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הגאלה
ֻ
גאלת מצרים ,וכן
עיקר ֻ
האחרונה שאנו מקווים ומצפים אליה
הגאלות הם על ידי
בכל יום ,עיקר כל ֻ
משה ,שהוא הדעת ,כי ‡Â‰ ‰È‰˘ ‰Ó
˘ ,‰È‰Èשהוא בחינת הצדיק האמת
שבכל דור ,שהוא בחינת משה ,שעל ידו
עיקר המשכת הדעת בכל דור ודור.
 אבל מחמת קלקול הדור נתעלמין
המחין ,ועל ידי זה נסתר ונתעלם הדעת
של הצדיק האמת בכמה הסתרות
שבתוך הסתרות; ואף על פי שהדעת
לפני העיניים ,אף על פי כן אין רואין
אותו מחמת רבוי ההסתרות וההעלמות,
והעיקר על ידי עוצם המחלוקת
והקטגוריא שבין התלמידי חכמים
בעצמן ,כידוע כאב ונגע המספחת הזאת
של רבוי המחלוקת שבכל דור ודור,
בפרט עתה באחרית הימים האלה,
שהתגברה ההסתרה שבתוך ההסתרה
מאד מאד ,בבחינת ¯È˙Ò‡ ¯˙Ò‰ ÈÎ‡Â
.'ÂÎÂ
 וכל הקשיות והמבוכות שקשה
לכל אחד על צדיקי אמת וכשרי הדור,
הכל נמשך מבחינת תעלומות המחין
הנ"ל ,ועל ידי זה עיקר בחירתו ,כי עיקר
הבחירה הוא על ידי שאין מבינים תכף
לתרץ בשלמות כל הקשיות והמבוכות
שיש לכל אחד על צדיקי אמת
ותלמידיהם.
 כי אם היה מבין כל אחד ,ורואה
בדעתו מיד עצם האמת וגדֻלת מעלתם
וצדקתם ,ואיך הוא יכול לזכות לכל טוב
אמתי ונצחי על ידם ,בודאי היה הולך
ורץ על ידיו ועל רגליו להתקרב אליהם
ולהתאבק בעפר רגליהם.
 אך ,מחמת שהאמת נתעלם ונסתר
מאד מאד ,ורבו החולקים שאומרים מה
שאומרים ,עד שמכניסים בלב כל
החפצים להתקרב כמה וכמה קשיות
ומבוכות ובלבולים ,ובזה תלוי כל
בחירתו ,כי כשם שעיקר הבחירה בכלל
הוא רק על ידי שאין מבינים לתרץ
הקשיא שיש בענין הבחירה בעצמה,
היינו הקשיא של הידיעה והבחירה,
כמבואר בפנים ,כמו כן הוא בכל
הקשיות והמבוכות שיש לכל אחד
בפרטיות ,שעיקר הבחירה הוא על ידי
זה שאין מבינין זה השכל לתרץ כל
הקשיות שקשה לו על צדיקי וכשרי
אמת כנ"ל.
 ובאמת ,אם היו המחין נתעלמין
לגמרי בלי שום התגלות כלל ,אזי בודאי
לא היה אפשר בשום אופן להתקרב לה'
יתברך ולצדיקיו האמתיים; אך ה'
יתברך מלא רחמים ,וחומל על עמו בכל
דור ודור ,ושולח ומאיר לנו התגלות
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הדעת נפלא על ידי חדושי תורה נפלאים
ונוראים שממשיכין הצדיקי אמת בכל
דור ,ועל ידי זה יש בחירה ,שמי שאינו
רוצה להטעות את עצמו ומסתכל בעין
האמת לאמתו ,יכול על ידי זה לראות
נקדת האמת היכן שורה ולמי
אמתת ֻ
להתקרב.
 ואם עדיין קשה לו כמה קשיות,
הוא מבין שזה ֻמכרח להיות ,כי בודאי
אי אפשר להבין ולהשיג בשלמות דעת
הגבוה ממנו כל כך ,שהוא דעת הצדיק
האמת ,כי כמו שאי אפשר להשיג דעת
ה' יתברך כביכול ,כמו כן אי אפשר
להשיג דעת הצדיק שגבוה מהשגת דעתו
הרבה; אך על כל פנים מאחר שכבר
האיר והתנוצץ לו בדעתו איזה
התנוצצות מהדעת האמת של צדיקי
אמת על ידי אור תורתם שהמשיכו
בעולם ,על ידי זה הוא מבין ויודע שראוי
לו לרדוף אחריהם ואחרי תלמידיהם

האמתיים בכל כחו ,כי עתה יש לו
בחירה על ידי שראה מראה וזריחה
מנפלאות דעתם ואמתתם ,וכנגד זה הוא
שומע הקשיות והמבוכות של החולקים,
ובזה תלוי כל בחירתו ,והבוחר יבחר.
 ובאמת ,עיקר התגלות המחין
מתעלומתן והמשכת המחין מבחינת
מקיפין לפנימיים ,שזה עיקר שלמות
השגת הדעת ,אי אפשר לזכות לזה כי
אם על ידי שירבה בתפלה ,לצעוק אל ה'
יתברך מאד בתפלות ותחנונים וצעקות
ושוועות דק ֻדשה ,ויזהר בנפשו לקדש
שבעת הנרות ,שהם העיניים ,להיות
עוצם עיניו באמת מראות ברע ,והאזנים
לשמוע דברי חכמים ולהיות לו אמונת
חכמים באמת ,והחוטם יקדש ביראת
שמים וכבישת כעסו וחרון אפו ,והפה
יקדש ,שישמור את עצמו מלומר שקר
ושאר דבורים פגומים ,רק ידבר דברי
אמת.
 וכל אחד ,כפי ריחוקו מק ֻדשת
שבעת הנרות ,כמו כן הוא רחוק מדעת
אמתי ,ועל כן נופלין לו קשיות ומבוכות
הרבה על הדעת האמתי של הצדיק

˙ÂÚÂ˘È‰ ÏÎÏ ˙ÂÎÊÏ
האמת ואנשיו ,שהם עיקר הדעת
והמחין ,ובזה תלוי כל בחירתו כנ"ל .ומי
שחפץ באמת לאמתו ,יצעק הרבה לה'
יתברך ,ויפשפש במעשיו ,בפרט בקדֻשת
שבעת הנרות איך הוא אוחז בהם ,ואז
יבין האמת לאמתו ,ועל כל פנים ינצל על
ידי זה שלא יהיה חולק על האמת
לאמתו ,כי יבין חסרונו כמה הוא רחוק
מדעת אמת על ידי שלא קדש שבעת
הנרות כראוי.
)(Ë"Î ,ÔÂÁˆÂ ˙˜ÏÁÓ - ˙ÂÎÏ‰ ÈËÂ˜Ï

☺ פעם אחת ,ספר רבינו ז"ל משל,
ממלך אחד שנסע עם שרי המלוכה שלו
ליער לצוד חיות .ירד מהמרכבה שלו,
תפוס במחשבות בעניני מלוכה שלו ,עד
שנתעה בעמק היער ,בין האילנות העבים
והגסים שיש שם.
☺ והם עמדו אצל המרכבה ,ובין כך
ירד גשם וברד שוטף חזק מאד ,ממש
מבול ,ושרי המלוכה רצו לחפש את
המלך ,אבל במבול וערפל כזה אי אפשר
לחפש ולמצוא.
☺ ועלו על המרכבה ,להגן על עצמם
מפני הברד והשלג .והמלך בתוך כך
נפסק ממחשבתו ומרעיונותיו וחפש
מקום להגן על עצמו ,כי היתה ממש
סכנת נפשות; עד שבא לבית ערל ,שומר
היער ,ונכנס אצלו ושאלו אם יכול ללון
אצלו ,והסכים לזה.
☺ ובין כך ,נתקרר המלך מאד,
ושאלו לו מלבושים אחרים ,והלבישו
במלבושים פשוטים שלו ,בפרוה וכדומה,
והניחו על התנור שיחמם את עצמו .ובין
כך נתרעב לאכול ,ובקש לתן לו לאכול,
ונתן לו לחם שחור ו'גריץ' ,והוא הרגיש
כל הטעמים בזה המאכל ,שמעולם לא
טעם מאכל כזה בביתו .ובין כך חטפתו
שינה ,ויישן שם על התנור ,עד הבוקר.
☺ ושרי המלוכה ,כיון שהפסיק
הגשם ירדו מהמרכבה וחפשו את המלך
עד הבוקר ,עד שבאו לזה הבית ושאלו
את הערל אם היה אצלו איש אחד .אמר
להם ,שבא אצלו איש אחד וישן על
התנור ,והלכו וראו שזה המלך ,ולא יכלו
להקיצו מפני נימוס המלכות ,והמתינו
עליו עד שהקיץ משנתו .תכף עשו לו
כבוד מלכים באימה וביראה ,ובקשו
להלביש אותו בגדי מלכות ולקחת אותו
על המרכבה ,להביאו לביתו ולכתר אותו
בכתר מלכות ,ולא רצה ,כי אם שהערל
יקח אותו באלו המלבושים שלו על
העגלה ,עם השורים שלו ,והוא יביא
אותו כך לבית המלוכה והוא יכתר אותו
בכתר מלכות ויושיבו על הכסא.
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☺ וכן היה :טען את העגלה שלו עם
השורים ,והמלך ישב אצלו ,והוא משך
את העגלה וצעק על השורים כמנהגו
תמיד :דיע! דיע! דיע! בלי התפעלות
מהמלך ,וכן באו לבית המלוכה ,והושיבו
על כסא המלוכה והכתירו בכתר מלכות.
☺ ואמר לו המלך˙Ïˆ‰˘ ¯Î˘· :
‡‰ÊÈ‡ ÈÓÓ ˘˜· ,ÍÎ ÏÎ ˙ÂÂÓÓ È˙Â
„·¯ !ÍÏ ‰˘Ú‡Â
☺ ובקש ממנו דבר-שטות :באשר
שמביתו לאדעס מהלך רב ,כמה מאות
פרסאות ,ובניו מוליכים סחורה לאדעס,
ויש להם טרחה גדולה ,כי הדרך הוא רב
ומעלה להם ימים ושנים ,והרווח הולך
על הדרך ,ולא נשאר להם כלום כי אם
רווח ֻמעט ,על כן מבקש אני שיצוה
לעשות הדרך יותר קצרה.
☺ והבטיח לו המלך ,וצוה שיעשו
הפרסאות ארֻכות; למשל ,אם היה
פרסה עשרים קילומטר ,יעשו עכשיו
מפרסה ארבעים קילומטר ,ועל כן יהיה
הדרך קצרה ,כי במקום שהיה ארבעים
פרסאות ,יהיה עכשיו רק עשרים
פרסאות.
☺ וסיים רבינו ז"ל :כאשר בסוף
הימים ,שיהיה מבול ,ולא ימצא השכינה
מנוס ומפלט כי אם אצל הפשוטים
באיזו עבודה פשוטה שהיא ,כגון אמירת
קפיטל תהלים ,או בעשית איזו מצוה,
ויחיו אותה מכל התענוגים ,ודוקא אלו
הפשוטים יוליכו אותה להמליכה ,אף על
פי שהם לא ירגישו כלל שהם נוסעים עם
המלך ,כמו הערל הנ"ל שנסע עם
השורים וצעק 'דיע'; ואף על פי כן הם
יכתירו אותו )את משיח( בכתר מלכות -
רק שיהא להם שכל ,שלא יבקשו דבר
שטות(.
)('Á ,˙ÂËÓ˘‰

 כל הגליות הכלולין בארבע מלכיות.
וכן כל הצרות והיסורין העוברין על
האדם בגוף ונפש וממון ,הכל בא רק על
ידי הרחוק מהצדיק האמת .כי על ידי
הצדיק האמת זוכה לאמונה שלמה ואז
מתנהג עמו השם יתברך בדרך השגחה
ונפלאות ועל ידי זה ממילא נצול מכל
הצרות וזוכה לכל טוב.
)‡(Á" - ˜È„ˆ - ‰‡¯È‰ ¯ˆÂ

 על ידי קיום מצוות סוכה כראוי,
זוכים לדעת גדולה מאד ,שדעת זו היא
בבחינת ¯ .È˜ÂÏ‡ ÚÙ˘ ,˘„Â˜‰ ÁÂוכדי
לזכות לדעת זו ,צריך לתקן את שבעת
הנקבים המצויים בראש האדם ,היינו
העינים ,האזנים ,האף והפה ,כמבואר
בליקוטי מוהר"ן חלק א' )סימן כ"א(
בתורה  ,ÌÈ˙ÒÂ ¯ÈÓË ‡˜È˙Úכיצד
לתקן את צינורות המוח האלו .וצריך
לדעת שתכלית העבודה של כל אדם
בעולם שעוסק ביראת ה' וקיום התורה,

הוא שיזכה ל˘ ,È˜ÂÏ‡ ÚÙרוח הקודש
ודעת גדול הנזכר למעלה; שהם עיקר
שעשועי עולם הבא .היינו עיקר תענוג
עולם הבא של כל אדם ,יהיה השגת
הדעת כמבואר.
☺ וכפי שמקיימים מצוות סוכה
כראוי ,וכפי שזוכים לזכך את הצינורות
הנזכרים ,כך זוכים לשפע האלוקי,
לדעת הגדולה ,שזה כאמור עיקר
שעשועי עולם הבא.
 על ידי קיום מצוות סוכה כראוי,
זוכים ללב זך ונקי ,ועל ידי זה ,זוכים
לדבר ולפרש לפני ה' יתברך כל המצוי
בלב .דבורים אלו ששחים לפני ה'
יתברך ,הם בבחינת רוח הקודש.
'· '‡ - ˙ÂÎÂÒ - ˙Â¯‡Â·Ó‰ ˙ÂˆÚ

 וזכני ברחמיך הגדולים ובחסדיך
המרֻבים ,לקיים מצוות ֻסכה כראוי ,בכל
פרטיה ודקדוקיה וכוונותיה ותרי"ג
מצוות התלויים בה ,בשמחה ובטוב לבב
ובכוונה שלמה כראוי .ונזכה שימשך
עלינו על ידי מצוות ישיבת ֻסכה ,כל
השבעת ענני כבוד שהקיפו את ישראל
במדבר ,ופרוס עלינו ֻסכת שלומך.
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 ונזכה להשיג השגת המקיפים
הקדושים השגת רוח הקודש ,על ידי
ובטהרה
ֳ
מצוות ֻסכה כראוי בקדֻשה
ובשמחה ,ועל ידי זה תגן עלינו ובעדנו
ותצילנו מכל אויב ואורב ומכל מיני
שונאים ,שיש לנו בגשמיות ורוחניות,
והסר שטן מלפנינו ומאחרינו ובצל
כנפיך תסתירנו.
)(‡"Î ,'‡ ˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜Ï

 ט' סיון תשל"ב
לאהובי אחי יקירי ונשמתי הרב ד'
פרץ ,ה' ירפאהו מהרה וישמרהו מכל רע
מכל מחלה וכאב ,אורך ימים ושנים
טובים.
 זה היום עשה ה' ,שזכיתי לראות
כתב ידו הדיבורים הקדושים שיצאו
מלבו באמת ,עשו פעולה ורשימה טובה
בלבי ,והיה לי לנחת ושמחה רבה,
בראותי בזה כי ה' יתברך חנן אותך ונתן
לך לב מבין דבר מתוך דבר וכלים יפים
יקרים מפז ,כדי שתוכל לקבל בהם אור
הגנוז והצפון ,העולה על כל האורות,

שנמצא עכשיו בעולם ,הוא רבינו הנורא
חל ובע ,שהודיע לנו שהוא הוא
המנהיג האמת של דורותינו ולכל
הדורות הבאים ,והוא יכול להוציא
ולהעלות כל העולם ,מעמקי הירידות
והחשכות והזוהמות ,ולתקן הכל
בשלמות ,ולהחזיר כולם לה' ולתורתו,
אפילו הרחוקים לגמרי מקדושת
התורה ,ואפילו אומות העולם ,שידעו
כולם את ה' ,לעובדו שכם אחד.
 כל דברי החל ובע יורדים עד
עמקי תהום תחתית ,להעלות כל
הנפשות משם ,ומעלה אותם למעלה
למעלה משמי השמים ,מי יערוך שבחם
מי יספר נוראות גדולתם ,אין דוגמתם.
 ההתעוררות והשתוקקות לבך אל
האמת האמיתי ,זה גרם לי לעורר תוקף
אהבתי אליך בלי גבול ,כי היא אהבה
אמתית ,אהבה נקיה וטהורה ,בלי
פסולת ופניה של כבוד וממון ,או איזה
שום דבר מעסקי עולם הזה כלל.
 תאמין לי ,שאינך זז ממחשבתי
ומלבי ,ותמיד אני משתוקק ומתגעגע
אליך ומתפלל על ישועת נפשך ,שתזכה
מהרה להכניס בלבך אור המנהיג האמת
חל ובע ,בכל יום ובכל עת מחדש ,כי
זהו עיקר הישועה והרפואה ,בגשמיות
ורוחניות לנצח.
 בברכה נאמנה ועמוקה ,לרפואה
וישועה שלמה ,אוהבו אהבת אמת זכה
וצחה.
)(Ù"˜ ·˙ÎÓ -'· ÏÁ‰ È·‡ ¯ÙÒÓ

 אמר משל ,שפעם אחת נסע סוחר
גדול עם יין טוב אינגרישער ]אונגרי[.
 פעם אחת ,אמר המשרת והבעל
עגלה להבעל הביתÌÈÚÒÂ Â‡ ‡Ï‰ :
·„¯ÌÈÏ·ÂÒ Â‡Â ,‰Ê‰ ÔÈÈ‰ ÌÚ ‰Ê‰ Í
!ËÚÓ ÌÂÚËÏ ÂÏ Â˙ ÍÎ ÏÎ ¯Úˆ‰
 ונתן להם לטעום מזה היין הטוב.
 לאחר ימים ,נתגלגל שזה המשרת
נתוועד יחד עם שותי-יין בעיר קטנה
ושתו יין ושבחו אותו מאד ,ואמרו שהוא
יין אונגרישער.
 אמר המשרת הנ"ל!ÌÚËÏ ÈÏ Â˙ :
ונתנו לו .ואמרÔÈÈ ‰Ê ÔÈ‡˘ Ú„ÂÈ È‡ :
 !ÏÏÎ ¯Ú˘È¯‚Â‡ ·ÂËוגערו בו ודחפו
אותו .והוא אמרÔÈ‡˘ Ú„ÂÈ È‡ ‡Ï‰ :
È‡ ‡Ï‰ ÈÎ ,ÏÏÎ ¯Ú˘È¯‚Â‡ ÔÈÈ ‰Ê
 ‰ÊÎ ÏÂ„‚ ¯ÁÂÒ Ïˆ‡ È˙ÈÈ‰וכו' והם לא
השגיחו עליו.
 ואמר :אבל לעתיד כשיבוא משיח
אז ידעו כשייתנו יין המשומר ,אזי
לאחרים יוכלו להטעות ויתנו להם יין
וואליחשין סטראוויצטיר ,ויאמרו להם
שהוא יין הטוב המשומר ,אבל לאנשי
שלומנו לא יוכלו להטעות כי אנחנו
טעמנו היין הטוב וכו'.
)(Ò"¯ ,Â˙‚˘‰ ˙Â‡¯Â ˙ÏÂ„‚ ,Ô"¯‰ÂÓ ÈÈÁ
‡Ï‡¯˘È ˙È· ÂÈÁ
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