúàî àéøèîéâ "ãñç áøå" éë ,[úåàî

 íéðåîùå  íéúàî  íéîòô ùîçå , íéðåîùå

 êéìèéåå÷  äùîçäå ,úåàî òáøàå óìà äìåò

 çåøä úòùáå ."äúà" íù àåä äæå ,à" ä  íä

 êéìèéåå÷ äùîç êéìùé íåìùå  ñç  äøòñ

 éàãåáå ,íéä êåúì "ãñç áøå" íäá áåúëù

åîöòá àåäù ,øîà ïåòîù  éáøå .ìéòåé

 òñðù  íãå÷å ,ãàî  åì ìéòåäå  äæá ùîúùä

 êìäå áìñøá äô äéä ìàøùé õøàì  äéðù íòô

 ìéåâ ìò ì"ðä êéìèéåå÷  äîë åì áúëå  øôåñäì

:[úéøåùà áúëáå

 ãñç áøå ––––  çñôå  íéøåôã úåìåàâä éùøù 'á

 úîàå

 òåãé [ à שהוא חסד ' ד'ורב שתיקון  מהאריז"ל

ו ' דיקנא)תיקון תיקוני כנגד (מי"ג הוא

הצדיק דמרדכי  חסד ')בחי' 'רב בגימ' ואנו('מרדכי' ,

של  האור מאיר  שבו  אדר  חודש בסוף עתה עומדים

ואנו לחיים, ממיתה בנ"י  ניצלו  שאז  הצדיק  מרדכי

בנ"י ניצלו  שבו ניסן לחודש  עכשיו להכנס עומדים

שרשי ב' הם ופסח ופורים לחירות, משעבוד  ויצאו 

שרשה  לחירות משעבוד  גאולה שכל הגאולות ,

'ואמת ' תיקון  – משרע"ה ע"י שהיתה פסח מגאולת

שר  לחיים ממיתה גאולה וכל הז ', תיקון  שה –

תיקון  – הצדיק מרדכי ע"י  שהיתה פורים מגאולת

הו'. תיקון – חסד ' ד'רב

íéøåô  úìåàâ øøåòì ùé  íéá äøòñ úðëñ úòá

 ãñç áøå ––––

 íãàå [ á,'גליו 'בשוא של במצב הים על הנמצא

לו ויש  מיתה, של סכנה הוא שאז 

עליו הרי  פורים של הגאולה שורש את  לעורר

הצדיק  דמרדכי תיקון חסד', ד'רב תיקון  את  לעורר

את "ה  שם לעורר לו  ויש חיים, ממיתה אז שניצלו 

הש "י את שמכיר תתאה, יחודא בבחי' שהוא –

_________________________

תשע "ז.א. ויק "פ  פר' וערש"ק ליל נאמר



לנפשך  חכמה דעה יח

שזו נוכח, בלשון 'אתה' להש"י באמרו  לנוכח,

כשמכיר  לחיים, ממות והיציאה הגאולה תחילת 

בתוך  אף  נמצא שהש"י ומרגיש לנוכח הש"י את 

וזה  אתה, – לנוכח הש"י את  ומכיר פנים ההסתר

ממות האדם יוצא ובזה האמונה, בנין (בחי'תחילת 

פנים) והגילוי-אתה)לחייםההסתר האמונה וזו(בחי' ,

ההתחלות כל שהיום פורים, של הגאולה בחי '

בלקו"מ מפורים התורה שבסוף  ב'וכו'' שמרומז (כמו

עד ) סי' עתה תנינא נמצאים שאנו שהיות והיינו ,

לנו יש ע"כ מיתה, שבחי ' פנים בהסתר בגלות

פורים, של האור  ע"י לחיים, ממיתה לצאת  להתחיל

ההסתר  בתוך  ה' את אסתר')שמגלה ('מגילת

הכרת – ה'אתה' בבחי' האמונה את ומוצאים

די אין אך  בהסתר, נמצא מקודם שהיה הנוכח

מפורים  לבא יש  אלא בפורים, שמקבלים באמונה

ה' ובהכרת  באמונה די שאין  סח, פה – לפסח

עם  דיבור סח, לפה לבא צריכים אלא לנוכח,

וע"י לחירות , מעבדות  יוצאים שעי"ז השי"ת ,

שזכינו וכמו  ליחו "ע, יחו "ת בין לזיווג זוכים הדיבור 

זה  גדול למורא וזכינו ויחו"ע יחו "ת לגילוי בפסח

– שבקרי"ס ואנוהו " א-לי  ול"זה שכינה, גילוי 

וגו'. הים על שפחה ראתה

–––– íéî'ù ãåá'ë é"ãâð' 'îéâá ––––  åðìù  íéî

 çëåðì ' ä  úøëä

íðîà [â,לחיות להתחיל הוא הראשון  הדבר

– אתה הכרת  בפורים, קבלנו  וזה

דבר  וע"כ  מת , הוא האדם זה וללא לנוכח ה'

שצריך  לפניך, אני מודה האמונה, הוא ראשון 

אפיית בחי' וזה ה', לפני  עומד שאתה לדעת

–המצות החג  שלפני יום בל ' מתחיל זמנם (שעיקר

הפורים) מיום שלנו 'שהוא ב'מים אופים שהמצות  ,

יכ"ש ', 'נג"ד של השם בגימ' 'שלנו ' שתיבת

ה' הכרת בחי ' – ש'מים כ 'בוד  נגד"י על המרמז 

האדם  מתחיל ובזה לפסח ההכנה וזו  לנגדך ,

א  שהלא לחיות . בפורים, שקבלנו  בחיים די אין ך 

ובעבדות, בגלות ולישאר לחיות עדיין  אפשר

של  האור  ומאיר פסח מגיע פורים אחרי  וע"כ 

ה"א  ישראל שמע יחו "ע, של  האור – משרע"ה

שמאיר  משרע"ה, של ענינו  עיקר  שהוא אחד , ה'

המציאות, כל ביטול של באופן האמונה את 

של  תיקון וזה ית ', מבלעדיו מציאות שום שאין

האמת את  שמאיר  דמשרע"ה תיקון – 'ואמת'

שזה  יחו "ע, בבחי' מלבדו, עוד שאין  המוחלטת,

היחוד  אור את משרע"ה שמאיר  עמוק  ענין 

המוחלטת האמת  את  ומכיר  שיודע ומי  המוחלט,

ואין  האמיתית  היחידה המציאות הוא שהש "י 

הכל  הרי  שעושה מה וכל מבלעדיו מציאות שום

יחו"ע)לטובה לבחי' שייכת  האמונה פיו(שזאת  הרי 

ובכל  מקום בכל הש"י אל לדבר  פה-סח, נפתח,

עת.

 é" ùäì äôä çúôð  äáåèì ìëäù  äðåîàä é" ò

ìëù [ãאלקות שהכל מכיר  לא שהאדם זמן

לפני לדבר  עליו קשה הרי  לטובה והכל

ופיו הדעת  ובגלות  במצרים נמצא עדיין והוא ה'

של  האמונה ביסוד באמונה די אין וע"כ סתום,

לנוכח, ה' הכרת של האמונה שמים', כבוד  'נגדי

להאמין  צריך אלא דיחו"ת , האמונה בבחי ' שהיא

הדין  כמדת  שנראה מה שאף אחד , ה' אלקינו שה'

הרחמים(אלקינו) מדת  הוא אחד )הכל ,(הוי"ה

שמדרך  טוב, הוא שהכל יחו "ע, בדרגת ולהאמין

הבריאה  כל את יחזיר והש "י  להטיב, הטוב

התפילה  ומטרת תכלית  כל וזו  ההטבה, לתכלית

הטוב  הש "י  אל לשרשה, הבריאה כל את  להחזיר

של  הנעלמת ההטבה מציאות  את  ולגלות  ומטיב,

הוא  ואלקות אלקות הוא ש'הכל ולגלות הש"י,

ע"י מתגלה וזה ההטבה, את  רק רוצה והש "י  הכל',

הדין  של המציאות את  מהפכת  שהתפילה התפלה,

את התפילה ומגלה ההעלם, של המציאות  שהיא

ומתגלה  הש"י, של הגלויה ההטבה ואת הרחמים

הטבה  הוא והכל אלקות  הוא שהכל התפילה ע"י 

גלויה.



מוהר"ן יט חיי

 úà  úåìâì ö"îåúä ìëå  äìéôúä ìë úéìëú

ù" úé  åãåçé

 íéøåôáå [äשהש "י שהכרנו  ממיתה יצאנו

נמצא  והוא בהסתר  אף  נמצא

שמים)כנגדי  כבוד  אך (נגדי צריך , אלא סגי , לא בזה

הוא  שהש "י  שנדע ע"י לגאולה, מהשעבוד  לצאת 

פה-סח, בתפילות , תלוי והכל להטיב ודרכו טוב

ויודע  התפילה עולם לתוך להכנס שמתחיל שהאדם

וכל  האמיתית , היחידה המציאות הוא שהש "י 

שנזכה  הזו, האמת את  לגלות כדי הם התפילות 

האלקים  הוא ה' כי לבבך  אל והשבות  היום ל'וידעת

עוד', אין מתחת  הארץ ועל ממעל (כמו בשמים

שהוא  תפילה, כל אחר לשבח' ב'עלינו אומרים שאנו

ית ' מציאותו לגלות התפילה של  והתכלית הסיכום בבחי'

העולמות ) והמצוות,בכל התורה כל תכלית [וזו  ,

תורה  מתן ידי שעל לבנ"י משרע"ה שאמר  וכמו 

עוד  אין האלקים הוא ה' כי לדעת הראת ל'אתה זכו 

התומ"צ  כל תכלית  שזו  אלקות , הוא והכל מלבדו',

מהר "י מהרה"ק כדאי' ה', של היחוד את לגלות

לאמר  כתוב 'ובתורתך  הנאמר  על זי"ע מקאזמיר 

בכל  שכתוב מה שזה אחד ', ה' ה"א ישראל שמע

התאוה מתקיים ובזה הש "י(כביכול )התורה, של

מתקיים  וזה בתחתונים', דירה לו  להיות ש'נתאוה

ית ' יחודו  את  בנ"י שמגלים היחוד גילוי ע"י 

בתחתונים].

 é" ùä éðôì  äçéùäå úåããåáúä êåøòì  ùé êéàä

 äæå [ å שגולה ל'גאולה', מ'גולה' היציאה ענין

בהמה, כמו בגלות חי כשהאדם היא

וכך  תכלית, ללא היא חיה הרי  חיה, שהיא שאף 

הרי בעולם חי הוא למה תכלית לו שאין  האדם

ולפי התכלית לפי חי  שלא ומי כבהמה, הוא

ברא  שהקב"ה ושוכח הש"י, של והרצון התאוה

דירה  לו להיות שנתאוה תכלית, לאיזו  העולם

ישראל  נשמות את  ברא כך ובשביל בתחתונים,

יחוד  לשם יהיו מעשיהם וכל היחוד , בתוך שיחיו

והשוכח  בתחתונים, הש"י את לגלות קובה"ו ,

וצריך  בעולם, כבהמה חי הוא הרי  זה מכל

הרבה  לשוח הדעת ויישוב התבודדות  הרבה

הש "י עם ולדבר  רביז "ל, שלימדנו כמו להש"י

ית ' לפניו שיחו  לשפוך  הנפש חשבון של באופן

בדרך  הולך אני והאם בעולם עושה אני  'מה

ללחום  נבראתי שלשמה התכלית  ומקיים הנכון

בתורה  ולעסוק  תשובה ולעשות היצה"ר עם

רק  ולא יום', בכל בפנימיות כראוי ומצוות

בחיצוניות ומצוות בתורה שיעסוק במה להסתפק 

פנימית, כוונה וללא קדושות  מחשבות  ללא

יוצא  הוא הרי ומצוות  שבתורה החיצוני  שבעסק

הגלות בתוך  הוא נמצא עדיין  אך  לחיים, ממות

שהגאולה  לגאולה, הגיע לא שעדיין  הפנימית,

ולכוונה  בהש "י  לדבקות  כשמגיע רק היא

בהרבה  וכמש"כ  ומצוות , שבתורה הפנימית

שהתכלי בתורה מפורשים של מקראות  ת

בהש"י, והדבקות  והיראה האהבה הוא התומ"צ

היום', כולכם חיים אלקיכם בה' הדבקים 'ואתם

לחיים  זוכים בהש "י  הדבקות  ע"י שרק

האמיתיים.

 éîé 'æáù  íéòåø 'æäì äðëää íäù íéàéùðä á"é
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 äúòå [æהעיקרי הזמן  לפסח, ההכנה זמן  הוא

וקוראים  לגאולה, משעבוד  לצאת  של

שהם  הנשיאים, קרבנות  את  יום בכל בתורה אנו 

דרכים  י"ב שגילו הגדולים הצדיקים י "ב

צדיקים  י"ב הם י -ה שבטי שי"ב בעבודה"י ,

כנגד  שהם אלכסון גבולי י "ב שכנגד מופלגים

שלמה, של הים עומד  היה שעליהם בקר  הי "ב

על  עומדת המלכות עמידת  כנס"י, שעמידת לרמז 

להז' ליכנס אותנו  מכינים שהם י -ה שבטי  הי "ב

פסח, ימי הז' שהם שכמו רועים, בספה"ק  (וכדאי'

ג "כ הוא כן אושפיזין הז' אלינו באים הסוכות שבימי



לנפשך  חכמה דעה כ 

הפסח  ימי גבולים áבז' הי"ב כנגד שהם שמהי "ב ,(

להז' עולים הנוק', שבבחי ' המלכות  שבמדת 

עד  הז "א, שבבחי ' צדיקים הז' כנגד  שהם רועים

גילוי לעצם פסח של בשביעי זה כל ע"י  שזוכים

שנזכה  יזכנו והש"י ואנוהו', א-לי  'זה היחוד

ומאפילה  לגאולה משעבוד לצאת  אלו בימים

גדולים  ברחמים ממש בימינו  במהרה גדול לאור 

אמן .

_________________________

דחג ב. דומיא הפסח דחג תשבו) בסוכות  ד"ה לסוכות (דרושים זי"ע מסטראשעלע מהר"א להגה"ק  הלוי עבודת  בספר עיין

קודש  מקרא בזוהר וכדאיתא נהי"ם, דחג"ת אושפיזין הז ' שהם לאורחים נחשבים ושניהם ימים שבעת  כתיב דבתרוייהו הסוכות

באורך. עי"ש לאושפיזא דזמין כמאן קודש  מהאי דזמין


