יום
ט״ז

תהילים יומי שבת ואתחנן
ט״ז באב
היום יום

נסיעות הבעש"ט בתחילת ההתגלות שלו היו על-דבר
שלשה ענינים :פדיון שבויים ,חיזוק התורה ויראת
שמים ,התגלות פנימיות התורה .אדמו"ר האמצעי היה
מבאר בזה :גליא שבתורה נקרא מים ואל מים  -הולכים;
פנימיות התורה נקרא אש ומהאש  -נרתעים ,לכן על
המשפיע ללכת אל המקבל ולומר לו :אל תירא "כי ה'
"אלקיך אש אוכלה הוא

תניא
אך האותיות הן בבחינת חומר וצורה הנקרא פנימית
וחיצונית כי הגם שמקורן הוא מקדמות השכל ורצון
הנפש זו היא בחינת צורת שינוי המבטא שבכ"ב אותיות
אבל בחינת החומר וגוף התהוותן והוא בחי' חיצוניותן
הוא ההבל היוצא מהלב שממנו מתהוה קול פשוט היוצא
מהגרון ואח"כ נחלק לכ"ב הברות וביטוי כ"ב אותיות
בה' מוצאות הידועות אחה"ע מהגרון גיכ"ק מהחיך כו'
ומבטא ההבל הוא אות ה' אתא קלילא כו' והוא מקור
החומר וגוף האותיות טרם התחלקותן לכ"ב ולכן ארז"ל
':שעוה"ז נברא בה
והנה הגם שהיא ה' תתאה ה' אחרונה שבשם הוי' ורז"ל
דרשו זה על פסוק כי ביה היינו לפי שמקורה וראשיתה
לבא לבחי' גילוי מהעלם היו"ד הוא מושפע ונמשך
מבחינת ה' עילאה שיש לה התפשטות אורך ורוחב
להורות על בחינת בינה שהיא התפשטות השכל הנעלם
בבחי' גילוי והשגה בהרחבת הדעת והשפעתה מסתיימת
בלב וכמ"ש בתיקונים דבינה לבא ובה הלב מבין ומשם
יוצא ההבל מקור גילוי גוף האותיות הדבור המתגלות בה'
מוצאות מהעלם היו"ד ותמונת ה' תתאה בכתיבתה גם כן
בהתפשטות אורך ורוחב מורה על התפשטות בחי' מלכותו
יתברך מלכות כל עולמים למעלה ולמטה ולד' סטרין
המתפשטות ונמשכות מאותיות דבר ה' כמ"ש בקהלת
באשר דבר מלך שלטון כמ"ש במ"א[ .ולהבין מעט
מזעיר ענין ומהות אותיות הדבור באלהות שאין לו דמות
הגוף ולא הנפש ח"ו כבר נתבאר בדרך ארוכה וקצרה
()]:בלק"א ח"ב פי"א וי"ב ע"ש

פרק קטו
א ל ֹא לָנּו יְ ָי ל ֹא לָנּו ּכִ י לְ ִׁש ְמָך ּתֵ ן ּכָבֹוד עַ ל חַ ְס ְּדָך עַ ל אֲ ִמּתֶ ָך:
ֹאמרּו הַ ּגֹויִ ם אַ ּיֵה נָא אֱ ֹ-להֵ יהֶ ם :ג וֵאֹ-להֵ ינּו בַ ּׁשָ מָ יִ ם
ב לָּמָ ה י ְ
ּכֹ ל אֲ ׁשֶ ר חָ פֵ ץ עָ ׂשָ ה :ד עֲצַ ּבֵ יהֶ ם ּכֶסֶ ף וְ זָהָ ב מַ עֲׂשֵ ה יְ דֵ י אָ דָ ם:
ה ּפֶ ה לָהֶ ם וְ ל ֹא יְ דַ ּבֵ רּו עֵ ינַיִ ם לָהֶ ם וְ ל ֹא יִ ְראּו :ו אָ ְזנַיִ ם לָהֶ ם
וְ ל ֹא יִ ְׁשמָ עּו אַ ף לָהֶ ם וְ ל ֹא יְ ִריחּון :ז יְ דֵ יהֶ ם וְ ל ֹא יְ ִמיׁשּון
ַרגְ לֵיהֶ ם וְ ל ֹא יְ הַ ּלֵכּו ל ֹא י ְֶהּגּו ִּבגְ רֹונָם :ח ּכְ מֹוהֶ ם יִ ְהיּו עֹ ׂשֵ יהֶ ם
ׂש ָראֵ ל ְּבטַ ח ּבַ יְ ָי עֶ ז ְָרם ּומָ גִ ּנָם הּוא :י
ּכֹ ל אֲ ׁשֶ ר ּבֹ טֵ חַ ּבָ הֶ ם :ט יִ ְ
ּבֵ ית אַ הֲרֹ ן ִּב ְטחּו בַ יְ ָי עֶ ז ְָרם ּומָ גִ ּנָם הּוא :יא יִ ְראֵ י יְ ָי ִּב ְטחּו בַ יְ ָי
עֶ ז ְָרם ּומָ גִ ּנָם הּוא :יב יְ ָי ְזכ ָָרנּו יְ בָ ֵרְך יְ בָ ֵרְך אֶ ת ּבֵ ית יִ ְׂש ָראֵ ל
יְ בָ ֵרְך אֶ ת ּבֵ ית אַ הֲרֹ ן :יג יְ בָ ֵרְך יִ ְראֵ י יְ ָי הַ ּקְ טַ ּנִ ים עִ ם הַ ּגְ דֹ לִ ים:
יד יֹ סֵ ף יְ ָי ֲעלֵיכֶם ֲעלֵיכֶם וְ עַ ל ְּבנֵיכֶם :טו ְּברּוכִ ים אַ ּתֶ ם ליְ ָי
עֹ ׂשֵ ה ׁשָ מַ יִ ם וָאָ ֶרץ :טז הַ ּׁשָ מַ יִ ם ׁשָ מַ יִ ם לַיְ ָי וְ הָ אָ ֶרץ נָתַ ן לִ ְבנֵי
אָ דָ ם :יז ל ֹא הַ ּמֵ ִתים יְ הַ לְ לּו יָּה וְ ל ֹא ּכָל יֹ ְרדֵ י דּומָ ה :יח וַאֲ נ ְַחנּו
נְ בָ ֵרְך יָּה מֵ עַ ּתָ ה וְ עַ ד עֹולָם הַ לְ לּויָּה

פרק קטז
א אָ הַ ְב ִּתי ּכִ י יִ ְׁשמַ ע יְ ָי אֶ ת קֹולִ י ּתַ חֲנּונָי :ב ּכִ י ִהּטָ ה אָ זְנֹו לִ י
ּומצָ ֵרי ְׁשאֹול ְמצָ אּונִ י
ּוביָמַ י אֶ קְ ָרא :ג אֲ פָ פּונִ י חֶ ְבלֵי מָ וֶת ְ
ְ
ׁשי :ה
ּובׁשֵ ם יְ ָי אֶ קְ ָרא אָ ּנָה יְ ָי מַ ּלְ טָ ה נַפְ ִ
צָ ָרה וְ יָגֹון אֶ ְמצָ א :ד ְ
ּלֹותי וְ לִ י
חַ ּנּון יְ ָי וְ צַ ִּדיק וֵאֹ-להֵ ינּו ְמ ַרחֵ ם :ו ׁשֹ מֵ ר ּפְ תָ איִ ם יְ ָי ּדַ ִ
ׁשּובי נַפְ ִׁשי לִ ְמנּוחָ יְ כִ י ּכִ י יְ ָי ּגָמַ ל עָ לָיְ כִ י :ח ּכִ י
ִ
הֹוׁשיעַ  :ז
יְ ִ
ׁשי ִמּמָ וֶת אֶ ת עֵ ינִ י ִמן ִּד ְמעָ ה אֶ ת ַרגְ לִ י ִמּדֶ ִחי :ט
ִחּל ְַצּתָ נַפְ ִ
אֶ ְתהַ ּלְֵך לִ פְ נֵי יְ ָי ְּבאַ ְרצֹות הַ חַ ּיִ ים :י הֶ אֱ מַ נְ ִּתי ּכִ י אֲ דַ ּבֵ ר אֲ נִ י
יתי ְמאֹ ד :יא אֲ נִ י אָ מַ ְר ִּתי ְבחָ פְ זִי ּכָל הָ אָ דָ ם ּכֹ זֵב :יב מָ ה
עָ נִ ִ
ּובׁשֵ ם יְ ָי
מּולֹוהי עָ לָי :יג ּכֹוס יְ ׁשּועֹות אֶ ּׂשָ א ְ
ִ
אָ ִׁשיב לַיְ ָי ּכָל ּתַ גְ
אֶ קְ ָרא :יד נְ דָ ַרי לַיְ ָי אֲ ׁשַ ּלֵם נֶגְ דָ ה ּנָא לְ כָל עַ ּמֹו :טו יָקָ ר ְּבעֵ ינֵי
יְ ָי הַ ּמָ וְ תָ ה ַלח ֲִסידָ יו :טז אָ ּנָה יְ ָי ּכִ י אֲ נִ י עַ ְבּדֶ ָך אֲ נִ י עַ ְב ְּדָך ּבֶ ן
ּובׁשֵ ם יְ ָי
אֲ מָ תֶ ָך ּפִ ּתַ ְחּתָ לְ מֹוסֵ ָרי :יז לְ ָך אֶ זְּבַ ח זֶבַ ח ּתֹודָ ה ְ
אֶ קְ ָרא :יח נְ דָ ַרי לַיְ ָי אֲ ׁשַ ּלֵם נֶגְ דָ ה ּנָא לְ כָל עַ ּמֹו :יט ְּבחַ ְצרֹות
ּבֵ ית יְ ָי ְּבתֹוכֵכִ י יְ רּוׁשָ ָל ִם הַ לְ לּויָּה
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