
 ˙ÂÏ˜Ó‰ ˙‡ ‚ˆÈÂ... )חל,ל(  
 את רחל ולאה מבית יעקבציא וכך איך לקח וה כל הפרשה מדברת אחר

 בחינת הצדיק האמת יעקב שהיינו, עשר שבטי יה ליד מהם כל שניםולבן וה
ברר הכל מבית , בחינת רחל ולאה, רה שנקראת אשת חילוברר את כל הת

  קיום ישראל עלעיקרכי , ליד שבטי יהוהידי זה  ועל, לבן מאחיזת המדמה
כי , ציא כל הצאן מבית לבן שהם עדרי צֹאן קדשיםוידי זה ה ועל, ידי זה

,  עצם האמת בחינתיעקבכי , לם מגלות המדמה והשיבם אל האמתציא ֻכוה
  .יעקבבחינת תתן אמת ל

ת לזה בכמה דרכים עד שהמשיך בחינת ו עשה כמה תחבוליעקבו... 
 כדי להכניע מהם המדמה ועל עדרי צֹאן קדשים של] צבעים[ין נוהתגלות הגו

 Ï Á˜ÈÂÂ ·˜ÚÈ ÁÏ ‰�·Ï Ï˜Ó: )לז, בראשית ל (וזה. ולהביאם אל השכליות
Ó¯ÚÂ ÊÂÏÂÂÔ‰· ÏˆÙÈÂ Ôוכו  '…̆ ÁÓÏ˜Ó‰ ÏÚ ¯˘‡ Ô·Ï‰ ÛÂ˙ , ואיתא שזה
, חיןרה שֻהקשה כלה לתפלין כלל המֹוד התפלין שהם כלל התובחינת ס

המשיך בחכמה נפלאה כל , שהוא נֻקדת האמת, בחינת הצדיק יעקבנו שיהי
ראים מאֹד מאֹד עד שהכניס החכמה ושים בדרכים נפלאים ונוחין הקדהמֹ

שיכנֹס החכמה והשכל האמת , חין של כלל ישראלך המֹווהשכל האמת בת
עד שלא יהיה כח לשום הטעאה , ושיבינו האמת לאמת, כם היטבובת

  .םוהעבירם מזה חס ושלשל הכח המדמה בחינת לבן ל
˙ ‡˘¯ Ï˜Ó‰ ˙‡ ‚ˆÈÂÂ ÏˆÙ: )לח, בראשית ל (וזהו

˙˜˘· ÌÈË‰¯·ÂÌÈÓ‰ ˙הם רהיטי ', ברהטים'. ' וכו
 יעקבנו שיהי, שו הקדזֹהר שאיתא בוכמ, מֹחין

שהם בחינת חדושי , תוהציג ותחב את המקל
רא ולה בשכל אמת ונפלא ונידש וגירה שחוהת

ך רהיטי ובת, תם ברהטיםוהציג ותחב א, כזה
 - ÈÂˆ‚וזהו . מֹחין של תלמידיו המתקרבים אליו

 ודושים שלשהציג ותחב ִח, דייקא' ויצג'
ך רהיטי מֹחין שלהם והאמתיים ברהטים בת

 עד שלא יהיה ,לושיהיו תחובים בהם בעֹמק גד
כח לשום טעות של המדמה להעבירם מהם חס 

  .כי כבר הם מבינים האמת היטב. םוושל
ברהיטי מֹחין , ˙ ‰ÌÈË‰¯·˙˜˘ÂÌÈÓ ·וזהו 

שם הציג את , רה והדעתותין מימי התום ששובמק
 ות האמתיים שלו שהם בחינת השכליות הנפלאים שלוהמקל

 המקל שמכון את העדרים אל ושמכונין את האדם בכל עת לדרך הישר כמ
 וכמ, כן נקראת ההנהגה והממשלה בשם מטה ומקל ועל. הדרך הישר

  .עֹז שבט למשל וכן בכמה פסוקיםמטה ) יחזקאל יט(שכתוב 
˙ Ô‡ˆ‰ Ô‡…·˙ ¯˘‡˙˘Ï Â Ô‡…·· ‰�ÓÁÈÂ Ô‡ˆ‰ ÁÎ…�Ï«: )לח, שם ל (וזהו

˙˘ÏÂ˙ ,רה והדעת ות ממימי התואו שאר הצאן קדשים לשתוכדי כשיב
ויחמנה , 'ולנֹכח הצאן קדשים ששתו כבר שזכו כבר להכיר האמת לאמת

קֻדשה ברשפי אש שיחממו עצמם בחמימות והתלהבות ד', תובבֹאן לשת
 וילכו עמ ולא יתברך ולהתפלל בחמימות והתלהבות' ה לעבֹד ה-שלהבת י

בבחינת קרירות שנמשך מסטרא דעמלק שהוא סטרא , םובקרי חס ושל
ל "דע מנֻקדת האמת הנו יוכי כל מי שאינ. אשר קרך בדרך: ושנאמר ב, דלבן

ה אבל כל רוסק בתויתברך ומתפלל וע' בד הו מי שהוא איש כשר ועאפילו
'  הוא בקרירות בלי שום חיות והתלהבות וחמימות דקֻדשה ואין להודתועב

ם אחר וכמבֹאר במק(כי הוא בבחינת שנה , דה כזֹאתויתברך שעשועים מעב
 בחינת נֻקדת האמת המשיך יעקבאבל ). 'ן בסימן סורה פתח רבי שמעובהת

 אשר הציג ת נפלאים כאלו עדולם בשכליולהנהיג הע, תובחינת מקל, רהות
עד שכל הצאן , ך רהיטי מֹחין של המתקרבין אליווותחב השכל האמתי בת

יתחממו , וש שלורה לנֹכח הצאן הקדות ממימי התואו לשתוקדשים שיב
יתברך ולהתפלל בחמימות והתלהבות ' עצמן בחמימות דקֻדשה לעבֹד ה

  שכתובוכמ(ידי תנועת השכל האמת   חמימות דקֻדשה עלעיקרכי , דקֻדשה
  ).רה עתיקא בסימן כאובהת

˘¯: )מא, בראשית ל (וזהו À̃ Ó‰ Ô‡ˆ‰ ÌÁÈ ÏÎ· ‰È‰ÂÂ˙ .י"רש רשיופ :  
   Ô‡ˆ‰ ÛÈËÚ‰·Â ‡Ï ÌÈ˘È', ת וכוו את המקליעקבושם , תורוהבכ       
  רנו וננו מוזה בחינת מה שאמר אד', ן אחור וכווי לש"ופרש רש' וכו       

 -ן "הרוחיי מ(תם מהזקנים ו להשיב אורבנו שהנערים בקל                 

). 'ד ,'תשובה חלק ב -ת וספר המד(ב " שכתוב בספר האוכמ, )סימן תקמד
 שם כל יעקבינו שיה, )בסימן רו(תעיתי כשה אֹבד :  שכתוב על פסוקווכמ

 עדייןכי , ציאם מבחינת לבן מהכח המדמהו לקרב בני הנעורים להומגמת
אבל . ת של טעות המדמהוסברנשתרש אצלם ה ולא הם רכים בשנים

הזקנים שכבר נשתרשו בטעותם של המדמה קשה להשיבם עתה אל נֻקדת 
  .האמת עד ירחמו עליהם מן השמים

לך על קֹטב זה על המלחמה שבין נֻקדת האמת ובב והווכן כל הפרשה ס
וכל . ל"ר כנולבין כח המדמה שהוא בחינת לבן הארמי בן נח, יעקבבחינת 

 הכל בשביל הבנים והצאן שהם בחינת יעקבהיגיעה של דה ווהמלחמה והעב
כמובן , היה ללבן שום עסק ומריבה לא ו בעצמיעקבכי עם , בנים ותלמידים

 כבר שבר המדמה בחינת לבן לגמרי ונקי ממנו ו בעצמיעקבכי , בפרשה
ת ו ביגיעו מסר נפשיעקברק , ו שום עסק בו מֻסלקת ממנו ואין לולגמרי ויד

ציא ו לההיינו, ת כאלה הכל בשביל הצאן והבניםוחבולת ותות וטרחוקש
  .מבחינת המדמה, בניו ותלמידיו מבחינת בית לבן

כי הוא מתגבר ומתפשט , לה וחזקה מאֹד מאֹדוומחמת שהמלחמה גד
 מעט מתפשט ותווכל מה שמנצחין א, ומשתטח מאֹד בכל דרגא ודרגא

 ול מחברוכל הגד: ל"תינו זו שאמרו רבווכמ, תרותר ויוומשתטח י
 לברֹח ממנו בהחבא עם יעקבכן ֻהכרח  על, ל ממנוו גדויצר

 ועם כל הבנים והצאן, רהושהם כלל הת, רחל ולאה
  .)כא, בראשית לא(

ולבן רדף אחריהם ובקש לעקֹר את הכל חס 
עדיין כי , ארמי אֹבד אבי:  שכתובוכמ, םוושל

' שהיה לנו וכו'  כראוי לולי הותוהכניעו אלא 
 ‡ÈÏÂÏ ˜ÁˆÈ „ÁÙÂ Ì‰¯·‡ È·‡ È˜…Ï: בחינת

ÌÈ˜…Ï‡ ‰‡¯ ÈÙÎ ÚÈ‚È ˙‡Â ÈÈ�Ú ˙‡ ÈÏ ‰È‰ ,
מר ללבן וא, יעקבבחינת , ינו שהצדיק האמתיה

 על בניו ו והתגברותודל רדיפתודאי לפי גושבו
היה באפשרי לעמֹד נגדך לולי  לא דאיו בוווצֹאנ

,  ֻמכרחויתברך בעצמ' נו שהיהי. 'אלֹקי אבי וכו
 בזה לעזֹר לישראל ומלהכניס עצ, לוכביכ

ת של והמתקרבים להצדיק האמת להצילם מכל הרדיפ
ש ואלמלא הקד: ל"תינו זו שאמרו רבוכמ, לבן הארמי

לולי :  שכתובווכמ. ויעזבנו ביד לא 'ה: שנאמר'  וכווזרוברוך הוא ע
זה בחינת כח המדמה שאי ' דומה, 'עזרתה לי כמעט שכנה דומה נפשי' ה

  .עזרתה לי'  בכל דרגא לולי הוהתפשטותאפשר להנצל ממנו לגֹדל 
 היינו',  וכו‡˙ ÌÈ˜…Ï‡ ‰‡¯ ÈÙÎ ÚÈ‚È ˙‡Â ÈÈ�Ú: )מב, בראשית לא (וזהו

כי הוא ,  ואת יגיע כפיוויתברך ראה את עני' מר שהושהצדיק האמת א
ציאם מהמדמה ו יגע וטרח הרבה מאֹד בשביל הצאן הזה להובעצמ
נצחו  לא פי שהם על ן אףכ ועל. יתברך' תם אל השכל לקרבם להולהעל

ף אחריהם ו יש כח ללבן בחינת המדמה לרדעדייןהמלחמה כראוי עד ש
ת והמסירת נפש ות והטרחויתברך חמל על היגיע' כן ה פי על אף, ולהשיגם

' ידי זה ה ועל.  מאֹד בשביל כל אחד ואחדושל הצדיק האמת שמסר נפש
‡˙ ÚÈ‚È ˙‡Â ÈÈ�Ú  בחינת יעקב מצאן וחם עם לבן ומגרשו לויתברך בעצמ

ÈÂ ÌÈ˜…Ï‡ ‰‡¯ ÈÙÎÂ˘Ó‡ ÁÎ.  
ÈÎ È˙‡ËÁ ‰ÓÂ ÈÚ˘Ù ‰Ó : )לו, בראשית לא ( ללבןיעקבוזה שאמר 

È¯Á‡ ˙˜Ï„ ,ומר לו הצדיק האמת מריב עם לבן הארמי ואיעקבנו שיהי :
נו איזה חטא ופשע מצאת בי בעצמי אשר אתה יהי, מה פשעי ומה חטאתי

לה לאל אני זך ונקי יכי תה, רוג עליהלֹא אין לך שום כח וקט, תיודף אור
 אפילולם כלל וכי אין לי שום הסתכלות בזה הע, וצח לגמרי מכל חטא ופשע

כי אין בי , כי מששת את כל כלי מה מצאת מכל כלי ביתך', וכו' כהרף עין וכו
  .כי אני נקי מהמדמה לגמרי לגמרי, שום אחיזה ונגיעה ממך

ÈÂ ÍÈÁ‡Â ÈÁ‡ „‚� ‰Î ÌÈ˘Â ÔÈ· ÂÁÈÎÂ�È�˘) ינו יה, )לז, בראשית לא
   הן יעקבהן לפני אחיו של , שאמר שהוא מֻרצה לעמֹד לדין לפני כל מי שירצה
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 ...מלך מלכי המלכים 



  , תן שהם מסטרא דקֻדשהונו הן לפני איהי, לפני אחיו של לבן                         
  לם כי לפני ֻכ, תן שהם מסטרא אחרא מסטרא דלבןוהן לפני א                
   שום שמץ ושום צד אחיזה ויוכלו למצֹא ב לא לםכי ֻכ, יצדק בדין                

כי אני , לם הנמשכת מכח המדמהודה שבעימשום ריח של איזה תאוה ומ    
יתברך ' דת הות בעבולות גדות וטרחואף גם היו לי יגיע, נקי וזך וצח לגמרי
שיגעתי . È· È˙ÈÈ‰Â ·¯…Á È�ÏÎ‡ Ì‰ÏÈÏ· Á¯˜Â:  בחינת,בשביל כלל ישראל

ת ויערים וך שדום ובלילה בתורה ותפלה ביודדות ותווטרחתי הרבה בהתב
שגם אז הלך בדרך יחידי , ל ובעת הקר והקרח בלילהוך חֹרב וחמימות גדובת

דד שנתי וִת' דת הות מאֹד בעבולות גדודדות ויגעתי וטרחתי ביגיעובהתב
פי  על כן אף על, ת ישראלונפשיתברך בשביל לקרב אליו ' הכל בשביל ה, מעיני

ת להם ונצחו המלחמה אין לך כח לעשעדיין לא ת המתקרבין ושהנפש
כי , תי הצדיקים האמתיים יגן עליהם להצילם ממךוכי כחי וכֹח אב, מאומה

לם  יעמֹד בעזרי עד שאגמֹר עמהם מה שהתחלתי לקרבם ֻכויתברך בעצמ' ה
אמת :  שכתובוכמ, לםובאי עעד שיצמח מהם התגלות האמת לכל . יתברך' לה

 יצמח האמת לכל דייקאמהם , תן שמנחים עד הארץומא', מארץ תצמח וכו
 מתוך –' הלכות מתנה ד (ן לעד וֻקשטא קאיוכי שפת אמת תכ, לםובאי ע

  .)יב יג ידסעיפים 
  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

לים ולם חכמים גדוהיה בע, כן אנחנו ראינו-וגם..                          .
לפני חמשים שנה היה הלל , מֻפרסמים והם נתקרבו לרבנו ונעשו להפך

לין שלפני ולים שבפואחד הגד. פרורר וסומש, תוגה דעוה, רוח-איש(צייטלין 
כך -אבל אחר,  שהיה שזרוכמ, רסוהוא היה אפיק, )לם השניהומלחמת הע

  .ת תשובהוזכה לעש והוא .ת את דברי רבנווהוא זכה לרא
 אלפים ול שיכנס בול וכשהוא דבר אז לקחו אולם גדוהוא היה דברן גד

 ותוקראו א! וכשהוא היה מדבר הוא דבר רק על רבנו ,הרבה והיה דחק
  .לניה בימי היטלרוזה היה בפ.  בן יהודיו והוא היה ל,'הדתי'

ף ימיו תשובה שלמה וף והוא עשה בסוסול והיה פילומֹח גד-הוא היה בעל
  !השנה- על רֹאשוהיה באומן

 לא  מחלת לב בגלל שהואוהיה דתי אבל היה ל לא הוא, וכן מרטין בובר
אני באתי .  סמרטוטו נגדי כמון הוא בטל עצמושי עגנ, ןוכן שי עגנ-וגם. דתי

. ין רבנו ואנשיו המקֹרבים מה שסבלוי והוא אהב מאֹד לשמֹע מענואליו לבית
פעם אחת הוא . ודוגיח על כבהש ולא והוא בטל עצמ, הוא היה מעֹרב מאֹד

 ובשמחה כז, ותי באהבה כזו והוא קבל אואביב ואני נפגשתי את-היה בתל
  ...היה בינינו קשר כזה. אים דבר כזהושלא ר

, לומֹח גד-בעל, לודבר גד, לניהובפ, דין אחד מֻפרסם ברוסיה-רךוהיה ע
 אבל ,הוא חשב שזה חתונה.. ושמחה כז, להווהוא הלך בשוק ושמע שמחה גד

אז הוא , ררותוהיה שמחה כזה והתע לא  בחתונהאפילוהוא היה מתפלא כי 
  "?מה זה השמחה: "שאל

אז הוא נכנס , "קדיםוהם ר, זה חסידי ברסלב המשגעים: "ואז אמרו ל
ת יהיו מלאים בבקבוקים ולחנכנסת כל הֻש-הכנסת והוא חשב שבבית-לבית

הוא .  בקבוק אחדאפילו אהור לא כנסת והוא-והוא נכנס לבית. תושל משקא
אז הוא . מדים ומדברים מרבנו והם שמחיםול, שביםוראה שהחסידים הם י

  .לאט לאט נתבלבל ולאט לאט הוא נתקרב לרבנו
כן -וגם. לם נתבטלו לרבנופרים והם ֻכולים וסוד חכמים גדווכן ע

אים את ואנחנו ר, היה לפני שבעים שנה לא לם לרבנו זהוההתקרבות של הע
לם היו צריכים להרחיק את רבנו מאתם וכי הע,  למעלה מן הטבעזה, זה

אבל מה שאנחנו . הם היו צריכים להטיל חרם על ספרי ברסלב, ומזרעם
כנסת ובכל -לים לקרֹא בביתולם יכודעים זה שמדפיסים ספרי רבנו והעוי

  ...זה סימנים על הגֻאלה. ם ואין אסור ללמֹד ספרי רבנוומק
  
של , של האמונה, הוא המפתח של הכל, ש רבי נחמןו הוא רבנו הקדעיקרה

.  אי אפשר להכנס-סגור , בלי מפתח אי אפשר להכנס. הוא המפתח, רהוהת
, של כל אחד ואחד מישראל, ד של כל היהדותו היסעיקרש הוא הורבנו הקד

  ...זה פלא כזה, ייםו הגאפילו, לםוכן הוא יתקן כל הע-וגם
אבל ? מה אני, מי אני. לזה שום ערך אין -מר את זה ואם אני הייתי א

  .לםו שהוא יהפֹך כל העוין הפלא שליפה מן הים מענילה טיש גורבנו הקד
ע צים לנגֹוהיו ר לא אנשים? בשביל מי, ורבי ישראל הדפיס במסירת נפש

, תויש הרבה ספרי תפל? ספרי ברסלב: "שביםו הם היו ח,בספרי ברסלב
לים ווגם יכ, ד ספריםוויש ע'  חכמהראשית'יש ? בשביל מה צריך של ברסלב

  ". ת בלי ספרי ברסלבולחי
איך ? ומה יהיה, תרותר ויותר ויום יורד בכל יולם יואים שהעוואנחנו ר
, דעים מה שהיהוי לא אתם, ר הזהואתם מהד, אני ראיתי בעיני? אפשר לתקן

  אני היה קשה . היה זמן שהיה אסור לנגע בספרי ברסלב, אני ראיתי מה שזה
  . ע בספרי ברסלבצים לנגֹור לא לםוהע, א הגֻאלה ומה יהיהואיך יב", יל

  אי אפשר לנגע ? מה גמרת', גמרתי ואגמֹר'ש אמר וואיך רבנו הקד         
  "?מה גמרת, בספר ברסלב         

  גמרתי: "הוא הבטיח, אה מה שהוא גמרוו אני ריאבל עכש                    

  !לםוהוא כבש כל הע, והוא מנצח הכל" ואגמֹר
  , זה מהפך אל הפך, אים דבר למעלה מן הטבעוו אנחנו ריעכש

  טול כזה ילם יתקרבו לרבנו בבוא זמן שכל העולים להבין שיבואז יכ
  . כן,  רק רבנו-שישליחו הכל 

אה ההפך ממש ממה ואני ר. לם ממשיכים עצמם לרבנו רבי נחמןוכל הע
אז הוא יגמֹר עמנו ועם כל " אגמֹרגמרתי ו"ש כבר הבטיח ורבנו הקד. שהיה

  ...א הזמןויב, כן. לםוהע
  )ההמשך יבוא' בעזרת ה(

   

 שכמה פעמים נכנס אליו ורצה לדבר ,אחדשמעתי מפי ...     �                    
ופעם אחת היה עומד , עמו ולא היה יכול לפתח פיו לדבר לפניו מה שבלבו

ואחר .  לא היה יכֹל לפתח פיו כללוהיה בדעתו לדבר עמו מיד אבל, ומשמשו
שיושיט לו מנעליו לנעלם לכבוד שבת כי היה אז , כך צוה רבנו זכרונו לברכה

אחר יציאה מהמרחץ בערב שבת ואז בעת שהושיט לו מנעליו ענה רבנו זכרונו 
תרגיל עצמך לדבר לפני השם יתברך ואז תוכל אחר : מעצמו ואמר לו, לברכה

  .כך לדבר עמי גם כן
אז כשנכנס אליו ורצה גם כן לדבר והיה , כך בעת שזכה לדבר עמו אחר

גבור אחד חגר מתניו : ענה רבנו זכרונו לברכה ואמר, קשה עליו מאֹד לדבר
היה ארוג על השער מטוה , לכבוש חומה חזקה ואחר כך כשבא אל השער

וכי יש שטות מזה שיהיה חוזר ממלחמתו מחמת , מקורי עכביש שסתם השער
העיקר הוא : כך אמר לו ואחר. )והנמשל מובן(! ?של הקורי עכבישהסתימה 

אף על : ואמר, הדבור שעל ידי הדבור יכולין לכבוש הכל ולנצח כל המלחמות
ומבֹאר הנמשל . אבל העיקר הוא הדבור, פי שיכולין להתבודד במחשבה

ממילא לעניין מה שקשה על האדם לדבר לפני השם יתברך או לפני הצדיקים 
, ים מה שבלבו וכל זה מחמת בושה וכבדות שלו שאין לו עזות דקֻדשההאמתי

בוודאי הוא שטות גדול כי הלֹא הוא רוצה לכבש בדבורו מלחמה חזקה שהוא 
ולכבש ולשבר חומות ולפתח , ועכשיו כשהוא סמוך לדבר, מלחמת היצר

חס , ימנע, ובשביל מניעה קלה מחלישות דעתו וכיוצא, שערים על ידי הדבור
כי הלֹא המניעה הזאת נחשבת לסתימה של קורי עכביש כנגד ! ?לום מלדברוש

  .החומות שרוצה לשבר בדבורו
ל שרבנו צוה לו שיהיה לו התבודדות שתי שעות "גם ספר לי האיש הנ

אחר כך , ויערֹך לבו לכך, שעה אחת שילך וישתוקק ויכין עצמו לדבר, ביום
  .)רלב סימן –ן "שיחות הר(. ידבר שעה אחת

  
  לקוטי עצות

 י-ט, השגות והתנוצצות אלקות

, ועיקר אלקות הוא בלב, אחד מישראל הוא חלק אלוק ממעל-כל � 
כי אור להביותו הוא עד , סוף-והאלקות שבלב איש הישראלי הוא בחינת אין

ולפי גדל ההתלהבות הלב של . היינו אין סוף ואין תכלית לתשוקתו, אין סוף
ולא היה , לא היה אפשר לעשות שום עבודה, סוףשהוא עד אין , איש הישראלי

כי מגדל התלהבותו עד אין סוף אין יכול לעשות , יכול לגלות שום מדה טובה
כדי שיוכל לעבֹד את , כן בהכרח צריך לצמצם התלהבות לבו-על; שום דבר

שנעבֹד אותו , כי השם יתברך רוצה בעבודתנו, דהיהשם יתברך בהדרגה ובמ
, ן"לקוטי מוהר(זה נתגלה מלכותו יתברך -ידי-שעל, ובותדות טיבעבודות ובמ

 ).סימן מט
צריך לידע שהוא רחוק מאֹד , מה שמתקרב יותר להשם יתברך-כל � 

כי אם יחשב וידמה בדעתו שכבר נתקרב להשם יתברך ויודע , ממנו יתברך
כי אם היה יודע קצת מהשם , זה סימן שאינו יודע כלל, בידיעת השם יתברך

וזה דבר שאי . יה יודע שהוא רחוק ממנו יתברך ואינו יודע כללה, יתברך
לקוטי (עור יכי גֻדלת הבורא יתברך אין ש, אפשר לפה לדבר ולהסביר זֹאת

  ).סימן נג, ן"מוהר
, ותזכנו בכֹחם וזכותם שנזכה להכיר אותך ולהתקרב אליך באמת...   �

נזכה , ליך יותרוכל מה שנתקרב א. ונזכה לדעת ולהכיר אותך גם בעולם הזה
אשר , ויתנוצץ לנו בכל פעם נפלאות גֻדלתך, לידע בכל פעם גדל רחוקנו ממך

. לית מאן דידע בך כלל, כמו שאמר אליהו, אי אפשר להשיג ולדעת ממך כלל
, תךקושנזכה להתקרב אליך ולהשיג מרחוק ידיעת אל, ותתן לנו שעור בלבנו

, כמו שכתוב, דמשער בלביהאשר אי אפשר לדבר מזה כי אם כל חד כפום מה 
 –' לקוטי תפילות א (...כל חד לפום מה דמשער בלביה. נודע בשערים בעלה

  )מתוך תפילה סג
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