




תש"ע תזו"מ פר' דשב"ק דא"ח גליקוטי

חדתין נשמתין
תש"ע תזו"מ פר' דשב"ק דא"ח ליקוטי

תש"עפרשתבשב"קשנאמרומדא"חדבריםרשימות )*(תזו"מ

שבת ליל

התפילה שאחרי היומי דף בשיעור

ע"א) נ"ח דף (סנהדרין

דיבר שר'א] בגמ' שם המוזכר מענין

שהיתה לגר גזירה גוזר מאיר

[וביאר בקדושה ולידתו בקדושה שלא הורתו

בש"ס קוראים שתמיד הטעם שי"ל אגב דרך

על כשדנים אף גר בשם נתגייר שאח"כ למי

הכוונה ובפשטות שנתגייר, שלפני הזמן

דברי עפ"י פנימי ביאור וי"ל סופו, ע"ש

הנפש גירותו לפני עוד לגר שיש האריז"ל

ללכת ומושכתו משדלתו שהיא דהגר

הנשמה)להתגייר מקבל בגירות וע"כ(ואח"כ

שנתגייר לפני אף גר בשם הביאורנקרא (וידוע

התורה ליתן השי"ת שכשירד ע"ז זי"ע מהח"ח

אלא שרצו מועטים בתוכם היו וסירבו לגויים

הגרים) אח"כ נהיו והם להרוב ואוסרשנתבטלו [

אטו האב מן האם באחות הגר את ר"מ

הא בזה והזכיר עיי"ש, האם מן האם אחות

ועוד)דאי' ע"א מ"ז כר"מ(עירובין דהלכה

הרבה גוזר ר"מ שהיה מזה ונראה בגזירותיו,

ביאור והזכיר מא'גזירות, יסודו (ששמע

טפי) לבארו והוסיף הלכההתלמידים דייקא מדוע

בגזירותיו הלכהכר"מ שאין דבריו כשאר (שלא

אי')כמותו באמת דהנה ע"ב), י"ג (עירובין

בדורו היה שלא בדורו גדול ר"מ שהיה

למס' בביאור בארוכה [וכמש"כ כמותו

ע"א)ברכות ס"א משיח(דף בבחי' ר"מ שהיה

החכמה אור אצלו שהיה שבדורו יוסף בן

החכמים עיני בה מאיר בגמ'שהיה (כדאי'

שם) מעומדעירובין נקבר רח"וולכן (כמש"כ

ל"ז) הקדמה הגלגולים תפילתבשער בבחי'

שבאצי' החכמה)העמידה בעמידה(בחי' שהיא

ירדו שלא משום כמותו הלכה שאין אלא וכו']

עניני בכל שייך וזה וכו', דעתו לסוף חבריו

ובשכל בהבנה תלוי הפסק שבהם התורה

הדבר טעם להבין החכמים שצריכים וכו',

אלא לדיין אין בבחי' שלהם ובשכל בהבנה

שהן גזירות בעניני אך רואות, שעיניו מה

תלוי שם בעתיד, לתקלה שיבואו מחשש

שיש מי של וברוה"ק בהשגות בעיקר הדבר

ובזה למרחוק, וצופה הרואה רוחנית עין לו

אור אצלו שהיה ר"מ דעת את רבנן הבינו

רבנן והסכימו למרחוק, והראיה החכמה

הגזירות בעניני הקובעת היא ר"מ שדעת

כר"מ. ההלכה בזה וע"כ לעתידות, שנוגעים

והוסיף דכיוןב] יותר, בעומק הענין לבאר

היסוד אור בבחי' היה דר"מ

למלכות האור את והמאיר המשפיע הוא (שהיסוד

שבדורו) בנ"י עיני שהאיר הוא ר"מ נקראוע"כ לכן
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ע"א)ר"מ ס"ז שהיה(גיטין משום וסופר" "חכם

שבקו דהיסוד ולהבינה, להחכמה קשור ר"מ

ולבינה לחכמה למעלה עולה (חכםהאמצעי

עושה שהכתיבה הבינה, מספי' וסופר החכמה מספי'

להאור כלים שעושה שהבינה כמו להאור כלים

הצדיקדחכמה) יוסף למדתובבחי' (המרכבה

חכם)היסוד "אין עליו ונבון(חכמה)שנאמר

בסוד(בינה) ר"מ שהיה ומכיון כמוך",

היסוד)הקדושה למדת עוסק(מרכבה היה ע"כ

אורות ממשיכים שבהם גזירות בעניני

וכדאי' בנ"י, את בהם ולקדש לזכך המקיפים

יששכר אותבבני י' מאמר תשרי חודש (מאמרי

מקומות) ועוד ומיליז' והידורים חומרות שע"י

במקו"א בארוכה בזה [וכמ"ש דחסידותא

שמוסיפים ובחומרות בהידורים בפרט דהיינו

בעניני חומרות כמו הדבקות לענין ומסייעים

האור את ממשיכים וכדו'] וצניעות קדושה

כל בורחים ידה שעל הנשמה של המקיף

תש"ע החכמה בים בזה [ועיין החיצונים

ל"ח) הערה תרכ"ט-תרל"א באיזה(עמוד לבאר

וליישב יששכר, הבני מיירי מקיפים אורות

הדברים למקור יסתרו שלא הבנ"י דברי את

מפאנו מהרמ"ע שם)שהם כמצויין (בכ"מ

אור בבחי' הם וההידורים שהחומרות שכתב

בסוד הפנימי האור שארית שהוא חיצון

חכמה ע"ינובלות נמשך האמיתי המקיף (והאור

ברצונו שיעלה בעת הידיעה בסוד העליון המאציל

בארוכה) עיי"ש וכדאי'הפשוט כ,], רבה (בראשית

"כתנותיב) כתוב היה שבתורתו ר"מ על

הגוף את שהפך אור, כתנות - באל"ף עור"

- דחויא משכא - הנחש עור שבבחי' הנגוף

ופירש החשמל. אור שבבחי' מג"ע קדוש לגוף

לא דורות שבהרבה הא הבנ"י דברי עפ"י

ובדורות הזוהר חומרות את החמירו

להחמיר הוסיפו הקלי' שנתגברו האחרונים

מקיפים האורות ידם על להמשיך כדי בהם

החיצונים כל את ומבריחים שמסלקים הנ"ל

מהבנ"י. כנ"ל

כשהזכיר הגוףג] את להפוך הענין

מג"ע קדוש לגוף הנגוף

החשמל, מאור קדוש אור בבחי' כולו ויאיר

לו וענה לזה, זוכים איך מהבחורים אחד שאל

בהתמדה לשמה תורה"ק שילמד ע"י מו"ר

דברי עפ"י שזה אח"כ וביאר ולילה, יומם

לימוד שע"י תמיד עולת בסוף האריז"ל

לכל זוכה ולילה יומם לשמה תורה"ק

סיגופים בשום צורך ללא העליונים התיקונים

בדרך הנ"ל לבחור לומר והוסיף ותעניות,

בעולם מדרגה לשום לזכות לו שא"א מוסר

הנ"ל) העליונה ממדרגה קטנות יותר למדרגות (ואף

בלימוד אמת קביעות לעצמו שיקבע ללא

מדרגההתורה"ק לכל הפתח היא (שהתורה"ק

וכו') מביאה תורה רפב"י כדברי וכןשבעולם ,

בכוחה בתורה"ק שהקביעות לו לומר הוסיף

לצאת שצריך מה מכל האדם את להוציא

דברי את בזה והזכיר מרע, בסור ולהינצל

הר"ן)רביז"ל בתורה"ק(שיחות קביעות שע"י

יזכה יום בכל וכך כך קבועים בשיעורים

ומרות עמוקות מנפילת אף לצאת לבסוף

התפארת שספי' לספי'(תורה"ק)רח"ל, מעל

הק'. היסוד

ודיבר אורחאד] גוזראגב היה (שר"מ

דרכםגזירות) דב"ש מהא גם

הפנימי הביאור וכידוע להקל, וב"ה להחמיר

התניא)בזה בהקדמת כל(כמוזכר שבודאי שאף

שבתורה האמת נקודת למצוא חיפש אחד

מספי' נשמתם שורש שב"ש היות מ"מ

להחמיר, דעתם נטתה תמיד ע"כ הגבורה

שזהו ברור בדעתם להם נראה היה שכן

החסד מספי' נשמתם ששורש וב"ה האמת,

שבתורה שהאמת בדעתם להם נראה היה

להקל. היא

וסיפר זקינוה] מדודו ששמע מעשה ע"ז

שרייבער אברהם ר' הרה"ח

תורהז"ל ולמד צלולה בדעה מופלגת לזקנה (שזכה
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שנה) ממאה למעלה אצלבהתמדה שישב

משיקגו אחד שם ונכנס זצ"ל משה האגרות

האם הגרמ"פ ושאלו שאלה, איזה לשאול

בשיקג דוקאבמקומך באת ומדוע רבנים אין ו

מקיל משה שר' ששמע השואל לו וענה אלי,

וקם לשאול, אליו דוקא בא וע"כ בפסקיו

מקיל אני וברעד: בפחד עליו וצעק הגרמ"פ

וביאר(בתמיה) אפיקורס! הוא שמקיל מי ח"ו! ,

היו הגרמ"פ פסקי רוב שאמנם שאף מו"ר

הוא אלא להקל ח"ו חיפש לא הוא מ"מ לקולא

אמיתת עפ"י להכרעה להגיע רק התכוון

היתה שנשמתו שהיות אלא תורה, דעת

הזמן כל בדעתו רואה היה ע"כ החסד מספי'

היא שבתורה"ק האמיתית שההכרעה

לקולא.

אך אצלו] שהיה ממעשה מו"ר ע"ז הקשה

היה שכידוע זי"ע, המהרש"ם

התורה"ק, עניני ברוב גדול מקיל המהרש"ם

ע"ז עליו הקפיד זי"ע משינווא יחזקאל והדברי

שלום שהשר המהרש"ם לו ואמר כ"כ, שמקיל

זי"ע יחזקאל)מבעלז הדברי של רבו ציוה(שהיה

נראה זו מתשובתו לכאו' וא"כ להקל, עליו

להדיא בכוונה להקל מושג (ולכאו'ששייך

בכוונה להקיל שאסור הגרמ"פ כדברי דלא זה נראה

וכו') שלוםתחילה שהשר שצ"ל מו"ר וביאר ,

המהרש"ם נשמת ששורש קדשו ברוח ידע

לנטות שלא עליו וציוה החסד, מספי' היא

שמים היראת גודל מחמת נשמתו משורש

ולא להחמיר לחוש דעתו להטות שעלולה

לחוש שלא עליו וציוה לקולא, להדיא לפסוק

שנראה מתי לקולא לפסוק אלא יראה מחמת

התורה"ק. בדעת האמת הוא שכן לו

אמנם מקילז] שהמהרש"ם שאף סיים

מ"מ התורה מקצועות ברוב

ואף מחמיר, הוא הרי נדה ובהל' שבת בהל'

מ"מ בהם גם להקל ויכולת כוחות לו שהיה

ישראל שקדושת שבענינים דרך לו היה

וקדושת שב"ק קדושת כמו בהם תלויה

להחמיר יש בנ"י בפוסקיםטהרת רואים (וכן

גדולות חומרות מחמירים מקוואות שבהל' הקודמים

זי"ע הק' הבעש"ט מרבינו קבלה אי' וכן הנ"ל, מטעם

ישראל שקדושת להחמיר, יש שבת הל' שבעניני

קודש) שבת מקדושת לפרשנמשכת [כדאי'

וישראל השבת מקדש הברכה חתימת

דהגמ' ע"א)והזמנים, מ"ט ע"ז(ברכות אומרת

מקדשת דשבת והביאור חדא, חתימה דהוי

להזמנים]. מקדשים וישראל לישראל

עוד עיי"ש,ח] ודבק ד"ה ברש"י דיבר

נזר האבני דברי את והזכיר

שמוכיח טל אגלי לספר בהקדמתו הידוע

הדביקות שעיקר האלו רש"י מדברי ומדייק

לימוד ע"י הוא התורה שע"י בהשי"ת

"ומדי שם וזלה"ק ועונג, בהנאה התורה"ק

אדם בני קצת ששמעתי מה אזכור זכור דברי

תוה"ק לימוד בענין השכל מדרך טועין

ושמח חידושים ומחדש הלומד כי ואמרו

כ"כ התורה לימוד זה אין בלימודו ומתענג

לו שאין בפשיטות לומד היה אם כמו לשמה

מצוה, לשם רק והוא תענוג שום מהלימוד

מתערב הרי בלימודו ומתענג הלומד אבל

טעות זה ובאמת עצמו, הנאת גם בלימודו

מצות עיקר היא זה כי ואדרבא מפורסם,

ומתענג ושמח שש להיות התורה לימוד

בדמו, נבלעין תורה דברי ואז בלימודו

נעשה הוא תורה מדברי שנהנה ומאחר

ד"ה נ"ח סנהדרין פירש"י ועיין לתורה, דבוק

עפמש"כ האבנ"ז רבינו דברי וביאר ודבק".

ישראל לתפארת בהקדמת המהר"ל רבינו

נפלאים נפשו,דברים בכל בו דבוק האבנ"ז (שהיה

החסידות שעיקר מקוצק האדמו"ר רבו קבלת כידוע

מוהר"ן, לקוטי וספר מהר"ל ספרי ללמוד שיש הוא

ז"ל) מרכוס לר"א החסידות בספר שמאריךכמובא

את ומפריד התורה"ק את שהאוהב שם

את שאוהב שע"י נקרא לא מהש"י, התורה



חדתין נשמתין ו

אהבה שאין בהש"י, דבוק הוא התורה

בדבקות התורה ללמוד שזוכה מי ורק לשנים,

מקשר בתורה"ק לו שיש התענוג כל אז הש"י

שביאר שם ועיין להש"י, דביקות ביתר אותו

תחילה", בתורה ברכו "שלא הפגם דאי' מה

של סיבה הוא שהקב"ה כשמשיגים שרק

עם באחדות הוא שהתורה דהיינו התורה,

הב"ח דברי כמו וזה תורה, ללמוד זוכין אז ה',

שחסידיםהידועים אמר זי"ע אמת האמרי (שמרן

יום) בכל ללמדו מעולםצריכים ית' "שכוונתו

שתתעצם כדי בתורה עוסקים שנהיה היתה

מקור וקדושת ורוחניות בעצמות נשמתנו

עיי"ש. וכו' התורה" מוצא

והסביר היותט] לשיטתו שהאבנ"ז

שעי הדבקותשסבר קר

שלומד ע"י דווקא הוא התורה"ק ע"י בהשי"ת

דורש היה ע"כ והנאה, עונג מתוך התורה"ק

חידושים שיחדש מחסידיו אחד מכל

עד בלימודו שיעיין שע"י שלומד, בתורה"ק

עי"ז יזכה בתורה"ק חידושים לו שיתחדש

אחד כל וע"כ התורה"ק, בלימוד והנאה לעונג

ז"ל הוא היה האבנ"ז לפני מגיע שהיה ואחד

בזה חידשת ומה לומד אתה מה אותו שואל

מצאנז הד"ח מרן דרך היתה כן שלא [ואמר

בתשובתו שכותב יו"דזי"ע חיים דברי (שו"ת

מ"ז) סי' לחפשח"ב פה הלומדים דרך שאין

בש"ס בתורה עוסקים אלא חידושים לחדש

כגון היטב להבין ומתייגעים ופוסקים

מחפשים ולא במג"א או מהרש"א בחידושי

שאין עצמם ערך ומכירים יודעים כי חידושים

שם: [וזל"ק ונכון אמת דבר לחדש בכוחם

על מחילה שאל אשר ואת קבלתי "מכתבו

הלא ידעתי לא התורה בפשטי פלפולו דבר

והלכות תורה בגופי היום כל לעסוק חיינו זה

אנו ואין דבר, לשואלי ולהשיב ופלפול

רק הקדושה מתורה הקבלה בחכמת עוסקים

מנדדים ואנחנו מטתם על אדם שבני בשעה

לא ופוסקים בש"ס עסקינו עיקר אבל שינה,

ממדינתכם בליעל בני איזה הוציאו כאשר

התורה פשטי לומדין אין שבמדינתינו שם

להו ניחא שבהפקירא מחמת והוא ח"ו,

למדינתינו בבואם אותם מוכיחין וכאשר

ואומרים יראה בלא דעת בלא המה למה

אפילו ובאמת תורה, בעלי המה זה שכנגד

בשטותים פלפולם והבל בהם אין תורה ריח

יודעים ואינם מהם שמעתי כאשר והבלים

עתק לדבר הערימו רוחם בגסות רק מאומה,

שאינם לומר חסידים על ובפרט ה' יראי על

פיהם יפצה והבל תורה, ועוסקי פלפול בעלי

ופשטי בגופי ולילה יומם בתורה שעוסקים

מוסר. וספרי ערוך ושולחן בש"ס הלכות

לפלפל פולין במדינות מנהג שאין האמת

צורבא או הדור גדול זולת חידושים ולחדש

הלומדים ויתר גדול להיות הראוי מרבנן

היטב להבין ופוסקים ש"ס בתורה עוסקים

להבין מג"א או ז"ל מהרש"א חי' על ומייגעים

יודעים כי לחדש לבם על עלתה ולא כראוי

דבר לחדש בכחם שאין עצמם ערך ומכירים

מפלפלים אחרות במדינות כן לא ונכון, אמת

בש"ס מימרא רק שיודע מי וכל בהבלים

מצוי אין ישיבות וגם חידושים. אומר תיכף

כאשר נכונים טעמים מכמה במדינתינו

אבל לזה, הטעם מלייפניק ז"ל ממו"ח שמעתי

ועוסקים בבהמ"ד חבורות חבורות יושבים

לכ"ת להודיע ראיתי זה כל בגפ"ת, בתורה

מאונגרין בליעל מבני ששמעתי מחמת

שאין פולין מדינות על דיבה שמוציאים

לכן החסידים, ובפרט התורה בפשטי עוסקים

לשפתי יאמין שלא הודעתיו אליו באהבתי

עד התורה פשטי חביבים לחסידים כי שוא

האמת בחכמת ה' שזכהו מי בפרט למאוד

הש"ס דברי ושכל התורה פשטי מעלות יודע

ח"ן], ליודעי כידוע התורה סודות על בנוי

בשלח פר' בדא"ח כתבנו כבר ובאמת

מטשערנובל מאדמו"ר מו"ר קיבל שקבלה
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האבנ"ז דברי על חולק הד"ח שמרן שליט"א

שהכל הדרכים ב' לפרש ויש עיי"ש, הנ"ל

וכדלהלן. האדם נשמת שורש לפי תלוי

והסמיך דבריי] את האבנ"ז לשיטת מו"ר

הידועים זי"ע החת"ס מרן זקינו

חולין) מס' החידושים(בחידושי בענין

בתחילת הלומדים שמחדשים והפלפולים

תורה, של לאמיתה לגמרי שאינם לימודם

משום הוא לזה שההיתר החת"ס שמביא

שאף התורה"ק, לזיכרון זה שמועיל

ע"י מ"מ נכון אינו שהחידוש יתכן שלפעמים

אמיתיות הקדמות הרבה יזכור החידוש

שזוכר וידיעה ידיעה שבכל בתורה"ק

ידיעת מצות בזה הוא מקיים בתורה"ק

[עיין המצוות כל כנגד השקולה התורה"ק

שאף ומחדש שסובר ת"ת הל' הרב שו"ע

מצוה מכל גדול בתורה"ק לימוד שכל

אך הלימוד, זוכר שאינו אף בפ"ע שבעולם

דייקא זהו כולם כנגד שקולה הת"ת שתהיה

הלימוד כשזוכר התורה"ק ידיעת במצות

הרבה מהני זיכרון שלענין והיינו שלמד]

זקינו שגם מו"ר והוסיף שמחדש, החידושים

זי"ע שלמה חמד"ש)החמדת לשו"ת (בהקדמה

האדם שמחדש החידושים שענין כותב

ולהתמדת הלימוד לחשק מועלית בתורה"ק

משנת בעל בשם מפרש ועפ"ז הלימוד,

את תהילים על ציון חזה בספרו חסידים

ללא שלומד ה'" בתורת אם "כי הפסוק

דהיינו "חפצו" בחי' לו יהא אז חידושים,

"ובתורתו אך בתורה"ק, בלבד חפץ לו שיהא

שמחדש מי על קאי ולילה" יומם יהגה

בבחי' התורה שנקרא עד חידושים בתורה"ק

והתמדת לאהבת יזכה ידם ועל "תורתו",

ולילה, יומם בה להגות שיוכל עד התורה

שמסוגל נשגבות מעלות ג' לנו יוצא וא"כ

עד בתורה"ק וההתעמקות העיון ענין אליהם

שמביא א) בתורה"ק, חידוש לו שיתחדש

ו ה'עונג לדבקות זוכה שעי"ז בלימוד הנאה

התורה לזכור עי"ז שזוכה ב) מהאבנ"ז, כנ"ל

שבזה החידוש על ההקדמות כל ואת שלמד

כנגד השקולה התורה"ק ידיעת מצות מקיים

שעי"ז התורה"ק לאהבת עי"ז שזוכה ג) כולם,

אי' [ומרביז"ל ולילה יומם בה להתמיד יגיע

האדם שמחדש החידושים שע"י עוד

בהקדמת אי' וכן מוחו, מתקן בתורה"ק

הנ"ל]. האג"ט

ואמנם ששורשיא] שמי מו"ר הוסיף

חייב אין כן אינו נשמתו

חיות להם שיש נשמות שיש בתורה"ק, לחדש

בלימוד וזיכרון והתמדה ודבקות ועונג

חידושים, בה שיחדשו ללא גם התורה"ק

חיות להם שיש לאה מבחי' הם אלו שנשמות

וכל התורה"ק, חלקי הרבה מלימוד ודבקות

ששורש הנשמות אלו על נאמרו הנ"ל דברים

בטבעם להם שיש רחל מבחי' הוא נשמתם

שיחדשו מהחידושים בתורה"ק החיות

מגדולי שאחד הטעם שזהו [והסביר בתורה"ק

נשמות מבחי' שהוא בדורינו, האדמורי"ם

אליו הקשורים חסידיו אצל הנהיג דלאה,

בלימוד בעיקר שיעסקו מנשמתו ומקבלים

כ"כ יעסקו ולא בתורה"ק בקיאות הרבה

הנ"ל מטעם והחידושים העיון בלימוד

האורחות מדברי הוא ביסודה שיטתו [ושורש

בגנות שהאריכו והשל"ה והמהר"ל צדיקים

צריך כנ"ל אך ואכמ"ל], וכו' המפלפלים

שיש להנשמות רק שייך זו שדרך להדגיש

וכו'. חידושים ללא אף בתורה"ק חיות להם

ואמנם זהיב] שדבר מו"ר בזה הסביר

לדור מדור הרבה משתנה

בתורה"ק חיותם עיקר היה הקדמונים שאצל

כל ידיעת והשלמת בקיאות הרבה ללמוד

מזמן האחרונים ובדורות התורה"ק, חלקי

זי"ע פולק ר"י הגדול גדולירבינו כל של (רבם

לאורם) הולכים שאנו הרבההאחרונים נתחזק
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העיון הליטאיות)לימוד בישיבות וכן(ובפרט ,

העולם מלחמת אחרי זמן איזה היה

שלא נשמות הרבה באו אח"כ אך האחרונה,

ללימוד נמשכים אלא כ"כ לעיון נמשכים

שהתכלית שהיות מו"ר והסביר בבקיאות,

כמש"כ ולאה רחל בחי' חיבור לבסוף שיהא

זיווג בחי' יש החיבור לפני הרי בכ"מ, בזה

שהבחי' מלחמה בבחי' כאילו שהוא בהכאה

בחי' וכשגוברת חברתה, על גוברת האחרת

הנשמות על אף ומשנה משפיע הרי"ז לאה

הדור מנהיגי האחרון ובדור רחל, שמבחי'

הדור כל על זאת ומשפיעים לאה בבחי' המה

אצל המנהיגים הקודמים שבדורות שאף (והסביר

בדרך להם נותנים שהיו רחל, בבחי' היו הליטאים

רחל, שבבחי' בתורה, גדלותם בשביל הכבוד כלל

עליהם לקבל התחילו האחרונים בדורות מ"מ

גדלותם עיקר תורה גדולי שהיו שאע"פ מנהיגים

בתורה, ועמלם ויגיעתם שלהם היר"ש מחמת היתה

מהם שהושפעו מה זה ע"כ שבהם, לאה ענין שזהו

אצל זה מעין ג"כ נמצא שבימינו רואים וכן בעיקר,

העיון נקודת את שיש שאף הרבנים מגדולי כמה

בגלל הוא בעולם חשיבותם עיקר מ"מ רחל, שבבחי'

בקיאותם וגודל בתורה"ק והגדולה העצומה שקידתם

הם פסקיהם וכן לאה, לבחי' השייכות בחי' שאלו

מה וזה וחותכים, קצרים שהם לאה של דרך בבחי'

דרך בבחי' בעיקר שנהיה הדור כל על שהשפיע

אצלו שראו הדור מגדולי שהאחרון [והזכיר דלאה

היה רב והבריסקער החזו"א אחרי העמוק העיון דרך

ז"ל) הגרמש"ש הואאצל שכן סיים ואמנם ,

הזיווג באמצע עדיין שנמצאים עתה המצב

של הבחי' הוא העיקר ועכשיו ולאה דרחל

יכול השי"ת ברצות אך כנ"ל, שגוברת לאה

הבריאה, תיקוני לפי הכל להשתנות,

ואכמ"ל.

ואחד ענייןיג] מדוע שאל התלמידים

שחידש כזה ונשגב גבוה

בהשי"ת דבקות שעיקר הנ"ל האבנ"ז והוכיח

התורה, שבלימוד וההנאה העונג ע"י הוא

והשפל החמור חטא מענין דייקא נלמד

מה עפ"י מו"ר וענה הנ"ל, רש"י שבדברי

שמיני פר' דרעדר"ע בתורה כבר שביאר

על ד"הולך בוא"ו הוא התורה דאמצע הא

הנקודה מתגלה התורה שבאמצע גחון",

הכי הנשמות על ואפי' נשמה כל על לרחם

הנחש בטן בפנימיות שמונחות נמוכות

הנ"ל) גחון על דהולך ו' מקום(שבבחי' שהוא

שבזכות בתכלית, אלקות גילוי היפך

אלו נפולות הכי נשמות בתשובה שמשיבים

היחוד את ולגלות להגיע האופן דוקא הרי"ז

רום, עומק מגלה תחת שעומק והיינו העליון,

משתמש א"ק שבבחי' ביותר הגבוהה שבחי'

בתשובה שכשמחזירים נמוך, הכי הכלי עם

הכי השגות משיגים גרוע הכי את אף

ב בעניניננועמוקות עפ"ז מובן וה"נ תורה"ק,

כנ"ל.

לביתו בהליכה

אמר שהובאיד] בפסק ביאור להוסיף

מרן בשם קודם שבוע בבא"ח

ספיה"ע לברך להמשיך שיש זי"ע הד"ח

[והוסיף אחד יום מלספור כשחיסר אף בברכה

אדמור מכ"ק יציב דברי משו"ת שאמנם

שהיה משמע לא זי"ע קלויזנבורג מצאנז

רא"ח בשם שמע וכן זו, קבלה אצלו מקובל

האדמו"ר מכ"ק ששמע שליט"א שטרנבוך

קבלה אצלו מקובל היה שלא זצ"ל מבאבוב

כמוזו נאמנים מקורות ג"כ יש זו שלקבלה (למרות

בשו"ת הלברשטאם הגר"מ שכתב שם שכתבנו

ז') אות כ"ט סי' ח"א משה כמהדברי ששמע

מקובל כי פריינד רמ"א מהגאב"ד פעמים

מצאנז ד"ח בעל מרן הגה"ק אא"ז בשם בידו
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לספור להמשיך שיכול למעשה הלכה שהורה

בברכה]. הימים שאר

וביאר בעצםטו] שהד"ח להסביר שיתכן

המחבר פסק על חולק לא

אלא בברכה, בכה"ג לספור שאין בשו"ע

ואנשי וחסידים עובדה"י אצל מיירי דהד"ח

הרבה להם חסרה ספיה"ע שברכת מעשה

וכידוע שלהם, לעבודה"י זאת להם ונצרכת

והשפיכת וההתעוררות ההשתוקקות גודל

בדרך ההוכים חסו"מ שהיו וכו' והדבקות לב

הבעש"ט תלמידי ובדרך הקבלה בעלי

ההכנה עיקר שהיא בספיה"ע מתעוררים

התורה"ק לנו לקבלת(וחז"ל)שנתנה

חשובה עבודה אצלו שתיחלש ומי התורה"ק,

הדחק, שעת בבחי' הוי הברכה חסרון ע"י זו

בלא שהספירה כאלו אצל מאידך י"ל או

הספירה בכל זלזול אצלם תעשה ברכה

מהספירה, ימים עוד עי"ז ח"ו להחסיר ויבואו

הדחק שעת בבחי' דנחשב י"ל כה"ג וכל

שיטות על ולסמוך להקל בכה"ג שאפשר

שהיה יתכן המחבר ואף מההלכה, הנדחות

או"ה הל' בהש"ך [וכדאי' בכה"ג מודה

יחידאות שיטות על אף לסמוך דאפשר

מההלכה הגה"קשנדחו בשם שם למש"כ (וכ"ש

ומנין בנין רוב דעת הוא שכן זי"ע מקאמרנא

זו) בשעה"ד עליהם לסמוך שאפשר הראשונים

תלמיד ענגיל שמואל ר' הגה"ק בשו"ת [ועיין

אפשר הראשונים רוב שעפ"י שכיון הדב"ח

סמך איזה עוד כשיש עלייהו לסמוך חזו לברך

הנ"ל) קבלה קיבל שלא ג"כ ].(ומשמע

המוזכרתטז] המילה מצות מענין גם דיבר

שאינו באב הדין מה ודן בפרשתנו,

יודע אך בעצמו הפריעה לעשות יודע

מה יעשה האם בעצמו, החיתוך לעשות

כאילו פרע ולא שמל שכיון או בעצמו שיודע

האב שקיים נחשב אינו כך בין א"כ מל לא

ואמר בעצמו, שיחתוך ענין ואין המצוה את

שמוסר שהאב הסובר הש"ך דברי שמחמת

אומרים יש המצוה ביטול הוי למול לאחר

ממונקאטש מהגה"ק ושלום חיים אות בספר (עיין

בזה) שמאריך מצותזי"ע לכה"פ יעשה שהאב

לעשות, ללמוד אחד לכל קל דבר שזה חיתוך,

ולא שמל דהיות בזה נהגו שלא הטעם י"ל אך

כלום עשה לא כאילו הרי מל לא כאילו פרע

אות הדיבור חלק ב' מ"ע פיקודיך בדרך קצת (וכ"מ

האםד') בחקירה זה נידון שתלוי מו"ר ואמר ,

משום מל לא כאילו פרע ולא דמל הא

שעצם או המצוה, מעצם חלק היא שהפריעה

הפריעה ולא לבד החיתוך היא (וכמוהמצוה

בחיתוך מילה מצות שקיימו הק' האבות אצל שהיה

תנאילבד) בבחי' היא שהפריעה אלא

עד המצוה יד"ח יוצאים שאין במצוה המעכב

מובנת הב' כצד נימא ואי הפריעה, שעשו

שהוא החיתוך האב שיעשה האומרים סברת

המצוה שמפרשעצם הנ"ל דלהחיד"א הוסיף (וכן

המצוה היינו מצוה מבטל למול לאחר שמוסר שהאב

כנ"ל רש"י ע"ז שמבאר מבשלוחו" יותר בו ד"מצוה

מה שכל ג"כ י"ל במצוות, עוסק גופו שיהא כדי שזה

עסוק גופו שיהא כדי עדיף לבד לעשות שיכול

בחיתוך דמילה המצוה יד"ח יצא שלא שאף במצוות,

במצוות) עוסק גופו כבר נקרא מ"מ .לבד

ואמנם שהטעםיז] עוד שי"ל ביאר

לחוש שלא בנ"י רוב שסמכו

החיתוך האב מהשיעשה עפ"י הוא בעצמו

עפ"י באנטוורפאן בעלזא דק"ק מדיין ששמע

מישרים דובב שו"ת מ"ז)דברי סי' שדן(ח"א

לקיים לעצמו ס"ת לכתוב שיודע באחד שם

אינו שלו שהכתב אלא ס"ת כתיבת מצות

יותר בו מצוה האם ושואל כ"כ מהודר

שעדיף או בעצמו שיכתוב ועדיף מבשלוחו

נאה, כתב לו שיש מומחה לסופר למסור

הוא מצוה הידור שענין הדוב"מ ומכריע

בו מצוה של הענין את ומכריע חשוב יותר
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בשו"ע להדיא אי' והלא מבשלוחו, (יו"דיותר

ס"א) רס"ד מוהלסי' לקחת מצוה הידור שהוא

וע"כ מומחה, מוהל אינו האב והרי מומחה,

מבשליחו. יותר בו מצוה של הענין נדחה

הסעודה בעת

דיבר תנחומאיח] במדרש מש"כ מענין

א') סימן תצוה שיצחק(פר' שכיון

גם ע"כ השמיני ביום ערלתו בשר מל אע"ה

דהלא מובן אינו לכאו' שזה כן, עושים אנו

זה היה הלא השמיני ביום שנימול יצחק

מהאי מלים אנו וגם אז, למולו ה' ציווי מחמת

מילת מחמת ולא גופא ה' דציווי טעמא

התורה)יצחק, על בספרו הגרצפ"פ הקשה (וכן

אי' בפשטות דהנה פנימיות עפ"י ותירץ

הבינה לספי' שייך השמיני ביום שמילה

בזוה"ק [כמרומז השמינית הספי' (רעיאשהיא

ע"ב) רכ"ג דף פנחס פר' למנצחמהימנא עה"פ

נצח עם מ"ל תמן שלמנצח השמינית על

אבינו יצחק מדוע לפרש אי' ועפ"ז עיי"ש],

דיצחק השמיני ביום שמלוהו הראשון היה

הבינה ספי' בסוד הוא פחדאבינו - השמאל (קו

ואמנםיצחק) יצחק". ב"אלהי בכוונות כדאי' ,

דלעת"ל הצחוק ע"ש נקרא אבינו שיצחק אי'

במדרש וכדאי' פינו, שחוק ימלא שאז

עיי"ש, ישחק, הוא האמיתי ששמו תהילים

בחז"ל פ"ט)וכדאי' פ"ח, תהיה(שבת דהגאולה

על מרמז שיצחק וכדאי' ע"ה, אבינו יצחק ע"י

אז שיזכו הגאולה קץ על היינו יחידה חיה קץ

ויחידה דחיה וכתר)למקיפים וא"כ(חכמה ,

בבחי' היה אבינו שיצחק שאף מכ"ז חזינן

דקו העבודה שבבחי' ופחד ביראה ה' עבודת

בברזל המילה ענין בבחי' גם שזה שמאל,

לקו השייכת עבודה זה גם שנראה חריף

דתכלית ע"ה אבנו מיצחק ילפינן וע"ז שמאל,

לעלות בכדי רק היא שמאל דקו דהעבודה

דהחיה העליון בשורש ידה על ולהיכלל

הנ"ל)והיחידה יחידה חיה פנימיות(קץ וזהו ,

כיצחק המילה עושים דבנ"י המדרש דברי

החסד לתכלית המילה ע"י שעלה אבינו

זוכים אנו וכך הנ"ל, יחידה דחיה והרחמים

כדאי' דא"ק יסוד עד לעלות המילה ע"י

ששבת שבת, דוחה מילה שע"כ חב"ד בספרי

האצי' יסוד(חכמה)בסוד עד עולה ומילה

בינה(כתר)דא"ק בחי' היא שהמילה דהיינו ,

שמיני) עולים(בסוד בינה פנימיות ידי ועל

יחידה בחי' שהוא חיה)לאריך ויחידה(הכולל ,

ברעדר"ע ג' [ובסעודה א"ק. היא הכוללת

אבינו יצחק דמילת דכמו יותר בזה הרחיב

אבינו אברהם עבודת בהקדמת דוקא היתה

אאע"ה)ע"ה ידי ויגיעה(ועל עבודה כל גם כך

הביטול הקדמת בכח היא השמאל קו שבבחי'

ה' ואמונת ליחוד מקודם בתכלית הגמור

הנהגתו שכל בהש"י שמאמינים מקודם,

אלוקות הכל ובהעלמה ההטבה לתכלית

לה' הביטול ע"י שרק ימין, קו שבבחי'

בכח אח"כ אפשר בתכלית כראוי בשורש

כראוי אח"כ להיכנס להצליח היחוד אמונת

יצחק ומילת עבודת שבבחי' ה' בעבודת

הראוי בשלימות כולם שיהיו ע"ה אבינו

להיחוד, קישוט לקמןויוסיפו בזה (ועיין

].באריכות)

עוד והזכיריט] המילה, מצות מעניני דיבר

הידועים הש"ך דברי סי'את (חו"מ

סק"ד) הרא"ששפ"ב מדברי סי'שמוכיח (חולין

אתח') למול למוהל כיבד האב דאם שכתב

א"צ ומל המצוה את וחטף אחר ובא בנו

שהפסידו על למוהל זהובים י' לשלם החוטף

האב על מוטלת המצוה דמתחילה המצוה,

על המצוה מוטלת למול רצה לא דהאב וכיון

דהמצוה חטף דידיה החוטף וא"כ ישראל, כל
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מדברי הש"ך ומוכיח למוהל, שייכת אינה

ומוסר בעצמו למול שיודע שהאב הרא"ש

מבטל הרי"ז לאחר בשליחות המילה מצות

הדבר לבטל לבי"ד ויש מילה של גדולה מ"ע

[עיין בדבריו רבות האחרונים ודנו הזה,

ועיין דפליג, סקי"ד כ"ח סי' שור תבואות

כלל חכמ"א נ"ג, סי' חיו"ד עולם בנין שו"ת

סי' פלתי מילה, הל' עוז מגדל א', סעיף קמ"ט

דרך י', סי' ח"א הלוי בית שו"ת ג', אות כ"ח

ד' אות הדיבור חלק ב' מצוה לבנ"י פקודיך

ואכמ"ל].

ואמנם רס"ד)החיד"אכ] סי' יו"ד יוסף (ברכי

בדבריו הפריז דהש"ך כתב

שלוחו דהלא מבטל אינו מילה דמצות הרבה

המצוה הידור מבטל רק כמותו, אדם של

מפרש [וכך מבשלוחו, יותר בו דמצוה

תקצ"ב סי' ריקאנטי מהר"ם בדעת הברכ"י

יודע האב שאם שכתבו ק"ז סי' או"ז ובדעת

והובא למול, לאחר למסור לו אסור למול

הד"מ והשאירו סק"א רס"ד סי' טיו"ד בד"מ

ומפרש כמותו, אדם של שלוחו שהלא בצ"ע

למול לאחר למסור אסור דבכ"ז כנ"ל הברכ"י

אך מבשלוחו], יותר בו מצוה לבטל שלא כדי

סק"ב)בקצוה"ח שפ"ב סי' שהוכחת(חו"מ פירש

זכה א"כ במילה שליחות מהני הוי דאי הש"ך

שלוחו דנהיה במצוה האב ששלחו המוהל

לשלם החוטף חייב אין ואמאי דהאב, כמותו

הש"ך מוכיח מזה אלא זהובים, עשרה לו

נמסרה שלא מצוה הוי למול האב שמצות

מהני דלא שבגופו כמצוות דהוי לשליח,

הידועים רי"ד התוס' כדברי שליח, עליהן

ע"ב) מ"ב לישיבת(קידושין מהני לא דשליחות

מצוות שהן משום תפילין להנחת או סוכה

דווקא]. בגופו לעשות המקום שחייבם

ופלפל לכאו'כא] בזה יש שאמנם מו"ר

שבמקו"א בקצוה"ח סתירה

סק"א) קפ"ב דברי(סי' על הקצוה"ח מקשה

למעט קרא דבעינן דאשכחן מהא התורי"ד

עבירה כל שגם אף עבירה לדבר שליח דאין

קרא לאו אי ובכ"ז האדם, גוף על איסור היא

מצוות שנא ומאי שליחות ביה מהני הוה

מבאר כן ועל שבגופו, מעבירה שבגופו

עפ"י הנ"ל רי"ד התוס' דברי את הקצוה"ח

הרא"ש ע"ב)דברי העושה(נדרים דבעל בדין

דלא אותם כשישמע אשתו נדרי להפר שליח

דלא הטעם הרא"ש ומבאר שליח, ע"ז מהני

משום כמותו אדם של שלוחו בזה אמרינן

שממילא, דבר הוא הנדרים ששמיעת

במעשה התלוי במידי רק מהני ושליחות

גם שזהו הקצוה"ח ומבאר הרא"ש, עכ"ד

שליחות מהני דלא התורי"ד בדברי הפירוש

המעשה עשיית שעל שאף וסוכה תפילין על

הניחם, המשלח כאילו והוי שליחות מהני

עצמו ראש על התפילין הניח לא אכתי אבל

כגוף השליח גוף דאין שלוחו ראש על אלא

מינוי שייך לא דממילא דבמידי כיון המשלח,

מעשה אף המעשה עצם על אך שליחות,

למעט קרא בעינן ולכן שליחות, שייך שבגופו

עבירה שהיא אף עבירה לדבר שליח דאין

מהני לא וכדו' ותפילין בסוכה ורק שבגופו,

מהני לא שממילא מצוות שעל שליחות

שתלויה אף תפילין מצות דגם והיינו שליח,

היא המצוה אופן בכל הקשירה, במעשה

דבר זה והרי עליו מונחים התפילין שיהיו

הקצוה"ח, עכ"ד שליח מהני לא וע"ז שממילא

עפ"י התורי"ד בדברי הפירוש אם לכאו' וא"כ

צריך בנו את למול האב במצות א"כ הרא"ש

על היא המצוה כל ששם שליח, מהני להיות

על אם וא"כ המילה, במעשה פעולה קיום

מל כאילו דנחשב שליחות מהני מעשה

לא מדוע לדוכתא הקושיא הדרא תו השליח

למול. דהאב שליחות מהני

ותירץ חידושכב] בהקדם בזה מו"ר

על המלך היד של הפלא
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ה"בהרמב"ם פ"א האב)(מילה דמצות שמחדש

שע"ז השמיני, ביום רק היא בנו את למול

בשר ימול השמיני דוביום הפסוק נאמר

ככל הוא האב הרי השמיני יום ואחרי ערלתו,

מקרא דילפינן הא בזה ומפרש ישראל,

דהטעם בשבת, אפי' ימול השמיני דוביום

גם שלכאו' אף שב"ק המילה שדוחה בזה

אלא המילה, מצות לקיים יוכל שב"ק אחרי

מצוותו את האב יפסיד שב"ק דאחרי

חידושו ולפי עיי"ש, השמיני דביום המיוחדת

דוחה השמיני ביום דמילה דהא יוצא הגדול

נמצא אינו כשהאב אבל לאב רק זה שבת

דוחה המילה אין אז אותו מלים ואחרים

הרבה האחרונים ע"ז ותמהו נחלשב"ק, (עי'

ה"א מילה מהל' פ"א לאיתן משכיל לבעל איתן

ב', אות י"ז סי' אייזנשטיין לר"י אש עמודי ובשו"ת

סי"ב רס"ו סי' תשובה ובפתחי רעק"א בחידושי וכ"כ

מלים אב אין אם דאף כ"ז אות ש"מ סי' יו"ד ובאבנ"ז

ו' סי' מילה עניני קודש בהדרת והגרצפ"פ בשבת,

יחזור שאולי לשקיעה קרוב עד בשב"ק להמתין הורה

עיי"ש) הצבא מעבודת אביו אז נצרףעד [ואם

והקצוה"ח הש"ך שיטת עם המלך היד שיטת

א"כ למול האב במצות שליחות מהני דלא

כשהאב רק שב"ק דוחה מילה אין לכאו'

המוהל]. עצמו

וביאר עפ"יכג] המלך היד שיטת את

מל אותיות שמיל"ה פנימיות

מתגלים המילה קדושת שע"י היינו י"ה,

חכמה שנקראים העליונים הקדושים המוחין

הקדוש דהשם י"ה באותיות המרומזים ובינה

אבא נקראים והבינה החכמה והנה כידוע,

הוא הגשמי האב גם המלך להיד וע"כ ואימא,

המילה שתכלית המילה, ממצות עיקרי חלק

הבן באבי תלוי וזה דהחכמה המוחין לגלות

את לגלות המרכבה נהיה שהוא דייקא

וע"כ דאבא, מוחין הנקראים האלו המוחין

והוסיף שבת, דוחה האב שע"י מילה דוקא

ידי על מתגלים ג"כ דהבינה שהמוחין שצ"ל

בו, ונכללת להאב מתבטלת שהאם האב,

במס' ופלאי מחודש רש"י שיש הזכיר ואמנם

חבושין)יבמות ד"ה ע"ב נמצא(ע"א שכשהאב

את למול האם על מצוה יש האסורים בבית

האחרונים ע"ז ותמהו מהרש"א)בנה, (עיין

האם את לפטור מקרא ילפינן בגמ' שהלא

לנר בערוך ועיין בנה, את למול מהחיוב

אך רש"י, דברי שתירצו צה חמדה ובכלי

שגם רש"י דברי מיושבים הנ"ל פנימיות עפ"י

המילה. במצות שייכות יש לאם

ובזה הקצותכד] דברי את ג"כ ביאר

להדדי, יסתור שלא החושן

בנו את למול דהאב המצוה שתכלית שכיון

וזה דהחכמה, המוחין ידו על שיתגלה כדי

שהוא האב של במציאות דוקא תלוי

מוחין טפי לגלות יכול עצמותו במציאות

מצוה בבחי' הוי ע"כ העליונים דהחכמה

בחי' שהר"ז שליח, מהני לא שע"ז דממילא

לבד שהוא האב גוף אל דוקא ששייכת

דהחכמה המוחין את לגלות שיכול המרכבה

אבא) במעשה(שנקראים תלוי שאין דבר וזהו

בבחי' הוי וע"כ האב, במציאות תלוי אלא

שליחות מהני לא שע"ז שממילא דבר

הנ"ל. והקצוה"ח הש"ך לשיטת

הזכיר מקאז'ניץכה] המגיד קושית את

מ"אזי"ע קידושין ישראל (בית

מבשלוחוע"א) יותר בו דמצוה הנ"ל בענין

רש"י שם)שמפרש "דכי(קידושין בזה הטעם

והקשה טפי", שכר מקבל במצוות גופו עסוק

חז"ל הזהירו והלא הנ"ל ג')הרה"ק א' (אבות

על הרב את המשמשים כעבדים תהיו אל

ד"מקבל בענין לנו ומה וכו' פרס לקבל מנת

מה "דאפשר וז"ל זי"ע המגיד ותי' טפי" שכר

דודאי לו דנראה משום לזה רש"י שהוצרך

דלא ודאי ובשלוחו בו במתני' שאמרו מה

אשר סגולה יחידי הצדיקים מאותן איירי
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שאמר לבדו לה' בלתי שלימה עבודתם

הן ח"ו עצמן תועלת לשום ולא רצונו ונעשה

אלו כי דשמיא, במילי והן דעלמא במילי

לעשות אופן בשום יניחו לא בודאי האנשים

עלמא, הון כל להם יתנו אם שליח ע"י מצותן

רוב כדרך בבינונים מיירי המתני' אכן

ע"ז ח"ו שכר ע"ד הוא שעבודתם העולם

שיש השכר וגודל המצות מעלת ליפות צריך

זי"ע המגיד קושית תירץ ומו"ר בהם",

הצדיקים, לדרגת גם רש"י דברי שיתאימו

היתה הבריאה ותכלית מטרת דכל דכיון

שרצונו לנבראיומחמת להטיב היתה ית'

ההטבה הע"ח)תכלית בריש כידוע הרי(כדאי'

מילוי יותר הוי טפי שכר דשקיל כמה כל

שכר וליתן להיטיב ית' שרצונו ית', רצונו

השכר בקבלת ורצוננו מצוותיו, לשומרי טוב

ית' רצונו למלאות כדי להש"י נח"ר ליתן

כמובא ההטבה, בתכלית לנו להיטיב שרוצה

הסולם. בעל בספרי באריכות כ"ז

ועוד עלכו] נוסף תירוץ מו"ר תירץ

תהיו דאל דהא המגיד, קושית

פרס לקבל ע"מ הרב את המשמשים כעבדים

חצי היינו פרס שהוא- פרס" אכילת "כדי (מלשון

לשנים) הפרוס ככר דאי'חצי מה עפ"י והיינו ,

השי"ת את לעבוד שלא היינו חב"ד בספרי

שהוא בג"ע שמאיר השכינה הזיו לקבל בכדי

כוונת אך השלם, דבר ולא פרוסה בבחי' רק

העיקרי השכר על קאי טפי שכר דשקיל רש"י

בעצמו בהשי"ת ידו על שנדבקים דהמצוה

המצוה(כביכול) בסגול)שהוא ו' בפתח (צ'

וכדאי' המצוה, על ועו"ס)שציווה (מהלשם

חז"ל דברי כן ב')לפרש ד' מצוה(אבות "שכר

והנצחית השלימה ההטבה שזהו מצוה" -

בתכלית להידבק המצוות ע"י לעת"ל שנזכה

טפי שכר דשקיל הענין וזהו ית', בו לנצח

שלוחו ע"י ולא בעצמו המצוה העושה שזוכה

שכר שזהו ית', בו טפי וחיבור דבקות ליתר

לקוה"ל ועיין דהמצוה, שלוחית)האמיתי (הל'

היינו מבשליחו יותר בו שמצוה שמפרש

בבחי' שיהא עד בהש"י המצוה ע"י שיכלל

מרכבה שנהיה תפילין, מניח שהקב"ה

רק המצוה יעשה ולא תפילין, בהנחת להש"י

לכאו' עולים הפירושים [וב' שליח. בתור

בו נדבקים המצוה שע"י זה שהלא א' בקנה

ית' ברצונו שהיה ההטבה תכלית הוא ית'

לנבראיו]. להטיב

שאלוהו הגעשכז] הר של מהענין

באירופה עתה שהתפרץ

אלפי עי"ז שביטלו אבק ממנו שהתפזר

השכל המוסר ומה וכו', עראפלאנע"ן נסיעות

חז"ל [כדברי זה מענין ע"א)שנלמד ס"ג (יבמות

בשביל אלא לעולם באה פורענות אין

שנאמר ו')ישראל, ג', גוים(צפניה "הכרתי

וכתיב חוצותם", החרבתי פנותם (שםנשמו

ז') מוסר",פס' תקחי אותי תיראי אך "אמרתי

בכדי זהו הגויים אצל אף הנעשה שכל

ופירש בעבודה"י], מזה מוסר בנ"י שילמדו

שער בספר הק' האר"י דברי עפ"י הענין

כ"ה)הגלגולים שר(הקדמה יש הר כל שעל

"כי וזל"ק בארוכה, עיי"ש למעלה הממונה

קצת ממנו מסירים ההוא, ההר של השר

חציה ונתנה ממשלתו, ונחלקת ממשלתו

גם ואז אליה, נשארת וחציה אחר לשר

נקבע ממשלתו תחת שהיה ההא אותו למטה

שיש מה כל שבאמת והוסיף לשנים", ונחלק

כנגדו דבר איזה יש העליונים בעולמות

את המשיגים וצדיקים בעוה"ז, בגשמיות

דבר כל להשיג יכולים העליונים העולמות

ומה משתלשל הוא בחי' מאיזה בעוה"ז

כל משיגים ועי"ז העליונים, בעולמות שורשו

הוא רוחני חסרון מאיזה שבעוה"ז פגם

ר' מהרה"ק מעשה ע"ז [וסיפר משתלשל

לאחד שאמר זי"ע מטשורטקוב ישראל

רחוקה מדינה באיזה שהתגורר מחסידיו
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שבצרפת) פריז בעיר את(כמדו' לתקן שיראה ,

זו, שבעיר שבמגדל שעות בהמורה הנצרך

הרבי יודע מאיפה כך על החסיד והתפלא

שורש מהשגתו זאת שמשיג לו וענה זאת,

העליונים. בעולמות הפגם

ובענינינו קלי'כח] ששורש ביאר

מדינות טומאת

שאף [וביאר הגאוה קלי' היא אירופה

השמאל בקו הם עשיו דבני הגויים שכללות

הרי תחיה", חרבך "ועל בבחי' דקלי' בינה

וכן ואכמ"ל, הבחנות כו"כ יש גופא בזה

הגאווה לענין קשור הרציחה ענין בענינינו

להרוג לו נקל שעי"ז עוד" ואפסי "אני בבחי' (שהיא

לו) המפריע ואכמ"ל].זולתו

והנה שמנבאכט] עובדיה בנבואת איתא

את ה' שישפיל ההשפלה על

כוכבים בין ואם כנשר תגביה "אם עשיו בני

וביאר ה'", נאום אורידך משם קינך שים

אצל מתבטא הגאווה ענין עיקר שאמנם

ובמטוסים שלהם האויר בחיל הגויים

תגביה "אם בבחי' שהם שלהם המשוכללים

שלהם היכולת את מבטאים שבזה כנשר",

העולם את לכבוש וכאילו למרום לעלות

לנו נעשה ההפלגה דור חטא [ובבחי' תחתם

אידם בימי וע"כ בשמים, וראשו מגדל

שלהם הגאווה מבטאים וכדו' דהגויים

וע"כ שלהם], החדשים המטוסים בהצגת

שמפזר דק אבק שבקצת השי"ת להם הראה

שאין שלהם הגאוה כל את משפיל באויר

שלהם. המטוסים את ולהטיס להגביה יכולים

וזהו ג"כל] שהר ההר, בקיעת של הענין

בחז"ל [וכדאי' גאווה על מרמז

ע"א) כ"ט ההרים(מגילה לכל השי"ת שאמר

גאווה בעלי שהם מ"ת עליהם שיתנו שרצו

אירופה שבארצות ההרים ובפרט וכו']

שלהם ההר וכשנבקע גאוה, שענינם

לבני השי"ת שמרמז רמז הרי"ז ונתפוצץ

את ולהפוך ולהכניע לבקוע שעומד עשיו

תגביה ד"אם הפסוק בהם ולקיים שלהם השר

אורידך". "משם וגו' כנשר"

וקישר דברילא] עפ"י לפרשתנו הענין

ענין בביאור האריז"ל

באים שהם ובהרת וספחת שאת הנגעים

דהחכמה דהביטול המוחין הסתלקות מחמת

דאבא) אור באים(סליקו הנגעים שכל והיינו

זי"ע הח"ח [וכדברי הגאוה, פגם מחמת

ה') סעיף לאוים לה"ר(פתיחה (שע"זשהמספר

הנגעים) פןבאים לך ד"השמר לאו על עובר

הלאו שהוא אלוקיך", ה' את תשכח

מכיר היה אילו כי הגאוה על בו שהוזהרנו

דברי ומדבר מלעיג היה לא עצמו נגעי את

שהגאוה והיינו עיי"ש], חבירו, על גנות

חז"ל [כדברי דהחכמה המוחין סילוק גורמת

ע"ב) ס"ו הוא(פסחים חכם אם המתייהר כל

ממנו שמסתלק היות ממנו מסתלקת חכמתו

דהגאוה פגם עיקר וזהו דהחכמה], המוחין

השראה עליו ששורה היינו מוחין לו שיש

ומסלק פוגם מתגאה ואם העליונים, מהמוחין

העליונים המוחין את הגאוה שאףע"י (והוסיף

(פסחים בחז"ל כדאי' גאה" "דל של בחי' גם שיש

ע"ב) ועושהקי"ג מוחין לו שאין אף שמתגאה

שגעון הרי"ז מוחין לו שיש כאילו עצמו את

גאוה שכל שאף והטעים מצוי, ואי"ז גמור

מתגאה שאיך דעת, בלי שגעון בבחי' היא

מדרגות מליוני לעומת שיהיו מוחין באיזה

וכו', החסרונות כל ולעומת מזה למעלה שיש

כלל שאי"ז ומכיר יודע דעת בקצת וגם

שמגיעה קשה קלי' היא דהגאוה אלא בכוחו,

מצויה זו וקלי' דעת וללא שטות (אךמרוח

מצוי) אינו זה גמור שגעון שהוא גאה וזהודל ,[

י"ה אותיות בגימ' הוא שגאוה באריז"ל דאי'

דההין) י"ה דשם דהמילוי בגימ' כנגד(וכן שהם

המוחין ובינה)בחי' פוגם(חכמה שהמתגאה

בהם.
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וביאר בחי'לב] ב' יש גופא שבגאוה

ובהרת היאדשאת (וספחת

התולדה) ואמררק ורחל, לאה פגמי כנגד שהם

זי"ע מקאמרנא הרה"ק דףבשם החיים (אוצר

נשמותק"ב) דעולמות הבחי' ג' כנגד שהם

שהיא רחל, בחי' היא שעולמות ואלוקות,

בדבר שנבראו העולמות בחי' הדיבור בחי'

בחי' שהיא לאה, בחי' היא ואלוקות , ה'

כלולות ונשמות העליונה, המחשבה

דעולמות הענין מו"ר וביאר עיי"ש, משניהם,

לעולמות היורדת רחל בחי' כנגד הם דקדושה

לימוד בבחי' שזה העולמות, להחיות למטה

היא העולמות כל שחיות לשמה התורה"ק

שאיסתכל שכמו הזוה"ק [כדברי מהתורה"ק

עלמא וברא העולמותבאורייתא כל קיום כך

גילוי בחי' היא ורחל התורה"ק], לימוד ע"י

מוהרנ"ת כמש"כ התורה"ק שע"י השכינה

אותבלקוה"ל ה"ה תחומין עירובי הלכות (או"ח

ויפ"מכ"ט) יפ"ת בבחי' היא שהתורה"ק

שלה והיופי החכמה אור רואים שהכל

בה מזלזלים שבנ"א לאה שבבחי' התפלה (משא"כ

שעומדת היות רכות" לאה "ועיני ובבחי' היום

ואינה דאיתכסיא בעלמא עולם של ברומה התפלה

האמיתית) וחשיבותה בגדלותה למטה ,מתגלית

ביטול ללא התורה"ק ולומד וכשפוגם

שלומד לאחרים להראות בכדי אלא לאלוקות

אלקות ובחי' דהבהרת, הנגע בבחי' הרי"ז

עלמא בחי' שהם הגבוהות לאה נשמות הם

שתפקידם אלקות, בבחי' שהם דאתכסיא

שעומדת בתפלה לעסוק העיקרית ועבודתם

לעולם, שקדמה ובתשובה עולם של ברומו

וללא דאבא מוחין ללא זאת כשעושים אך

דהשאת, הנגע בבחי' הרי"ז לאלקות הביטול

דהשאת הגבהה שבבחי' ישות בבחי' שנהיה

להיפך שנהיה והיינו ע"ז, פגם שבבחי'

שהיתה הגבוה אלקות גילוי תכלית שבמקום

נהיה ותשובתם בתפלתם להתגלות צריכה

ע"ז. שבבחי' הגאוה בפגם להיפך

והסביר בחז"ללג] דאי' הא (ערכיןעפ"ז

ע"ב) מביאט"ז דמצורע

באים שהנגעים לפי ציפורים שתי בטהרתו

לטהרתו הוזקקו ולפיכך לה"ר דיבור על

קול, בצפצוף תמיד שמפטפטים צפרים

דאי' מה עפ"י הוא בזה הפנימי דהביאור

בפה מתגלה דהדעת הארץ פרי בספר

שמוציא לדיבורים יש שע"כ האדם, ובדיבור

האדם שיכול מאוד גדול כח מפיו האדם

העולמות בכל ידם על ולהתעלות לפרוח

כראוי האדם שמדבר שהדיבורים [דהיות

על מתחבר הרי דקדושה הדעת בהם שורה

להשי"ת מלשוןידם חיבור לשון שדעת (כידוע

וגו') האדם המוחיןוידע ממשיכה והדעת ,

את ידם על ומגלה ומחברתם דהחו"ב

וכו' דחג"ת ודביקותהמידות ויראה (אהבה

וכ"זוענפיהם) הדעת, ע"י מתמלאים שכולם

האדם שמוציא הראוים הדיבורים ע"י נמשך

אך זה], לכל אותו מנהיגים שהם בדעת מפיו

לה"ר בדיבורי האדם (ובפרטכשפגם

את הגאוה שמסלק הגאוה מפגם באים כשדיבוריו

כנ"ל) דהחו"ב דיבוריוהמוחין נהיה הרי

שורה שאין בעלמא הציפורים כפטפוטי

דיבוריו על דקדושה והדעת (וע"כהמוחין

כמו דציפורים, זו מבחי' כשנטהר ציפורים מביא

הגאוה מענין כשנטהר לטהרתו ארז עץ שמביא

.כארז)

כשהזכיר תורה"קלד] לימוד של הענין

מתוך ולא לאלקות ביטול

אחד בשם מהאורחים אחד נענה וגאוה ישות

מציאות אין בימינו שכביכול ליטא מרבני

שידוע מו"ר וענה לשמה, תורה לימוד של

בבר עצמו על קיבל זי"ע שהחזו"א המעשה

אף ואמנם לשמה, תורה ימיו כל ללמוד מצוה

הע"ח)שהמהרח"ו שמי(בהקדמת כותב

ר"מ התנא לשמה תורה שלומד שאומר

דאבות)שבמשנה פ"ו כל(ריש דאיה מכחישו,
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החזו"א אצל אך שם, ר"מ שמנה המעלות

ערך לפי ר"מ דהתנא המעלות כל נתקיימו

גיסו לחזו"א נכנסו שפעם וסיפר הדור,

ז"ל זילבר הגר"ב הגה"צ עם יחד הסטייפלר

ומעיין לומד החזו"א את ראו לחדר וכשנכנסו

נסוגו ומיד סביבותיו מאירה ואש ספר באיזה

באימה, מהחדר ויצאו המעשהאחור (כמוזכר

שבת) עמ"ס הנ"ל הגה"צ הכת"יבספר הזכיר וכן

אודות על שם שכותב מהחזו"א שמצאו

מהתלמידים [ואחד בתפילתו שתיקן נשמה

אחד מדברי מביא עבדא אנא שבספר הוסיף

שהיה ז"ל הגרשצ"ק החזו"א של מתלמידיו

יום כל עושה שהיה בטיוליו אליו מלוה

כמ"פ שנכח מעיד תלמיד ואותו לבריאותו

ודיבר לצד החזו"א פנה הטיול כשבאמצע

לנשמות], תיקון של דיבורים נוכח בלשון

הדרגה בדורינו אף שיש סובר ודאי והחזו"א

לפי וכ"ש לשמה, תורה לימוד של והעבודה

שעיקר הבעש"ט תלמידי רבותינו שיטת

כמבואר לשמה, התורה לימוד היא העבודה

יושר בספר והמגיד הבעש"ט דברי היטב

ז הבעש"ט תלמידי ספרי וכל אמת י"ע.דברי

בענין דהשאתלה] שנגעים לעיל המוזכר

הישות קליפת בבחי' הם כו'

השבוע באמצע הוסיף אידםוכו' ליום (בקשר

נגעדהציונים) שעיקר בזוה"ק עוד דאי'

שהם רב הערב של הישות היא דהשאת

וראשו ומגדל עיר לנו נבנה "הבה בבחי'

כל פני על נפוץ פן שם לנו ונעשה בשמים

ה' נגד וחוצפה בישות שהלכו (עדהארץ"

שלהם במגילה השי"ת שם אף להזכיר רצו שלא

הזאתה"י) הקלי' לבטל העבודה ועיקר ,

ח"ו כבוד שום להם ליתן שלא ע"י רב דהערב

חומר מגודל הידועים יונה רבינו וכדברי

ח"ו, ולפושעים לרשעים כיבוד של העוון

שום לתת ושלא להתייחס שלא ובפרט

בענינים ותקנותיהם לדבריהם חשיבות

איסור וזה איד וימי זכרון ימי לעשות שתקנו

לדבריהם, חשיבות איזה לתת חמור

מזה גדול ה' חילול לך אין לפושעים שלשמוע

שורשי של גבוה במקום ח"ו בזה ופוגע

הקלי' תחת נפשו את שמכניע ע"י האמונה

האמונה, ונגד ה' נגד והדיחו והסיתו שמרדו

הכי העבירה הוי ולהחשיבם תחתם ולהיכנע

ביום למדו פרטית שבהשגחה והוסיף גדולה,

אודות היומי בדף ישראל אלפי רבבות אידם

שזה והדיח, שהסית יש"ו האיש אותו

הציונות מקלי' בנ"י להזהיר עליונה בהשגחה

שאי' הארורה ההשכלה דקלי' המשך שהיא

דאותו קלי' אותה שהיא זי"ע מצדיקים ע"ז

בצורה לעולם ושוב שוב שירדה יש"ו האיש

כן האיש אותו שתלו וכמו ויותר, יותר גרועה

עמו. הקשורות הקלי' כל שיכניעו יה"ר

באירופה עתה גם נתגלה שלפיכך והוסיף

תלוי העולם שכל מכיון שהתפוצץ ההר ענין

בעולם חלק ואותו ישראל, (אירופה)בעבודת

לנו הנעשה בחי' שהיא הגאוה קלי' כנגד הוא

צריך שעכשיו לבנ"י לרמז רב הערב של שם

ישראל שכל זה פגם על בתשובה לשוב

לשמה תורה ללמוד ונזכה זל"ז, ערבין

בהקדמת כמובא זו קלי' היפך להש"י בביטול

גוא"צ לביאת נזכה ועי"ז לע"ח, מהרח"ו

אמן. ברחמים,

ואחד ביוםלו] שעשה שאל מהתלמידים

לעי"נ דבר איזה שלהם הזכרון

שזה מו"ר וענה עבירה, הוי האם הקדושים

השנה כל לעשות וטוב שאפשר גדול, פגם

בין בימי ובפרט הקדושים כל לעי"נ דברים

כל חצות ובתיקון באב ותשעה המיצרים

ישראל דם על בהם שמתאבלים לילה

התפילה בנוסח או ביום ח"ו לא אך שנשפך,

איזה שעושה שבזה לזה, הפושעים שקבעו

רב הערב שקבעו מה מחמת (אופעולה

טעו ועי"ז אליהם והצטרפו שהתחברו הרבנים
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יר"ש בהם שיש אלו ואף ה"י, חמורות טעויות

אלו בענינים הרבה טעו מ"מ וכו' בתורה וגדלות

מהם) והושפעו הפושעים עם שנתחברו מחמת

ח"ו אליהם וחיבור הכנעה בנפשו מראה

בהשי"ת, ומרד שפקר מי ע"ע וממליך

וכו', לש"ש היתה שכוונתו אמר והתלמיד

המחשבות בוחן הוא שהשי"ת מו"ר וא"ל

אף הרי לש"ש האדם התכוין באמת ואם

הקב"ה אין מ"מ במעשהו ונכשל שטעה

כונה אין אך טובה, מחשבה שכר מקפח

של הזאת החמורה העבירה מתירה לש"ש

גדול לנו ומי לפושעים, והכנעה כבוד

לאברהם החסד שמאריך ע"ה המלך משלמה

"ויעש עליו שנאמר מה שעיקר לבאר זי"ע

לבת כבוד שנתן במה זה ה'" בעיני הרע

לו שהיה אף ע"ז, שעבדו נשיו ושאר פרעה

את עי"ז להביא לש"ש נשגבות כוונות בזה

העולם דאומות ותיקון בבירור צדקינו משיח

וכו'.

ואחד הטועניםלז] שיש אמר מהתלמידים

הקול באמצע שההולכים

הוי וכו' נעמדים ואין לזיכרון המה שעושים

מזלזלים כאילו ע"ז מסתכלים שהמה ה' חילול

ע"ז טען מו"ר אך וכו', שנהרגו באלו אנו

גדול ה' קידוש הוי שאדרבא גדול בתוקף

שום נותן ואינו מתייחס שאינו להראות

קידוש והוי הפושעים שקובעים למה חשיבות

יהודי, נקרא בע"ז הכופר שכל גדול הכי ה'

שיכול מי הרי זאת המה מבינים שלא ואף

משום לנו חלילה אך להם יסביר להם להסביר

ליתן הזאת החמורה העבירה על לעבור כן

והמורדים הפושעים להחלטות חשיבות איזה

אותנו מבינים שלא וכמו ותורתו, בהשי"ת

ואין וכו' ומעשינו בלבושינו דברים בהרבה

תורה"ק עפ"י הראויה ההנהגה משנים אנו

בכדי הצדיקים ודרכי אבותינו בדרכי והליכה

טען [ומישהו זה בענין כך ח"ו אותנו שיבינו

להיות שלא שהשתדלו ישראל גדולי שיש

רצו שלא מו"ר וענה וכדו', זה בזמן ברחוב

בג וכדאי' דחציפין בכלבין שלאלהתגרות מ'

להם משחקת שהשעה ברשעים להתגרות

אז להיות ענין אין אה"נ ובאמת וכו',

ברחוב אז שנמצא מי אך עיר של ברחובה

לעמוד]. לו אסור

ואמר רקלח] אינו שכ"ז להדגיש שיש

ההולכים ישראל גדולי דעת

כן אלא זי"ע, מסאטמר אדמו"ר כ"ק כדעת

שום לתת שאין הדור גדולי כל דעת היתה

שנובעים לדברים כבוד ושום חשיבות

שמעיד וכמו עמם, והמתחברים רב מהערב

זצ"ל מנדלסון הגר"ב קוממיות גאב"ד ע"ז

עם הדוק בקשר היה שהוא באגרותיו

החזו"א ועם מגור ישראל הבית אדמו"ר

שכל ומעיד ישראל גדולי הרבה ועוד

היה ישראל גדולי בין הדעות ושינוי החילוק

עם המלחמה דרכי לערוך אופן באיזה רק

ולהילחם להתגרות והאם הפושעים

תהיה שהמלחמה או להדיא ברשעים

כולם אך וכו', שאפשר מה כל מידם להציל

אותם ולקבל עמם בנפשו שלהתחבר סברו

לדבריהם שמצייתים מנהיגים בתור

ונורא עצום פגם הוי וכו' ולתקנותיהם

עמלק קלי' בחי' היא רב ערב שקלי' בנפש,

קלי' שכל שיה"ר וסיים זי"ע, מהגר"א כדאי'

שום ללא שמחה מתוך תתבטל רב הערב

גוא"צ בביאת יהודי לשום ונזק צער

אמן. ברחמים

ואגב נשמותלט] שיש לעיל שהזכיר

שעיקר רחל שמבחי'

התורה"ק ע"י בהשי"ת ודבקותם עבודתם

עבודתם שעיקר לאה שמבחי' נשמות ויש

את הזכיר ותשובה, תפלה ע"י ודבקותם

יהוידע בבן זי"ע חי איש הבן (סנהדריןדברי

ע"ב) לעמלצ"ט נברא דהאדם בגמ' שם דאי'
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לעמל או שיחה לעמל אם יודע ואיני פה

לעמל נברא דהאדם מקרא שם וילפינן תורה

דאדם ההו"א הוא מה תמוה ולכאו' התורה,

דעמל הבא"ח ומבאר שיחה, לעמל נברא

תפלה אלא שיחה שאין תפלה היינו שיחה

שם ומבאר בשדה", לשוח יצחק "ויצא ע"ד

העבודה דרכי בין החילוק ענין שזהו הבא"ח

לתלמידי זי"ע הק' הבעש"ט תלמידי של

עיקר קבעו הבעש"ט שתלמידי ז"ל, הגר"א

ובדביקות, בכוונה התפלה ע"י בה' הדביקות

מתחילת התפלה כל להתפלל והנהיגו

בה' בדביקות לשבח עלינו עד התפלה

זאת שיקח אף מילה בכל גדולה ובכוונה

היום שעות רוב שיעברו עד מרובות שעות

לביטול כלל בזה חששו ולא תפילות בשלש

להתפלל זי"ע הגר"א תלמידי ודעת תורה,

הרבה זמן יאריכו שלא כדי ממוצע בדרך

עסק בשביל מרובה זמן להם וישאר בתפלה

הנ"ל הגמ' בדברי הבא"ח ומפרש התורה,

לעמל נברא דהאדם הגר"א תלמידי כשיטת

דייקא, הםהתורה שגם שמסתבר לקמן עיין (אבל

אחרת) היא שעכשיו לכאו'יודו דהבא"ח ומקורו

מהגר"א שמביא פ"ט וצינה מגן מספר הוא

העמוקות כוונות בתפלה לכוין שאין זי"ע

הרר"י הגה"ק זקינו שגם מו"ר [והוסיף

בעל להרה"ק במכתבו כותב זי"ע אייבשיץ

עמ'הפרד"ס הפרד"ס סידור בריש בשו"ת (ונדפס

שלום) אהבת בהוצאת לקצר44 שדרכנו

ביטול ומפני הטירדות שרבו מחמת בכוונות

עיי"ש שעלתורה, שם כותב קיצורו כל עם (ואמנם

עדיין ואני עלינו של קדיש אומרים הציבור הרוב

צעירים, ויצחקו לי ילעגו כי ואם תפילה, זו בעמידה

שאני זו שעה עמלי מכל חלקי וזה בזה, מנעלבים אני

סדר לפי רצויה וכוונתי תפלה, שומע לפני עומד

המרכבה) ושליבות ].השתלשלות

אך תלמידימ] שיטת מו"ר הסביר

אשכחן דבאמת זי"ע, הבעש"ט

זי"ע מלובלין הכהן הר"צ הרה"ק (שהלךדגם

הק') הבעש"ט סופריםמפרשבדרך דברי (בספרו

ל"ו) הבא"חאות כדברי הנ"ל הגמ' דברי את

עבודת ובבחי' תפלה בחי' הוא שיחה דעמל

יצחק "ויצא בו דמצינו ע"ה אבינו יצחק

יעקב כנגד הוא תורה ועמל בשדה", לשוח

המובחר והוא התורה עמוד שהוא אבינו

הנ"ל הרה"ק ע"ז מסיים ומ"מ שבאבות

בגמ' אי' ע"ב)דאמנם פ"ט דהגאולה(שבת

וכדאי' ע"ה אבינו יצחק ע"י דוקא תהיה

על אבינו אתה כי אומרים שאנו בגמ' שם

ההסבר וי"ל עיי"ש, דייקא אבינו יצחק

האחרונים שבדורות בזה בזה העמוק

לדרגת נתהפך תפלה בחי' שהיא השיחה

שיהיו הבעש"ט שדרך והיינו התורה,

בבחי' שהיא התפלה בשעת בדביקות

שנחשב היחוד, התפלהפנימיות עי"ז

גם שהצדיקים בזוהר כדאי' כתורה,

להיות יכול וממילא תורה, היא תפילתם

לתלמידי מודה הבא"ח גם כזאת שבאופן

שהעבודה למעשה יוצא וממילא הבעש"ט,

הגאולה את ולהביא הגלות את לגמור היא

בעבודת העבודה עיקר להיות צריך אז

ע"ה, אבינו דיצחק דרך שהיא התפילה

בקו"א התניא גם ע"א)וכמש"כ קס"ב (דף

גם אף הוא כן חקרנוה זאת "והנה וזל"ק

המשנה חכמי של הראשונים בדורות

ועיקר קבע תורתם שהיתה והגמרא

הפעם עתה ומכש"כ תפלתם, ולא עבודתם

מצוק קבע תורתינו שאין משיחא בעקבות

משיחא בעקבות העבודה ועיקר העיתים,

בעץ ז"ל הרח"ו שכתב כמו התפלה היא

שראוי וק"ו מכש"כ חיים, עץ ופרי חיים

חובה והיא עליה ממש נפשינו ליתן ונכון

עכלה"ק וכו'" מדע למביני ממש תורה של

תשס"ז החכמה בים [ועיין (הלכותעיי"ש,

שד"מ) עמ' שלאתפילין ולבאר לתרץ מש"כ

הרב בשו"ע התניא פסק בין סתירה תהא
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ה"ו) פ"ד ת"ת הראשונים(הל' חסידים שרק

התורה"ק ידיעת מצות לקיים זכו שכבר

מי משא"כ בתפלה כ"כ להאריך להם מותר

התורה"ק ידיעת מצות עדיין קיים שלא

לחסידיו בפועל שהנהיג מה לבין עיי"ש,

לאלו אף בתפלה רבות שעות להאריך

עפ"י התורה"ק ידיעת במדריגת שאינם

שבלב מצות שכל העבודה היסוד דברי

אחרים ע"י לעשותם שא"א מצות שהם

עיי"ש]. התפלה בשעת מקיימים

ואחד שהרימא] שאל מהתלמידים

ואינה נצחית התורה

לומר אפשר ואיך לדור מדור משתנה

לעמל נברא דהאדם כנ"ל חז"ל שדברי

כנ"ל)התורה תפלה זו שיחה לעמל רק(ולא הם

האחרונים, בדורות ולא הקודמים בדורות

כדאי' אלא בתורה שינוי שאי"ז מו"ר וביאר

לבטל שכשרצה משרע"ה על בחת"ס

תפילות בתקט"ו דוקא עסק ממנו הגזירה

והיינו כולם, כנגד שהוא אף בת"ת ולא

הדוחה דאו' מצוה היא צרה בעת דתפלה

ע"י לעשותה שא"א מצוה כל כמו ת"ת

שגברו האחרונים בדורות וה"נ אחרים,

שבאו גדולה צרה עת דהוי והצרות הקלי'

עבודת הוי ללידה אין וכח משבר עד בנים

ע"י לעשותה שא"א מצוה בבחי' התפלה

כולם, כנגד שת"ת אף ת"ת שדוחה אחרים

בדרך שהתפלה שכיון ר"צ בדברי כנ"ל או

בעצמה כתורה נחשבת בעש"ט תלמידי

ממש התורה כעמל התפלה נחשב א"כ

ממש שנחשבים היחודים על האריז"ל כדברי

היא הגאולה שהבאת מכיון [או לתורה.

שבת בגמ' כמרומז התפלה בדרך בעיקר

הבאת הוי דמשיחא בעיקבתא הרי הנ"ל

המצוה עיקר בבחי' התפלה ע"י הגאולה

אחרים]. ע"י לעשותה שא"א

והוסיף זהמב] ענין שאשכחן לדבר

ואת התורה את דלטהר

בהם הנאחז הישות מאחיזת (שבבחי'התפלה

הנ"ל) ובהרת דשאת דאשההנגע פר' בריש גם

על קאי דהזכר זכר, וילדה תזריע כי

הז"א)התורה"ק בחי' שצריך(שהיא הענין וזהו

מהדמים להיטהר הן התורה"ק את לטהר

דהגאוה הגסות קלי' בבחי' שהם הטמאים

ויש האדם את מטמאים והם הנ"ל והישות

האלו, הטמאים הדמים מאחיזת להיטהר

לספור יש מהם להיטהר זכו שכבר ואחרי

הטהורים הדמים את אף ולברר להאיר היינו

נעשות שיהיו היתר התאוות בבחי' שהם

והתיקון הבירור נגמר שלא שכ"ז בקדושה,

ולהיכנס הקודש אל לעלות יכול אין שלהם

בחי' שזהו דהקדושה העליונות במדרגות

עד תבוא לא המקדש ואל תגע לא קדש "בכל

טהרה". ימי מלאת

והסביר לאיזהמג] שזכו שאחרי בקיצור

בתורה"ק והתגלות לידה

הדמים מאחיזת עצמו לטהר העבודה ישנה

כח שללא וכו', היתר והתאוות הטמאים

הרעים הדמים ח"ו עליו שולטים התורה"ק

עצמו לטהר הכח כמעט לו ואין והתאוות

התבלין שהיא התורה"ק בכח רק מהם,

והוסיף מהרע, להיטהר בכוחה שיכולים

שזכו היינו נקבה שכשמולידים בקיצור

שהיא התפלה בחי' בעבודת והתגלות לדרגה

בה וע"כ כפולה, היא העבודה אז שמאל בקו

יותר יש שבתפלה וכו', טומאה ימי י"ד יש

היות והישות הרעים הדמים אחיזת סכנת

מקאמרנא מהרה"ק [כדאי' שמאל בקו שהיא

בהתלהבות התפלה שאחרי להזהיר זי"ע

שבבחי' תורה"ק לימוד קביעות תיכף יקבע

או בכעס יפול שלא להגן דהחכמה מוחין

אח התפלה].בגאוה רי
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דרעוין רעוא

ובתורה דיברמד] דרעוין דרעוא

זה בענין בהרחבה

המוחין דהבאת דרגות ג' בזה שיש וביאר

,(כתר)יחידה(חכמה)חיה(בינה)דנשמה

ובכמה שלבים וכמה בכמה מביאים שאותם

ע"י שנעשית המילה במצות א. מדרגות,

הבן(בינה)המוהל ,(כתר)והסנדק(חכמה)אבי

המילה יש עצמה במילה והפריעה(בינה)וכן

המציצה(חכמה) שהיא דדמא (כתר)ועטיפא

המוחין נכנסים ואח"כ הבחינות, ג' אלו כנגד

שאחרי ימים בשלשת יותר גבוהה בדרגה

יום בשלושים ג' בפעם ואח"כ המילה,

והכח"בהנוספים והחג"ת דהנה"י הקוים ג' (ובבחי'

הסולם) מבעל .כדאי

אך בזהמה] לבאר שהרחיב מה עיקר

ונחיצות לחביבות קצת (ונעתיק

וילדההדברים) אחרי רק היא הברית שכל

שמתחיל עבודה"י שכל בארוכה ופירש זכר,

ההקדמה הרי המוחין אלו כל לבנות האדם

הזכר לידת היא הכל לפני והיסודית העיקרית

ימין, שבקו אאע"ה עבודת בחי' שהיא

העולם לכל השי"ת מציאות לגלות שהיתה

ותכליתה הבריאה ושורש מטיב רק ית' הוא

העולם שכל ה' יחוד אאע"ה וגילה להטיב

ובפנימיות טוב, רק ית')הוא שום(מצידו אין

העולם מנהיג שהשי"ת בבריאה חסרון

רק הנברא וצריך רגע בכל הנצחית לטובה

הגדולה השמחה וזו להשי"ת, עצמו לבטל

איך יודעים שלא אף יהודי תינוק בלידת

בודאי טוב רק עושה שה' היות בכ"ז יתנהג

וזהו התיקון, לגמר לבסוף יגיע אחד שכל

דיצחק העבודה לכל ביוםקודם המילה (שבבחי'

אחריהשמיני) רק עבודה שום להתחיל שאין

תיכף בבוקר מיד ולכן היחוד, אמונת הקדמת

לפניך אני מודה אומרים העיניים כשפותחים

[ועיין העבודות וכל התפלות כל לפני וכו'

מכ"ק החסידות תורת של ענינה בקונטרס

כל לפרש שמאריך זי"ע מליובאויטש אדמו"ר

וההודאה הביטול נקודת עפ"י החסידות ענין

הזה הביטול ומכח עיי"ש], לפניך אני דמודה

הבורא בעבודת שצריך מה כל לגמור אפשר

סוד [שבבחי' שבעולם הבקשות כל ולבקש

אבינו דיצחק התפלה)המילה ע"י(עמוד

שלא מה שעיקר דוקא], אבינו אברהם

כראוי בעבודה"י מתייגעים לא או מתפללים

ביגיעות ח"ו פועלים לא כאילו שנדמה משום

אם אך עי"ז, ההצלחה רואים שלא ובתפלות

רק שה' לה' והביטול היחוד אמונת מקדים

ומאמין הנצחית לטובתו הכל ועושה מטיב

יתרשל לא בפנימיות הוא שכן באמת בזה

כאילו שרואה מה מחמת מהעבודה ויתבטל

הזמן כל יחזור אלא בתפילות פועל שאין

שהתפללו שאחרי הימין, דקו להביטול

שהצליחו רואים שלא אף באמת והתייגעו

שהכל ולהאמין הימין לקו לחזור צריך בזה

ולהתייגע להתפלל הכח שוב מקבל ואז טוב

שבעולם. עבודות בכל

וביאר כלמו] שהלכו הצדיקים דרך שזהו

ושוב לשמאל מימין הזמן

עבודה כל אחרי באמת שהאמינו לימין,

ולמעלה ודעת מטעם למעלה פעלו שבודאי

שוב יכולים היו וממילא השכליים מכל

אלו משא"כ בתכלית, ולהתייגע להתפלל

התפלות קודם לה' עצמם מבטלים שלא

הקדושה, בשלמות עבודתם אין ואחריהם

ועבודות בתפלות לסט"א ח"ו אחיזה שיש

מזה גרוע ליותר או ליאוש שמביאם שלהם,

שמל המילה, שאחרי הפריעה סוד וזהו ח"ו,

שמתפללים שאחרי מל, לא כאילו פרע ולא

הביטול אל חוזרים הלב מילת (פרעשבבחי'

ביטול)י - חכמה - נראה-ה אם משנה שלא

מאמינים אנו מ"מ תפילתנו קיבל שה' בגלוי
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אליו בטלים ואנו תפילתנו קיבל שה' בודאי

גילוי אור - החיה לאור זוכים ועי"ז אופן, בכל

בגשמיות הישועה רואה שלא שאף אלקות,

דאור אלקות להתגלות להעיקר, זוכה מ"מ

שחושבים כאלו ולא הנ"ל, הביטול ע"י החיה

אלא כרצונו, לעשות ה' מחויב התפלות שע"י

הכל על בנ"י שיבקשו רוצה שה' אף

בכל להתגלות שרוצה וברוחניות בגשמיות

הנכון באופן זאת כשעושה זהו הבחינות,

וסיום בהקדמת רק הם הבקשות שכל הנ"ל

דהביטול.

וההולך לדעתמז] אח"כ זוכה זו בדרך

ע"ה אבינו יעקב של הנורא

מונח להיות יכול איך הדעת לו שמתגלה

מקבל ,ואז ביחד לה' ובקשות לה' בביטול

באור התקשרות שע"י התוה"ק של האור

כלום אותו מעניין שלא עד דהתורה"ק אלקי

בגו"ר, חסרונותיו כל מתמלאים מזה חוץ

בדעת חסרון רק הם החסרונות שכל

התורה"ק ואור לדעת וכשזוכה ובתורה"ק,

ופירש הויה, על להתענג שהיא לתכלית זכה

פנימיות שבסוד - משרע"ה בסוד שזהו

שבסוד - הכתר אור שזהו אע"ה, דיעקב

- כורסייא על דיתיב יומין עתיק - הסנדק

בבחי' א"ק שמאיר הבי"ע את אף שמתקן

א"ק יכול הנ"ל דרך וע"י בהבי"ע אף מקיף

צדקינו) משיח - דלעתיד משה אף(שבבחי' להאיר

הוא שגם שיהפכנו עד להבי"ע בפנימיות

ויתהפך מאלקות בגלוי נפרד מלהיות יתהפך

תכלית שזהו באלקות בגלוי מאוחד להיות

יותר. ואכמ"ל הבריאה,

דיבר והזכירמז] הנגעים, מענין עוד

המחלה בענין בקצרה

מראדזין אדמו"ר שלשיטת רח"ל הידועה

ואולי הצרעת, מנגעי היא זי"ע התכלת בעל

במדרש שמצינו ב')כוונתו ט"ו, פר' רבה (ויקרא

לה"ר וכשמדבר מים וחצי דם חצי הוא שאדם

מביא וזה חבירו על מהיסודות אחד מתגבר

עפ"י ידוע זו במחלה וכן הצרעת, למחלת

שיש מכיון באה ההיא שהמחלה הרפואה

שהם שאפשר לבנים כדורים הדם בתוך

שהם האדומים והכדורים מים החצי בבחי'

השני על אחד ומתגברים דם החצי בבחי'

זו במחלה לחתוך שאין סבר וממילא וכו',

שאסור הצרעת בנגע דהשמר האיסור בבחי'

הצרעת רובלחתוך אצל דעתו התקבלה (ולא

זי"ע) ישראל .גדולי

ואמנם הסמיךמח] מהאורחים אחד

האדמו"ר לשיטת

מנחם הפני על שסיפר מעשה זי"ע מראדזין

ההיא במחלה שחלה אחד לפניו שבא זי"ע,

הצילומים לפניו שיביאו וביקש רח"ל

הצילומים וכשהביאו בהם, נראית שהמחלה

כהן שהוא מחסידיו לאחד מנחם הפני קרא

בצילומים רואה הוא האם שיסתכל לו ואמר

ופסק רואה, שאינו הכהן וענה המחלה, את

רואה אינו שהכהן שהיות מנחם הפני

בראייתו שהכהן נגעים כדין הרי"ז המחלה

שום לך ואין בריא אתה וא"כ הנגע מטהר

כל מהחולה ונעלם הוה כך ואכן מחלה,

הפני שהשתמש [והיינו והבריא המחלה

הנ"ל מראדזין האדמו"ר שיטת עם מנחם

דרכי בתוך קצת המלובש בדרך המופת ופעל

זי"ע שמחה שהלב ע"ז הוסיף ומו"ר התורה],

בצורה ההיא המחלה לבטל דרכו ג"כ היה

אומר והיה בצילומים מסתכל שהיה דומה,

קורא היה ולפעמים דבר, שום רואה שאינו

היה הוא וגם ז"ל שיף חנינא ר' להמשב"ק גם

דבר, שום בצילומים רואה שאינו מצטרף

רואה לא אני שאם שמחה הלב אומר והיה

לך אין אז כלום רואה לא חנינא ר' וגם כלום

ברכות למס' בביאור [ועיין יםכלום ע"א, (ד'

רס"ח) עמ' תשס"ח המלךהחכמה דוד ראיית על

עיני ראיית בסוד שהוא לטהרם הדמים את
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צדיק ראיית שכל לטהרם, הנגעים את הכהן

בבחי' הוא הרי אלוקית ראיה אצלו שיש

הכהן עיני החכמהראיית אור הכהן על (ששורה

החסד) איש הכהן מאהרן בירושה הימין שבקו

שמחה דהלב זה דמעשה אוי"ל ובזה עיי"ש,

הפני אצל הנ"ל המעשה של בחי' באותו הוא

הכהן]. עם מנחם

עוד מאיזהמט] ששמע זה בענין סיפר

היה שאצלם זקן ספרדי מקובל

התגברות בבחי' היא ההיא שמחלה מקובל

חלקי על האדם שבנפש מהרע השד חלק

לבטל אצלם מקובל והיה שבנפשו, הטוב

שמייחדים ע"י ההיא החולהמחלה על

שדים לגרש האריז"ל שכתב היחודים

היו ובזה לאדם שנדבקו וכדו' ודיבוקים

כאן [ונעתיק המחלה. את מהחולה מסלקים

רפואה ברכות למס' בביאור בזה מש"כ

קבלה מו"ר בידי שיש זו למחלה טבעית

הנקרא שבירק ברפואות שעוסק מאחד

אידיש) יש(בלשון מבושלות כשהם טאמאטעס

על ומניעה רפואה של וטבעי סגולי כוח

כחודש לאכול והיינו הידועה, (אומחלה

יום) מבושלותארבעים טובטאמאטע"ס (והכי

מרק) מהם לכמהלעשות זו עצה שנתן ואמר

בכל שיקויים ויה"ר מזה, ישועות וראו אנשים

והסירותי וגו' ה"א את "ועבדתם ישראל

מרביז"ל הביאור וכידוע מקרבך", מחלה

א') תנינא ואת(לקו"מ לחמך את "וברך עה"פ

והמים הלחם לתוך גם נכנס ה' שדבר מימיך"

'ועבדתם בחינת "וזהו שם: וזלה"ק הטבעיים

מימיך ואת לחמך את וברך אלקיכם ה' את

ה'' את 'ועבדתם מקרבך מחלה והסירותי

ואת לחמך את 'וברך אזי תפילה' זו 'עבודה

לך שיהיה היינו וכו', מחלה' והסירותי מימיך

מן שיתברכו ידי על ומים לחם ידי על רפואה

תפילה, בחינת ה' דבר דהיינו הכל שורש

כי עשבים, כמו לרפאות כח ומים ללחם ויהיה

כח לו יש העשב שזה הכוחות התחלקות

פלוני חולאת וזה פלוני חולאת לרפאות

למטה, רק הוא כוחותם חלוקי כל בזה וכיוצא

הכל ה', דבר דהיינו הכל, בשרש למעלה אבל

עשבים, ובין ומים לחם בין חילוק ואין אחד

בחינת ה' דבר דהינו בהשורש וכשאוחזין

לתוך הרפואה כוחות להמשיך יכולין תפילה

ומים לחם ידי על רפואה לו ויהיה ומים, לחם

מחלה' והסירתי וכו' לחמך את 'וברך בחינת

ע"י הרפואה עיקר ובפרט עכל"ק, כנ"ל" וכו'

בזוהר וכדאי האמת צדיקי ספרי שילמדו

דהיינו הכהן אל והובא וכו' צרעת נגע עה"פ

האמת, צדיקי ספרי שילמדו והיינו הצדיק, אל

זי"ע הדב"ח בשם רב הסאטמער שאמר וכמו

תומר ספר ללמוד ההיא למחלה שסגולה

צדיקי ספרי בכל הוא שכן ופשוט דבורה,

כלקוטי הבעש"ט תלמידי ספרי כגון האמת

התורה לימוד שמצות וכדו', ותניא מוהר"ן

לכל ישועה הוא ת"ת מצות לשם מכוין אם

דלהתרפאותהענינים איסור בזה יש (דאל"ה

באריכות כמובא הרמב"ם לשיטת תורה בדברי

ואכמ"ל) במקו"א וכמש"כ ישראל, סגולות .בהקדמת

אחד מנהגנ] אודות על שאל מהאורחים

ממאכל שיריים ליקח החסידים

עפ"י מו"ר והשיב בזה, יש טעם ומה הצדיק

הרר"ז הרה"ק אצל אחד שבא המעשה

מאכל דבר אצלו טמון והיה זי"ע מאניפולי

מליזענסק הרר"א הרה"ק משיירי שקיבל

אמר להרר"ז אדם אותו וכשנכנס זי"ע,

פה הק' אחיו צורת את עכשיו שרואה הרר"ז

כאן שיש להם שנודע עד מדוע, ידעו ולא

שהצדיקים וחזינן דהרר"א, המאכל משיירי

וע"כ במאכליהם קדושתם מכניסים

מקדושת נכנס מאכליהם משיירי כשאוכלים

האוכל. להאדם הצדיק

והזכיר שאמרנא] המליצה דבר עוד

איציקל ר' הרה"ק
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מסוגלים שלו שהשיריים זי"ע מפשווארסק

לוקח אחד שכל משום וגשמיות, לרוחניות

יש באוכל והלא לו, הנצרך הוצרך מהאוכל

לקדושה המסוגלים קדושה ניצוצי חלקי גם

שקשורים ניצו"ק חלקי באוכל יש וכן ויר"ש,

גשמי, ושפע עשירות השפעת לענין

החלקים לעצמם מושכים והצדיקים

שלהם בשיריים ומשאירים ליר"ש, המסוגלים

במליצה ואמר בגשמיות, טובות השפעת

ליר"ש מסוגלים עשירים של ששיריים עפ"ז

העשירות השפעת חלק לעצמם שלקחו

הקדושה השפעת באוכל והשאירו שבאוכל

אמר עצמו ועל בענוותנותו(כמדו')ויר"ש,

השיריים מסוגלים וע"כ באוכל הכל שמשאיר

ובגשמיות. ברוחניות שלו

והוסיף המשכתנב] אודות טוב להמליץ

טובות והשפעות פרנסה

הכנה ימי שהמה לכך מסוגל שהזמן לבנ"י

ואמר תורה אין קמח אין אם והלא למ"ת,

שימשיכו שע"י תלמוד, בגימ' שפ"ת בזה

ואמר בתלמוד, לעסוק יוכלו פרנסה לבנ"י

בתורה"ק זאת ולרמז ע"ז להמליץ עוד

כך אבא להשי"ת שאומרים הצדיקים [וכדרך

פולין מצדיקי דאי' מה עפ"י בתורה] כתוב

ולא חכמה הוי שופר ותקיעת הפת שרדיית

שהוקשה בזה צדיקים והמליצו מלאכה,

שת הפת, לרדיית שופר קיעתתקיעת

הפרנסה השפעת ומשפיעה מורידה השופר

מהאריז"ל אי' והנה הבאה, לשנה והפת

השעורים, מן שבאה העומר בענין

הקשר וחזינן "תקיעה", בגימ' ש"שעורה"

ומצות העומר ספירת ימי בין והשייכות

שממשיכים שופר לתקיעת העומר ספירת

הטובות, ההשפעות וכל הפרנסה ידה על

אכי"ר.

מלכה במלוה

דיבר שהיאצ"טנג] זי"ע הפמ"ג אודות

במוצש"ק עתה אייר)שלו (ד'

גדול הכי הפוסק כמעט שהוא מגדולתו וסיפר

שהעיד וכמו כמוהו, פוסקים ההלכות שברוב

במתיבתא עליו שהכריזו זי"ע החוזה עליו

היות מקום בכל כמותו שהלכה דרקיעא

עולם קל לשם בטהרה הגה"קשלומד (כמש"כ

זי"ע) אלאמקאמרנא רב אפי' היה לא ובחייו ,

מתוך תורה לומד והיה נערים, מלמד היה

נצרך שהיה הספרים לו היו שלא עד הדחק

איזה בבית חודשים יושב והיה בהם לעיין

שיוכל מנת על ספרים הרבה לו שהיו עשיר

לומד והיה ספריו, כתיבת לצורך בהם לעיין

ובתחילה להתפרסם, רצה שלא כיון בהצנע

יומם לומד אותו שראו אנשים אליו כשבאו

נזקק תורה בדין אותם שידון ורצו ולילה

לפסוק שיודע והתפרסם להם, ופסק אליהם

לפניו לבוא רבים והתחילו מעולה באופן

בהתמדת משקידתו זאת לו והפריע

לעשות התחיל ע"כ ולילה יומם התורה"ק

עד הבע"ד דברי מבין שאינו כתמים עצמו

נסתר בבחי' היה וכך כולם, מממנו שהרפו

בבחי' להיות זכה פטירתו ואחרי חייו ימי כל

שעיקר וסיים ישראל, כלל של והפוסק הרב

בד' ר"ת שיטת את לעשות אנו שסומכים מה

לפי במעלות ולא דק' 72 של שוות מיל מילים

ותשרי ניסן דימי הטועניםהאופק שיש (כפי

חיים אורחות בספר ועיין לעשות, יש שכך מסברא

המאיר) אור דבריובספר על בזה שסומכים זהו

כן. שכתב הפמ"ג

חי איש בן בספה"ק בלימוד גרגרים

הזכיר במיםנד] המצויה השאלה את

לבן אבק איזה בהם שיש



חדתין נשמתין כד

בהם ליטול שרי האם מראיתם שמשנה

להמתין לכתחילה חושש שהמנח"י ידיים,

מביא שליט"א והגרע"י האבק, שישקע עד

מאליהם לחזור שעומדים שכיון מהפמ"ג

עיי"ש, חשש בזה אין רגילים מים למראית

בים מש"כ עפ"י פנימיות עפ"י והסביר

הם החרדית העדה שרבני תשס"ז החכמה

דלאה מוחין שמבחי' הרבנים בחי'

תילה על שתעמוד הדת על השומרים

ירושלים גאב"ד המנח"י וע"כ עיי"ש,

ירושלים, רב בחי' שהוא והעדה"ח

לאה בחי' היא שלם)שירושלים לא(יראה

ויתוקנו, המים ישתנו שאח"כ מה בתר אזיל

מה מהני לא דלאה דמוחין הדין שבבחי'

משא"כ ולהתנקות, להיטהר אח"כ שעתיד

עמוק עיון היה ועיונו יוסף שנקרא להפמ"ג

דרך הוא שכ"ז בהתבודדות בתורה"ק

מה דרחל מוחין בבחי' הרי דרחל, דמוחין

שיחשב מספיק ולהתנקות להיטהר שעומד

ונקי. טהור עכשיו כבר

עוד הפסולנה] שטעם שם המובא פירש

מלאכה בהם שנעשתה דמים

כשופכין עי"ז שנעשו בשםמשום (ואמר

אף שבימינו שבברז במים מקילים שע"כ האחרונים

נעשתה בצינורות מקומות שבאיזה שידוע באופן

בלחץ המשאבות לפתוח כגון מלאכה איזו המים ע"י

ע"י נעשו שלא לכל וברור גלוי דסו"ס וכדו' המים

כשופכין) זו שאףמלאכה פנימיות עפ"י והסביר ,

עד ועליון גבוה ממקום נובעת המים שטהרת

מימי בבחי' זי"ע ממוהרנ"ת כמובא מאוד,

הרי וכו', החכמה מי בבחי' שהם החסדים

הקשורה בבחי' השבירה דהיה אשכחן מ"מ

החכמה שקשורהלענין דב"ן במלכות (היינו

בחינה יש וכן ברתא יסד אבא בבחי' לחכמה

בבחי' שהם הנקודים באורות היתה שהשבירה

ואכמ"ל) החכמה ספי' שבבחי' וע"כהנקודות ,

זרות מחכמות להתרחק כ"כ רביז"ל הזהיר

בעבודה"י, אף לחכמות שא"צ שלימד עד

והתפילה התורה דרכי לשמור שהעיקר

וכמו וכו', ופשיטות אמת בתמימות כראוי

והתם דהחכם הידוע ממעשה גם שמובן

והאחיזה השבירה מחמת וכ"ז שבסיפו"מ,

כשאינה החכמה בספי' להיות שעלולה

הכתר ספי' שבבחי' התמימות עם מחוברת

הראב"נ בזה שהמים)(וכמש"כ בחי' וזהו ,

שעושים ע"י שופכין להיות להיהפך עלולים

שבזה שלהם הביזוי שבבחי' מלאכה בהם

ולהיהפך השבירה בחי' המים לקבל יכולים

לשופכין.

דיבר שלפעמיםנו] המצוי דבר מענין

במקום בלופ"טנמצאים (כמו

בעראפלא"ן) או ליטולפעל"ד לנט"י ספל שאין

שנתפשט ישראל כמנהג הביהכ"ס אחרי ידיו

כלי ומתוך ג"פ ביהכ"ס אחרי ידיים ליטול

העבודה ושורש היסוד וכדברי ב'דווקא (שער

שכוללפ"א) בראשית הזוה"ק מדברי שמדייק

נט"י עם דביהכ"ס נט"י מחתא בחדא

השורה ברו"ר מאד הזוהר ומפליג דשחרית

בנט"י להחמיר נכון ע"כ בביהכ"ס, הידיים על

והובא שחרית, בנט"י כמו ביהכ"ס אחר

זוננפלד להגרי"ח חיים בשלמת (ודלאדבריו

שא"צ מביהכ"ס ביוצא שהקילו מהאחרונים כרבים

ומאסף סקס"א ד' סי' כה"ח עיין ג"פ שא"צ או כלי

ואכמ"ל) סקפ"ט המחנות רבינולכל ובאורחות ,

קפ"ו) סי' החזו"א(ח"ג ונהגו הקפידו שכן כתב

ג"פ ביהכ"ס אחרי ליטול זצ"ל והסטייפלר

ואמר מהגרשז"א, שלמה בשולחן וכ"כ בכלי,

ויסמוך פעמים ששה מהברז יטול שבכה"ג

שכיון שדנו צד להם שהיה האחרונים על

ניצוק כמו הוי לכינרת המים שמחוברים

במעיין, ידיו טבל כמו ונחשב (ובענינינוחיבור

זו) סברא על לסמוך אפשר חומרא רק ואףשהוא

סקכ"ה)שבמ"ב ד' אי(סי' מהפמ"ג ספק מובא

רעה רוח להעביר בנהר ידיו תחיבת מהני
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בכ"ז מכלי, עירוי דוקא לזה בעינן דאולי

והלבוש האה"ח על לסמוך יש ודאי בכה"ג

לרוח אף דמהני בשמם המ"ב שם שמסיים

הידיים לשים יש שבכה"ג שהוסיף אלא רעה,

הכיור לתחתית המים כשמגיעים לכיור סמוך

שבזה באויר המים בעוד הידיים לשטוף ולא

שבכיפין הנהר במי כנוטל באויר)הוי (בגלים

מהני. דלא

ואמן אמן לעולם ה' ברוך
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