
 סייעתא דשמיאב

 ונו של מלך""לגידות בחורי ספינקא התאחחבורת יו"ל ע"י 

 מראי מקומות
 פרשת שמות

 

 יום א'
 אמרי יוסף

  העיקר  כי  שנודע  מה  פי  על , לומר ל " נ ל " הנ כל  לבאר  והנה

  והעמידן   חבקוק  בא.(  כד   מכות )   ל" רז  וכמאמר,  האמונה  הוא

  ובזכות נגאלו אמונה  ובזכות', יחי באמונתו  וצדיק אחת  על 

  ישראל  שנגאלו טרם כי ונמצא, להגאל עתידין האמונה

' יהי זה  שבכח כדי בהאמונה להתחזק הוצרכו ממצרים

 : נגאלים

  להאמין כן גם צריכין  כן ת"בהשי להאמין  שצריכין  וכשם

' בד  ויאמינו( לא, יד  שמות)  הכתוב  כמאמר, בצדיקים

 שמאמין  אף, בהצדיק מאמין אינו ואם, עבדו ובמשה

  הצדיק  שזה מאמין שאינו רק, לו להושיע שיוכל ת"בהשי

  מאת ידו  על הישועה  לו  להמשיך וביכלתו , הדור צדיק הוא

 ויפעול  ביראיו רוצה ת"והשי, הישועות פועל ת"השי

 הזה  לאדם  אפשר אי בוודאי אז , הצדיק זה  ידי על ישועתו 

 הדור   צדיק  באמת  הוא  הזה  שהצדיק  אף,  הישועה  לו  שיהיה

  אינו   שזה  כיון  מקום   מכל ,  ישראל  לבני  ישועות  לפעול  ויכול

, הישועה  לו  להמשיך  יכול  שהוא  שלימה  באמונה  בו  מאמין

 להאמין  צריך האדם כי , ידו על  להוושע  לו  אפשר אי לכן 

, הארץ  בקרב ישועות ופועל יכול כל שהוא ת"בהשי קודם

 ידי  על ת"להשי קרוב הוא הצדיק שזה להאמין צריך ועוד 

 : הזכה בתפלתו הישועה לו להמשיך  ויכול,  הטובים מעשיו

 

 יום ב'
 נועם אלימלך 

 רבינו  שמשה ראה יתברך שהשם לראות סר כי' ה וירא

 לראות  כדי לגמרי המדות כל להסיר רוצה השלום עליו

  בלתי  וזה  גדולות מראות ראיה לידי לבא שיוכל  ל" כנ

 טומאה רוח ' ד  והעביר ואז  צדקינו משיח שיבא  עד  אפשרי 

  לו שאמר פירוש הלום תקרב אל  ויאמר. לגמרי הארץ  מן

  הזאת  המדרגה אל שתקרב אפשר בלתי  זה  יתברך  השם

 שזה היינו שאלה לשון הוא של רגליך מעל נעלך של אלא

 עד לגמרי  להסיר אפשרי ובלתי  המושאל כדבר אצלך יהיה

 הוא קודש אדמת' כו המקום  כי. במהרה המשיח  ביאת

  המקומות בכל  להתאמץ לראות אתה  שצריך  אלא  פירוש 

 : ל" וק  הדבר  אותו לקדש  חומריות איזה   בו שיש

 

 יום ג'
 פרי הארץ 

 ה "ע  רבינו משה  על( ג, יב במדבר)  הפסוק  העיד  הנה האמת

 שם גדולתו מוצא שאתה ובמקום, מאד  עניו  משה והאיש

 למשה  ה"הקב לו שאמר בשעה, ענותנותו מוצא אתה

  בני עמי את  והוצא פרעה  אל ואשלחך  לכה( י, ג שמות) 

  שלח' וכו אנכי  דברים איש לא  אדני  בי  משה ויאמר ,  ישראל

 בני  את מלעורר בעיניו שפל משה שהיה, תשלח ביד  נא

 באתערותא כ"אא הגאולה אפשרות מבלתי כידוע, ישראל

' ה   אליך  נראה   כי  יאמינו  למען(  ה,  שם  שם )   כמאמר  דלתתא 

  ובזכות  האמונה היא שעיקרו כידוע האמת הגואל שהוא

 עיקר  כל להיות (, א"ע י בשלח  תנחומא)  נגאלים  האמונה

  על  להשגיח  אם כי  ושכחתה אמונה העדר  הוא  הגלות

 בנפשותם  נטבעים שהיו, מצרים גלות מענין כידוע הטבע

 ה" הקב  הוציא  לא  ואילו(  א"ע  לט   יתרו  ח" ז)   הקליפות   בעומקי

 בהם  לעולם ו" ח משועבדים היו  שעה באותה ישראל את

 היה ולא הקליפה עומק בתכלית היו שכבר כידוע, יעבודו

 שהוא קצה אל מקצה שיתהפכו כ" אא הגאולה אפשרות

 ב " ע רסא א"זח)  בינה שערי ן "נו אל  טומאה שערי ט "ממ

  אותו לדעת' בה שיאמינו השלימה הגאולה שהוא( ש"עיי

, ג  שמות )   כמאמר  לגאולה   יצליחו   אז   דעה  דור   היותם  ואחרי 

  תעבדון ממצרים העם את בהוציאך' וכו האות לך וזה( יב

   : הזה ההר  על האלהים את

 דברים  בדבורו להכניס שיוכל ה"ע רבינו משה והנה

 שיער   לא  תכליתית  האמונה  בלבם  להכניס  הלב  מן  היוצאים

, לכלום עצמו את  מחזיק  היה שלא השפלות  מגודל  בנפשו 

 נשמעין   דבריו  שמים   יראת   בו   שיש  מי (  ב"ע  ו  ברכות )   ל " כארז

 כל  אמתי  גמור  ויחוד  הדביקות  הוא  שמים  היראת  וענין

 היא   ושמים'  א  מדה  שהוא  יראה  ענין  שהוא'  ית  אליו  המדות

  אליו הגשמיים המדות כל בטול ואחרי, כידוע אהבה מדת

 ירא אפילו לכן . נשמעין ודבריו  בקול  יעננו  האלהים יתברך

 דלא  ובעידנא נשמעין דבריו  שמים  ירא שהוא בזמן שמים

( כג, ג דברים )  אמר  ה"ע רבינו משה אבל. לא בה עסיק 

 חנם  במתנת אלא טובים  במעשים תלה  שלא' ה אל ואתחנן

  כאין  וכולם סוף אין הוא איך יתברך אותו השגתו מגודל

 עילת  קמיה  הוא  חשוך  כתר  אפילו  עכורים  וגשמים  נגדו

  יתברך  בו גמור ויחוד הדביקות אפשרות ואיך, העילות

  יועיל  שלא  די לא  מגושם ולהיותו, נשמעין דבריו להיות 

  אל לבם את לנתק יפסידם כי  אף אלא אליהם בדבריו

 אם כארס הוא גשמי ודבור, גשמיים  דבריו להיות הגשם

  אפשר  שבדבורים והמובחר הטוב אפילו בלב נכנס

 ומתגברים כוזבת  ואמונה בגדלות  ידם על להתגשם

 : כך ידי על  ההתנגדות 
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 יום ד'
 תרמ"ט  שפת אמת 

 ה" הקב  לו  שרמז'  כו  אוכל  ואינו  שורף  שלמעלה  אש  במדרש

' פי . במצרים י "בנ יכלו  לא  כך  אוכל  אינו  שהסנה כמו 

 בהשגחה  הוא במצרים  והיסורים  שהשיעבוד  לו שהראה

 שורף לטובה רק הם מלמעלה שבאים והיסורים עליונה

 אשא דיש בראשית ק"בזוה ש" כמ הוא והענין. אוכל ואינו

 חוורא באשא דבוק' הי ה"ומרע חוורא אשא' ועלי תכלא

  לו  הראה י "הש אבל '. כו הרעותה למה אמר  ולכן . ש"ע

 האש זה שיעברו  כולכם חיים' כו הדביקים  אתם ש"כמ

' ונק  אור  הוא  חוורא  אשא  רק'  א  הכל   ובאמת.  בחיים  וישארו

 והוא  השורף אוכלה אש מזה ולמטה. המאירה  אספקלריא

 : והבן  מאירה שאינה אספקלריא

 

 יום ה'
 דגל מחנה אפרים 

 ויאמר ' וגו הסנה מתוך  אש בלבת  אליו ' ה מלאך  וירא 

 יבער  לא מדוע  הזה הגדול  המראה את ואראה נא  אסורה 

 הסנה   מתוך  אלקים  אליו  ויקרא  לראות  סר  כי'  ה  וירא  הסנה

  אתה  אשר  המקום  כי  רגליך  מעל נעליך  של  ויאמר' וגו

  אברהם  אלהי אנכי ויאמר הוא קודש אדמת עליו עומד

' ה שחנני  מה בזה לומר יש. ' וגו יעקב ואלהי  יצחק  אלהי

  ז "מאא  ששמעתי פי על חסדיו  וברוב ברחמיו חורפי בימי

 התפלה  בתוך לאדם הבאים זרות המחשבות כי ה"זללה

  מלובשים שהם קדישין הניצוצין ולהעלות לתקן כדי הוא

 ולדבקם להעלותם איך לידע וצריך  המחשבות אותם בתוך

 ו " ח  מזנות   רעים   הרהורים   ו "ח  לו   בא  אם   משל   דרך   לשורשם

  בהתפשטותו   משורשו   שנפל   הגדול  חסד   משורש   שהם   יבין

  וצריך  מאוד ושפלים תחתונים  למדריגת לתתא  מעילא

 בא אם וכן , עליון חסד שהוא  לשורשו  ולדבקו  להעלותו 

 אל  עצמו ידבק חיצונית ויראה פחד  איזה של  מחשבות 

  כשנופל  וכן, היראה כל שורש עילאה יראה שהוא השורש

  למידת עצמו ידבק והתפארות גדלות איזה במחשבתו

 לומר  יש וזה , והבן התפארות כל שורש  שמשם  תפארת 

  על  ורעות זרות מחשבות היינו סנה כי בפסוק  כאן שמרומז

 רשעים  על   מרמז  שהוא  כסוחים  קוצים(  ב"י,  ג"ל  ישעיה)   דרך

 ובישין  רעים והרהורים  ורעות  זרות ומחשבות  וקליפות 

 מתוך  אש  בלבת ' ה מלאך  אליו וירא הכתוב  שאמר וזהו

  גדול ובדביקות אש בהתלהבות  עבודתו  בתוך היינו  הסנה 

 אסורה  משה  ויאמר ,  ל" כנ  זרות   מחשבות   שהוא  הסנה  לו   בא

 מחשבתי  הטורדים  דבר   כל   ואסיר  מחשבותי   אפנה   היינו   נא

 יקרב  איך מאוד שתמה היינו הסנה יבער לא מדוע ואראה

 מחויב כי מעבודתו לבטלו זרה מחשבה שום כלל אליו

  זרות  המחשבות  וכל  הקליפות  כל   ובטל  נשרף  שיהא   הדבר

 , ת"בהשי דביקותו  וגודל  ובהתלהבותו הקדוש  פיו  בהבל

  ת " השי של וטובו  חסדו לגודל  היינו לראות  סר כי ' ה וירא

 לידע והשתוקק לראות סר כי ' ה וירא מיד  הוא ברוך

 אותן מתוך  אליו  ונתגלה  נתראה מיד  הדברים  אמיתת

 רז  לו וגילה  הסנה מתוך אליו ויקרא  וזהו, זרות המחשבות

  מאותן הרע להסיר שיראה היינו רגליך מעל  נעליך של זה

, לשורשם  ולדבקם   הטוב לבחינת  אותם  ולהביא המחשבות 

 היינו  הוא קודש אדמת עליו  עומד  אתה אשר  המקום כי

  קדושה ומדריגה  קודש  מקום  על עומד הוא אתה  שבאמת

 באמצע זרות מחשבות לך שבאים ומה קדושה ותפלתך

  ואבית כמו תאוה לשון אביך אלקי אנכי הוא התפלה

  התאות  אותן  בתוך  שיש  אלקות  בחינת  מחמת  היינו  תהלה

 שנפלו  קדישין  ניצוצין  והיינו לך  הבאים ומחשבות

 ולהעלותם  אותם  לתקן  ומתאוים ומשתוקקים משורשם 

 ויש, והעבודה התפלה בתוך אצלך נדחקים ולכך לשורשם

 הבאים מחשבות היינו אברהם  אלקי יש  בחינות כמה  בזה 

 מתאוה שבו אלקות  ובחינת  אברהם מידת  החסד  משורש 

 גבורה מבחינת מחשבות והיינו יצחק אלקי ויש לשורשו

 לשורש להעלותו וצריך יצחק בחינת ופחד  יראה שהוא

 בא תפארת  מידת  מן  היינו  יעקב  אלהי , עילאה היראה

 ולא לשורשם  להעלותם  כדי והכל וגדלות התפארות

 : והבן  התפלה מן ו" ח  לבטלך

 

 יום ו'
 תרנ"זשפת אמת 

  פנוי  מקום שאין להודיעך הסנה מתוך אש בלבת ובמדרש

  מלכותו  י "בנ שיבררו . הגלות  מכוון  שזה' פי. שכינה  בלי 

 שם  על  גלות  שם  שורש  לעיל  ש "כמ  מקום  בכל  שהוא  ש"ית

  נגמר וזה. מקום  בכל  ש"ית  מלכותו כבוד  שיתגלה התגלות

 ד "ק ער ולבי ישנה  אני' במד  ש "כמ ז "בעוה י"בנ נשמת י"ע

 התורה לנו  ונתן  בנו שבחר ה" הקב כי'. כו לי פתחי דופק 

 ועתיד  עבר שלפניו ש"וב ה"והקב הזמן מן למעלה והתורה

.  תורה   במתן   בו   ונתדבקו   י"בבנ  שבחר   הבחירה   כ "א'.  א  הכל

 הגם.  התורה  של  הדביקות  כח  וזה.  מקודם  גם  לפניו  גלוי'  הי

.  הפועל אל מכח י"בנ עדיין הוציאו לא כי עוד  נסתר' שהי

 י" ע  הפועל אל מכח שיוציאו לי  פתחי דופק דודי קול מ"מ

  יכולה הקדושה אין  כי  ל" חז ש" כמ  מחט  של  כחודו הפתח 

  מה  גם ולכן. פותחין י "שבנ פתח י "ע רק  ז "בעוה להתגלות 

  דבוק ' שהי התורה  אור   מכח הכל לנשמע נעשה  שהקדמנו 

 התורה קבלנו שכבר עתה ש"ומכ . תוכם בתוך  בעצם  בהם

 שהוא הגם. י"בנ בלבות דופק תורה הקול בוודאי בסיני

  כמו  ההתגלות לזה להשתוקק שצריכים רק בגלות נסתר

.  וגאלם  ה"הקב  ה"ממ  עליהם  שנגלה  עד   מצרים  בגלות'  שהי

 ': כו מ" מא צאתך כימי' וכ

 


