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" יציאת מצרי$ וקריעת י$ סו!. 
(אוצר היראה ' פסח, קל"א) 

מי שרוצה לכנוס לעבודת הש1 יתבר0, הוא בחינת יציאת 
מצרי1 ממש, כי עיקר יציאת מצרי1 הוא מה שיוצאי8 מטומאה 

לטהרה, מטומאת וזוהמת פרעה ומצרי1 לקדושת ישראל, כמו 
שכתוב: בהוציא2 את הע$ ממצרי$ תעבדו/ את האלקי$ וכו'. 

וזה מוכרח לעבור על האד1 בכל זמ8 ובכל דור ודור, כמו 
שאמרו רבותינו ז"ל: בכל דור ודור חייב אד$ לראות את עצמו 

כאילו הוא יצא ממצרי$, כי כל מה שעבר על ישראל ביציאת 
מצרי1 וקבלת התורה ואחר כ0, וכל המלחמות לכבוש אר:  

ישראל וכל מה שעבר עלינו אחר כ0, הכל כאשר לכל, עובר על 
כל האד1 הרוצה לזכות לחיי עול1, שבהכרח שיעבור עליו כמה 
מיני מלחמות בלי שעור.   ובכל עת שרוצה להתעורר ולהתחזק 

בעבודת הש1, אזי מתגברי1 בכל פע1 ביותר, בפרט בהתחלה, 
שזה בחינת תכבד העבדה וכו', הנאמר בהתחלת גאולת 

מצרי1. 
 

כי הסטרא אחרא, כשרואה שבא צדיק 
אמתי בחינת משה ורוצה להוציא את איש 
הישראלי מגלות נפשו, הוא מתגרה 
ומתגבר עליו יותר ויותר ומכביד עליו עול 
העול1 הזה והתאוות והפרנסה, עד 
שקשה עליו לזוז ממקומו לשוב להש1 
יתבר0.    אבל  דר0  ישראל  ע1  קדוש 

שה1 תופסי1 אומנות אבותיה1 בידיה1, 
ובכל פע1 ה1 צועקי8 אל הש1, ועל ידי זה 

ה1  מכניעי8  בכל  פע1  פרעה  וחילותיו, 
שה1  הסטרא  אחרא  וכחותיה1. 

 
אבל, א> על פי שמכניעי1 אות1, א> על פי כ8 ה1 חוזרי8 

ומתגברי8 בכל פע1, וכ8 פע1 אחר פע1 כמה פעמי1, כמו 
שראינו אצל פרעה, שבכל עת שבא עליו איזה מכה נכנע קצת, 

ואחר כ0 הכביד לבו וחזר והתגבר, ואפילו אחר כל יציאת 
מצרי1 לגמרי חזר וקב: חילותיו ורד> אחריה1 והשיג1 על 

הי1, ואז היו ישראל בצרה גדולה ובדחקות גדול, כמו שאמרו 
רבותינו ז"ל על פסוק יונתי בחגוי הסלע וכו'; וכמו כ8 ממש 

עובר על כל אד1 בכל זמ8, לכל אחד כפי בחינתו. 
 

וזה בחינת קריעת י1 סו>, בחינת ויבאו בני ישראל בתו2 
הי$ ביבשה; היינו כשהמי1 הזדוני1, שה1 בחינת ההרהורי1 

רעי1 וכו', שה1 נקראי1 מצולות י1 ממש, מתגברי1, חס 
ושלו1, ואי8 מקו1 לברוח לא לפני1 ולא לאחור ולא לשו1 צד, 

ממש כמו שהיה אז בשעת קריעת י1 סו>, שהי1 היה סוער 
לפניה1, והמצרי1 היו מאחריה1, ומצדדיה1 היו חיות רעות 
ונחשי1 ועקרבי1, שאז נפש הישראלי בצרה ובמצוקה גדולה, 

אזי אי8 תקנה כי א1 לצעוק אל הש1 יתבר0, ואזי הש1 יתבר0 
שולח לו התחזקות גדול בלבו ודעתו לבלי להסתכל לאחריו כלל 

על המחשבות המבלבלות, שה1 בחינת מצולות י1 הנ"ל, רק 
יזדרז כגיבור לרו: אורח, לעבור על כל המחשבות והבלבולי1 
וכו' וליל0 בדר0 הקדוש שהוא עוסק בו, בתורה ותפלה וכו'. 

וזה בחינת דבר אל בני ישראל ויסעו, שילכו לדרכ1 ויקפצו 
לתו0 הי1, ולא יחשבו ולא יסתכלו לאחוריה1 כלל; וכ8 עשו, 
שנכנסו בי1 עד חוטמ1, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, היינו שלא 

הסתכלו כלל על המי1 הזדוני1 השוטפי1, רק הלכו לבטח 
דרכ1 ועסקו בעבודת1 בתורה ותפלה בתו0 התגברות שאו8 גלי 
הי1 שה1 המחשבות והבלבולי1, ולא הסתכלו לאחוריה1 כלל 

רק עשו את שלה1. 
 

ואז כשראה הש1 יתבר0 חוזק לבב1, שאינ1 מניחי1 
עבודת1 בשו1 בלבול שבעול1, א> על פי שכבר נכנסו במי1 עד 

חוטמ1, אזי חמל עליה1 הש1 יתבר0 ובקע הי1 מפניה1, ויבאו 
בני ישראל בתו2 הי$ ביבשה. 

 
כי כ8 הדבר כשמתחזקי1 בהתחזקות גדול ליל0 לדרכו 

בתפלתו ועבודתו ולבלי להביט לאחריו כלל, אזי פתאו1 
ה1 מתבטלי1 ממילא לגמרי ממש, כמו הי1 

     שנתבטל לפני ישראל ונתהפ0 ליבשה (הלכות 
    שילוח הק8 הלכה ד', אותיות ה' ו' ז'). 

 

 

 
(לקוטי מוהר"8, קס"ד) 

☺ לעניי8 ספורי דברי1 של הצדיק 
האמת. למשל: רופא שנחלה והוכרח 

למסור את עצמו ליד הדאקטיר הגדול, 
והרופא רוצה שית8 לו רפואות כפי מה 

שהוא יודע, להוציא לו ש8 ולגלחו, אבל 
הדאקטיר יודע רפואות יקרי1 וחשובי1 שצרי0 

לת8 לו. כ8 יזדמ8, שיבוא איש להתלמיד חכ1 וצדיק 
הדור, שהוא רופא חולי הנפשות, ורוצה שית8 לו הצדיק 

רפואות, היינו הנהגות ודרכי1, כפי מה שהוא יודע; אבל באמת 
הצדיק יש לו רפואות ודרכי1 ישרי1, שצרי0 להנהיגו לרפואתו. 

 
☺ והנה לפעמי1, ההכרח לת8 להחולה איזה ס1, אשר א1 

יתנו לו הס1 בעצמו כמו שהוא, ימות החולה בלי ספק, על כ8 
ההכרח לערב הס1 בדברי1 אחרי1. 

 
☺ כ8 יש אנשי1 שאי אפשר לגלות לה1 פנימיות התורה 

הצרי0 לרפואתו, כי התורה היא רפואה, כמו שכתוב (משלי ג'): 
רפאות תהי לשר2; כי בהתורה יש שני כוחות: ס1 חיי1 וס1 

מוות, כמו שאמרו רבותינו זכרונ1 לברכה (יומא עב:): זכה 
נעשה לו ס$ חיי$, לא זכה נעשה לו ס$ המוות. 

 
ועל כ8, א1 יאמרו לו התורה בעצמה כמו שהיא, ימות בלי 

ספק, כי אצלו, שלא זכה, נעשה ס1 מוות, על כ8 ההכרח 
להלביש לו פנימיות התורה בדברי תורה אחרי1. ולפעמי1 ג1 
זה אינו יכול לקבל, א> א1 ילבישו בדברי תורה אחרי1, על כ8 

מלבישי8 התורה בספורי דברי1 חיצוניי1, למע8 יוכל לקבל 
הרפואה הגנוזה ש1, כי ג1 התורה בעצמה מלובשת עתה 

בספורי מעשיות, מחמת שלא היה אפשר למסרה כמות שהיא. 

חג פסח כשר ושמחבס"ד - עלון תנ"ח 

!!!!



 

 

(אוצר היראה ' צדיק, רפ"ב) 

$ עיקר עליית התפילה והעבודה הקדושה של ישראל, 
אפילו התפילה והעבודה של הכשרי1 והיראי1 באמת, הוא רק 

על ידי הצדיקי1 גמורי1 הגדולי1 במעלה מאד, ורק בעוצ1 
כח1 אנו זוכי1 לפעמי1 להתפלל כראוי בהתלהבות גדול 

ובכוונה, ובעוצ1 כח1 ה1 מעלי1 תפילתנו השמיימה, לרו1 
גובהי מרומי1. 

 

 

 

(לקוטי עצות ' שלוש רגלי1, א'ב') 

% על ידי השמחה בשלוש רגלי1 זוכי8 לאור הפני1, ועל ידי 
זה מחיי8 את השכל דקדושה, שעל ידו באי1 להשגת אלקות. 

 
% עיקר השמחה הוא מ8 המצות. ועיקר השמחה הוא בלב, 
כי כל חד כפו$ מה דמשער בלבה גדולת הבורא ויחודו ואחדותו 
יתבר0 שמו, ראוי לו לשמוח מאד בכל מצוה ומצוה שעושה, 
שזוכה לעשות רצו8 הש1 יתבר0, הבורא היחיד הקדמו8 הנצחי, 

יתבר0 שמו לנצח. 
 

% ועיקר  השמחה  של  כל  המצות  שעושי8 
בכל השנה, ה1 מתקבצי8 יחד בשלוש רגלי1, 

וזהו השמחה של יו1 טוב, כי אז מתקב: 
ומעורר השמחה הקדושה הזאת של כל 
הנקודות טובות של כל המצות שעושי8 

בכל השנה. 
 

% וצרי0 כל אחד להתגבר מאד, 
להמשי0 על עצמו השמחה הקדושה הזאת 

של המצות, שהוא שמחת יו1 טוב, בכל 
השנה כולה; מכל שכ8 וכל שכ8 ביו1 טוב 

קודש בעצמו, שאז חייבי1 לשמוח מאד, כמו 
שכתוב: ושמחת בחג2, כי אז מתקב: יחד השמחה 

של כל המצות, אשר אי8 שיעור וער0 לשמחה הזאת, 
כאשר יבי8 כל אחד בלבו כנ"ל. 

 
 
 

(לקוטי תפילות א', ל') 

�ותרח1 עלינו ברחמי0 הרבי1 ובחסדי0 הגדולי1,  &

ותושיענו שנזכה לקבל את כל השלושה רגלי1 הקדושי1 שה1 
פסח שבועות סוכות בקדושה גדולה ובחדוה רבה ועצומה מאד. 

ונזכה לכבד את כל הרגלי1 והימי1 טובי1 בכל מיני כבוד ועז 
ופאר, במאכל ומשתה וכסות נקיה, ובשביתה מ8 המלאכה, 

ובלב טוב ובשמחה גדולה, ובתפלה בכוונה עצומה והתעוררות 
נפלא, כראוי לאיש ישראלי להתפלל ולהתנהג ביו1 טוב קודש.  

 
& ותזכנו ותעזרנו לעשות מצות הרבה בכל השנה, בקדושה 
גדולה ובשמחה רבה. ונזכה שיתקב: שמחת כל המצות של כל 

השנה, לתו0 הלב הקדוש שה1 השלוש רגלי1, ועל ידי זה נזכה 
לשמחת יו1 טוב באמת כרצונ0 הטוב כמו שכתוב: ושמחת 

בחג2. 
 

& ונזכה לשמוח מאד מאד, בחדוה רבה ועצומה, בכל השלוש 
רגלי1 נגילה ונשמחה ב2, אשר בחרת בנו מכל העמי1 

ורוממתנו מכל הלשונות, עד שנזכה לעלות לראות ולראות באור 
פני ה'. 

& ותעזרנו לקיי1 כל המצות הנוהגות בכל רגל אשר על יד1 
מעלי8 את השכינה שהיא בחינת ד' לאור הפני1, שה1: בפסח 

ארבע כוסות, בשבועות קבלת התורה שהוא סדר המשנה שהוא 
ארבע פעמי1 ביד כל אחד, בסוכות ארבע מיני$ שבלולב. 

 
& אנא ה', רח1 עלינו וזכנו לקיי1 באמת ובשלמות כל 

המצות הנוראות האלה במועד1 ובזמנ1 בכל רגל ורגל, ע1 כלל 
שאר המצות הקדושות והנוראות שבכל רגל ורגל. ונזכה 

לקיימ1 בתכלית השלמות, בשמחה ובחדוה רבה ועצומה 
וביראה ובאהבה, באופ8 שנזכה להעלות את המלכות דקדושה 

אל אור הפני1 המאיר בשלוש רגלי1. ותזכנו לשוב בתשובה 
שלמה לפני0 מתו0 שמחה בכל הימי1 טובי1. ותחנני ברחמי0 

הרבי1 לעשות תשובה שלמה אפילו על העוונות שאינ1 ידועי1 
לי. 

 
& רבונו של עול1, אתה ידעת כמה אני רחוק מקדושת 

ושמחת יו1 טוב הקדוש. חוס וחמול עלי ברחמי0 הרבי1, וזכני 
בחסדי0 העצומי1, שאזכה לקבל הימי1 טובי1 בקדושה גדולה 

ובשמחה רבה, עד שאזכה על ידי קדושת ושמחת יו1 טוב, 
להעלות את המלכות דקדושה מבי8 הארבע מלכויות ולהעלותה 

לאור פני ה'. 
 

& ויקוי1 מקרא שכתוב: צדק לפניו יהל2 ויש$ 
לדר2 פעמיו. ונאמר: א2 צדיקי$ יודו לשמ2 

ישבו ישרי$ את פני2. 
 

& ותזכני להמשי0 עלי קדושת ושמחת 
יו1 טוב תמיד, בכל השנה כולה, ואזכה 

לשמחה דקדושה תמיד, עד שאזכה 
להשגת אלקות0 וידיעת רוממות0 

ותשוקת אמונת0 באמת ובלב של1, 
בשמחה ובטוב לבב, בקדושה ובטהרה 

גדולה. 
 

 

 

(תקל"ה) 

' לזכרו8 לרשו1 המעשה שהיה בעת שהיה [רבינו ז"ל] 
בדר0, שהיה יש8 בחו: על מטה והתחיל לצעוק מאד בתו0 

השנה, ורצו כול1 אליו והקי:, ונכנס לבית ופתח ספר ואמר 
שמצא ש1 מבואר אותו העניי8. כי אותו הבית, היינו קרעטשמע 

[אכסניא], היה בנוי מחדש מעצי1 יונקי1 שלא נזקנו עדיי8. 
ואמר שפתח את אותו הספר כמדומה שהיה מדרש, והיה כתוב 

במקו1 זה כשקוצצי8 איל8 קוד1 זמנו, כאילו הורגי8 נפש. 
  

' ומעשה שהיה כ0 היה. שכשיש8, חל1 לו שמונחי1 
סביביו הרוגי1, ונתפחד מאד; בתו0 כ0, הסתכל וראה 

שמונחי1 אצלו וכו' והתחיל לצעוק מאד עד שנתקבצו כול1 
אליו. 
  

' ג1 אמר שצריכי8 לדקדק על איזה מטה ליש8. וספר 
מעשה, שאמו היתה עמו בדר0, ונתנו לה1 שני מטות ליש8. 

בבוקר, ספר לאמו שחל1 לו שהוליכו אותו דר0 הגהינ1. ואמרה 
לו אמו: א> אני בחלומי, שחל1 לי שהוליכו אותי דר0 כל הג8 

עד8. וספר לה1, המחזיק הכפר, שהמטה שהיא היתה ישנה 
עליה, אותה המטה הוא מחזיק בשביל אורחי1 חשובי1, וכבר 

היו ישני1 עליה כמה וכמה צדיקי1 גדולי1, והמטה השניה היו 
ישני1 עליה פריצי1. וג1 כא8 אותה המטה היתה ישנה עליה 

וכו' ומוב8 פתרו8 החלו1 ממילא. 
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