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 ליל שבת קודש פרשת שמות ה'תשס"ח
 

בליל שבת קודש בסעודה ראשונה דיבר מוהרא"ש נ"י דיבורים נוראים ונפלאים מאד 
 על פי דברי רביז"ל בליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' ק"ו' המדבר ממדת הצדקה, עיין שם.

 
אשרי משכיל אל דל  )תהלים מ"א(:כתיב פתח ואמר מוהרא"ש נ"י, רביז"ל אומר, 

, ועל זה )נדרים מא.(רעה ימלטהו ה', איתא 'דאין עניות אלא מן הדעת' ביום 
צריך רחמנות, כי אין רחמנות גדולה מזה, ועניות זה בכללות ובפרטות, 
בכללות על איש שאין לו שכל בעבודת הבורא, וצריך הבעל שכל להשכילו, 
ובפרטות על האיש עצמו, כי יש זמן שאין לו שכל, והוא נקרא קטנות 

וחין, וצריך לחזק את עצמו לבוא לגדלות המוחין, וכשבא לגדלות המ
המוחין, נמתקין כל הדינין וממשיך עליו חסדים ורחמים, וזה מאמר חכמינו, 

עה שנתנה בין שני אותיות', שנאמר: "כי י, 'גדולה ד)ברכות לג(:זכרונם לברכה 
ים וחסדים עות ה'", פירוש: כשיבוא לגדלות המוחין, נתעורר עליו רחמיאל ד

'', '"חסד אל כל היום", 'וה )תהלים נ"ב(:משני אותיות, 'אל', הוא חסד, על דרך 
אשרי  ,רוש הפסוקי"רחמיך רבים ה'", וזהו פ )שם קי"ט(:הוא רחמים, על דרך 

משכיל אל דל, היינו כשהוא בקטנות המוחין, ומשכיל עצמו לגדלות 
דינין, ואם לא יכול בעצמו ביום רעה ימלטהו ה', נמתקין כל ה ,המוחין, אזי

לבוא לגדלות המוחין, עצה לזה, שישכיל אחרים, ועל ידי זה נתעורר גם 
 עד כאן לשון רביז"ל.  אצלו,

 
והסביר מוהרא"ש נ"י, כי הנה רביז"ל מגלה לנו כאן, שמלבד המצוה לתת צדקה 

עת, ברוחניות, היינו למי שהוא עני מן הדלעני לעני בגשמיות, יש מצוה לתת צדקה 
ואי אפשר לו לבא לגדלות המוחין, יש מצוה להשכיל אותו חכמה ודעת, עד שיצא 

, ויבוא לגדלות המוחין, כי באמת עיקר העניות הוא רק מן הדעת, המוחיןמקטנות 
אין עניות אלא מן הדעת, כי גם העשיר הכי  )נדרים מ"א.(וכמו שאמרו חכמינו הקדושים 

אצלו כלום, אבל הוא נקרא עשיר מחמת שהוא  גדול, לפעמים אין כסף בכיסו, ואין
עשיר בדעתו, ויודע שיש לו עסקים ונכסים רבים בכל מקום, והוא עשיר מאד 
בדעתו, מה שאין כן העני, שרוי תמיד בקטנות המוחין, ומדקדק מאד על כל פרוטה, 

בתר עניא  )בבא קמא צ"ב:(ומחמת זה הוא נקרא עני, ועל דרך שאמרו חכמינו הקדושים 
באמת אזל עניותא, כי מחמת שתמיד חושב שהוא עני, והוא קמצן בממונו, לכן 

נבל רחמנא ליצלן, וכדאיתא בשם  נקראנעשה אצלו כך, והוא בעצמו גורם עניותו, ו
כי מי  קמצן בממוניה נבל שמיה, איהו עני הדעת, עיין שם, )בהקדמה דף ב.(בתיקונים 
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 ומשפחתו נבל, ומנוול את ביתו שהוא קמצן ומדקדק על כל פרוטה, נעשה איש
רחמנא ליצלן, כי מתחיל לדקדק על אשתו ובניו, על כל פרוטה שהם מוציאים, ועל 

בדעת ממש, רחמנא ליצלן, והוא עני כל מאכל שהם אוכלים, וכל ביתו מתנוול 
אלמלא היה תמיד מדבר כמו עשיר, והיה וותרן בממונו, היה נעשה אצלו כן, ולא ו

, נמצא שעיקר העניות והעשירות רק מן הדעת, וכשאדם בגדלות היה חסר לו כלום
 )אבות ד'(המוחין, ושמח בחלקו, הוא עשיר באמת, וכמו שאמרו חכמינו הקדושים 

 איזהו עשיר השמח בחלקו.
 

הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות,  (ט: )בבא בתראוזהו שאמרו חכמינו הקדושים 
כשמפייס את העני, הרי מגדיל את דעתו,  אבל המפייסו מתברך בי"א ברכות, כי

ומחזק אותו, וזה שווה הרבה יותר מכסף, כי בזמן קצר מכלים את הכסף, אבל דברי 
פיוס וחיזוק נשאר אצלו תמיד, ולכן הוא מצוה גדולה לדבר על לב עני ולחזק אותו, 

זה ולומר לו, אלמלא היה לי, הייתי נותן לו כל צרכך וכל מה שחסר לך, ועל דבר כ
נאמר "מותר לשנות בדבר השלום", כי בזה אתה מגדיל את דעת העני, ועושה עמו 

 שלום, ואין צדקה למעלה מזו.     
 

עני צריכין לתת צדקה ל כןכמו שצריכין לתת צדקה לעני בגשמיות, כמו והנה 
יש עני ואביון, שחסר מן הדעת, ושרוי בקטנות המוחין, והוא שבור כי ברוחניות, 
ד, וזה מחמת ריחוקו מן השם יתברך, שאינו מכיר שהשם יתברך עמו ומדוכא מא

אתו ואצלו, כי אלמלא היה יודע שהשם יתברך נמצא אתו, היה שש ושמח מאד, כי 
עוז וחדוה במקומו, וכשבא לידו עני כזה, יש  )דברי הימים א' ט"ז(אצל השם יתברך כתיב 

רי אש )תהלים מ"א(תוב מצוה גדולה לדבר על לבו, ולהשכיל לו דעת, וכמו שכ
"משכיל" אל דל, כי יש בני אדם ששבורים ומדוכאים מאד, ואין כל הכסף שבעולם 

כלום, כי בשעה שאדם בא לידי ייאוש ודכאון פנימי רחמנא ליצלן, אין לנחשב אצלם 
חייו נחשבים לכלום, והוא חושב מחשבות של התאבדות רחמנא ליצלן, וכשאחד 

צדקה  ס בו תוחלת ותקוה, הרי הציל את חייו ממש, ואיןו דעת, ומכנילבא ומשכיל 
 .גדולה מזו

 
אדם בעצמו, שלפעמים בא לידי קטנות המוחין, ואינו יודע איך לצאת וכן הוא אצל 

ולדבר על לב חבירו, ולחזק אותו, ועל ידי זה  ילךמזה, ואומר רביז"ל, שהעצה ל
, אשרי מי "כיל אל דלאשרי מש" ,יחזור הדעת גם אליו, שהוא סוד הפסוק הנ"ל

, שגם בשעה שהוא "ביום רעה יצילהו ה'"שמכניס שכל בעני ודל מן הדעת, כי אזי, 
בעצמו ביום רעה, ובקטנות המוחין, יצילהו ה', כי הדיבורים שדיבר עם העני יחזרו 
ויכנסו בו, ויקימו אותו מנפילתו, ולכן אשרי הזוכה לעשות צדקה בכל עת, הן 
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ות, כי על ידי זה יוחזר ויושפע עליו כל מיני השפעות טובות ברוחניות והן בגשמי
 , אשרי לו ואשרי חלקו.כלוםברוחניות ובגשמיות, ולא יחסר לו 

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

בילדכן את העבריות וראיתן על האבנים, אם בן הוא  ,ויאמר )שמות א'(כתיב 
למה היתה עיקר עצת פרעה על  ,, ויש להביןיתן אותו ואם בת היא וחיהוהמ

, והנה על פי דברי רביז"ל מובן ועוד( ,ובפירוש האור החיים הקדוש ,)עי' בפירש"יהזכרים דייקא 
הענין מאד, כי בנים זכרים מרמזים על יישוב ותיקון הדעת, וכמו שאמרו חכמינו 

הביאי בני מרחוק ובנותי מקצה הארץ,  עיה מ"ג()ישעל הפסוק  )מנחות ק"י.(הקדושים 
הביאי בני מרחוק, אלו גליות של בבל שדעתן מיושבת עליהן כבנים, ובנותי מקצה 

נמצא  עיין שם, הארץ, אלו גליות של שאר ארצות שאין דעתן מיושבת עליהן כבנות,
שבנים מרמזים על יישוב הדעת, ועיקר עצת פרעה היתה לעקור את הדעת מעם 

חס  יכירו את הקדוש ברוך הוא, ועל ידי זה ישתקעו בגלותםידעו וראל, שלא יש
שעיקר גלות מצרים היתה  )פרי עץ חיים שער יציאת מצרים(, וכמבואר בכתבי האריז"ל ושלום

מן הדעת, אבל השם  אבוד, כי אין עני אליגלות הדעת, וזה היה עיקר העוני והשע
קה, וקיימו בם אשרי "משכיל" עמהם צדיתברך שלח להם מילדות צדקניות, שעשו 

ותיראן  )שמות א'(דעת, והחיו וחיזקו אותם, וכמו שכתוב הל, שהאירו בהם אל ד
את  "ותחיין"המילדות את האלקים ולא עשו כאשר דיבר אליהם מלך מצרים 

)ליקוטי , היינו שהחיו והקימו אותם מנפילתם, וכמבואר בדברי מוהרנ"ת ז"ל הילדים

"ותחיין את , שזהו עבודת הצדיקים שבכל דור, לקיים הלכה ו' אות נ"ח(הלכות הודאה 
אמת, שיכירו את הקדוש ברוך הוא, ועל ידי זה יצאו , ולהכניס בהם דעת הילדים"

מן הגלות לגמרי, והצדיקים נחשבים כמו מילדות, כי הם מולידים ומגדילים נשמות 
)סנהדרין חכמינו הקדושים  ישראל, ומקרבים אותם להקדוש ברוך הוא, וכמו שאמרו

ומי שזוכה להתקרב  כל המלמד בן חבירו תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו, י"ט:(
והקדוש ברוך יזכינו להיות מקורבים אל צדיקים  מקבל מהם חיות אמיתי, ,אליהם

קדושים כאלו, ולקבל מהם דעתם הקדוש, עדי נזכה לצאת מן הגלות, ולקבל פני 
 ה בימינו אמן ואמן.משיח צדקינו במהר
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ה'תשס"חשמות בוקר שבת קודש פרשת   
 

בשבת קודש בבוקר, בעת קידושא רבא, דיבר מוהרא"ש נ"י דיבורים נוראים 
מעשה א'  ,ונפלאים מאד בסיפורי מעשיות של  רביז"ל במעשה מבת מלך שנאבדה

 עיין שם. ,דף ט"ז
   

אמר לו )האדם הב' הזה להשני פתח ואמר מוהרא"ש נ"י, רביז"ל ממשיך לספר, 
לכות(: להלן במדבר נמצא שם אחי, שממונה על כל הרוחות, והם רצים למ

ומצא אדם גדול  ,כל העולם, אולי יודעים הם, והלך כמה וכמה שנים לבקש
כנ"ל, ושאל אותו גם כן כנ"ל, והשיב לו  כנ"ל, ונשא גם כן אילן גדול גם כן

ל תלוי כי הכ כנ"ל, ודחה אותו גם כן, והוא הפציר אותו גם כן, כל המעשה
ברצון, אם יש לאדם רצון טוב וחזק להתקרב אל השם יתברך, ולמצוא את הבת 
מלך, שהיא קדושת נשמתו שנאבדה, ומפציר את השם יתברך על זה מדי יום 
ביומו, בוודאי יזכה סוף כל סוף להגיע לזה, כי אין דבר עומד בפני הרצון, מה שאין 

ל השם יתברך בקביעות עצום על זה, תפלל אמפציר ומכן אם אין לאדם רצון, ואינו 
לא יגיע לכלום, ולכן העיקר תמיד לחדש את הרצון, ולהוציא הרצונות שלו מפיו 

 בהשתוקקות גדול, ואז בוודאי יזכה להגיע אל מה שצריך להגיע.
 

ואמר לו )האדם השלישי הזה להשני למלכות(: שלמענו יקרא שיבואו כל 
ו כל הרוחות, ושאל את כולם, ולא הרוחות וישאל אותם, וקרא אותם, ובא

ידעו שום אחד מהם מהר ומבצר הנ"ל, ואמר לו )האדם השלישי להשני 
למלכות(: הלא אתה רואה ששטות ספרו לפניך, והתחיל לבכות מאד, 

כי מעלת הבכיה גדולה מאד, והיא פותחת את כל  ואמר: אני יודע שישנו בודאי,
אף על פי ששערי תפילה  :()ברכות ל"בשים השערים שננעלו, וכמו שאמרו חכמינו הקדו

ועל  ,יתברך על חסרונו השם שערי דמעה לא ננעלו, וכשאדם בוכה לפניננעלו, 
)תיקון י"ב( יתברך, מיד מעורר רחמי שמים עליו, וכמובא בתיקונים  מנועוצם ריחוקו מ

, וכן יהיה קץ הגאולה ותחמול עליו, מיד, והנה נער בוכה )שמות ב'(על הפסוק 
)בראשית רבה פרשה צ"ג סי' יתברך, וכמו שאמרו חכמינו הקדושים  השם בזכות הבכיה אל

כשם שלא פייס יוסף את אחיו אלא בבכיה, כך הקדוש ברוך הוא אינו גואל את  י"ב(
בבכי יבואו ובתחנונים אובילם, ולכן על  א(")ירמיה לשנאמר  ,ישראל אלא מתוך בכיה

 למלך הפציר מאד בבכיה, סוף כל סוף הגיע למבוקשו. ידי שהשני
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בתוך כך ראה שבא עוד רוח אחד, וכעס עליו הממונה הנ"ל: מדוע נתאחרת 
כי בעבודת  לבוא? הלא גזרתי, שיבואו כל הרוחות, ולמה לא באת עמהם?

השם יתברך צריכין זריזות גדול, להזדרז מאד לכל דבר שבקדושה, ולא להתאחר, 
זריזות )עבודה זרה כ:( ות, וכמו שאמרו חכמינו הקדושים טובמדות הדם לכל וזה מביא א

מביאה לידי נקיות, נקיות מביאה לידי פרישות וכו', עד שמביאה לידי רוח הקדוש 
אדם על אבל מיד שנופל נמצא שהכל מתחיל עם זריזות, ותחיית המתים, עיין שם, 

דו כלום, כי הנה איחר זמן עצלות ועצבות, ומתאחר לכל דבר שבקדושה, אין בי
קריאת שמע ותפילה, והנה איחר זמן תפילה בציבור, ולא נשאר בידו כלום, והוא 

, וכמו שאמרו חכמינו )קהלת א'(מעוות שאינו יכול לתקון, וחסרון שלא יוכל להמנות 
מעות לא יוכל לתקון, זה שביטל קריאת שמע של ערבית וקריאת  )ברכות כ"ו.(הקדושים 

חרית, או תפלה של ערבית או תפלה של שחרית, וחסרון לא יוכל שמע של ש
להמנות, זה שנמנו חביריו לדבר מצוה ולא נמנה עמהם, עיין שם, מה שאין כן 
כאדם זריז בעבודת השם יתברך, יזכה למעלות רמות וגבוהות, וכמו שאומר רביז"ל 

ות רועה נאמן, עיין שם, כי על ידי על ידי זריזות זוכה להי )ספר המדות אות זריזות חלק ב' סי' א'(
הזריזות ירכוש לעצמו המון נקודות טובות של תורה ותפילה מצוות ומעשים טובים, 

 חלקו לעד ולנצח נצחים.  יהיה וזה 
 

השיב לו, שנתעכבתי מחמת שהייתי צריך לשאת בת מלכה אל הר של זהב 
מחמת סיבה כי לפעמים יש איחור דקדושה,  ומבצר של מרגליות, ושמח מאד,

טובה ורצויה, שהוא ענין איחור הצדיקים, שלפעמים מתאחרים לאיזה דבר 
, וצריכים לדון אותם וכיוצא בו שבקדושה, מחמת שהם עוסקים באיזה דבר מצוה

היו עוסקים באיזה עבודה לכף זכות, שבוודאי לא ביטלו את זמנם בחינם, רק 
 .  חשובה

 
נו איזה דברים הם שם ביוקר ושאל הממונה את הרוח: מה יקר שם )היי

אנשי שלומינו  ובחשיבות(? ואמר לו, שכל הדברים הם שם ביוקר גדול,
בעולם  "מה יקר שם"כלפי עולם העליון,  שובהרגילים לומר, שזהו שאלה ות

, כי שם בעולם העליון חשוב "כל הדברים שם ביוקר גדול"והתשובה, העליון? 
כבוד השם יתברך, ואפילו מחשבה טובה ויקר מאד כל נקודה קטנה שאדם עושה ל

חשוב ויקר שם מאד,  ,ולעשות רצונו יתברך ,ורצון טוב להתקרב אל השם יתברך
חשוב ויקר שם מאד, ומכל שכן מעשה  ,ומכל שכן דיבור טוב של תורה ותפילה

שם מאד, וכשאדם יודע שכל נקודה חשוב ויקר מאד  הופעולה טובה חשובה ויקר
 אי ימלא כל ימיו ושנותיו בטוב אמיתי ונצחי.בעולם העליון, בווד
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ואמר הממונה על הרוחות להשני למלכות: באשר שזה זמן גדול כל כך 
וכמה יגיעות שהיו לך, ואולי יהיה לך עתה מניעה מחמת  ,שאתה מבקשה

הכלי  ממון, על כן אני נותן לך כלי, כשתושיט ידך לתוכה תקבל משם מעות,
אל השם יתברך, כי כשאדם חזק בבטחון אל השם  הוא מדת הבטחון וההסתכלות

, וכן הכלי מרמז )ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' ע"ו(יש לו כלי לקבל השפע בעתו ובזמנו  ,יתברך
על הפצת ספרי רביז"ל, כי כשאדם חזק בהפצת ספרי רביז"ל, הוא מובטח שתמיד 

 יהיה לו ממון בכיס, ולא יחסר לו שום דבר כלל.   
 

הנ"ל, שיוליך אותו לשם, ובא הרוח סערה ונשא אותו לשם,  וגזר על הרוח
כנס אל העיר, יוהביא אותו אל שער, והיו עומדים שם חיילות, שלא הניחו ל

חד אותם, ונכנס לתוך העיר, והיתה יוהושיט ידו אל הכלי, ולקח מעות, וש
עיר נאה, והלך אל גביר ושכר לו מזונות, כי צריך לשהות שם, כי צריך 

כי  כל וחכמה להוציאה, ואיך שהוציאה לא סיפר, ובסוף הוציאה,לשום ש
אם אדם מכניס טרחות ויגיעות בעבודת השם יתברך, בוודאי סוף כל סוף יזכה 

לריק, רק  ךלמצוא קדושת נשמתו ולהוציאה מגלותה, כי אין שום טרחא ויגיעה הול
ן, ואיך האדם צריך סבלנות עצומה, ושכל וחכמה גדולה להבין מה יש לו לתק

בוודאי יזכה להגיע אל מה  הועבוד היתברך, אבל על ידי יגיע השם להתקרב אל
שצריך להגיע, והשם יתברך יזכינו לעסוק בעבודתו באמת, ונזכה לחזור בתשובה 
שלימה לפניו יתברך, עדי נזכה לצאת מגלות הגוף והנפש ולקבל פני משיח צדקינו 

 מינו אמן ואמן.         יבמהרה ב
 
 
 

 
 ה'תשס"חשמות סעודה שלישית פרשת 

 
בסעודה שלישית, סעודת רעווא דרעווין, דיבר מוהרא"ש נ"י דיבורים נוראים 
ונפלאים מאד על פי דברי רביז"ל בליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' ק"ע המדבר מן הצרות 

 המגדילים נשמתו של אדם, עיין שם.
 

ה' מה רבו צרי רבים וכו',  '()תהלים בכתיב פתח ואמר מוהרא"ש נ"י, רביז"ל אומר, 
כי כל אחד לפי נשמתו ולפי עבודתו, כך יש לו יסורים, יש שיש לו יסורים 
מבניו ומאביו ומשכן, ויש שהוא במדרגה גדולה ממנו, ויש לו יסורים 
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משכנים רחוקים, ויש גדול ממנו ויש לו יסורים מכל העיר, ויש גדול מאד 
על ידי היסורים, נושא עליו האנשים ויש לו יסורים מכל העולם, וכל אחד 

שיש לו יסורין מהם, כי כשיש לו יסורין מהם, הוא נושא אותם עליו, אך איך 
אפשר לחומר לישא עליו כל כך אנשים, אך על ידי היסורין נכנע גופו, כי כל 
היסורין נקראים צרות, על שם שהם מצרין ומעיקין להגוף, וכשנכתת הגוף 

זה מאירה ונתגדלה הנפש, כי בהכנע החומר תוגדל  על ידי הצרות, על ידי
'אעא דלא סלק בה נורא מבטשין לה,  )שלח קס"ח(:הצורה, וכמו שכתוב בזוהר 

גופא דלא סלק בה נהורא דנשמתא' וכו', ועל כן נקראת צרה, לשון צורה, כי 
על ידי הצרה נכנע הגוף ומאירה הצורה, נמצא שעל ידי זה שיש לו יסורין 

רה הצורה, היינו הנפש, והנפש אפשר לה לשאת עליה כמה וצרות מאי
וכמה אנשים, וזה: "ה' מה רבו צרי", כל מה שנתרבין צרי, "רבים קמים 

עד כאן לשון   עלי", כי על ידי זה אני נושא ומקים ומרים רבים לשרשם,
 רביז"ל.

 
יל והסביר מוהרא"ש נ"י, כי הנה תכלית היסורין שעוברים על האדם הם כדי להגד

נשמתו ולהאירה באור אלקותו יתברך, כי לפעמים הגוף עב וגס מאד, ואי אפשר 
להאיר בה אור אלקותו יתברך כמו שהיא, ולכן באים עליו צרות ויסורין, והם 
מכניעין חומר הגוף, ואז יכול הנשמה להאיר באור אלקותו יתברך, והוא דברי הזוהר 

מחתכים אותה לחתיכות דקות, ואז  עץ גס שאי אפשר להדליק אותה, ,)שלח קס"ח:(
אור הנשמה, מחתכים ה איר ביכולים להדליק אותה, כמו כן גוף גס שאי אפשר לה

ה, ולכן על האדם לברוח תמיד אל בתוכאותה לחתיכות קטנות, ואז יכולים להאיר 
צרותיו ויסוריו, ולהבין שהתכלית שלהם הוא רק לקרב אותו כל השם יתברך מתוך 

ופרעה הקריב, ואמרו  (י"ד )שמותוכמו שנאמר אצל קריעת ים סוף  אל השם יתברך,
 ., שהקריב לבם של ישראל אל אביהם שבשמים(שמות רבה פ' כ"א סי' ה')חכמינו הקדושים 

 
וזה מה שעשה דוד המלך בכל מה שעבר עליו בחיים, כי עבר עליו צרות ויסורין 

אותו אשתו, וסבל יסורין רבים  תהאותו חמיו, וביז ףמנעוריו, שרדפו אותו אחיו, ורד
מזמורי תהלים,  חיבראל השם יתברך, ורק בנותיו, ומכל הצרות שלו ברח ממבניו ו

המלאים תפלות ובקשות שירות ותשבחות אל השם יתברך, ואפילו כשרדף אותו 
אבשלום בנו, וגירשו אותו מירושלים וממלכותו, גם אז עשה מזמור תהלים, וכמו 

זמור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו, ושאלו חכמינו הקדושים מ )תהלים ג'(שכתוב 
מזמור לדוד, קינה לדוד מיבעי ליה, אלא כשראה שזה בנו ולא עבד או  (ז: )ברכות

ממזר, אמר שירה להקדוש ברוך הוא, עיין שם, כי דוד המלך הסתכל תמיד על 
מוהר"ן חלק א'  )ליקוטיההרחבות ועל הטובות שהקדוש ברוך הוא עשה עמו בתוך צרותיו 
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, והבין שדייקא על ידי הצרות שעוברים עליו, יוכנע החומר שלו, ויוגדל סי' קצ"ה(
הצורה, ועל ידי זה יהיה נכלל לגמרי בהקדוש ברוך הוא, וכמו שאמר אחר כך, ה' 
מה רבו צרי, רבים קמים עלי וגו' ואתה ה' מגן בעדי כבודי ומרים ראשי וגו' אני 

שנכלל לגמרי בו יתברך, ועליו  ,כי ה' יסמכני, וכן היה שכבתי ואישנה הקיצותי
דוד מלך ישראל חי וקים, וממנו יצא משיח צדקינו, והוא לימוד  (כ"ה. )ראש השנהנאמר 

עצום לכל אדם בכל זמן, שיתחזק מאד בכל מה שעובר עליו בחיים, ויידע נאמנה 
ו, ועל שם זה  שתכלית כל הצרות רק להכניע חומריות גופו ולהגדיל צורת נשמת

נשמתו, שהוא החיות אלקות  "צורת", על שם שהם מגדילים "צרות"נקראים 
שבקרבו, וכשאדם יש לו התחזקות זאת, בוודאי יזכה להפוך כל צרותיו לישועות 

 גדולות, ויזכה לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו, אשרי לו ואשרי חלקו.
 

קשר נורא ונפלא מאד, כי הנה וקישר מוהרא"ש נ"י את ענין הנ"ל לפרשת השבוע ב
, ויש וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ ויקוצו מפני בני ישראל )שמות א'(כתיב 

, היינו כפי וכאשר יענו אותולומר שמרומז בפסוק זה גילוי הנ"ל של רביז"ל, 
, כן הוא זוכה כן ירבה וכן יפרוץהעינויים והצער ויסורין שעוברים על האדם, 

ויקוצו יל נשמתו, עד שאור השכינה מאיר עליו באור גדול מאד, להרבות ולהגד
כקוצים היו בעיניהם, כי כשאדם מתחזק מתוך כל  ,, ופירש"ימפני בני ישראל

הצרות והיסורים שעוברים עליו, ובורח תמיד אל הקדוש ברוך הוא, אזי כל הקליפות 
ם יתברך יזכינו והסטרא אחרא מתבטלים לגמרי, ואין להם שום אחיזה בו כלל, והש

להתחזק מאד באור האמונה, ונזכה להתקרב אליו יתברך מכל פרטי החיים, עדי 
 נזכה לעלות ולהכלל בו יתברך לגמרי, מעתה ועד עולם אמן ואמן.         

 


