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 פרשת זאת הברכה
 ה'תשס"ז הילולא דרביז"ל ב' דחול המועד סוכות

 
בסעודה הילולא דרביז"ל, ב' דחול המועד סוכות, אושפיזא דמשה רבינו, דיבר 
מוהרא"ש נ"י דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי הפסוק, וזאת הברכה אשר 

 בירך משה וגו' , עיין שם.
 

וזאת הברכה אשר בירך משה איש , "ג()דברים לפתח ואמר מוהרא"ש נ"י, כתיב 
, ויש לומר שמרומז בפסוק זאת גודל ההשארה האלהים את בני ישראל לפני מותו

שהצדיקים אמיתיים משאירים לנו בזה העולם גם לאחר הסתלקותם, כי הצדיקים 
, על הפסוק )ברכות י"ח:(גם במיתתם נקראים חיים, וכמו שאמרו חכמינו הקדושים 

ובניהו בן יהוידע בן איש חי וגו', מלמד שצדיקים במיתתם נקראים  )שמואל ב' כ"ג(
חיים, ואדרבה, ביום במיתתם עולים בעלייה יותר גדולה מימי חייהם, ומקבלים 
כוחות עצומות להוריד אורות נפלאות לכל נשמות ישראל, ולהשפיע להם כל מיני 

נין חתונה השפעות טובות, כי יום הסתלקותם נקרא "יום הילולא", שהוא ע
ונישואין, שהם מתייחדים ומתקשרים אז עם השכינה הקדושה, וגורמים ייחוד גדול 
בכל העולמות, והם מחלקים מתנות לכל נשמות ישראל ביום שמחתם, כי 
הסתלקות הצדיקים הוא רק מסטרא דילן, היינו מצד הגוף, שאין אנחנו רואים את 

ביתר שאת וביתר עוז ביום  הגוף של הצדיק, אבל הנשמה וההארה שלו ניתוסף
הסתלקותו, ונשפע על נשמות ישראל השפעות גדולות ברוחניות ובגשמיות, וזהו 

הוא התגלות השכינה והארת האמונה  "זאת", "וזאת הברכה אשר בירך משה"סוד 
מאן דבעי לאשגא למלכא, לית ליה רשו  )תיקון  ו'(הקדושה, וכמובא בתיקוני זוהר 

אל יתהלל וגו', כי אם  )ירמיה ט'(א, הדא הוא דכתיב לאשגא ליה אלא בשכינת
"בזאת" וגו', ואהרן כד עאל לקודש קודשין ביומא דכפורי, בה הוה עאל, דכתיב 

"בזאת" יבא אהרן אל הקדש, ומשה בגינה אתקיים בעלמא,  הדא הוא  )ויקרא ט"ז(
ת הצדיקים כל "וזאת" הברכה אשר בירך וגו' עיין שם, כי זהו עבוד )דברים ל"ג(דכתיב 

ימי חייהם, להתדבק באמונה הקדושה בתכלית השלימות, ולהוריד אותה לכל 
אצל  )שיחות הר"ן סי' ל"ג(נשמות ישראל, כי הכל תלוי באמונה, וכמו שאמר רביז"ל 

העולם, אמונה הוא דבר קטן, אבל אצלי העיקר הוא רק אמונה וכו' עיין שם, כי 
דם נמדד כפי האמונה שלו, והצדיקים באמונה כלול הכל, ועיקר מדריגת הא

האמיתיים, אחר כל ההשגות הגבוהות שלהם, חוזרים אל אמונה פשוטה בו 
יתברך, וכמו שפעם אמר הבעל שם טיוב הקדוש זי"ע, שאחר כל השגותיו הוא 
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, "הברכה"הוא עיקר  "וזאת"מתפלל כמו ילד קטן עם אמונה פשוטה, ולכן 
 שהצדיקים מברכים את ישראל.

 
כתובה עם שני ההי"ן, ה"א בתחילה וה"א בסוף, והם מרמזים על  "הברכה"ה והנ

השני ההי"ן של שם הוי"ה ברוך הוא, ה"א ראשונה מכוונת כנגד ספירת הבינה, 
וה"א אחרונה מכוונת כנגד ספרת המלכות, כי עיקר ברכת האמונה צריך להכניס 

י החיים שלו איך באדם התבוננות גדולה בחסדי השם יתברך, שיתבונן מכל פרט
השם יתברך עושה עמו חסד חנם בכל עת, שזהו ה"א ראשונה של שם הוי"ה ברוך 
הוא המרמז על ספירת הבינה, ואחר כך יוריד את הבינה אל תוך המלכות, היינו 
אל תוך הדיבור, שהוא הה"א אחרונה של שם הוי"ה ברוך הוא, ויהלל וישבח 

בכל עת, כי לא די שישאר הבינה לשמו יתברך על כל החסד חנם שעושה עמו 
בלב לבד, אלא צריך להכניס הבינה אל תוך המלכות שהיא הדיבור, ויוציא מפיו 
דיבורי שבח והודאה אל השם יתברך, על כל חסדיו ורחמיו, נמצא שברכת 

השלימה, כשהיא כלולה משני  "הברכה", היא "וזאת"האמונה המרומזת בתיבת 
 סימן שחל בו הברכה באמת. ההי"ן, שהם בינה ומלכות, וזהו

 
מחציו  )דברים רבה פרשה י"א סי' ד'(, ואיתא במדרש "אשר ברך משה איש האלקים"

ולמטה איש, ומחציו ולמעלה אלקים, כי עיקר שלימות הצדיק הוא שיהיה למעלה 
, לקשר עליונים בתחתונים, רוחניות )ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סי' ס"ח(ולמטה בבת אחת 

הנה הצדיק דבוק למעלה בהשגות עליונות, והנה הוא מוריד עצמו בגשמיות, כי 
לכל אנשים פשוטים, ושומע את צורכיהם, ועוזר להם בכל ענין, שזהו מה שנאמר 

מן ההר אל העם, שהיה יכול להוריד עצמו מן השגות )שמות י"ט( אצל משה רבינו 
ם בתחתונים, הכי גבוהות, אל האנשים הכי פשוטים, ובדרך זה הוא מקשר עליוני

כי הוא מגלה איך יכולים למצוא אלקותו יתברך בכל עסקי עולם הזה, ובתוך כל 
עבודות הגשמיים, כי אין מציאות בלעדו יתברך כלל, ומגלה להם שהקדוש ברוך 
הוא ברא את העולם הזה כדי שנעבוד אותו יתברך מתוך גשמיות עולם הזה, 

הקטנות אל עבודתו יתברך, ובדרך ונאכל ונשתה ונישן, ונעלה את כל המדריגות 
זה הוא מקשר עליונים בתחתונים, וגם עבודת הצדיק לגלות לכל הדרי מעלה, 
שנדמה להם שכבר השיגו אלקותו יתברך במדריגה עליונה, שעדיין לא השיגו 
כלום, כי לגדולתו יתברך אין חקר, ולהיפוך, לכל הדרי מטה, שנדמה להם שהם 

הוא מגלה שהשם יתברך נמצא אתם עמם ואצלם,  רחוקים מאד מכבודו יתברך,
, ולכן הצדיק האמת נקרא )ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סי' ז'(ואין שום מציאות בלעדו יתברך כלל 

הכולל כל ענינים גשמיים, עם  "איש", כי הוא מקשר ביחד בחינת "איש האלקים"
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ועם כל הכולל כל ענינים רוחניים, ומלמד עם כל הדרי מעלה  "אלקים"בחינת 
 הדרי מטה, לימודי אלוקותו יתברך. 

 
כי ההסתלקות של משה הוא רק מסטרא דילן,  "את בני ישראל לפני מותו"וזהו 

היינו מצד הגשמיות, אבל מצד הרוחניות הוא חי וקיים לעולם, ועומד ומשמש 
במרום כמו בימי חייו בעלמא הדין, ומוריד לנשמות ישראל תורה והשגות אלקות, 

ם איך למצוא אלוקותו יתברך בתוך כל הדברים גשמיים, ולכן הוא תמיד ומלמד לה
, כי אין מושג של מיתה שייך אצלו כלל, מותו" לפני"את בני ישראל  עומד ומברך

ובכל יום ויום נשמות ישראל לומדים תורתו של משה, ואומרים "וידבר ה' משה 
ל זה כלול בתוך לאמר" "ויאמר ה' אל משה לאמר" כמו בחיים חיותו ממש, וכ

שהוא ברכת האמונה כנ"ל, כי חלק מן  "וזאת הברכה" אשר ברך משה,ברכת 
האמונה הוא אמונת חכמים, ובלי אמונת חכמים אי אפשר להגיע את אמונה 

ויאמינו בה'  )שמות י"ד(על הפסוק  )פרשת בשלח(בהשם יתברך, וכמו שאיתא במכילתא 
מעלה עליו הכתוב כאילו מאמין במי ובמשה עבדו, כל מי שמאמין ברועה ישראל, 

שאמר והיה העולם, עיין שם, ולכן על ידי שזוכים ללמוד ולזכור תמיד את תורת 
זכרו תורת משה עבדי, על ידי זה משה רבינו חי  )מלאכי ג'(משה רבינו, וכמו שכתוב 

, ומקבלים מחדש את ברכתו, שהוא ברכת "לפני מותו"וקיים אצלינו, בחינת 
איש אמונות רב  )משלי כ"ח(לל בתוכו את כל הברכות, וכמו שכתוב האמונה, הכו

 ברכות.
 

והנה כל זה נתגלה ביותר ביום ההילולא של הצדיק, כי אז ביום הסתלקותו, הוא 
עולה למעלה למעלה, בהשגות חדשות וגבוהות שלא השיג עדיין מעולם, ומוריד 

ומתנות יקרות, שזהו  משם גילויים חדשים לכל נשמות ישראל, ומחלק להם ברכות
גודל חשיבות יום הילולא של רביז"ל, שאנחנו חוגגים ביום ד' דסוכות, כי אצל כל 
מי שלומד ספרי רביז"ל, ומקיים עצות רביז"ל, אצלו רביז"ל חי וקיים ממש, והוא 
מקבל חיות והתחזקות חדש מרביז"ל בכל יום ויום, כמו בחיים חיותו של רביז"ל 

ביום הילולא דיליה, שאז מוריד לנשמות ישראל אורות  בעלמא הדין, וביותר
חדשות לגמרי, וההילולא של רביז"ל הוא בחג הסוכות, ובאושפיזא דמשה רבינו 
דייקא, כי כל ענין הסוכה הוא לקשר רוחניות וגשמיות ביחד, ולהכניס כל העבודות 

עיקר  הגשמיים בתוך הסוכה, שזה היה עבודת משה רבינו כל ימי חייו כנ"ל, כי
מצות סוכה הוא האכילה והשתיה והשינה בתוך סוכה, להכניס כל העבודות 
הגשמיים תחת צל הסוכה, שהוא צלא דמהימנותא, צל האמונה, ולגלות שיש 
אלקות בתוך כולם, ולכן סוכ"ה עולה בגימטריא הוי"ה אדנ"י, כי זה מורה על 
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קותו יתברך בכל קישור רוחניות וגשמיות יחד, הוי"ה הוא גילוי רוחניות אל
המדריגות העליונות, ואדנ"י הוא השראת שכינתו יתברך בתחתונים, ובכל הדברים 
הגשמיים, כי על ידי הסוכה מתגלה שמלכותו יתברך בכל משלה, ואין שום 
מציאות בלעדו יתברך כלל, וזה היה עבודת משה רבינו כל ימי חייו, וגם לאחר 

ו, שנכיר את השם יתברך מתוך כל פרט מותו, וזהו מה שרביז"ל רוצה להכניס בנ
ופרט של ימי חיינו, ואשרי הזוכה להתקרב אל רביז"ל באמת, ולציית לכל עצותיו 
הקדושות, כי אז עולמו יראה בחייו, ויזכה לטעום מאור הגנוז והצפון שיתגלה 
לעתיד לבוא, והשם יתברך יזכינו להיות מקורבים אל רביז"ל באמת, ולהכניס 

מודיו הנפלאים, עדי נזכה לראות בהתגלות אור הגאולה, ולשבת בתוכנו כל לי
 תחת סוכת עורו של לויתן במהרה בימינו אמן ואמן.                

 חזק חזק חזק ונתחזק
 
 


