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 ליל שבת קודש פרשת ויגש ה'תשס"א
 

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' ט"ז המדבר ממשיח בן דוד ומשיח בן 

 יוסף, עיין שם. 
 

פתח ואמר מוהרא"ש נ"י, רביז"ל אומר, )מוהרא"ש נ"י חזר 
י ְּתֵרי אּוְסָיא (שתעל נקודה אחת שתורה זו של רביז"ל(, בקיצור 

ֵליֶהם נחירי חוטם הדג שראה רבי יוחנן), ֵהם ְּבִחיַנת ְּתֵרין ְמִׁשיִחין, ֶׁשאֲ 
רּו  (ְיַׁשְעָיהּו ב):תּוב ָהַעּכּו"ם ִיְדְרׁשּו ְוִיְמְׁשכּו ֶאת ַעְצָמם ֲאֵליֶהם, ְּכמֹו ֶׁשּכָ  "ְונהֲָ

ל ֶזה ְּבִחינֹות ַעּכּכ"ם, עַ -ים" ְוֶזה: 'ְּתֵרי ְנָהרֹות ְּדסּוָרא' 'סּוָרא'ֵאָליו ָּכל ַהּגּגִי
ְכָלִלים "ָסרּו ַמֵהר ִמן ַהֶּדֶרְך", ְוֵהם נִ  (ְׁשמֹות ל"ב):ֵׁשם ֲעבֹוָדה ָזָרה, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 

ָיא, ן, ֶׁשֵהם ְּתֵרי אּוסְ ְיֵדי ֵאּלּו ְּתֵרין ְמִׁשיִחי-ִּבְׁשֵּתי אֻּמּמת: ֵעָׂשו ְוִיְׁשָמֵעאל, ְוַעל
ה '", ַעל (ֵאיָכה ד):ְּבִחיַנת  ְנָהרֹות ָיָדם ִיָּגֲאלּו ְוִיָּמְׁשכּו ּכִ -"רּוַח ַאֵּפינּו ְמִׁשיַח

 ִּסין ַעלֵרין ֲעָנִנין ִּדְמכַ ֶאְצָלם ִלְלמד ְּדַברה 'ּוְתֵרין ֻאִּמין, ֵעָׂשו ְוִיְׁשָמֵעאל, ִאּנּנן ּתְ 
יק ה ָצִריְך ַהַּצּדִ ֹוִלין ְלָהִאיר ָּתִמיד ִּבְבִחינתַ ֶׁשֶמׁש ּוִבְׁשִביל זֶ ָהַעְיניןִ, ֶׁשֵאין ְיכ

ַּגְּברּו ָהֻאִּמין ֵעָׂשו וְ  ִיְׁשָמֵעאל ַעל ֵעיָניו, ְלַבֵּטל ֶאת ְּדֵבקתּוּו, ְּכֵדי ֶׁשּלא יתְִ
יִחין, ֶׁשָּיפּוצּו ְיֵדי ְּתֵרין ְמׁשִ -ְוִיְתַּבֵּטל, ַחס ְוָׁשלֹום, ָחְכָמתֹו ְלַגְמֵרי ֲאָבל ַעל

ַקּיֵ  ֵפְך ְלֻכָּלם ָׂשָפה ְברּוָרה, ָאז יתְִ  "ְוָהָיה אֹור (ְיַׁשְעָיהּו ל):ם ַמְעְינֹוֵתיֶהם חּוָצה, ְויהֵָ
, עיין שם כל זה ַהְּלָבָנה ְּכאֹור ַהַחָּמה", ְוָאז לא ִיְצָטֵרְך ְלַבֵּטל ִמְּדֵבקּותֹו

 בדברי רביז"ל.
 

ה עיקר הצרות והיסורין שנשמות והסביר מוהרא"ש נ"י, כי הנ
ישראל סובלים בגלות, הם משני קליפות עשיו וישמעאל, 

)חיי הכלולים מכל השבעים אומות, וכמבואר בדברי רביז"ל 

שיש שבעים אמות, והם כלולים בעשיו וישמעאל,  מוהר"ן סי' ו'(
זה כלול משלשים וחמש אומות, וזה כלול משלשים וחמש 

ותן שני משיחין משיח בן יוסף אומות, ולעתיד יכבשו א
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ומשיח בן דוד וכו' עיין שם, כי התרין משיחין יכניסו גילוי 
אלקות בעולם, עד שגם כל אומות העולם ישובו אליו יתברך, 

כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרא  )צפניה ג'(בבחינת 
כלם בשם ה' לעבדו שכם אחד, והנה ידוע מהאריז"ל, 

ל דור ודור, הם בחינת משיח בן שהצדיקים אמיתיים שבכ
יוסף, כי יש כח בכל אחד מהם לגלות אור אלקותו יתברך 
בעולם, אם רק יהיה הדור ראוי לכך, והם מגלים בחינת 

, ומי שזוכה )ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' ע"ט(המשיח שלהם בעולם 
להכניס לימודם הנפלא בתוכו, הרי טועם האור של ימות 

הוא לשון מוהרנ"ת ז"ל בליקוטי תפלות המשיח, אשרי לו, וכן 
"וכבר התחיל התנוצצות המשיח מימות  )חלק ב' תפילה מ"ז(

האריז"ל וכו'" עיין שם, כי הצדיקים מגלים לכל אחד ואחד 
איך להכניע הקליפות של השבעים אומות השוכנים בקרבו, 
ואיך להתגבר על כל תאוותיו הגשמיים ולהרגיש התנוצצות 

י הזוכה להתקרב אל צדיקים קדושים אלקות, ולכן אשר
כאלו, ואשרי ואשרי מי שזוכה להתקרב אל הצדיקים 
הגדולים במעלה מאד מיחידי הדורות, כי יש צדיק שהוא 
כלול מתרין משיחין יחדיו, וכלשון רביז"ל שם בחיי מוהר"ן, 
כי הצדיק הגדול במעלה מאד יש לו הכח של התרין משיחין 

הפליג רביז"ל בנשמת בנו שלמה  ביחד, וכמו שידוע לנו כמה
אפרים ז"ל, ורימז עליו דברים עליונים מאד, כי נקרא שמו על 
שם שלמה בן דוד, ואפרים בן יוסף, שהם בחינת תרין 
משיחין הנ"ל, אבל בעוונותינו הרבים נסתלק הילד בגיל 
צעיר מאד, ולא זכינו שיתקיים בעולם, ועיקר הדבר תלוי 

ם בין נשמות ישראל אזי אפשר במדת השלום, כי כשיש שלו
לתורות הצדיקים הגדולים להתגלות בעולם, וכולם יכולים 
לשתות ממימיהם הקדושים, לא כן כשיש מחלוקת ומריבות 
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בין נשמות ישראל, על ידי זה גם באים לחלוק ולריב על 
הצדיק האמת, ואזי נתעלם ונסתלק קדושת הצדיק מן העולם, 

רי מי שזוכה לייקר ולכבד וסובלים מה שסובלים, ולכן אש
הצדיקים האמיתיים, ולגלות לימודם הנפלאה בכל העולם 
כולו, כי על ידי זה יהיה לו חלק בהתגלות המשיח והקירוב 

 הגאולה, אשרי לו ואשרי חלקו.
 

וקישר מוהרא"ש נ"י את ענין הנ"ל לפרשת השבוע בקשר 
 )בראשית מ"ד(נורא ונפלא מאד, כי הנה כתיב בתחילת הפרשה 

, שהיתה יחוד והתקרבות בין ויגש אליו יהודה ויאמר אליו בי אדני
יהודה ליוסף, שזה בחינת התגלות התרין משיחין, משיח בן 
דוד הבא משבט יהודה, ומשיח בן יוסף הבא משבט יוסף, 
וכאן היה התחלת התיקון, שהתקרבו אחד אל אחד באחדות 

לום אל ואתם עלו לש )שם(גמור, והוא המשך הכתוב הקודמת 
, שרימז להם יוסף, שעיקר הכל תלוי בשלום, ורק על ידי אביכם

זה זוכים לעלות לשלום אל אביכם שבשמים, והוא התחלת 
סוד הגאולה, שנעשה יחוד ושלום בין השבטים, וכמו שניבא 

ואתה  )יחזקאל ל"ז(על זה יחזקאל הנביא בהפטרת פרשת השבוע, 
ולבני ישראל חבריו, ולקח עץ אחד  בן אדם קח לך עץ אחד וכתב עליו ליהודה

וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים וכל בית ישראל חבריו, וקרב אותם אחד אל אחד 
שעל ידי השלום שיהיה ביניהם  לך לעץ אחד והיו לאחדים בידך וגו',

 יתגלה משיח וקץ הימין, כי עיקר הכל תלוי בשלום.
 

ואמר מוהרא"ש נ"י ,שענין השני עצים המוזכרים כאן, 
מרמזים על העצים המוזכרים בסיפורי מעשיות של רביז"ל 

, בשעה שהשני למלך, המרמז על שורש )מעשה א' מבת מלך(
נשמות ישראל, הלך לבקש את הבת מלך שנאבדה, שהיא 
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השכינה הקדושה, הלך ביער ומצא אדם נושא "עץ" גדול, 
והוא דחה אותו שבוודאי לא ימצא את מבוקשו, ולבסוף 

ו, שגם הוא נשא "עץ" גדול, וגם הוא דחה שלח אותו לאחי
אותו, ושלח אותו לשלישי, עד שעל ידו מצא את מבוקשו, 
ונתגלה איך שכל המניעות נתהפכו לו לעזר ולסיוע, וענין 
העצים שנשאו, הם בחינת העצים האלו המוזכרים בנבואת 
יחזקאל, שעל ידם סוף כל סוף יתאחדו נשמות ישראל, ויהיה 

יתגלה "עץ" החיים בעולם, ויתתקן חטא התיקון השלם, ש
)ליקוטי תורה על "עץ" הדעת טוב ורע, וכמוזכר בכתבי האריז"ל 

ששני עצים מרמזים על תיקון עץ החיים ועץ הדעת  פסוקים אלו(
טוב ורע, עיין שם, והשם יתברך יזכינו לראות בהתגלות 

  משיח צדקינו במהרה בימינו אמן ואמן. 
 

 

 
ת ויגש ה'תשס"אבוקר שבת קודש פרש  

 
בשבת קודש בבוקר, בעת קידושא רבא דיבר מוהרא"ש נ"י 
דיבורים נוראים ונפלאים מאד בסיפורי מעשיות של  רביז"ל 

 במעשה י"ב מבעל תפילה דף של"ט עיין שם.
 

ם, ְך ְּבַעְצמֹו ְלׁשָ ְּתִפָּלה ַרֲחָמנּות ָּגדֹול ֲעֵליֶהם, ְוִנְתַּיֵּׁשב ֵלילֵ -ְוָהיהָ לֹו ְלַהַּבַעל
ים, ְּתִפָּלה ּוָבא ֶאל ַהּׁשֹוְמרִ -אּוַלי ָיִׁשיב אֹוָתם ִמָּטעּוָתם, ְוָהַלְך ְלָׁשם ַהַּבַעל

ֵהם ַטּניםִ ְּבַמֲעָלה, ׁשֶ ֶׁשעֹוְמִדים ְסִביב ָהָהר, ְוַהּׁשֹוְמִרים ִמְּסָתָמא ָהיּו ֲאָנִׁשים קְ 
ַמת ים, ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ַמֲעלֹות ֵמחֲ ַרָּׁשִאים ַלֲעמד ַּבֲאִויָרא ְּדַהאי ָעְלָמא, ִּכי ֲאָנׁשִ 

יָרא עֹוָלם ְוַלֲעמד ַּבֲאוִ ַהָּממֹון ַּכַּנ"ל, ֵהם ֵאינםָ ְיכֹוִלים ְּכָלל ְלִהְתָעֵרב ִעם ְּבניֵ הָ 
ֵני ם ְלַדֵּבר ְּכָלל ִעם ּבְ ְּדַהאי ָעְלָמא, ֶׁשּלא ְיַטְּמאּו ַעְצָמן ַּכַּנ"ל, ְולא ָהיּו יכָֹוִלי

ּו חּוץ ֹוְמִרים ֶׁשָעְמדְיַטְּמאּו אֹוָתם ְּבֶהֶבל ִּפיֶהם (ַעל ֵּכן ְּבַוַּדאי ַהּׁש ָהעֹוָלם, ֶׁשּלא



 - 5 - 

5 

"ל, יהָ ָלֶהם ַהּצּורֹות ַהּנַ ָלִעיר, ָהיּו ְקַטּניםִ ְּבַמֲעָלה ַּכַּנ"ל), ַאְך ַּגם ַהּׁשֹוְמִרים הָ 
ָנה ֶאְצָלם ָהיהָ ִעַּקר ָהֱאמּוְוָהיּו ְמַחְּבִקים ּוְמַנְּׁשִקים אֹוָתם ְּבָכל ַּפַעם, ִּכי ַּגם 

 ַהָּממֹון ַּכַּנ"ל. 
 

 ּמּמ ֵמַהַּתְכִלית:ְּתִפָּלה ַהַּנ"ל ֵאֶצל ׁשֹוֵמר ֶאָחד, ְוִהְתִחיל ְלַדֵּבר עִ -ּוָבא ַהַּבַעל
ִבים ְוכּו', ּתֹוָרה ּוְתִפָּלה ּוַמֲעִׂשים טֹו-ַּבֲאֶׁשר ֶׁשִעַּקר ַהַּתְכִלית הּוא ַרק ֲעבֹוַדת ה'

ְּכָלל ַהּׁשֹוֵמר  מֹון הּוא ְׁשטּות ְוֵאינֹו ַּתְכִלית ְּכָלל ְוכּו', ְולא ָׁשַמע ֵאָליוְוַהּמָ 
ֵכן ַרק ַהָּממֹון ַּכַּנ"ל, וְ  ַהַּנ"ל, ִּכי ְּכָבר ִנְׁשַקע ֶאְצָלם ִמָּיִמים ַרִּבים, ֶׁשִעָּקר הּוא

ֵּכן, -ַּגם ֵּכן ַּכַּנ"ל ְולא ָׁשַמע ֵאָליו-ְּתִפָּלה ְלׁשֹוֵמר ֵׁשִני ְוִדֵּבר עִּמּמ ַּגם-ָהַלְך ַהַּבַעל
ְּתִפָּלה -ַּבַעלְולא ָׁשְמעּו ֵאָליו ְּכָלל, ְוִיֵּׁשב ַעְצמֹו הַ -ְוֵכן ָהַלְך ֶאל ָּכל ַהּׁשֹוְמִרים

ָאה, ם, ָהיהָ ֶאְצָלם ְּפִליְוִנְכַנס ְלתֹוְך ָהִעיר, ֶׁשָהְיָתה ַעל ָהָהר ַּכַּנ"ל, ְּכֶׁשָּבא ְלׁשָ 
ם ָדם ִלָּכֵנס ֶאְצלָ אתֹוֹו: ֵאיְך ִנְכַנְסָּת ְלָכאן ִּכי לא ָהיהָ ֶאְפָׁשר ְלׁשּום ָא ְוָׁשֲאלּו

ֶיה ֵאיְך ׁשֶ  ַנְסִּתי, יהְִ  ֹוֲאִליםִּיְהֶיה, ָמה ַאֶּתם ׁשַּכַּנ"ל ֵהִׁשיב ָלֶהם: ֵמַאַחר ֶׁשְּכָבר נכְִ
ָׁשַמע  ַּתְכִלית ְוכּו' ַּכַּנ"ל, ְולאְּתִפָּלה ְלַדֵּבר ִעם ֶאָחד ֵמהַ -ַעל ֶזה? ְוִהְתִחיל ַהַּבַעל

ָבר ּוָתם ַהַּנ"ל, ְוָהיהָ ַהּדָ ֵאָליו ְּכָלל, ְוֵכן ַהֵּׁשניִ ְוֵכן ֻּכָּלם, ִּכי ְּכָבר ִנְׁשְקעּו ְּבָטע
ֶּלה ֵליֶהם ַּכְּדָבִרים ָהאֵ ָּתמּוַּה ֵּבין ַאְנֵׁשי ָהִעיר, ַעל ֶׁשָּבא ָאָדם ֶאְצָלם ּוְמַדֵּבר אֲ 

ָבר ְּתִפָּלה, ִּכי ּכְ -ַּבַעלמּוָנָתם, ְוִהְרִּגיׁשּו ְּבַעְצָמן, אּוַלי ָהָאָדם ַהֶּזה הּוא הַ ֵהֶפְך אֱ 
ם ַהָּדָבר ֶׁשל ְּתִפָּלה ָּכֶזה ָּבעֹוָלם, ִּכי ְּכָבר ִנְתַּפְרסֵ -ִנְׁשַמע ֶאְצָלם, ֶׁשֵּיׁש ַּבַעל

) ְּתִפָּלה-לֹו ָּבעֹוָלם (ֶּדער ְפרּוֶמר ַּבעַ ְּתִפָּלה ָּבעֹוָלם ַּכַּנ"ל, ְוָהיּו קֹוִרין אֹות-ַהַּבַעל
 ְפסֹו, ִּכי ָהיהָ[בעל תפילה וחסיד ירא], ַאְך לא ָהיהָ ֶאְפָׁשר ָלֶהם ְלַהִּכירֹו ּוְלתָ 

ניִ ֹוֵחר, ְוֵאֶצל ֶזה ְּכעָ ְמַׁשֶּנה ַעְצמֹו ֵאֶצל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵאֶצל ֶזה ָהָיה ִנְדֶמה ְּכס
  .ף ִנְמָלט ִמָּׁשםְוכּו' ַּכַּנ"ל, ְוֵתכֶ 

 
ְוָהָיה לֹו "ש נ"י, רביז"ל ממשיך לספר, מוהראפתח ואמר 

כי הצדיק האמת הוא רחמן   ְּתִפָּלה ַרֲחָמנּות ָּגדֹול ֲעֵליֶהם,-ְלַהַּבַעל
אמיתי שרוצה להציל כל נשמות ישראל ולהוציא אותם 

)ליקוטי כי מרחמם ינהגם  )ישעיה מ"ט(מעוונותיהם, וכמו שכתוב 

 .ר"ן חלק ב' סי' ז'(מוה
 

-ַעלָתם, ְוָהַלְך ְלָׁשם ַהּבַ ְוִנְתַּיֵּׁשב ֵליֵלְך ְּבַעְצמֹו ְלָׁשם, אּוַלי ָיִׁשיב אֹוָתם ִמָּטעּו
 ְמִרים ִמְּסָתָמא ָהיּוְּתִפָּלה ּוָבא ֶאל ַהּׁשֹוְמִרים, ֶׁשעֹוְמִדים ְסִביב ָהָהר, ְוַהּׁשֹו

ם, א, ִּכי ֲאָנִׁשיַרָּׁשִאים ַלֲעמד ַּבֲאִויָרא ְּדַהאי ָעְלמָ  ֲאָנִׁשים ְקַטּניםִ ְּבַמֲעָלה, ֶׁשֵהם
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 ם ְּבניֵם ְּכָלל ְלִהְתָעֵרב עִ ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ַמֲעלֹות ֵמֲחַמת ַהָּממֹון ַּכַּנ"ל, ֵהם ֵאיָנם ְיכֹוִלי
יּו ן ַּכַּנ"ל, ְולא הָ ָהעֹוָלם ְוַלֲעמד ַּבֲאִויָרא ְּדַהאי ָעְלָמא, ֶׁשּלא ְיַטְּמאּו ַעְצמָ 
ן ֶהֶבל ִּפיֶהם (ַעל ּכֵ ָיכֹוִלים ְלַדֵּבר ְּכָלל ִעם ְּבֵני ָהעֹוָלם, ֶׁשּלא ְיַטְּמאּו אֹוָתם ּבְ 

כי זהו  ָלה ַּכַּנ"ל),ְּבַוַּדאי ַהּׁשֹוְמִרים ֶׁשָעְמדּו חּוץ ָלִעיר, ָהיּו ְקַטּניםִ ְּבַמעֲ 
עוצם הגאוותנות של אנשי המדינה של עשירות, שהם כל כך 

בתאווה זו של ממון עד שלא יכולים לגור ביחד עם שקועים 
אנשים אחרים ולדבר עמם, פן יטמאו מהם, וכמו שרואים 
בחוש שיש עשירים שאינם רוצים לדבר כלל עם אנשים 
פשוטים, ומכל שכן לא עם עניים ואביונים, ובוחרים לעצמם 
שכונה נפרדת לגור שם, ומעמידים סביבם שומרים ומזכירים 

 ליהם אנשי העולם.שלא יוגשו א
 

ם ְּבָכל ים ּוְמַנְּׁשִקים אֹותָ ַאְך ַּגם ַהּׁשֹוְמִרים ָהיהָ ָלֶהם ַהּצּורֹות ַהַּנ"ל, ְוָהיּו ְמַחְּבקִ 
, כי יש אנשים ַּפַעם, ִּכי ַּגם ֶאְצָלם ָהיהָ ִעַּקר ָהֱאמּונהָ ַהָּממֹון ַּכַּנ"ל

 שנופלים כל כך בקטנות המוחין, עד שעושים ישות ומציאות
מבעלי הממון, ונושקים ומכבדים את התמונות שלהם, וכמו 
שגם זאת רואים בחוש אצל עניים להולכים לקבץ נדבות 
מאחינו בני ישראל, שמחזיקים בכיסם התמונות של 
העשירים, ונושקים אותם, ואומרים עליהם "ישתבח שמו", 
כאילו הממון והכסף תלוי בידם, מה שבאמת הכל תלוי רק 

לי הכסף ולי הזהב נאם  )חגי ב'(בד, וכמו שכתוב בידו יתברל ל
  ה'.
 

 ּמּמ ֵמַהַּתְכִלית:ְּתִפָּלה ַהַּנ"ל ֵאֶצל ׁשֹוֵמר ֶאָחד, ְוִהְתִחיל ְלַדֵּבר עִ -ּוָבא ַהַּבַעל
ִבים ְוכּו', ּתֹוָרה ּוְתִפָּלה ּוַמֲעִׂשים טֹו-ַּבֲאֶׁשר ֶׁשִעַּקר ַהַּתְכִלית הּוא ַרק ֲעבֹוַדת ה'

ָלל ַהּׁשֹוֵמר ן הּוא ְׁשטּות ְוֵאינֹו ַּתְכִלית ְּכָלל ְוכּו', ְולא ָׁשַמע ֵאָליו ּכְ ְוַהָּממֹו
ים ַרִּבים, ֶׁשִעָּקר הּוא כי  ַרק ַהָּממֹון ַּכַּנ"ל, ַהַּנ"ל, ִּכי ְּכָבר ִנְׁשַקע ֶאְצָלם ִמּימִָ

מי שנשקע בתאווה זו של כסף, אי אפשר לדבר עמו כלל 
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קשה ביותר, כי אף על פי שעיקר מעבודת ה', והוא תאווה 
)ליקוטי מוהר"ן חלק א' היצר הרע הוא על עריין שהוא תאוות ניאוף 

)ליקוטי , וגם תאוות אכילה ושתיה נקראים ראשי התאוות סי' ב'(

, אף על פי כן יכולים להוציא את מי שנפל מוהר"ן חלק א' סי' ס"ב(
פל לתוכם על ידי דיבורי אמונה ויראת שמים, אבל מי שנ

לתוך תאוות ממון, אי אפשר לדבר עמו כלל, כי אין 
הדיבורים נכנסים לאזניו כלל, ואין לו זמן לשמוע אותם, כי 

)ליקוטי הלכות צריך לעשות כסף, ולכן תאווה זו קשה מכולם 

, וצריך הבעל תפילה שהוא הצדיק האמת יגיעה קידושין הלכה ג'(
ויראת  רבה ועצומה להכניס בהם איזה דיבור של אמונה

 שמים, ולעורר אותם משינתם.
 

-ָליו ַּגםֵּכן ַּכַּנ"ל ְולא ָׁשַמע אֵ -ְּתִפָּלה ְלׁשֹוֵמר ֵׁשִני ְוִדֵּבר עִּמּמ ַּגם-ְוֵכן ָהַלְך ַהַּבַעל
ה ְּתִפּלָ - ַהַּבַעלְולא ָׁשְמעּו ֵאָליו ְּכָלל, ְוִיֵּׁשב ַעְצמֹו-ֵּכן, ְוֵכן ָהַלְך ֶאל ָּכל ַהּׁשֹוְמִרים

ה, , ָהיהָ ֶאְצָלם ְּפִליָאַנס ְלתֹוְך ָהִעיר, ֶׁשָהְיָתה ַעל ָהָהר ַּכַּנ"ל, ְּכֶׁשָּבא ְלָׁשםְוִנכְ 
ָלם ּום ָאָדם ִלָּכֵנס ֶאצְ ְוָׁשֲאלּו אתֹוֹו: ֵאיְך ִנְכַנְסָּת ְלָכאן? ִּכי לא ָהָיה ֶאְפָׁשר ְלׁש

ֶי ַנְסִּתי, יהְִ  ֹוֲאִליםה ֵאיְך ֶׁשִּיְהֶיה, ָמה ַאֶּתם ׁשַּכַּנ"ל ֵהִׁשיב ָלֶהם: ֵמַאַחר ֶׁשְּכָבר נכְִ
כי מי שעוסק בתפילה הוא מגיע לכל מקום ואין אף  ַעל ֶזה?

אחד יכול לעמוד על דעתו כלל, כי כל ההנהגה שלו הוא 
למעלה מן הטבע לגמרי, כי הטבע מחייב כך ותפילה משנה 

 . )ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' ז(את הטבע 
 

, ְולא ָׁשַמע ֵאָליו ְּתִפָּלה ְלַדֵּבר ִעם ֶאָחד ֵמַהַּתְכִלית ְוכּו' ַּכַּנ"ל-ְוִהְתִחיל ַהַּבַעל
מּוַּה ַּנ"ל, ְוָהָיה ַהָּדָבר ּתָ ְּכָלל, ְוֵכן ַהֵּׁשניִ ְוֵכן ֻּכָּלם, ִּכי ְּכָבר ִנְׁשְקעּו ְּבָטעּוָתם הַ 
ֶפְך ם ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה הֵ ֵּבין ַאְנֵׁשי ָהִעיר, ַעל ֶׁשָּבא ָאָדם ֶאְצָלם ּוְמַדֵּבר ֲאֵליהֶ 
 ְׁשַמעְּתִפָּלה, ִּכי ְּכָבר נִ -לֱאמּוָנָתם, ְוִהְרִּגיׁשּו ְּבַעְצָמן, אּוַלי ָהָאָדם ַהֶּזה הּוא ַהַּבעַ 

ה ְּתִפּלָ -ָבר ֶׁשל ַהַּבַעלְּתִפָּלה ָּכֶזה ָּבעֹוָלם, ִּכי ְּכָבר ִנְתַּפְרֵסם ַהּדָ -ֶאְצָלם, ֶׁשֵּיׁש ַּבַעל
 ְּתִפָּלה) [בעל תפילה-ם ַּכַּנ"ל, ְוָהיּו קֹוִרין אֹותֹו ָּבעֹוָלם (ֶּדער ְפרּוֶמר ַּבַעלָּבעֹולָ 

מֹו ָיה ְמַׁשֶּנה ַעצְ וחסיד ירא], ַאְך לא ָהָיה ֶאְפָׁשר ָלֶהם ְלַהִּכירֹו ּוְלָתְפסֹו, ִּכי הָ 
, ה ְּכָעִני ְוכּו' ַּכַּנ"לֵאֶצל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵאֶצל ֶזה ָהָיה ִנְדֶמה ְּכסֹוֵחר, ְוֵאֶצל ֶז
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כי הבעל תפילה שהוא הצדיק, נמשל לדג  ְוֵתֶכף ִנְמָלט ִמָּׁשם,
ששט תחת המים, ואי אפשר לתופסו כלל, ובכל פעם הוא 
בא בלבושים אחרים אל בני אדם לדבר עמהם מן התכלית 
הנצחי, אבל הכל בהצנע ובשקט גדול, עד שאי אפשר 

וחר, ולאחד נדמה כעני, להכירו כלל, כי לאחד נדמה כס
וכולם חושבים שהוא החבר שלהם, ובדרך זה הוא מכניס 
בהם אמונה ויראת שמים, אבל מיד נמלט מהם ואינם יכולים 
לעמוד על דעתו כלל, כי הוא גר בעולם אחרת לגמרי, וראשו 
ורובו משוטט תמיד בהשגות אלקות, ואין לבני אדם תפיסה 

 בו כלל.
 

ענינו של רביז"ל הוא רק תפלה,  ואמר מוהרא"ש נ"י, שכל
שכל עסקו  )ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סי' צ"ג(וכמו שאמר רביז"ל בפירוש 

הוא תפילה, ועל כן מזלזלים בו בני אדם, כי על תפילה נאמר 
אלו דברים שעומדים ברומו של עולם ובני אדם  )ברכות ו:(

מזלזלים בהם, ומחמת שרביז"ל מרבה לדבר תמיד מתפילה, 
מזהיר מאד כל אנשיו להרבות בתפילה והתבודדות והיה 

ושיחה בינם לבין קונם, לכן בני אדם מזלזלים בו, אבל מי 
שזוכה לציית את רביז"ל באמת, נפתח לפניו עולם אחרת 
לגמרי, וזוכה לעסוק בתפילה והתבודדות בקביעות עצומה, 

 ומרגיש בה מתיקות ודביקות נפלאה, אשרי לו.   
 

"י, שבשעה שראו אנ"ש את ספר "ליקוטי וסיפר מוהרא"ש נ
תפלות" שכתב מוהרנ"ת ז"ל, נתפעלו מאד, וענו ואמרו לו, 
"אתם בוודאי ראויים להיות הבעל תפילה", ענה ואמר להם 
מוהרנ"ת ז"ל, "הבעל תפלה הוא רביז"ל, ואם אני מאנשי 
המלך, אני המליץ, כי אני יכול ללמד זכות על הכי גרוע 
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ליו כמה בויגן )גליונות( של לימודי שבישראל, ולכתוב ע
זכות", והסביר מוהרא"ש נ"י, שבאמת המליץ קשור מאד עם 

 )ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' רפ"ב(הבעל תפילה, כי מובא בדברי רביז"ל 
שחזן ובעל תפילה אמיתי נקרא מי שיכול להתפלל עם כל 
הנקודות טובות של כל ישראל ביחד, ולדונם לכף זכות, עיין 

ולכן מי שממליץ זכות על כל אחד מישראל בוודאי  שם,
 קשור מאד עם הבעל תפילה, ושניהם בחינה אחת ממש. 

 
ואמר מוהרא"ש נ"י, שכל הענין של רביז"ל הוא רק תורה 
ותפילה ועבודת השם יתברך, ואין הכסף עושה רושם אצלו 
כלל, ופעם באו סוחרים אל יריד בעיר ברסלב, והיה דרכם 

זה יריד, נכנסו אל הצדיק שבאותו עיר עם שבבואם על אי
קוויטל ופדיון, שיברך אותם בהצלחה, כי היו חזקים באמונת 
חכמים, ואז בסמוך נכנס רביז"ל לגור בעיר ברסלב, והם 
נכנסו לרביז"ל, ורביז"ל היה באמצע שיחה קדושה עם אנ"ש 
מּו הקוויטל עם הפדיון על השולחן  מהתכלית הנצחי, והם שָׁ

ם לב אליהם כלל, ובכל פעם לפני רבי ז"ל, ורביז"ל לא שָׁ
דחקו את הכסף יותר קרוב אל רביז"ל, אבל רביז"ל לא 
הפסיק שיחתו הקדושה כלל, ומחמת שבערו להם מאד 
לצאת אל היריד, לכן עזבו את הפדיון על השולחן ויצאו, 
אבל בין כך פירסמו בכל היריד שנכנס לכאן צדיק מיוחד, 

שוב אצלו כלל, ואז נתפרסם ענין שאין הכסף והממון ח
רביז"ל מאד, ולכן אשרי מי שמקורב אל רביז"ל באמת ועוסק 
תמיד בתפילה והתבודדות, ואינו עושה ישות ומציאות מן 
הכסף כלל, והשם יתברך יזכינו להיות מקורבים אל רביז"ל 
באמת, עדי נזכה לחזור בתשובה שלימה לפניו יתברך, 

 תה ועד עולם אמן ואמן. ולהכלל בו יתברך לגמרי מע
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 סעודה שלישית פרשת ויגש ה'תשס"א
 

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' נ"ג המדבר מהדעת ומכח ההולדה, עיין 

 שם.
 

ֵה"א, ִעַּקר הֹוָלָדה ָּתלּוי ּבְ , פתח ואמר מוהרא"ש נ"י, רביז"ל אומר
עּו , ַעד ֶׁשִהִּגי"ֵהא ָלֶכם ֶזַרע" ְוַאְבָרָהם ְוָׂשָרה לא הֹוִלידּו (ְּבֵראִׁשית מ"ז):ִּבְבִחינתַ 

"ַוֵּיַדע ָאָדם"  (ָׁשם ד):ְיֵדי ַהַּדַעת, ִּבְבִחינתַ -ַלֵה"א ַהּזאת, ִּכי ִעַּקר הֹוָלָדה ַעל
ֹו, ֵּמׁש ְּבַדְעּתְוִעַּקר ַהַּדַעת, ַהְינְ ֶׁשִּיְׁשּתַ  (ַסְנֶהְדִרין ס"ח:)ֹוִליד' ְוכּו', 'ְוָקָטן ֵאינֹו מ

ן ָּקטָ ׁש ַּדַעת, ֲאָבל ֵאֶצל הַ ַהְינּו ֶׁשּיֹוִציא ֶאת ִׂשְכלֹו ִמּכַח ֶאל ַהּפַעל, ִּכי ַּגם ְלָקָטן יֵ 
ּכַח ְעּתֹו, ְולא הֹוִציא אֹותֹו מִ ֲעַדיןִ ַהַּדַעת ְּבכַח ְולא ְּבפַעל, ִּכי לא ִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבדַ 

 ֶאל ַהּפַעל, ְוִהִּׂשיג ֶאל ַהּפַעל ּוִמי ֶׁשהּוא ָׁשֵלם ְּבַדְעּתֹו, ֶׁשהֹוִציא אֹותֹו ִמּכחַ 
ַזי הּוא ָקרֹוב ְלַדַעת ְּבַדְעּתֹו ַמה ֶּׁשֶאְפָׁשר ְלַדַעת ָהָאָדם ְלַהִּׂשיג ְּבַדְעּתֹו אֲ 

ָּבַרְך, ֶאָּלא ִחּלּלק ֵּבין ַּדַעת ָהָאָדם ְלַדַעת ַהֵּׁשם יתְִ  הּוא, ְוֵאין-ָּברּוךְ -ַהָּקדֹוׁש
ַנת ֵה"א, ְתָּבַרְך, ֶׁשִהיא ְּבִחיֲחִמָּׁשה ְּדָבִרים ּכַּמּמָבא ְוָאז ַּדְעּתֹו יֹונקֵ ִמַּדַעת ַהֵּׁשם יִ 

 ְוָאז מֹוִליד: 
 

ֵסק ְיֵדי ֵעֶסק ֶׁשעֹו -ר ֶאָּלא ַעלּוְלַהְׁשִלים ֶאת ַּדְעּתֹו, ֶׁשְּיֵהא ָׁשֵלם ְּבַדַעת, ִאי ֶאְפׁשָ 
י ֵהם ֶזה ִנְׁשָלם ַּדְעּתֹו ּכִ -ְיֵדי-ִעם ְּבניֵ ָאָדם ְלָקְרָבם ַלֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ַעל
ִמיִדים , ּוִבְׁשִביל ֶזה ַּתלְ (ַמּכֹות י)ְמַחְּדִדין ַּדְעּתֹו, ִּבְבִחינתֹו 'ּוִמַּתְלִמיַדי יֹוֵתר ִמֻּכָּלן' 

ָדה: , ִּכי ַעל ָיָדם ָּבא ַההֹולָ ָּפסּוק ְוִׁשַּנְנָּתם ְלָבֶניָך)-(ִסְפִרי ָּפָרַׁשת ָוֶאְתַחַנן ַעלָרִאים ָּבניםִ ִנקְ 
ּו ֶזה ִהְׁשִלימ-ְיֵדי-, ִּכי ַעלּוִבְׁשִביל ֶזה ַאְבָרָהם ְוָׂשָרה ָטְרחּו ֶאת ַעְצָמן ְלַגֵּיר ֵּגִרים

ְיֵדי -ָבניםִ ִּכי ַעלאת, ַהְינּו ְלַדַעת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ְוזכָּו לְ ַּדְעָּתם, ְוִנְתָקְרבּו ַלֵה"א ַהּז
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ֵלם ם': ֲאָבל ִמי ֶׁשֵאין ׁשָ ֵּגִרים ִנְתַּגֵּדל ַּדְעָּתם, ִּבְבִחינתַ 'ּוִמַּתְלִמיַדי יֹוֵתר ִמֻּכּלָ 
ינתַ ָּבַרְך, ֶׁשהּוא ְּבחִ ם ִיתְ ְּבַדְעּתֹו, ְוהּוא ָרחֹוק ִמַּדַעת ָהָאָדם, ָּכל ֶׁשֵּכן ִמַּדַעת ַהּׁשֵ 

ן, ְמַיְּגִעים ֶאת ַעְצמָ  ֵה"א, ַוֲאַזי הּוא ָקָטן ְוֵאין מֹוִליד: ְוֶזה ַהַּטַעם ֶׁשַהַּצִּדיִקים
ָּבַרְך ֵאין זֶ  ֹוָדם, ה ְּכֵדי ְלַהְרּבֹות ְּכבְורֹוְדִפים ַאַחר ְּבניֵ ָאָדם ְלָקְרָבם ַלֲעבֹוָדתֹו יתְִ

יֹוֵתר ִמֻּכָּלם':  ֵדי ְלַהְׁשִלים ַּדְעָּתם, ִּבְבִחינֹות 'ּוִמַּתְלִמיַדיַחס ְוָׁשלֹום, ֶאָּלא ּכְ 
 ַדַעתְּבַדַעת, ּוְקרֹוִבים לְ  ּוִבְׁשִביל ֶזה ְּבַיד ַהַּצִּדיִקים ִלְפקד ֲעָקרֹות, ִּכי ֵהם ְׁשֵלִמים
ָּׁשה ְּדָבִרים ַּכַּנ"ל ַוֲחמִ ה ֶעְליֹון ְוֵאין ֵּבין ַּדְעָּתם ְלַדַעת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֶאָּלא ֲחִמּׁשָ 

 ה:ְּדָבִרים, ִהיא ִהיא ַּדַעת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֶׁשִּמָּׁשם ַההֹוָלדָ 
 

ה, ָּׁשה ָנָאה, ְוִדירָ 'ְׁשלָׁשה ְּדָבִרים ַמְרִחיִבין ַּדְעּתֹו ֶׁשל ָאָדם, אִ  (ְּבָרכֹות נ"ז:):ְוֶזה 
ֶוה, ֶּמֶזג ַהּׁשָ ם ִאָּׁשה ֶׁשְּיֵהא לֹו חֶמר ְמֻמּזגָ ּבַ ְוֵכִלים' ִאָּׁשה, ַהְינּו ַהחֶמר ְמֻכֶּנה ְּבׁשֵ 

'ֲחָבל  (ַׁשָּבת ל"א:):ַּמֲאָמר ֶׁשְּיֵהא ָראּוי ְלַקֵּבל ֵׂשֶכל: ְוִדיָרה ָנָאה, ַהְינּו ַהִּיְרָאה, ּכַ 
(ָאבֹות  קֹוֶדֶמת ְלָחְכָמתֹו ַעל ָמאן ְּדֵלית ֵלּה ַּדְרָתא', ִּכי ָצִריְך ֶׁשְּיֵהא ִיְרַאת ֶחְטאֹו

ֲהָכנֹות,  ֶׁשֵּיׁש לֹו ָּכל ֵאּלּלְוֵכִלים, ַהְינּו ַּתְלִמיִדים ֲהגּוִנים ֶׁשְּיַקְּבלּו ִמֶּמּנּנ ּוכְ  ֶּפֶרק ג)
ָּדֵענּו ִּנְבָּדל ַמָּדעֹו ִמן מַ ָיכֹול ָלבֹוא ִלְׁשֵלמּות ַהַּדַעת: ְוֵאּלּל ֵהן ֲחִמָּׁשה ְּדָבִרים ׁשֶ 

ֹוֵדַע עֹו: ַהֵּׁשִני, יָהֶאָחד יֹוֵדַע ְיִדיעֹות ַרּבֹות, ְוֵאין ִרּבּוי ְּבַמּדָ  ָהִראׁשֹון, ֶׁשְּבַמָּדעֹו
יף עֹו ַמּקִ ַהְּׁשִליִׁשי, ֶׁשַּמּדָ ַהְּדָבִרים קֶדם ִהָּמְצָאם, ֲאפִּלּל ְּכֶׁשֵאין ָלֶהם ֲהָויהָ ְּכָלל: וְ 

ַע ֶׁשּיֹודֵ י ִּביִדיָעתֹו ְוֵאין ִׁשּנּני ּכְ ְּדָבִרים ֶׁשֵאין ָלֶהם ַּתְכִלית: ְוַהְרִביִעי, ֶׁשֵאין ִׁשּנּנ
ִציא ַהָּדָבר ָּכְך ָׁשב ּפַעל: ְוַהֲחִמיִׁשי ֶׁשְּיִדיָעתֹו ֵאין מֹו-ַהָּדָבר ְּבכַח, ְוַאַחר

 , עד כאן לשון רביז"ל.ֵמֶאְפָׁשרתּוּו:
   

והסביר מוהרא"ש נ"י, כי הנה רביז"ל מגלה לנו כאן סוד 
ת להולדה, וכמו שמובא בספר האות ה"א, ולמה היא מסוגל

ה"א הנעשה מכסף מסוגל לפריה  )אות בנים חלק שני אות ח'(המדות 
ורביה, היינו שהאשה ישא אצלה ה"א הנעשה מכסף, כי 
האות ה"א מורה על שלימות הדעת, ועל ידי הדעת בא 
ההולדה, כי קטן אינו מוליד, מחמת שעדיין אין בו דעת, אבל 

דה, כי מן הדעת בא השפע, מיד שיש דעת, יש כח ההול
 )נדרים מ"א.(והדעת כולל הכל, וכמו שאמרו חכמינו הקדושים 

דעת קנית מה חסרת, דעת חסרת מה קנית, דדא ביה כולא 
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ביה, דלא דא ביה מה ביה, כי הכל תלוי בדעת, ואם אדם יש 
לו דעת, יש לו הכל, ולכן מצינו אצל נשי יעקב שהולידו 

א בשמן, חוץ מרחל שלא היתה ילדים, מחמת שהיתה אות ה"
ה"א בשמה, ולבסוף לקחה ה"א אחת מבלהה שפחתה, כי 

)כמובא כל זה בכתבי האריז"ל בבלהה יש שני ההי"ן, ואחר כך הולידה 

, וכן מביא האלשיך הקדוש על הפסוק שער הפסוקים פרשת ויצא(
שם אחת חנה ושם השנית פנינה, למה כתיב אחת  )שמואל א' א'(

ה"א הידיעה, אלא לומר שעדיין לא קיבלה אחת עם הולא 
חנה כח ההולדה מן הה"א שבשמה, ומחמת זה לא הולידה, 
עיין שם, ולכן כל מה שאדם עוסק בהגדלת דעתו ושכלו, הרי 
נשלם אצלו סגולת האות ה"א, ונכנס בו כח ההולדה, וזוכה 

 להקים תולדות בעולם.  
 

הוא על  ומגלה לנו רביז"ל, שעיקר הדרך שמשלימין הדעת
ידי שמדברים עם בני אדם, ומקרבים אותם לעבודת השם 

מתלמידי יותר מכולם,  )מכות י.(יתברך, כי על זה נאמר 
שדייקא מן התלמידים זוכין לחדד ולהשלים הדעת, וכל עיקר 
טרחתו של אברהם ושרה לגייר גרים ולקרב בני אדם תחת 

כו כנפי השכינה, היתה כדי להשלים דעתם, ועל ידי זה ז
להולדה, כי אחר כך ניתוסף ה"א בשמם, ומאברם נעשה 
אברהם, ומשרי נעשה שרה, ואז הולידו, כי דייקא על ידי 
שמדברים עם בני אדם, ושומעים את השאלות שלהם, 
ומתייגעים למצוא עצה ותרופה להם, על ידי זה נתחדד 
הדעת, והאדם מתחכם, שזהו ענין ריבוי ספרי השאלות 

ם מחכמי ישראל, כי כשזה שואל וזה ותשובות שיש בעול
, ובפרט )ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' ס"א(משיב, אז  נתרבה הדעת 

כששואלין שאלות בעבודת השם יתברך, ואיך להחזיק 
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מעמד בכל מה שעובר על האדם בחיים, והצדיק מוריד עצמו 
אל הדעת הפשוט של כל אחד ואחד, ואל הירידות שלו, לתת 

ידי זה נתרבה אצלו הדעת מאד, ונמשך לו עצות לנפשו, על 
השפע, ופעם שאלו את הרב מטשעריהן ז"ל, למה לא עשה 
ספר של שאלות ותשובות כמו כל הגדולים אשר בארץ, כי 
היה גאון עצום מאד, וענה ואמר, אני עשיתי ספר שו"ת מן 
השמים... כי על ידי הספרים הקדושים שלו, שליקט וקיבץ 

"ת ז"ל עצות לעבודת השם יתברך, מכל ספרי רביז"ל ומוהרנ
וסידרם לפי סדר האל"ף בי"ת )ליקוטי עצות המשולש ועוד(, 
נעשו ספריו כמו אוצרות של שו"ת מן השמים, ואשרי ההוגה 

 בהם.
 

וקישר מוהרא"ש את ענין הנ"ל לפרשת השבוע בקשר נורא 
ונפלא מאד, כי הנה בפרשת השבוע כתיב הפסוק הנ"ל 

, כי יוסף הצדיק זכה "הא לכם זרע" מ"ז( )בראשיתשמביא רביז"ל 
להגיע אל שלימות הדעת, עד שאפילו פרעה הכיר את גודל 

אחרי הודיע אלהים אותך כל זאת אין  )שם מ"א(דעתו, ואמר 
נבון וחכם כמוך, כי עיקר הדעת הוא רק להכיר את הקדוש 

אתה הראת לדעת כי הוי"ה  )דברים ד'(ברוך הוא, וכמו שכתוב 
ם אין עוד מלבדו, ועל ידי הדעת הזאת, נעשה הוא האלהי

ויוסף הוא השליט הוא  )שם מ"ב(שליט בעולם, וכמו שכתוב 
המשביר לכל עם הארץ, כי מי שמשלים את דעתו באמת, 
כולם מתבטלים מלפניו, ובאים אלו לקבל השפע, ולכן 
כשבאו מצרים ליוסף לשבר ממנו בר להחיות נפשם, גילה 

, שאין עוד מלבדו יתברך, ועל ידי ופירסם להם הדעת האמת
זה החיה אותם, וכולם נתבטלו אליו, עד שמסרו כל כספם 

קנה אותנו ואת אדמתינו  )שם מ"ז(וקנינם וגם גופם אליו, וכמו שכתוב 
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, שהכניס הא לכם זרע וגו', ואז אמר להם פסוק הנ"ל בלחם וגו'
בהם דעת האמת להכיר את הקדוש ברוך הוא, שרק זה נקרא 

 באמת, ובדרך זה היה לעם ישראל קיום ביניהם.   דעת
 

אלה תולדות השמים והארץ בהבראם, ודרשו  )בראשית ב'(וזהו 
אל תקרי בהבראם אלא בה"א  )מנחות כ"ט:(חכמינו הקדושים 

בראם, כי עיקר תולדות השמים והארץ, וכל השפע שלהם, 
תלויים בה"א הדעת, וכשיש דעת, יש הכל, וכן דרשו חכמינו 

בהבראם, באברהם בראם,  )בראשית רבה פרשה י"ב סי' ט'(קדושים ה
היינו הה"א של אברהם, כי על ידי אברהם אבינו נתפרסם 
שמו של הקדוש ברוך הוא בשמים ובארץ שזהו עיקר הדעת, 

ה' אלהי השמים,  )בראשית כ"ד פסוק ז'(וכמו שפירש"י על הפסוק 
שלא היו שעד אברהם היה הקדוש ברוך הוא אלהי השמים, 

באי עולם מכירים בו, אבל משבא אברהם נעשה אלהי 
השמים ואלהי הארץ, כי אברהם אבינו הכניס הדעת בעולם, 
וגילה ופירסם שמו של הקדוש ברוך הוא לכולם, ועל ידי זה 
השלים תחת כוונת הבריאה, וכאילו נברא מחדש, והשם 
יתברך יזכינו לעסוק תמיד בהגדלת הדעת, להכיר את 

)ישעיה ברוך הוא באמת, עד יתקיים בנו מקרא שכתוב הקדוש 

כי מלאה הארץ דיעה את ה' כמים לים מכסים, במהרה  י"א(
 בימינו אמן ואמן.


