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 טאחרון של פסח ה'תשס"
 

 "סעודת הבעל שם טוב"בסעודת אחרון של פסח הנקרא 
דיבר מוהרא"ש נ"י דיבורים נוראים  ,"סעודת המשיח"ו

 ונפלאים מאד לכבוד קדושת היום.
 

פתח ואמר מוהרא"ש נ"י, סעודת אחרון של פסח נקרא בפי 
ובאמת  ,"סעודת המשיח"ו "סעודת הבעל שם טוב"העולם 

ם אחד, כי כל ענין הבעל שם טוב הקדוש זי"ע שני השמות ה
היה לגלות גילוי המשיח בעולם, וכל עיקר כוונתו לנסוע לארץ 

פגש עם האור החיים הקדוש זי"ע, וביחד יישראל היה כדי לה
כי עדיין לא הגיע אבל מן השמים עכבוהו,  להביא את המשיח,

וכידוע כל הסיפור של נסיעת הבעל שם טוב זמן הגאולה, 
לארץ ישראל, והנס שנעשה לו באחרון של פסח, דוש זי"ע הק

רביז"ל שהוא מיוצא הנה ווכמבואר באריכות במקום אחר, 
אור  נקרא גילה לנו מה ,חלציו של הבעל שם טוב הקדוש זי"ע

של משיח,  כל אחד יכול לזכות להתגלותשמשיח, ואיך ה
משיח, וכמבואר בליקוטי מוהר"ן חלק שמצדו לא יהיה עיכוב 

שעל ידי שאדם עושה תשובה שלימה, ומתקן כל הד' ', ' סי' עא
יסודות שלו שהם אש מים רוח עפר, על ידי זה חוזר אל אור 

ואכל וחי  (ג' )בראשיתהגן עדן ואל עץ החיים, ואז נתקיים בו 
, כי חיים נצחייםלעולם, שנכלל לגמרי בהקדוש ברוך הוא, וחי 

יסודות שלו, ולקדש  'כל אחד יש בכוחו להעלות ולתקן כל הד
אותם בקדושה עליונה, עד שעיניו יראו אמתת מציאותו מכל 
פרטי הבריאה, ואזניו ישמעו קול השם יתברך מכל דבר, 
וחוטמו יריח ריח אלקות מכל דבר, ופיו ידבר תמיד מאמתת 

 נתקדשים ונתתקנים כל ד' יסודות אזומציאותו יתברך, 
שאדם נזהר ממדת כי על ידי ונעשה כולו אלקות, ו, שבקרב

נזהר מתאוות רעות הבאים מיסוד והכעס הבא מיסוד האש, 
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המים, ונזהר מדיבורים אסורים ויתירים הבאים מיסוד הרוח, 
ונזהר מעצלות ועצבות הבאים מיסוד העפר, על ידי זה 

הגן עדן, תענוגי ל אדות שלו וחוזר ויס 'נתתקנין כל הד
ויקח  '(ב)בראשית פסוק העל  (.)בראשית כ"זוכמבואר בזוהר הקדוש 

את האדם ויניחיהו בגן עדן וגו', ושואל הזוהר הקדוש, מאן 
נטל ליה, מאיפוא לקח הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, 

ומאיפוא לקח אותו, ואומר  ,ןך הגן עדוהלא ברא אותו בת
דוש הזוהר הקדוש, נטיל ליה מארבע יסודין דיליה וכו', שהק

על ידי כי ו, בתוכד' יסודות של ברוך הוא לקח והרים אותו ע
וידבק עצמו בהקדוש ברוך הוא, שישמור את התורה והמצוות, 

 אומרוירגיש כל תענוגי הגן עדן, ושלו על הד' יסודות ט שלוי
שכן הוא אצל כל אדם, בשעה שעושה תשובה  ,הזוהר הקדוש

ועוסק בתורה, הקדוש ברוך הוא לוקח ומרים אותו על הד' 
וכו', ותענוג הגן עדן ה להגיע אל עץ החיים וזוכ ,יסודות שלו

נמצא שבאמת יש בכוח של כל אחד להגיע אל  עיין שם,
תענוגי הגן עדן, ולחיות מעין הגאולה, והוא על ידי שעושה 
תשובה ועוסק בתורה ובמצוות באמת, וכמבואר בדברי רביז"ל 

הינום הם בזה שהגן עדן והגי )ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' כ"ב וחלק ב' סי' קי"ט(
חי  ,הואברוך בהקדוש  עצמו מי שזוכה לדבקכי העולם ממש, 

בגיהינום הרי הוא בתוך הגן עדן, ומי שרחוק ממנו יתברך 
נמצא שהבחירה ביד האדם, ויש בכוחו של כל  רחמנא ליצלן,

 .ממש תענוגי הגן עדן, ולחיות מעין הגאולה לחזור אל אחד
 

 משיחש )ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סי' פ"ג(והנה מבואר בדברי רביז"ל 
יגלה אמתת מציאותו  משיח אילמים, כי משיחנקרא על שם 

ח ולדבר עמו ולכל באי עולם עד שכל הבריות יתחילו לש
כי אז אהפוך אל עמים שפה  )צפניה ג'(יתברך, וכמו שכתוב 

ברורה לקרוא כולם בשם ה' לעבדו שכם אחד, וכן היום כל מה 
מו לדבר אל הקדוש ברוך הוא ולהשיח כל שאדם מרגיל עצ

אשר עם לבבו אל השם יתברך, כן ממשיך על עצמו אורו של 
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משיח, וחי מעין הגאולה ממש, ודייקא על ידי הדיבור אדם 
זוכה לקדש כל הד' יסודות שלו, ולהפריש הטוב מן הרע 

וכמבואר בדברי רביז"ל  ר אל תוך הגן עדן,חוזעד ששבהם 
י כמו , כ"אם הבנים"שהדיבור נקרא  ק א' סי' ע"ח()ליקוטי מוהר"ן חל

כשהם אפילו הולכת תמיד עם בניה ואינה שוכחת אותם,  מאא
ומזכיר אותו  תמיד עם האדם ךכן הדיבור הולבמקום הטנופת, 

כי מדי דברי בו זכור )ירמיה ל"א( מן השם יתברך, וכמו שכתוב 
ו אזכרנו, ואפילו אם אדם מרגיש שהוא כל כך רחוק ממנ

חס ושלום, על ידי הדיבר ממש יתברך, ומונח במקום הטינופת 
יכול להזכיר עצמו בו יתברך, ולהעלות עצמו משם עד שיכניס 
לתוך הגן עדן, כי הכל תלוי בדיבור, נמצא שרביז"ל שהוא נכד 
הבעל שם טוב הקדוש זי"ע, מסר לנו את סוד המשיח שהוא 

שנרגיל עצמינו סוד הדיבור והשיחה אל השם יתברך, ועל ידי 
לדבר הרבה אל השם יתברך נזכה להמשיך על עצמינו אורו 

ין הסעודה באחרון של ולפי זה נכון מאד מה שקורשל משיח, 
הם , כי "סעודת המשיח"ו "סעודת הבעל שם טוב" פסח

ענין אחד ממש, כי מהבעל שם טוב הקדוש זי"ע  ויוצאי חלציו 
, דייקאג הפסח יצא לימודי המשיח בעולם, וכל זה נעשה בח

קדוש ברוך מחג הפסח נמשך הדעת והמוחין לדבר אל ה כי
 פסחש )פרי עץ חיים שער יציאת מצרים(, וכמבואר בכתבי האריז"ל הוא

, שהפה התחיל )ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סי ע"ד( פ"ה ס"חנקרא על שם 
דיבור הוח אל השם יתברך, כי מקודם היה הדעת ושלדבר ול
לא דיברו אל ה',  לכן, לא ידעו את ה'מחמת שעדיין בגלות, 

אותיות  פרע"הכי והיו בגלות תחת יד פרעה מלך מצרים, 
מיצר על שם נקרא  ם"מצרישהוא פגם הדיבור, ו פ"ה ר"ע

אבל כשהכניס משה רבינו דעת וגלות הדעת, החכמה  י"ם
והתחילו להכיר אמתת מציאותו דקדושה בנשמות ישראל, 

בר אל השם יתברך, ועל ידי זה יתברך, על ידי זה התחילו לד
גמר הגאולה  ואזכו לגאולה, ולכן באחרון של פסח שה

"סעודת ו "סעודת הבעל שם טוב"ממצרים, אנו חוגגין 
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, כי מן הבעל שם טוב הקדוש זי"ע וצאצאיו המשיח"
, שכל אחד בעולם הקדושים, יצאו הלימודים של משיח

 ,ך הואח אל הקדוש ברושולומישראל יפתח הפה שלו לדבר 
ויזכה להגאולה, והשם יתברך שלו  גלותן הועל ידי זה יצא מ

יזכינו להכניס בעצמינו לימודי רביז"ל שהם לימודי המשיח, 
ונזכה בכל יום לדבר הרבה אל הקדוש ברוך הוא, עדי נזכה 

במהרה ובביאת משיח צדקינו גאולתן של ישראל בלראות 
                             בימינו אמן ואמן.

 
 


