
  
  
  

] ˙ÂÎÏ‰ ÈËÂ˜Ï-„ Ô˜‰ ÁÂÏ˘  '-È "‚[  
  

���� ÌÂÈ‰ ÌÈ·ˆ� Ì˙‡...  
וזהו שקיבץ משה כל המדריגות 
שבישראל קודם מותו והזהיר אותו 
שכולם צריכין לקיים את כל דברי 

‡˙ÌÈ·ˆ� Ì כמו שכתוב , התורה הזאת
ÂÎÂ ÌÎÏÂÎ ÌÂÈ‰ ' ÌÎÈ�˜Ê ÌÎÈ˘‡¯

ÂÎÂ ÌÎÈ¯ËÂ˘Â 'ÂÎÂ ' „Ú ÍˆÚ ·ËÂÁÓ
ÍÓÈÓ ·‡Â˘ , ממי התחיל וממי ראה

סיים שהתחיל מראשי בני ישראל שהם 
בחינת הגדולים במעלה מאוד מאוד 
והולך וחושב כל המדריגות שבעולם 
שכלולים באלו העשרה שחושב עד 

 ˘ÍÓÈÓ ·‡Â עד ÍˆÚ ·ËÂÁÓשסיים 
 שנתגיירו שלא לשמה הגבעוניםשהם 

Ê Â�È˙Â·¯ Â¯Ó‡˘ ÂÓÎ" Ï(רק מחמת אימה   

ÈÓÈ· ÌÈ�ÂÚ·‚ Â‡·˘ „ÓÏÓÂÎÂ ‰˘Ó '(.  
והם מרמזים על תכלית דיותא  ����

וקיבץ כולם קודם , התחתונה
הסתלקותו ואמר שלכולם הוא מוסר 

Í¯·ÚÏ את התורה כמו שכתוב שם 
‰ ˙È¯·· 'ÂÎÂ' , וכן הזהיר שם שלכל

הדורות עד הסוף הוא מוסר את 
ÌÎ„·Ï ÌÎ˙‡ ‡ÏÂ כמו שכתוב , התורה

ÂÎÂ '‰ È�ÙÏ Â�ÓÚ ‰Ù Â�˘È ¯˘‡ ˙‡ ÈÎ '
�È˜Ï‡ÂÎÂ ‰Ù Â��È‡ ¯˘‡ ˙‡Â Â' ,

להורות שלכולם נמסרה לכל 
כי , המדריגות שבכל הדורות עד הסוף

יהיה , כולם יצליחו לנצח על ידי התורה
כי .  מאיזה מדריגה שהואמי שיהיה

  .דרך התורה הוא מגן לכל החוסים בו
  
���� ˙‡Ê‰ ‰¯È˘‰ ‰˙�ÚÂ...  

]‰ ˙ÂÎÏ‰ ÈËÂ˜Ï '-· ‰¯Â˙ ¯ÙÒ ˙ÂÎÏ‰  '-È '[  

Ê‰ ‰¯È˘‰ ‰˙�ÚÂ‡˙  וזה בחינת
ÂÚ¯Ê ÈÙÓ ÁÎ˘˙ ‡Ï ÈÎ „ÚÏ ÂÈ�ÙÏ , כי

משה רבינו עליו השלום ראה עד סוף 
כל הדורות שעתידין ישראל באחרית 
הימים לירד ירידה גדולה מאוד 

 ÌÈ‡ÏÙ „¯˙Â בעיקבות משיחא בבחינת 
ÂÎÂ È˙Ú„È ÈÎ ' ÈÎ�‡Âכמו שכתוב שם 

ÂÎÂ ‡Â‰‰ ÌÂÈ· È�Ù ¯˙Ò‡' , ועל כן כתב
כי כל ,  שמדברת מתוכחה‰‡Â�ÈÊשירה 

השירה היא דברי תוכחה שמוכיח את 
כמו שכתוב שם . ישראל על מעשיהם

ÂÎÂ ‰Ó‰ ˙ÂÎÂÙ‰˙ ¯Â„ ÈÎ' , וכל
ולכאורה קשה אם כן למה . הפרשה

מה שבח ושיר הוא זאת , קראה שירה
וגם איך על ידי תוכחה זאת דהיינו 
שירת האזינו יזכו ישראל שלא תשכח 

Ï ÈÎ‡ ינת התורה מפיהם לעולם בח
ÂÚ¯Ê ÈÙÓ ÁÎ˘˙?  

אך באמת משה רבינו הוכיחם  ����
כי זכה לנעשה ונשמע , ל"בבחינת הנ

העליון ששם נתהפכין כל העוונות 
וכל מה שמוכיחם ומזכיר , לזכיות

מעשיהם הרעים נעשה מזה תורה 
·Â·È ‡Â‰‰ ÌÂÈ˜˘  בחינת ÂˆÓ˙בחינת 

 Â��È‡Â Ï‡¯˘È ÔÂÂÚל ועל ידי בחינה "כנ
אפילו בכל , וםזו יש לישראל קי

  .הירידות והנפילות שבעולם
ועל כן נקראת התוכחה הזאת  ����

כי העוונות נתהפכין לזכיות : שירה
כי , ונעשה מהם שיר ושבח ושמחה

עיקר בחינת השיר נעשה מבירור הטוב 
ל במקום " כמו שכתב רבינו זמן הרע

שזהו בחינת עוונות נתהפכין , אחר
  .לזכיות שהרע נתהפך לטוב

דהיינו , בכח השירה הזאתועל כן  ����

שירת האזינו שבזה הראה משה רבינו 
קודם מיתתו עוצם כחו והשגתו שזכה 

, לעלות לתכלית רום המדריגה העליונה
עד ששם נתהפכין העוונות לזכיות עד 
שיכול לעשות מתוכחה על מעשים 

  .רעים יכול לעשות מזה שירה
ועל כן בכח זה הוא מבטיח  ����

' ו מהלעולם לא יתרחקלישראל ש
 אפילו אם יעשו מה יתברך לגמרי

שיעשו אפילו בתוקף ההסתרה שבתוך 
... È˙Ò‡ ¯˙Ò‰ ÈÎ�‡Â¯הסתרה בחינת 

 ˙‡Ê‰ ‰¯È˘‰ ‰˙�ÚÂ לפניו לעד ‡Ï ÈÎ
 ÂÚ¯Ê ÈÙÓ ÁÎ˘˙ כי על ידי השירה

הזאת אנו רואים שאין שום ייאוש 
ואין שום נפילה בעולם כי אם יזכו יהיו 

ו שאנו נתהפכין כל העוונות לזכיות כמ
רואין שזכה משה לעשות מתוכחת 

  .ל"עוונות שירה ושמחה כנ
ועל כן תמיד אנו יכולין לשוב אל  ����

' רק שלא נתייאש מלצעוק אל ה' ה
כנדפס , ל"תמיד כמו שאמר רבינו ז

  .בסוף ספר המעשיות עיין שם
  

  
  
  

¯‰ÂÓ ÈÈÁ ¯ÙÒÓ"Ô:  
Â˙·È˘ÈÂ Â˙„ÈÏ ÌÂ˜Ó  

ÂÈÏÂËÏËÂ ÂÈ˙ÂÚÈÒ�Â ,ÈÒÈ˜ ÔÓ"‡  
  

והיה רגיל לספר הרבה מענין  ☺☺☺☺
, בימי נעוריו, מחשבותיו שהיו לו אז

שצייר בדעתו . בעת שעסק בעבודתו
שאינו רוצה להיות מפורסם בשום 

, ולא היה רוצה להיות מקבל כלל, אופן
והיו לו כמה וכמה מחשבות בענין זה 
איך שיעלים עצמו מן העולם ומהיכן 

ו ולפעמים היו ל. תהיה פרנסתו
ואיש , מחשבות שיחזור על הפתחים

  .לא ידע ממנו
  

  

˙Â¯‡Â·Ó‰ ˙ÂˆÚ  
‰�˘‰ ˘‡¯ ,Â'  

  
  

מה שאנשים נוסעים לצדיקים  ����
הוא מפני שעיקר , לראש השנה

המתקת הדינים נעשה רק על ידי 
ולטהר , קדושת המחשבה וטהרתה

ולקדש את המחשבה אפשר רק על ידי 
ומפני שראש , התקשרות לצדיקים

, קור הדינים לכל השנההשנה הוא מ
על כן צריך להזהר בטהרת המחשבה 

כדי להמתיק ולבטל , בימי ראש השנה
  .את הדינים

ועל כן נוסעים לצדיקים לראש  ����
כדי לזכות לקדושת המחשבה , השנה

  .וטהרתה
  

  

‡ ˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜Ï'  
Ú"Â ,ÂÚ˙˙- ÊÚ˙˙  

  

אלקינו ואלקי ' יהי רצון מלפניך ה ����
בים לילך שתזכני ברחמיך הר, אבותינו

ולנסע לצדיקים אמתיים על ראש 
ולהיות מֻקשר תמיד לצדיקים , השנה

ועל ידי זה אזכה לקדש את ; אמתיים
דעתי ומחשבתי בקדושה גדולה 

  .ותחמול עלי בחמלתך הגדולה
ותהיה בעזרי ותצילני מעתה מכל  ����

מיני מחשבות זרות ומכל מיני פגם 
ותחנני מאתך חכמה , הדעת שבעולם

ותזכני מהרה , שכלדעה בינה וה
, לקדושת המחשבה בשלמות באמת

וברחמיך הרבים תמתיק ותבטל כל 
הדינים מעלינו ומעל כל עמך בית 

  .ישראל מעתה ועד עולם
ונזכה לקבל קדושת ראש השנה על  ����

ולתקן כל , ידי הצדיקים אמתיים
התקונים שצריכין לתקן בראש השנה 
שהוא מקור הדינים של כל השנה 

בתנו קדושה וטהורה ותהיה מחש
;  ובפרט בראש השנה הקדוש, תמיד

   תרחם           אנא   רחום   ברחמיך   הרבים  

����   ÌÈ·ˆ�-  ÍÏÈÂ ����  ☺☺☺☺    ¯ÂÙÈÒ☺☺☺☺  

���� ˙ÂˆÚ ����  

����  ˙ ‰ÏÈÙ ����  

   ¯È˘ÏÂ „È‚‰Ï ·ÂË                                                                                                                                                                                                     ÎÏ ˙ÂÎÊÏ˙ÂÚÂ˘È‰ Ï  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ותזכנו ותחננו אז לקדושת , עלינו
ותשמרנו ותצילנו , המחשבה ביותר

שלא יעלה אז על מחשבתנו שום 
רק בשמך , מחשבה זרה וחיצונה כלל

 בקדושה נגיל כל היום באימה וביראה
במחשבות  קדושות     ,   ובטהרה  גדולה 

וזכות וצחות בתכלית הזכות 
עד שנזכה בכח התקשרות , והבהירות

לתקן ולברר כל , הצדיקים האמתיים
לברר כל , הברורים בראש השנה

, ניצוצות הקדושה מעמקי הקלפות
ולהמתיק ולבטל כל הדינים שבעולם 

, מעלינו ומעל כל עמך בית ישראל
 עלינו אך טוב וחסד וישועה ויומשך

ÚÂ ‰�˘‰ ˙È˘¯Ó„ , ורחמים גדולים
‰�˘ ˙È¯Á‡ , ותכתבנו ותחתמנו אז

לחיים , לחיים טובים ארוכים ולשלום
, אמתיים חיים שיש בהם יראת שמים

חיים שנזכה בהם לשמור מצוותיך 
, ולעשות רצונך באמת ובלב שלם

ולתקן כל מה שפגמנו מעודנו עד היום 
נו פרנסה טובה ותשפיע עלי, הזה

  . ורחמים וחיים ושלום וכל טוב
אתה יודע גודל , רבונו של עולם ����

החיוב לנסוע על ראש השנה לצדיקים 
וגם אתה יודע את עוצם רבוי , אמתיים

המניעות שמתגברים על זה מכל 
  .הצדדים

, חומל דלים חוס וחמול עלינו ����
והורנו , ועזרנו וזכנו לשבר כל המניעות

, יכנו באמתך ולמדנווהדר, דרכיך
שנזכה לילך ולנסוע לצדיקים אמתיים 

באופן שנזכה על ידם , על ראש השנה

לקדושת המחשבה באמת כי אתה יודע 
עיקר , שעכשיו בעוקבות משיחא

סמיכתנו וישועתנו היא רק על ימי 
אשר בהם אנו , ראש השנה הקדושים

ולהמשיך , נשענים להתקרב אליך
 השנה אלקותך ומלכותך עלינו מראש

ואנחנו לא נדע מה , על כל השנה כולה
ואיך , נעשה בימי ראש השנה הקדושים

שנזכה , לרצות אותך אז כראוי
ואיך , להמליכך עלינו באימה וביראה

לעמוד כנגד כל השונאים והמקטרגים 
כי אם , לסתום פי מסטיננו ומקטרגינו
עליהם , בזכות וכח הצדיקים אמתיים

כי הם , םאנו נשענים ובהם אנו סמוכי
ויכניעו ויפילו כל שונאינו , ילחמו לפנינו

וימשיכו עלינו קדושת ראש , ורודפינו
  .השנה בשלמות

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
והיה , על כן רחם עלינו למען שמך ����

בעזרנו שנזכה לשבר כל המניעות ונזכה 
לבוא לצדיקים אמתיים על ראש 

, ולהתקשר אליהם באמת, השנה
  בה בשלמות על ולזכות לקדושת המחש

, ידם ונזכה להמתיק ולבטל כל הדינים
  .ולהמשיך עלינו חסדים טובים

ותזכנו להכיר ולדעת רוממותך  ����
ותמלוך עלינו בכבודך , וממשלתך עלינו

, Â˙ÏÚÙ ‰˙‡ ÈÎ ÏÂÚÙ ÏÎ Ú„ÈÂ,  מהרה
Â˙¯ˆÈ ‰˙‡ ÈÎ ¯ÂˆÈ ÏÎ ÔÈ·ÈÂ , ¯Ó‡ÈÂ

ÂÙ‡· ‰Ó˘� ¯˘‡ ÏÎ ,‰ ' Ï‡¯˘È È˜Ï‡
Ó ÏÎ· Â˙ÂÎÏÓÂ ÍÏÓ‰Ï˘.  

ותטהרנו ותקדשנו בקדושתך  ����
  .אמן סלה, העליונה מעתה ועד עולם

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

‰‡¯È‰ ¯ˆÂ‡  
  

˙ÂˆÁ ,Ë"Â  
  

על ידי שקמים בחצות לילה     ����
ועל , ומתאבלין על חורבן בית המקדש

שקשה כפלים , סילוקן של צדיקים
  .כחורבן בית המקדש

היינו על שבעוונותינו הרבים     ����
שהוא הפאר והיפי , צדיקנתעלם אור ה

¯‡˘ והוא ה, והחן וההידור של ישראל
˙È· ,ועל , כי הוא מאיר להבית המקדש

שהוא , ידי המחלוקת והקטגוריא
נעלם אור הגדול , ÁÈ˘Ó ÈÏ·Áבחינת 

ועל ידי זה , והקדוש הזה מאתנו
ונסתלקו המאורי אור ', נתעלם שם ה

ונחשך , חס ושלום, וגברו המאורי אש
  .מאור עינינו

  

ועל ידי שאנו מתאבלין ובוכין על     ����
על ידי זה חוזרין ונתתקנין כל , זה
כי על ידי זה חוזר ומאיר אור , ל"הנ

ונכנעין ', ונתגלה שם ה, הראש בית
עד שגם , המאורי אש ונתתקנין גם כן

כי , הם נכללין בבחינת המאורי אור
נבדל ונתבטל בחינת הרע שבמאורי 

 ,‡˘ ‰Ú¯‰ ¯ˆÈשהוא בחינת , אש
ונכלל האש , חמימות דסטרא אחרא

  .בקדושה
זוכה לחמימות , ועל ידי זה    ����

שיתלהב לבו , והתלהבות דקדושה
ועל ידי זה , להשם יתברך ולתורתו

יוצא בבוקר אור התפלין של יד ושל 
כי עיקר אור התפלין נמשך על , ראש

  . ידי קימת חצות

����  ˙ÂˆÁ  ����  

, אשירה לך על שני בתי מקדשות אשר בנית לי לעבוד בהם באמת, שיר של שבח ותהילה ����
ורתו וחכמתו כדי שיהיה מקום לעובדו להאהיב ת, אשר טרחת ויגעת כל כך עליהם, בכל לבי

  .שבזה תלוי עיקר הגאולה השלימה... , עליהם
, �Ú·Â� ÏÁלעורר ולהלהיב את לבבם בלהב אש אל ה, כדי לרחם עליהם, משתעשע ומתפאר בו ונתן כתר על ראשו ����

  .שהיו מיום בריאת העולם, העולה על כל החכמות של כל החכמים אמתיים, להאהיב עליהם תורתו וחכמתו
עין ' שכולם יראו אור ה, ולהאיר עיני כל ישראל,  יכול להוציאנו מן החושך והירידה של עכשיוכי רק הוא לבדו ����

  .שזהו עיקר הגאולה, בעין
, על כל באי עולם' השליט בחכמת ה, נחל נובע, להמשיך אל המנהיג והמלך האמת הנורא של דורותינו האלה ����

  .עין בעין', שכולם יכירו וידעו את ה', להוציאם מהחושך והירידה העמוקה ולהאיר בִלבם אור ה
אשירה לך על אשר הפלאת חסדך עמדי כל כך וטרחת ויגעת . שיר של נפלאות גדולות, תהילות, שיר של שבח ����

, באמת בלב שלם, לבנות בשבילי שני בתי מקדשות לעבוד בהם את הבורא יתברך' עד שעזרך ה, יגיעות עצומות כל כך
  .שזה כל חיותי ונחמתי

וכולם מדברים מזה ותמהים ומשתוממים על , בכל בתי בני ישראל, ר הנשגב הזה נתוודע נתפרסם ונשמעהדב ����
  .פלא זה
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