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 נתנדב ע"י
ידידינו הנכבד יקר שביקרים מאד נעלה, תורת ה' משוש חייו והוגה בה 
כחשיכה כאורה, מעשיר בני ישראל בתורתן של ראשונים בהאדרת ספרי 
רבותינו הק' מוסדי דור ודור' איש האשכולות המוכתר בכל מעלה ותואר, 

מפורסם לשם ולתהלה ברוב פעליו לתורה ולתעודה 
האי גברא רבא דמריה סייעיה 

הגאון הצדיק שמו מפארים גזע קודש מחצבתו

כש"ת הרב יוסף דב לאנדא שליט"א
אב"ד ביהמ"ד "בית אברהם" זלאטשוב 

בעיה"ת קרית יואל יצ"ו
לעילו נשמותיהם הטהורים של

 הרה"ח מו"ה אברהם אליעזר 
ב"ר טובי' ז"ל

נלב"ע כ"ז תמוז תשס"ז

 וזוגתו מרת חנה רחל 
בת ר' מרדכי יהודה הכהן ע"ה

נלב"ע י"ג סיון תשע"ח

 הרה"ג רבי נתן 
ב"ר שלמה ז"ל

נלב"ע כ"ה שבט תשע"ג

 וזוגתו מרת חי' חנצא 
בת ר' דוד הלוי ע"ה

נלב"ע ב' ניסן תשע"ז

זכות הפצת מעיינותיו של אור שבעת הימים מרן הבעל שם הק' ותלמידיו זי"ע יגן בעדיו שירווה רב נחת 
עוד רבות בשנים לעבוד עבודתו בקודש  ויזכה  ידיו  ושיתברך בכל מעשי  יוצ"ח  דקדושה מכל 

מתוך בריות גופא ונהורא מעליא מתוך שפע ברכה והצלחה בכל עסקיו, וימצא חן 
וחסד בעיני אלקים ואנשים בכל חפציו מתוך עושר ואושר 

שלות הנפש והרחבת הדעת כל ימי חייו

והקדמות  יסודות
החסידות  ספרי ללימוד 

אלו -ה  אחזה מבשרי
ממש, האדם בתוך שוכנים ושכינתו  השי"ת
ידו  על נפעל  שעושה, ומעשה פעולה ובכל

למוטב  או  לטוב

החסידות  תורת חידשה חידוש מה

להרוותעל ולפנים, לפני הקודש  אל הלאה כניסתנו קודם  מבחוץ, הפתח

שם ה 'בעל מרנא של הזכים ממימיו – דמלכא' מ'מעיינא  צימאוננו

לפאר  איתנו המקום אחריו, הנמשכים חבורתו ואריות זי"ע הקדוש' טוב

מה  לדעת, ומבקשים השואלים לרבים כל, בטרם תשובה ולהחזיר ולבאר

זי"ע  הקדוש ' טוב  שם ה'בעל מרן של מדרשו בבית חידשו חידוש 

התגלותו קודם היה שלא מבארו, ומשקים השותים הגדולים ותלמידיו

סוד  רז כל את לדעת ועולה בוקע  העז ורצונם הנאמנים. מימיו ונביעת

עלמא . שבהאי יום היום בחיי פיה על ברגש ולהתהלך החסידות תורת

באשר ונבוא  מבוקשם, את בהירה בהעמקה ליישב  העין, אל היום

ראו שהמה הדור, אותו בני רבותינו בה נתקשו כבר זו, ששאלתם

קדמונים בספרים שמובא וכפי זאת, את להבין תמהו טובוגם שם בעל (ראה

צדיקים ) דברי ספר בשם  נז אות הקדמה  התורה החושן'ש על 'קצות ספר בעל 'הגאון 

ז"ל : מזידיטשוב הירש צבי ר ' הרב מורנו קדישא בוצינא הרב פי  את שאל 

החסידים רבו  הקדוש ', טוב שם ה'בעל שנתגלה שמיום מיומיים, יום מה

ויסודי  שורשי על התחקה הוא גם ז"ל טוב' שם ה'בעל והלא בו , המחזיקים

ה<לימוד בגליון <הלז
יהיה לזכות רפואתו השלימה והמהירה של

מרן רבינו ש>רגא פייביש בן מל>כה שליט"א
בתוך שאר >חולי ישראל
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למוטב  או  לטוב
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החסידות  ספרי ללימוד והקדמות יסודות ב 

כת שתהיה עצמו  ז "ל האר"י אחרי כזאת מצאנו ולא ז"ל, האר "י  דברי

עד  החסידות, בשורשי  טוב' שם ה'בעל חידש זה ומה בו , דבקים מיוחדת

ועיר. עיר  בכל  כתות וכתות גדולה עדה אחריו כפיםשהמשיך נשא ובכן,

ובתק טיבו,בתפלה על זה ענין לפרש בנו ותבונה חכמה יתן ה' כי וה,

לתפארה. הבאים במאמרים יתבאר אשר הבנין כל  יעמוד זה, איתן וביסוד

עצמו  שהאדם זי"ע, הקדוש' טוב שם ה'בעל  של חידושו 
אלוקות  הוא

בשאלתוליישב המוצנע ביסוד דווקא נשתמש יאות, כדקא  הדברים את 

בין  קיימא  של בקשר לקשר ראה שם עצמו, ה'קצות' של

עשאם שהוא עד הימים שבעת אור  ורבנו הקדוש האר"י - הצדיקים

ונאמר, לבינו. בינו מה ניצבה וגם שאלתו עלתה ומזה בידו, לאחדים 

יסוד  אכן  הוא עצמו וזה תרי, הני בין אחיזה שיש  הוא נכון שאמת

וכדלהלן. - הקדומה העבודה מאופן החסידות  דרך  של  החידוש 

החכמה בימות מושכלות את ולגלות להוריד שזכו מיוחדים ג ' היו עולם

יוחאי, בר שמעון רבי האלהי התנא הם: מטה, לדרי שמים משמי

ברם, זי"ע. הקדוש ' טוב  שם ה'בעל מרן - והגומר  והאחרון הקדוש, האר"י

רב . חילוקם וכדלעיל, – כאחד ישבו אלו שג' אף על

מאד,רשב"י ורם ה' גדול כי  זוהר בניצוצי להזהיר היטיב רב, כי בכוחו

השמים ובשמי בשמים שנעשה את הנעלם מדרש  וגילה

תיקן  בם אשר תיקונים שבעים ועשה שעה, ובכל עת בכל העליונים

נעשים כיצד  יסודו, פי על להאיר והוסיף הקדוש  האר "י  רבנו בא העליונים.

ובאיזה  אחרית, ועד מבראשית העולמות השתלשלות  של הללו המהלכים

שבא  עד  שד-י. במלכות עולם לתקן עילאין ייחודים מתקנים ודרך אופן

ורמים גדולים עניינים שאותם ולימד, זי"ע הקדוש ' טוב  שם ה'בעל מרן

ומי  העליונים, השמים של רוחניים מושגים רק  אינם וגוריו האר "י של

בהם, ורגל יד לנו ושיהיה לקיימם השמימה פשוטים אנשים – לנו יעלה

וסודות הקדושות ספירות י' באותם חלק ואחד אחד כל בלב  גם יש אלא

- אלו-ה אחזה מבשרי ג -

מושפע  ולמוטב , לטוב לתתא  הילוכינו ידי ועל מעשינו, ערך  פי על הקבלה

ובדרכו עושים. שאנו כדמות לעילא  למוטב ושלום חס או לטוב  כן גם

בגבהי  לנעשה רק מכוונים גדולות המדברים הספרים לשון שאין הוטב,

הזה  בעולם השוכנים ישראל לאישי בעיקר אלא  שמעשיהםא מרומים, ,

בשמים פעולה בהם פועל והאדם ה', הנהגות באותם כלולים והילוכם

ממעל.

שעיקרי ובהרחב הרווחת, ההבנה היתה החסידות אור הזרחת עד דבר,

לנו ואין העליונה, המרכבה אופני של הנהגה דרכי הם הקבלה

טוב  שם ה'בעל בא  ההם, הרמים לדברים ושייכות  קשר שום מטה דרי

גם – לנו שעוד בהיר, אור והנהירו אחריו תלמידיו וסגל זי"ע הקדוש '

בצלם שנברא  אדם שחביב  לפי אלו, בסודות ונחלה חלק פשוטים לאנשים

מעלה מי"ד)של פ "ג בכל (אבות ולכן ה', הנהגות כל  את בתוכו כולל  והוא

העליונים לתיקוני ושייכות חיבור לו יש  מעשיו, שפועל כגדול קטן עובדא

ותעצומות עוז נסכו ובכך הגשמי, בגוף גם בשמים שהם כפי החקוקים

לתתא  מעשיו ובכח  הגדולה', ה' ב 'לך  חלק יש ישראל שלכל בעם,

בקרבו חקוק ה' כי לעילא, ועניינים צירופים בראשית סדרי משתנים

ממש .

בעל וזו ישראל לגאון זי"ע מזידיטשוב הרה"ק שהשיב  התשובה היא

הדברים: בהמשך  שם כמובא החושן' בר ה'קצות שמעון רבי הנה 'כי 

ה 'בני א. בעל  הרה"ק האיר וכך 
בספרו  זי "ע  דכלה יששכר' (אגרא

נו ) אות בראשית  קצרות:צירופי בתיבות
ר"ת  ריב"ש. א"ת יצורף 'בראשית,
ש 'למה, ב 'ן י'צחק  ר 'בינו ת'ורת א 'ור 
עיני  האיר אשר  האריז "ל מרן הוא
דברי  בהתגלות השישי באלף הגולה 
עולם  בסוד יוחאי בן שמעון רבי
אלה . כל  ראתה  עין אשרי התיקון,

א'ור  ר"ת יהיה הלז  בצירוף כן וגם
ש'ם, ב 'על י'שראל ר 'בינו ת 'ורת
לדורותינו  סמוך  מקרוב  היה  שהוא
מרן  דברי להבין פתחים  לנו ופתח

העבודה'. סוד על ז"ל ועוד האר"י
אחר במקום ו )כתב אות  מהרצ"א :(הוספות

מעוררים  הלז החכמה  על  רבו 'כי
למחיה לנו שלח אשר  עד ונוקפים,
טוב', שם ה 'בעל עליון הקדוש נשמת
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מרן  דברי להבין פתחים  לנו ופתח
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התיקון עולם נתגלה אשר  עד מאד, במאד דבריהם העלימו  וחבריו  יוחאי 

בעולמות היה דבריו  וכל הרשב "י , תורת פרסם והוא ז "ל, האר "י  רבנו דור

דא. סביל מוחא כל  ולאו  העליונים

איש עד הקדוש  הגולה בני כל  של  רבן  ורבנו  מורינו אדונינו  קם אשר 

גם האלוקות את גילה והוא זיע"א, הקדוש' טוב שם ה'בעל  האלוקים

שאין התחתון, באדם ובפרט - ופרט פרט  בכל הזה התחתון השפל בעולם

לכוח  לבוש יהיה שלא מה תנועה שום ולא אבר שום לא דבר שום בו 

אתר  דלית בעולם הנמצאים  הדברים בכל  וכך  בו, וגנוז  ונעלם הטמיר אלוקי 

מיניה  קכב:)פנוי ע תי' ליוצרה (תיקו"ז  צורה שמדמים הצדיקים כוח וגדול .

ונפלאים, נוראים ייחודים בו שאין  מה  ודיבור תנועה שום שאין כביכול ,

בעליון . ולרמוז בתחתון  לעשות התחתון בעולם נברא אדם וכל 

בכלוהורה הוא ברוך השי"ת בדביקות עצמנו  את לקשר איך לנו ,

העבודה  בדרך העולם לתקן אחד  כל  יוכל  והאיך פעולותיו ,

ומידות התאוות וביטול הקדושים, המידות תיקון ועבודת הייחודים, בעבודת

הדינים והמתקת שהואוכו'רעות, לעינינו, המלך את לכו  הביא ובזה ,

הקב"ה' המלכים מלכי .ב המלך

לעסוק האיך העולם, עיני האיר שהוא
עבודה מהחכמה וליקח במושכלות

ותמה'. שלימה

להרה "ק ב. זה בענין  עוד לך  וכלך
תלמידו זי"ע הלוי אהרן רבי
זי "ע התניא בעל הרה"ק של  הגדול 

והאמונה ' היחוד 'שער (פתח בספרו

שערים) זאת ומבוא כל את הכותב
משלו : הגם בתיבות 'והנה 

הזאת  החכמה גילו ז"ל שהמקובלים
אופנו, לפום אחד  כל פלאותיו וסתרי
הקדוש' ב'זוהר הוא הגילוי ועיקר
גילה אשר ז"ל האר"י ובכתבי

וגילה שערים ופתח חכמה, תעלומות
ז"ל  והוא הקדוש', ה'זוהר מסתרי
הזאת  החכמה בגילוי לעשות הפליא
כן  פי על  ואף לפניו, היו אשר מכל 
חידות  כמו  הסתרות בכמה זה הסתירו
ואין  עזקאן באלף וחתומים ומשלים 
רבים  כן על  אשר  דבריהם, מבין 
הדברים  תפסו האחרונים מהמקובלים
ה' רבה, בהגשמה כפשוטן כמעט

בעדם. יכפר

האר"י  של כוונתו היתה לא ובוודאי
וויטאל  חיים רבי  הרב  ותלמידו ז "ל
בסתימתן, כהוייתן הדברים  שיהיו ז "ל

- אלו-ה אחזה מבשרי ה-

בהקדמתו, שביאר זה  מהו  כן [ד]אם
האחרונים  בדורות החכמה  שגילוי
המגנת  והיא הקב"ה לפני שמחה הוא
אשר  הזה בגילוי הועיל ומה עלינו,
לפניו  היו אשר  מכל  סתם ז "ל הוא
להמשילם  הסתרות בכמה והסתירם
שעריו, באי לכל כידוע גשמי, בגוף
על  הקדושה כוונתו היתה ודאי אלא
האלו, בדורות הקדושים דבריו ביאור
את  יגלו שלא אומר שגזר  והראיה
שנים, מאה  אחר  עד הקדוש חיבורו
עד דורות, כמה סתום שהיה היה וכן
ישראל  אור את הוי"ה שהאיר 
מן  וקדיש עיר הוא הלא  וקדושו,
מורינו  האלוקי הקדוש  נחית, שמיא
ז "ל , טוב שם בעל ישראל רבי הרב 
הקדושים, דבריו לבאר התחיל והוא
מן  עליו הופיע אשר  קדשו ברוח
זכור  אליהו אליו נגלה אשר השמים,
הזאת. החכמה  תעלומות וגילה לטוב ,
הרבה משלים ותיקן וחיקר ואיזן
הגוף , עם הנפש התקשרות  מבחינת

שכתוב  כו )כמו יט  אחזה(איוב 'ומבשרי 
את  להושיע החל ז "ל והוא אלו-ה'.
אל  לקרב לקופה  אזנים ועשה  ישראל,
בו  שיהיה  ודעת טעם במציאות  השכל 
יכול  שיהיה בכדי והבנה , תפיסה קצת
פי  על תמה  עבודתו לעבוד העובד
ולהיות  האלו, הקדושים דברים ביאור
אחד כל בלב יתברך  יחודו נתפס
שיעורא  לפום וחד חד כל  ואחד
יתברך, בייחודו  נפשו ולקשר  דיליה ,
ויורד מטפס ועולה  מטפס להיות

יתברך, אליו העולמות בהתקשרות
הקדושים  דבריו נשמעים היו כאשר
הזמן  גאוני הקדושים לתלמידיו
אשר  עדן, נשמתם עליון קדושי
ז"ל  והם הקדושה, תורתו אור  קיבלו
קדשם  ברוח  כן גם השפיעו
לבאר  ובינה , שכל  ברוח לתלמידיהם 

כספירים. המאירים  הקדושים דבריו

קמיא  מן חד נתיב האיר  ואחריו
תלמידו  הוא הלא עולם, מהעמודי
הלא  עליו, ידיו סמך  אשר  הקדוש
איש האמיתי, הגאון הגולה, מאור הוא
המגיד הרב שמו, ונורא  קדוש אלקים
עדן, נשמתו דובער הרב מורינו  הגדול
בתוספת  הקדושים  דבריו גילה אשר
חוצה, מעיינותיו הפיץ והוא ביאור,
מן  עליו הופיע אשר  קדשו ברוח
יוצאים  דנורא זקוקין והיו השמים,
הקדושים, לתלמידיו הקדוש מפיו 
הלא  הרבה, תלמידים העמיד אשר
קדושי  המפורסמים הצדיקים הם
החכמה במעיינות עדן, נשמתם עליון
אשר  אלקים חכמת פי על הקדושה ,
וביאר  סתריו גילה והוא בקרבו. היה
הרבה משלים ותיקן תעלומותיו,
ארוחא  בהו ויהיב השכל, אל לקרבה
את  לעבוד  בהו, לאתנהגא עלמא לבני
האלו, הקדושים הדברים פי  על ה'
ולייחדא  יתברך, ביחודו ולהתקשר 
ושכינתיה . הוא בריך  קודשא
משמיעים  היו הקדושים ותלמידיו
והיו  לרבים, הקדושים דבריו



- אלו-ה אחזה מבשרי ה-

בהקדמתו, שביאר זה  מהו  כן [ד]אם
האחרונים  בדורות החכמה  שגילוי
המגנת  והיא הקב"ה לפני שמחה הוא
אשר  הזה בגילוי הועיל ומה עלינו,
לפניו  היו אשר  מכל  סתם ז "ל הוא
להמשילם  הסתרות בכמה והסתירם
שעריו, באי לכל כידוע גשמי, בגוף
על  הקדושה כוונתו היתה ודאי אלא
האלו, בדורות הקדושים דבריו ביאור
את  יגלו שלא אומר שגזר  והראיה
שנים, מאה  אחר  עד הקדוש חיבורו
עד דורות, כמה סתום שהיה היה וכן
ישראל  אור את הוי"ה שהאיר 
מן  וקדיש עיר הוא הלא  וקדושו,
מורינו  האלוקי הקדוש  נחית, שמיא
ז "ל , טוב שם בעל ישראל רבי הרב 
הקדושים, דבריו לבאר התחיל והוא
מן  עליו הופיע אשר  קדשו ברוח
זכור  אליהו אליו נגלה אשר השמים,
הזאת. החכמה  תעלומות וגילה לטוב ,
הרבה משלים ותיקן וחיקר ואיזן
הגוף , עם הנפש התקשרות  מבחינת

שכתוב  כו )כמו יט  אחזה(איוב 'ומבשרי 
את  להושיע החל ז "ל והוא אלו-ה'.
אל  לקרב לקופה  אזנים ועשה  ישראל,
בו  שיהיה  ודעת טעם במציאות  השכל 
יכול  שיהיה בכדי והבנה , תפיסה קצת
פי  על תמה  עבודתו לעבוד העובד
ולהיות  האלו, הקדושים דברים ביאור
אחד כל בלב יתברך  יחודו נתפס
שיעורא  לפום וחד חד כל  ואחד
יתברך, בייחודו  נפשו ולקשר  דיליה ,
ויורד מטפס ועולה  מטפס להיות

יתברך, אליו העולמות בהתקשרות
הקדושים  דבריו נשמעים היו כאשר
הזמן  גאוני הקדושים לתלמידיו
אשר  עדן, נשמתם עליון קדושי
ז"ל  והם הקדושה, תורתו אור  קיבלו
קדשם  ברוח  כן גם השפיעו
לבאר  ובינה , שכל  ברוח לתלמידיהם 

כספירים. המאירים  הקדושים דבריו

קמיא  מן חד נתיב האיר  ואחריו
תלמידו  הוא הלא עולם, מהעמודי
הלא  עליו, ידיו סמך  אשר  הקדוש
איש האמיתי, הגאון הגולה, מאור הוא
המגיד הרב שמו, ונורא  קדוש אלקים
עדן, נשמתו דובער הרב מורינו  הגדול
בתוספת  הקדושים  דבריו גילה אשר
חוצה, מעיינותיו הפיץ והוא ביאור,
מן  עליו הופיע אשר  קדשו ברוח
יוצאים  דנורא זקוקין והיו השמים,
הקדושים, לתלמידיו הקדוש מפיו 
הלא  הרבה, תלמידים העמיד אשר
קדושי  המפורסמים הצדיקים הם
החכמה במעיינות עדן, נשמתם עליון
אשר  אלקים חכמת פי על הקדושה ,
וביאר  סתריו גילה והוא בקרבו. היה
הרבה משלים ותיקן תעלומותיו,
ארוחא  בהו ויהיב השכל, אל לקרבה
את  לעבוד  בהו, לאתנהגא עלמא לבני
האלו, הקדושים הדברים פי  על ה'
ולייחדא  יתברך, ביחודו ולהתקשר 
ושכינתיה . הוא בריך  קודשא
משמיעים  היו הקדושים ותלמידיו
והיו  לרבים, הקדושים דבריו



החסידות  ספרי ללימוד והקדמות יסודות ו

לא מעתה אכן החסידות שתורת חסידים, בלשון ששגור  כפי ייאמר 

נעלמים, יסודות  והבהיקה האירה אלא  כלום, מעצמה חידשה

בכל  ולכן ישראל, בני בתוך  שוכן שה' האמור, היסוד את ראשם ועל

באדם בו החקוקה באלוקות רע או טוב  ממילא נגרם הנעשית, .ג פעולה

דבריו  לבאר קדשם ברוח משפיעים
והיו  לכל , ומפורסם כידוע הקדושים
אש כגחלי בוערים הקדושים דבריהם
הוי"ה דורשי של הלבבות להלהיב
בדביקה הוי"ה  אל להתדבק ויחודו,

ומפורסם '. כידוע והפיצה. חשיקה

שערים'ג. 'מבוא ד)בספר  (פרק

הי "ד, זי"ע מפיאסצנא  להרה"ק
שם הגיד: ה'בעל  שהאיר אחר 'אבל 

אור  הארת ראשית את זצוקלל"ה טוב'
וגילה לעתיד, של והתיקון המשיח
ואת  העשיה עולם הכלים קדושת את
בין  שגם מזה  עלה התחתיות, מדרגות
אין  העליונים  לעולמות העשיה  עולם
עולם  בין מאשר יותר ומרחק  הבדל 
העליונים, בעולמות במרום לעולם
עולם  מעין היצירה עולם וכמו 
היצירה עולם  וראשית הוא, הבריאה
עולם  גם כן  הבריאה, עולם  תחתית
וראשיתו  היצירה מעין העשיה

הוא  היצירה זהוכו'.תחתית ולמה 
ענייני  כל  על לומר עצמנו נכרית
בתורה הנאמרים אלקות  קדושת
הקדוש וזוהר בתלמוד נבואה, ודברי

דברי [הם]ש ורק  ומליצה  משל רק
אברי  שגם מפני לנו, הם הסברה
נקראים, כן העולם עניני ושאר האיש
הם  שאמיתיים נאמר לא זה ולמה

שמם  וזה הן כך  אלו מדרגות ובאמת
העולם  גם הלא למטה, וגם במרום  גם 
ומיני  אלקות  הם, קדושים ועניניו  הזה 
ובכל  כבודו, הארץ כל  במלא מדרגות
וחלקי  מדרגות הקדושים  עולמות הד'
ובשמותם  נמצאים, - אלו קדושה
שלאיש בשביל  והאם נקראים, כאלו
לגשמיי, והאדם העולם  נדמה גשמיי
שלא  עד גשמיים באמת להיות ישתנו
העליונים  עולמות את לקרוא נוכל

וכו '.בהם 

נשתנה לא  הקבלה לימוד  ומעתה,
היא  מתראה רק החסידות, ידי על
ומליצה משל  לא החסידות. במראה
כן  באמת רק הגבוהים, ענינים הם
גם  רק הם, בלבד במרום ולא הם,
עד נמצאים, באיש  אף הזה  בעולם
מצדיקי  קבלה ספרי שכשלומדים 
הגדול  המגיד  ספרי ובפרט החסידים 
המגיד הקדוש זקני תלמידו וספרי
הרבה רואים זצוקלל"ה, מקאז'ניץ 
בעניינים  בקדשי שמדבר פעמים
ושבאדם  שבמרום שבקבלה גבוהים
אינו  אף משל , בדרך לא יחד, גם 
הכל  רק באדם, איתא זה  שכעין אומר 
כאילו  בקדשם, מדברים אחד במאמר 
העליונים  עולמות וכל במרום האדם

באדם '.

- אלו-ה אחזה מבשרי ז -

שבו ה'חסד' בנטיית מידותיו, בתיקון נשמתו את  מזכך  שאדם מה וכפי

ומתעלה  עולה גופו כך העליונות , המידות ובשאר  ב'גבורה' וכן לטוב,

מלכו – המלך  פני מרואי להיות וזוכה שבו ה' עצמיות כח בו ומתגלה

עולם. של 

בנין  כיסוד היסוד ', 'מידת על עומדים כולם הספירות
שמעליו  מה כל  את המחזיק

שהאדםמשנודע - זי"ע הקדוש ' טוב  שם ה'בעל של  הגדול חידושו לנו

ועליו ממש אלוקי אלא  בשר, בעיני כנראה גשמי גוף אינו

בו שיתגלה כדי ה', אחר שילכו ומאווייו רצונותיו כל את לנטות לראות

מכתר  המידות סוד  את נכון על ולבאר לברר ומשגמרנו ה'. אור בקרבו

זקן, אותו של מכוחו לנו המסורה העבודה בדרך והוד' ל'נצח  עד עליון

לכמהים הוראתה ודרכי סודה את לדעת היסוד' 'מידת בשערי נבוא

טיבה. על לעמוד והמבקשים

חלקים'מידת יש  לתפארה  הבנוי שבבנין שכשם היא , כן כשמה היסוד '

אבל  בזה, כיוצא  ועוד רהיטים חלונות, הבית, קירות  כגון: רבים,

לעמוד  יכולים אינם הבנין אלו יסוד  על ועומדים תלויים והם לבד, בכוחם

לגובה  המתנשא המגדל ראש - ה'שפיץ' שגם עד האדמה, בעומק החבוי

שחפרו זה אילולי עומדו, על להישאר יכול אינו האדמה מן מאד המרוחק

א ּמת שיסוד ונמצא  להחזיקו, היכולים ואיתנים עמוקים יסודות ַַמראש 

גם הדבר כן גביו. על  שעומד מה כל  את והמקשר  הכולל הוא ּבנין ְִַָה

המקשרת והיא  המידות, כל מתחת לתתא העומדת הרוחני היסוד במידת

ואינה  מקבלת מידה [שהיא  מלכות' ל'מידת עד מ'חסד' כולם המידות את

ועומדים סמוכים כולם ועליה אחד להיות .ד משפיעה]

הקדוש'ד. ב'זוהר יח.)ראה 'דהא :(ח"א
נפיק קדמאה  נקודא דההיא מרזא 
ואתכניש דמטי עד בסתימו  כלא

בקו  נפיק ומתמן עלאה להיכלא
לההוא  דמטי עד דרגין, לשאר מישר

כלא '. דכניש חד  ובפירוש אתר



- אלו-ה אחזה מבשרי ז -

שבו ה'חסד' בנטיית מידותיו, בתיקון נשמתו את  מזכך  שאדם מה וכפי

ומתעלה  עולה גופו כך העליונות , המידות ובשאר  ב'גבורה' וכן לטוב,

מלכו – המלך  פני מרואי להיות וזוכה שבו ה' עצמיות כח בו ומתגלה

עולם. של 

בנין  כיסוד היסוד ', 'מידת על עומדים כולם הספירות
שמעליו  מה כל  את המחזיק

שהאדםמשנודע - זי"ע הקדוש ' טוב  שם ה'בעל של  הגדול חידושו לנו

ועליו ממש אלוקי אלא  בשר, בעיני כנראה גשמי גוף אינו

בו שיתגלה כדי ה', אחר שילכו ומאווייו רצונותיו כל את לנטות לראות

מכתר  המידות סוד  את נכון על ולבאר לברר ומשגמרנו ה'. אור בקרבו

זקן, אותו של מכוחו לנו המסורה העבודה בדרך והוד' ל'נצח  עד עליון

לכמהים הוראתה ודרכי סודה את לדעת היסוד' 'מידת בשערי נבוא

טיבה. על לעמוד והמבקשים

חלקים'מידת יש  לתפארה  הבנוי שבבנין שכשם היא , כן כשמה היסוד '

אבל  בזה, כיוצא  ועוד רהיטים חלונות, הבית, קירות  כגון: רבים,

לעמוד  יכולים אינם הבנין אלו יסוד  על ועומדים תלויים והם לבד, בכוחם

לגובה  המתנשא המגדל ראש - ה'שפיץ' שגם עד האדמה, בעומק החבוי

שחפרו זה אילולי עומדו, על להישאר יכול אינו האדמה מן מאד המרוחק

א ּמת שיסוד ונמצא  להחזיקו, היכולים ואיתנים עמוקים יסודות ַַמראש 

גם הדבר כן גביו. על  שעומד מה כל  את והמקשר  הכולל הוא ּבנין ְִַָה

המקשרת והיא  המידות, כל מתחת לתתא העומדת הרוחני היסוד במידת

ואינה  מקבלת מידה [שהיא  מלכות' ל'מידת עד מ'חסד' כולם המידות את

ועומדים סמוכים כולם ועליה אחד להיות .ד משפיעה]

הקדוש'ד. ב'זוהר יח.)ראה 'דהא :(ח"א
נפיק קדמאה  נקודא דההיא מרזא 
ואתכניש דמטי עד בסתימו  כלא

בקו  נפיק ומתמן עלאה להיכלא
לההוא  דמטי עד דרגין, לשאר מישר

כלא '. דכניש חד  ובפירוש אתר



החסידות  ספרי ללימוד והקדמות יסודות ח

באדם  הרמוזים ספירות עשר

ללשונועל  נפנה כולם, המידות את כולל שהיסוד האמור את להבין מנת 

הקדוש ' טוב  שם ה'בעל מורו בשם הכותב יוסף' יעקב ה'תולדות של

לך)זי"ע  לך פי (פרשת על לאחריו ביאור עם בלשונו ונביאו זה, סוד את 

הנה: עד האמורות ספירותההקדמות עשר באדם שיש  ממורי : ,ה 'קבלתי 

הראב "ד  שכתב וכמו  קטן , עולם הוא יצירה )כי  לספר שיש (הקדמה מה כי 

עש "ן' סיני  'והר  וסימנך האדם, ובנפש בשנה כן גם הוא עליונים בעולמות

יח)ווכו ' יט נ'פש ](שמות ש 'נה, ע 'ולם , ר"ת: .[עשן

אליעזר': מלמעלהב'דמשק יורד
יסוד בבחינת  לההוא דמטי עד למטה
כלא, דכניש חד אתר - הנקרא צדיק
אצלו, המחנות לכל  מאסף שהוא
אור  שום בו אין בעצמו צדיק  שיסוד
ספירות  שאר כמו עצמו בפני
שאר  של אורות כללות אלא  קדושות,

יחד'. נתאספים ספירות

בכתביוה. רבות ונשנה  חוזר  זה ענין 
במקום  יוסף ', יעקב ה'תולדות של

בראשית )אחר פרשת יוסף פורת הוא(בן  ,
טוב  שם ה'בעל  מורו  בשם מביא
יש  האדם בגוף רק שלא  זי"ע הקדוש'
יש  עצמו  האדם במח אלא ספירות, י'
הוראה שהם הללו, הבחינות כל  את
ובמעשיו רוחני  כולו  שהאדם כך על 
וזה דלעילא , בספירות נוגע הוא

שם: שישלשונו ממורי, 'ושמעתי
אבא  כי ספירות: עשר  אדם בשכל

המולידים [בינה ]ואמא [חכמה ] הם 
אבא  נקרא בתורה, שנתחדש דבר
'חסד' נקרא  ובתחילה ואמא .

לאין  שמתפשט  הדבר, כשנתחדש
כנודע . חסד  בחינת שהוא תכלית
סוד 'גבורה ', בחינת צריך כך  ואחר
בפני  לאומרו לתפוס שיוכל הצמצום
וכו'. האמצעי קו ידי על  והכל אחרים.
שאמרו  כמו האמנה צריך כך ואחר

דמכות  חבקוק(כד.)בש"ס 'בא
באמונתו  'וצדיק אחת, על והעמידן

ד)יחיה'' ב , הם (חבקוק האמנה ובחינת ,
והוד' 'נצח קשוט ירכי תי'תרי (תיקו "ז 

כט .) במהיג  לו שיש התענוג כך  ואחר .
אבר  שהוא  'יסוד' נקרא שחידש
שהוא  הדיבור ידי על  ונתגלה התענוג.
וכמו  חן. חכם פי ודברי 'מלכות',
למעלה יש כך  באדם, למטה שהוא
העולם  בריאת שחידש עולם בורא

שאמרו  וזה ליש, מא)מאין פ"ב (אבות

ממך'. הוא  למעלה מה 'ודע 

נעשהו. אזי  יחד מתקבצים  אלו  כשג'
למעלה שאין בשמים רוח נחת
-היום  הכיפורים ביום שהיה וזה  הימנו,

ביותר שהכהןבשנההגדול  בשעה  ,

- אלו-ה אחזה מבשרי ט -

'מידתומדרגה נקרא זה וכדומה, ויסורין ועוני  צער כגון  שבאדם, אחרונה

מות' יורדות  'רגליה כי  אחרונה, מידה שהיא ה,המלכות' ה  (משלי

ראה ) פרשת המצות בשער זה  ביאור קיימיןראה עמודי  הוא שבאדם והוד' ו 'נצח .
רכו:) ח"ב הקדוש יסוד'(זוהר ו 'מידת אמיתתו . על הבורא אמונת מאמין  שהאדם ,

מבשרי  כי התענוגים, מכל יותר  השי"ת בעבודת תענוג  לו  כשיש הוא

דכר  שנתחבר אחדות שהוא התענוגים, מבחר  הוא המשגל  שאבר אחזה,

יתברך  באחדותו  עצמו את כשמדבק הרוחני תענוג  יבין  הגשמי ומן ונוקבא,

התענוגים כל שורש 'יסוד'וכו'.שהוא נקרא הקדוש'כל'[בשם]ולכך (זוהר

ברע"מ ) רנה: כולםח"ג המחבר והוא העליונות, המידות כל  נכללו שם כי  ,

המידות כל  בה שנכללה זה , לטעם כן גם 'כלה' הנקרא ל'מלכות' ומשפיע

כן'. גם

עולמוופירוש  מנהג שהשי"ת רבים בת בשער נודע נעמו, כי אמריו

הפשוט  ברצונו שכשעולה היינו, העליונות, ספירות עשר  פי על

עמו, הצרורה החסד' 'מידת של אורה את מזריח הריהו חסד , להשפיע 

לתת ית ' כשבדעתו וכן ורחמים. חסד מתחת  לארץ עד משפעת והיא 

דין  נוצר וכך  מעלה של גבורה' מ'מידת מקבל  העולם אזי וחשבון, דין

טוב  שם  ה'בעל העמיק המידות. שאר בכל הוא וכן מטה, ברואי אצל 

את שמיא  כלפי לעורר  יכול התחתון שהאדם וגילה, זי"ע  הקדוש '

ספירות י' מאותם ויצוק בלול  עמו שהוא  לפי לרע, או לטוב  שייעשה

וקטנים דלים  הם אלו ומידות בארץ נמצא  שהוא אף ולכן העליונות.

שנמשלו כיון מקום מכל אבל לעילא, הללו המידות עצמיות לעומת

נחלתו' חבל 'יעקב – לחבל ט )ישראל לב  שהחבל (דברים  כשם אז ,

העליונות המידות  גם כך בתחתיתו, מהתנודות שלמעלה בראשו מושפע

ורוצים, עושים  התחתון האדם של ספירות שהעשר מה פי על מושפעים

כך , שלמעלה המידות בראש  גם מושפע טובים, בדרך  לילך רצונו שאם

בדרגת מכולם הגדול  – היהנפשגדול  ,
בבחינת  הגדול – ולפנים לפני נכנס

נשלמוהעולם  שאז קטורת, להקטיר 

ירד  אשר מפני  כולו ו'עשן  יחד אלו  כל 
ה '' מי עליו  בראשית , פרשת  נחל ערבי (ראה

רבים) ועוד מות אחרי פרשת ח"ב  .השילוח



- אלו-ה אחזה מבשרי ט -

'מידתומדרגה נקרא זה וכדומה, ויסורין ועוני  צער כגון  שבאדם, אחרונה

מות' יורדות  'רגליה כי  אחרונה, מידה שהיא ה,המלכות' ה  (משלי

ראה ) פרשת המצות בשער זה  ביאור קיימיןראה עמודי  הוא שבאדם והוד' ו 'נצח .
רכו:) ח"ב הקדוש יסוד'(זוהר ו 'מידת אמיתתו . על הבורא אמונת מאמין  שהאדם ,

מבשרי  כי התענוגים, מכל יותר  השי"ת בעבודת תענוג  לו  כשיש הוא

דכר  שנתחבר אחדות שהוא התענוגים, מבחר  הוא המשגל  שאבר אחזה,

יתברך  באחדותו  עצמו את כשמדבק הרוחני תענוג  יבין  הגשמי ומן ונוקבא,

התענוגים כל שורש 'יסוד'וכו'.שהוא נקרא הקדוש'כל'[בשם]ולכך (זוהר

ברע"מ ) רנה: כולםח"ג המחבר והוא העליונות, המידות כל  נכללו שם כי  ,

המידות כל  בה שנכללה זה , לטעם כן גם 'כלה' הנקרא ל'מלכות' ומשפיע

כן'. גם

עולמוופירוש  מנהג שהשי"ת רבים בת בשער נודע נעמו, כי אמריו

הפשוט  ברצונו שכשעולה היינו, העליונות, ספירות עשר  פי על

עמו, הצרורה החסד' 'מידת של אורה את מזריח הריהו חסד , להשפיע 

לתת ית ' כשבדעתו וכן ורחמים. חסד מתחת  לארץ עד משפעת והיא 

דין  נוצר וכך  מעלה של גבורה' מ'מידת מקבל  העולם אזי וחשבון, דין

טוב  שם  ה'בעל העמיק המידות. שאר בכל הוא וכן מטה, ברואי אצל 

את שמיא  כלפי לעורר  יכול התחתון שהאדם וגילה, זי"ע  הקדוש '

ספירות י' מאותם ויצוק בלול  עמו שהוא  לפי לרע, או לטוב  שייעשה

וקטנים דלים  הם אלו ומידות בארץ נמצא  שהוא אף ולכן העליונות.

שנמשלו כיון מקום מכל אבל לעילא, הללו המידות עצמיות לעומת

נחלתו' חבל 'יעקב – לחבל ט )ישראל לב  שהחבל (דברים  כשם אז ,

העליונות המידות  גם כך בתחתיתו, מהתנודות שלמעלה בראשו מושפע

ורוצים, עושים  התחתון האדם של ספירות שהעשר מה פי על מושפעים

כך , שלמעלה המידות בראש  גם מושפע טובים, בדרך  לילך רצונו שאם

בדרגת מכולם הגדול  – היהנפשגדול  ,
בבחינת  הגדול – ולפנים לפני נכנס

נשלמוהעולם  שאז קטורת, להקטיר 

ירד  אשר מפני  כולו ו'עשן  יחד אלו  כל 
ה '' מי עליו  בראשית , פרשת  נחל ערבי (ראה

רבים) ועוד מות אחרי פרשת ח"ב  .השילוח



החסידות  ספרי ללימוד והקדמות יסודות י 

ספירות ה'עשר חלילה אם והחבל אבל בטוב  שלא מתנהגים שלמטה '

עדי  ומושפל יורד שלמעלה החבל גם אז מטה, מטה יורד התחתון

מתוצאותיו .זעפר

מהם:ומה כמה ה'תולדות' מסביר באדם, הספירות של  ההנהגה דרכי הם

מתוךה'מלכות' ה' עבודת 'רגליה עניינה כי  וכדומה, ויסורין ועוני 'צער

מות' ניכרת.ח יורדות אינה ודם בשר מלך עול שקבלת שכשם 

לפי  גדולתו, תפארת  יקר  את רואים שהכל היכן המלך  של ביתו במושב

ועיקר  בו, וימרוד מלכותו כבוד הדר  ואת האדון פני את שיראה מי שאין

שעל  המלך, מפלטרין המרוחקים המקומות  מן דווקא  מתבררת המלכות

מושג מהו היודע איש ואין המקום דרי על מוטלת אינה שאימתו אף

בנמשל  הוא כן כמו גזירותיו. מקבלים הם מקום מכל המלוכה, ומוסד

'קדוש  המשוררים המלאכים במדור דיה מתבררת ה' מלכות שאין הרוחני,

לבדו ולו בכל מושל הוא כי שם רואים הכל שעיני לפי קדוש ', קדוש 

הזה בעולם נמצא ודם כשבשר ודייקא המלוכה, ויסורין'יאתה ועוני ב'צער 

זי "עז. התניא בעל  הרב דברי  ואלו 
זה יסוד ו )המביא  פרק התשובה :(אגרת

כתיב  נחלתו' חבל 'יעקב  (דברים 'והנה 

ט ) החבל לב  כמו משל, דרך  על ,
השני  וראשו למעלה אחד שראשו
השני  בראשו אדם ימשוך  אם למטה,
ראשו  גם אחריו וימשך ינענע
להמשך . לו שאפשר  כמה הראשון
האדם  נשמת  בשרש ממש וככה

וכו '.ומקורה'

החיים' ב'נפש גם פרק וראה א (שער 

בהגהה) עיקרו :ה כראוי, השלם 'האדם
נשמתו  בשורש למעלה נטוע הוא
ריבואות  אלפי דרך  ועובר העליונה

נכנס  הוא השני שקצהו עד עולמות
ה' חלק  'כי זהו למטה. האדם בגוף

נחלתו' חבל יעקב ט )עמו  לב  ,(דברים
חלק למעלה ונטוע קשור  שעיקרו
כחבל  ומשתלשל  כביכול, ממש הוי"ה
מעשיו  וכל האדם, לגוף בואה  עד
כענין  העליון, שורשו לעורר מגיעים
התחתון  קצהו ינענע שאם החבל
קצהו  ראש גם ומתנועע מתעורר 

העליון'.

המלכות ח. מידת במהות הרחבה 
במאמרים  אי"ה יתבאר  וענייניה,

לקראתנו. הבאים

- אלו-ה אחזה מבשרי יא-

מכל  יותר מתברר  אז הארץ, כל  על מלך הוא כי הקב "ה של שמו ומזכיר

משלה  בכל .ט שמלכותו

ה'תולדות'את מסביר והוד' 'נצח  נעשיםימידות שהם העבודה, בדרך 

ידי אמיתתו על על הבורא אמונת מאמין כנתבאר 'שהאדם והוא .'

ממילא  מכל, יותר אוהבו שהשי"ת יודע שכשאדם הקודמים, במאמרים

והוא  שמו, לאוהבי כמשפט  טובים חסדים אליו שימשכו ובטוח סמוך לבו

על מעתהניצוח משבח  כבר לפי בהוד זה הקושי, בתוככי  בהיותו עוד

אמיתתו '' על  הבורא אמונת מאמין ולהשפיע שהאדם להושיעו  עתיד  שהוא

אהבה  מרוב  טובה .יא לו

'קדושת ט . הקדוש בספר  שכתב כמו 
שמות )לוי ' כבוד:(פרשת עיקר 'באמת

לכבדו, בחירה כשיש הוא המלך 
לכבדו  אם האדם ביד שיש דהיינו,
מכבדו, הוא כן  פי  על  ואף לאו, אם
כן  שאין מה מלך, של כבודו זהו
לכבדו  ההוא לדבר מוכרח כשהמכבדו
ולכן  כבודו. זה אין בחירה בו ואין
הרע יצר בריאת תכלית היתה
כי  מחמת  יתברך, כבודו שיתרבה
כן  פי על ואף הברואים, ביד בחירה
ויתחיל  הרע יצרו האחד כשיכבוש
ולעבדו  ולהדרו  לכבדו לבבו מקירות
כן  שאין מה כבודו, זהו אחד שכם
היה ולא  הרע היצר  היה לא  אם
אחד, דעה רק הברואים ביד בחירה

כך כל כבודו זו היה  וכו '.לא 

שייך לא 'מלוכה' תואר שם ולכן
פי  על ואף התנגדות, דבר  כשיש אלא
לעבדו  אחד שכם מטין כך אחר כן
שם  שפיר שייך אז ולרוממו, לפארו

בחירה, כשיש דהיינו מלוכה, תואר
ואין  התנגדות כשאין כן שאין מה
לא  אז  מתנגדים, להיות בידם בחירה

המלוכה'. תואר שם שייך

קדישא והאמונה ובתניא היחוד (שער

ז ) העולם כתב:פרק בריאת תכלית 'כי
יתברך, מלכותו התגלות בשביל הוא

עם ' בלא  מלך יא)ד 'אין פרק דר "א ,(פרקי
שהם  עוממות, מלשון - 'עם ' פירוש
ורחוקים  וזרים נפרדים דברים
לו  היו אפילו אילו כי  המלך , ממעלת
מלוכה שם שייך  לא מאד רבים  בנים
לבדם, שרים על אפילו וכן עליהם,

מלך ''. 'הדרת דווקא, עם' 'ברוב רק

תמצאי . אלו למידות וביאור  אריכות
הורחבו שם הקודמים, במאמרים

והוסברו. הדברים

הקדוש יא. בספר  שכתב זה  וראה 
שבת' של  ענ 'סידורו  ב  שורש ף(ח"א

הוא :ב ) ברוך  עולמים מלך  'והנה



- אלו-ה אחזה מבשרי יא-

מכל  יותר מתברר  אז הארץ, כל  על מלך הוא כי הקב "ה של שמו ומזכיר

משלה  בכל .ט שמלכותו

ה'תולדות'את מסביר והוד' 'נצח  נעשיםימידות שהם העבודה, בדרך 

ידי אמיתתו על על הבורא אמונת מאמין כנתבאר 'שהאדם והוא .'

ממילא  מכל, יותר אוהבו שהשי"ת יודע שכשאדם הקודמים, במאמרים

והוא  שמו, לאוהבי כמשפט  טובים חסדים אליו שימשכו ובטוח סמוך לבו

על מעתהניצוח משבח  כבר לפי בהוד זה הקושי, בתוככי  בהיותו עוד

אמיתתו '' על  הבורא אמונת מאמין ולהשפיע שהאדם להושיעו  עתיד  שהוא

אהבה  מרוב  טובה .יא לו

'קדושת ט . הקדוש בספר  שכתב כמו 
שמות )לוי ' כבוד:(פרשת עיקר 'באמת

לכבדו, בחירה כשיש הוא המלך 
לכבדו  אם האדם ביד שיש דהיינו,
מכבדו, הוא כן  פי  על  ואף לאו, אם
כן  שאין מה מלך, של כבודו זהו
לכבדו  ההוא לדבר מוכרח כשהמכבדו
ולכן  כבודו. זה אין בחירה בו ואין
הרע יצר בריאת תכלית היתה
כי  מחמת  יתברך, כבודו שיתרבה
כן  פי על ואף הברואים, ביד בחירה
ויתחיל  הרע יצרו האחד כשיכבוש
ולעבדו  ולהדרו  לכבדו לבבו מקירות
כן  שאין מה כבודו, זהו אחד שכם
היה ולא  הרע היצר  היה לא  אם
אחד, דעה רק הברואים ביד בחירה

כך כל כבודו זו היה  וכו '.לא 

שייך לא 'מלוכה' תואר שם ולכן
פי  על ואף התנגדות, דבר  כשיש אלא
לעבדו  אחד שכם מטין כך אחר כן
שם  שפיר שייך אז ולרוממו, לפארו

בחירה, כשיש דהיינו מלוכה, תואר
ואין  התנגדות כשאין כן שאין מה
לא  אז  מתנגדים, להיות בידם בחירה

המלוכה'. תואר שם שייך

קדישא והאמונה ובתניא היחוד (שער

ז ) העולם כתב:פרק בריאת תכלית 'כי
יתברך, מלכותו התגלות בשביל הוא

עם ' בלא  מלך יא)ד 'אין פרק דר "א ,(פרקי
שהם  עוממות, מלשון - 'עם ' פירוש
ורחוקים  וזרים נפרדים דברים
לו  היו אפילו אילו כי  המלך , ממעלת
מלוכה שם שייך  לא מאד רבים  בנים
לבדם, שרים על אפילו וכן עליהם,

מלך ''. 'הדרת דווקא, עם' 'ברוב רק

תמצאי . אלו למידות וביאור  אריכות
הורחבו שם הקודמים, במאמרים

והוסברו. הדברים

הקדוש יא. בספר  שכתב זה  וראה 
שבת' של  ענ 'סידורו  ב  שורש ף(ח"א

הוא :ב ) ברוך  עולמים מלך  'והנה



החסידות  ספרי ללימוד והקדמות יסודות יב 

השי"ת  עם  תענוג  של וחיבור קשר – היסוד' 'מידת

היסוד'מוסיף ש 'מידת ומבאר, המידות פירוש  בסולם ה'תולדות' והולך

ומשמעותה: מכלמהותה יותר  השי "ת, בעבודת תענוג  לו 'שיש

ללא התענוגים'. ורודף נוסע  האדם מח זעירא. פתחא  נקדים הענין ולבאר 

ויודע  מכיר אחד שכל כפי – הא  על דא  על מחשבה אחר מחשבה הרף

קונה  מהם אחת ורק  נעצרות כולם המחשבות שבו שלב  יש בשרו. על

תענוג לאדם המביא  בדבר פוגע  כשהמוח  והוא, האנושי, במח  שביתה

והאדם אחרים, לענינים הרף ללא רודפים מחשבותיו אין שוב שאז  והנאה,

יוכל  אשר ככל בה דעתו את ומרחיב ומעמיק הנ"ל במחשבה נטוע עומד

אזי  וזהב, כסף להרוויח כפיים  במלאכת מתעסק  האדם אם ולמשל שאת.

וכיוצא  חבריו עם ענייניו כמו אחרים עסקים הרבה לו שיש פי על אף

מלאכתו, אודות מחשבה אליו בבוא  מקום מכל מהם, נהנה שהוא  בזה

הוא  כי מפניה, יתבטלו האחרים המחשבות וכל דעתו, עליו תנוח מיד

כל  זה – התענוג שנקודת למדנו, הרי זו. ממחשבה כרצונו תענוג מקבל

שיביא  מה ולעשות לחשוב  האדם את נושאים והלב  המח  ולכן האדם,

שיש  למה מתבטלים מחשבותיו שכל אדם אותו כמו והנאה, תענוג לו

תענוג. מזה לו

רודפיםוזה האדם שמחשבות שכשם אחת, רגל על היסוד' 'מידת ענין

הגדול  התענוג מפני ומבוטלים בטלים הם אבל ותענוג, תאווה אחר 

הרוחני  בתענוג המידה היא כן אליו, מתבטלים הם ובבואו - שבכולם

גמול  ומשלם ללבב הרואה  שמו וברוך
לאיש משלם מדה, כנגד  מדה  לאדם
שהוא  וכמו הטובה , כמידתו הזה 
לבטל  היפוך  אל  מהיפוך  עושה
בקרבו  ולחדש ואהבתו תאוותו
כולו  אחרת  ואהבה תאוה  זו מתאווה 
זו  שלא הקב "ה  לו עושה  כך  לטובה ,
כנגד שהם הדינים שגזירת בלבד

אף  אלא ממנו, בטלים הרעים תאוות
ולברכה, לטובה  הדינים כל  לו מתהפך
אף  ונפלאות ניסים לו עושה והקב"ה
נקמה לעשות הדינים בחינת עם
ולהכרית  שונאיו את ולהרוג באויביו 
הדין  בכח הכל  שהוא  עליו הקמים כל
שהוא  זה מול לטובה, אצלו  נתהפך  -
הרע שורש שהוא תאוותיו מהפך 

- אלו-ה אחזה מבשרי יג -

הגשמיים והתענוגים ההנאות כל את ליקח  שעלינו ביסוד, הרמוז

ותענוג , הנאה המביאים דברים כן גם כולם שהם ואף ביסוד ששורשם 

וכולםתפקדינו מהם מרומם שהוא עליון תענוג שיש ולהראות לבטלם

הרמב"ם שכתב  למה חזי פוק מפניו. מט,מתבטלים פרק ג  חלק נבוכים (מורה

הרד"ק) בשם ט יז בראשית  כח רמב"ן  את להחליש כדי היא, מילה מצוה שטעם

שהיסוד  הנה, המבואר עם יפה עולה זה וסוד שם. החבויה התאווה

ולדבק התאווה, יסוד את  לקחת יתברך משמעותו באחדותו עצמו 'את 

התענוגים' כל שורש ההוא,שהוא במקום תענוג  שיש  פי על  שאף ולגלות ,

הקב "ה. עם קודש  ברית לאות אותו מבטלים אנחנו

אותווהכי רואים שאין הבנין יסוד כמשל כי 'כל', בשם זו מידה קרויה

ואחיזת יסוד הוא באמת אבל כל הכלבעיניים, נפל היסוד ובנפול ,

רעותיה  כמו למרחוק נראית אינה הרוחנית היסוד מידת גם כך הבנין,

תענוג אחר הרודף אדם נשאל ואם בזה, כיוצא  וכל וה'גבורה ' ה'חסד'

סדורה  משנה לו תהיה לא זה, ותענוג תאווה אחר רודף לך  מה וחמדה:

טעם. ללא בוערת ומשיכה לב  הרגשת היא  תשוקה כי תשובה, להשיב 

עומדם, על המידות  ימצאו ולא  כולם, את הכוללת זו היא שני לצד אבל 

סיפוק את למלא  רוצים כולם המידות שאז איתן, התענוג כשיסוד רק 

לאחד  והיו בה ומתכללים .יב התענוג,

כוחם  את שלו התענוג מסירת ידי על  עורר רבנו  משה
העגל  חטא אחר מכיליון הצילם  ובכך ישראל , של הפנימי

הגשמייםנוכחנו התענוגים  לקיחת היא , ה'יסוד' שמהות לדעת 

אוהב  שהשי"ת וידיעה אמונה מרוב  לב, בנדבת  לה' והקדשתם

תענוג כל על ויגבר יעלה ית', אליו ותאוותינו זה שתענוג עד בנו, וחפץ

הזה. העולם ידי על המוצע  אחר

הוא  שממש יבין והמשכיל לטובה .
הזו  התשובה ומדת מדה. נגד מדה

יוסף ' אצל  שם.מצינו עיין וכו',

שנקודת יב. לעיל שביארנו אמנם ואף
שאין באופן  לגבוה  והקשר האהבה 
התפארת', 'מידת זהו הימנו  למעלה 



- אלו-ה אחזה מבשרי יג -

הגשמיים והתענוגים ההנאות כל את ליקח  שעלינו ביסוד, הרמוז

ותענוג , הנאה המביאים דברים כן גם כולם שהם ואף ביסוד ששורשם 

וכולםתפקדינו מהם מרומם שהוא עליון תענוג שיש ולהראות לבטלם

הרמב"ם שכתב  למה חזי פוק מפניו. מט,מתבטלים פרק ג  חלק נבוכים (מורה

הרד"ק) בשם ט יז בראשית  כח רמב"ן  את להחליש כדי היא, מילה מצוה שטעם

שהיסוד  הנה, המבואר עם יפה עולה זה וסוד שם. החבויה התאווה

ולדבק התאווה, יסוד את  לקחת יתברך משמעותו באחדותו עצמו 'את 

התענוגים' כל שורש ההוא,שהוא במקום תענוג  שיש  פי על  שאף ולגלות ,

הקב "ה. עם קודש  ברית לאות אותו מבטלים אנחנו

אותווהכי רואים שאין הבנין יסוד כמשל כי 'כל', בשם זו מידה קרויה

ואחיזת יסוד הוא באמת אבל כל הכלבעיניים, נפל היסוד ובנפול ,

רעותיה  כמו למרחוק נראית אינה הרוחנית היסוד מידת גם כך הבנין,

תענוג אחר הרודף אדם נשאל ואם בזה, כיוצא  וכל וה'גבורה ' ה'חסד'

סדורה  משנה לו תהיה לא זה, ותענוג תאווה אחר רודף לך  מה וחמדה:

טעם. ללא בוערת ומשיכה לב  הרגשת היא  תשוקה כי תשובה, להשיב 

עומדם, על המידות  ימצאו ולא  כולם, את הכוללת זו היא שני לצד אבל 

סיפוק את למלא  רוצים כולם המידות שאז איתן, התענוג כשיסוד רק 

לאחד  והיו בה ומתכללים .יב התענוג,

כוחם  את שלו התענוג מסירת ידי על  עורר רבנו  משה
העגל  חטא אחר מכיליון הצילם  ובכך ישראל , של הפנימי

הגשמייםנוכחנו התענוגים  לקיחת היא , ה'יסוד' שמהות לדעת 

אוהב  שהשי"ת וידיעה אמונה מרוב  לב, בנדבת  לה' והקדשתם

תענוג כל על ויגבר יעלה ית', אליו ותאוותינו זה שתענוג עד בנו, וחפץ

הזה. העולם ידי על המוצע  אחר

הוא  שממש יבין והמשכיל לטובה .
הזו  התשובה ומדת מדה. נגד מדה

יוסף ' אצל  שם.מצינו עיין וכו',

שנקודת יב. לעיל שביארנו אמנם ואף
שאין באופן  לגבוה  והקשר האהבה 
התפארת', 'מידת זהו הימנו  למעלה 



החסידות  ספרי ללימוד והקדמות יסודות יד

משה'על 'ויחל בפרשת חדש אור להאיר בידנו יש  האמור, פרקפי (שמות

שזנולב) שאחר  ונאמר, אחריהם. הבאים דרחמי מכילין י"ג וגילוי

תורה  במתן שלהם החיתונים חופת  קשר תענוג את והחליפו ישראל

נכר  פח:)יג באלהי שבת ייעשה (ראה אשר כמשפט  לכלותם השי"ת ביקש  ,

עם יחד להימצא  מאשר יותר גדול תענוג לו שיש  האומר במלכות למורד

'ועתה  רבנו: למשה הקב"ה לו שאמר וזה להמית. דינו שאחת  המלך,

גדול' לגוי אותך  ואעשה ואכלם לי י)הניחה לב זולתו(שמות  שכולם לפי ,

יותר  להם הניאות אחר תענוג להם יש  כי והראו פניהם את החציפו

ושכינתיה. לקוב"ה מהקשר

ואםבא חטאתם תשא  אם 'ועתה וייאמר: אלהיו ה' פני את  ויחל משה

כתבת' אשר מספרך נא  מחני לב)אין פסוק שהרצון (שם פי על שאף ,

אליו ישברו ושכולם אחיו על ולגבור למלוך הוא לאדם שיש ביותר הגדול

גדול, גוי ממנו שיצא  יחפוץ כן גם שהוא  ראוי היה הטבע  מצד ולכן

שמיא  ויתקדש  ש 'יתגדל מזה גדול תענוג מפני זה תענוג את מוסר הריהו

הוציאם ברעה מצרים יאמרו 'למה  – ה' חילול חלילה יצא  שלא  רבא ',

האדמה' פני מעל ולכלותם בהרים אותם יב)להרוג פסוק  אלו(שם ובדבריו .

חסדים להמשיך זכה באהבה, שמו למען תענוגו במסירת  רובד עוד שגילה

כיליון, מידי ולהצילם לכן קודם התגלה שלא גבוה ממקור ואהבה

אף  שעל שלו והגילוי הקדושים מידותיו בי"ג אליו התוודע  שהשי"ת 

פרי  הוא שהיסוד לפי  קושיא , זה אין 
הראשונות  מידות שהג' התפארת,
יותר שייכים ו 'תפארת' 'גבורה ' 'חסד'
'יסוד' 'הוד' 'נצח' ואילו הלב, למידות
בעשייתם  הנ"ל המידות תוצאות הם

זה. כל  וכנודע למעשה

המדרשיג. לשון  מד)זה ט ''כי (במדב "ר  :
וגו ' יב )תשטה' ה רבנין(במדבר ,

- 'איש' העגל, במעשה  קרייה פתרין

שנאמר איש שנקרא  הקב"ה  (שמותזה 

ג ) תשטהטו  'כי  מלחמה '. איש 'ה'
מאחריו, שסרו ישראל  אלו  - אשתו'

דתימא ח)כמה לב  מהר ',(שם 'סרו 
נקראו והם בפריע . סטו  ומתרגמינן

שנאמר יח)אשתו  ב ביום (הושע 'והיה
בו 'ומעלה וגו '. תקראי ' ה ' נאם ההוא
כוכבים  עבודת מעילת זו  - מעל'

אמרת דאת טז )כמא  לא 'למסור(במדבר 

- אלו-ה אחזה מבשרי טו-

ישראל' אלהיך  ב'אלה חטאו ד)שישראל פסוק  ועדיין (שם  אמת, זה אין

הוא' ישראל שחטא פי על אף 'ישראל - לבם מד .)בפנימיות ,(סנהדרין 

כח  ואין אצלם העיקרי הוא תורה מתן מצרים יציאת  של התענוג ורישום

למחקה  דבר .יד לשום

היסוד  מידת שמירת ענין פנימיות

מקוםבכך באותו חתומה היסוד' 'מידת טעמא  מאי גם, הקדמה יובן (תיקו"ז 

הנ"ל יז.) שמקום לפי בטהרה. לשומרה חייו ימי בכל נלחם והאדם

בוחן  האבן הוא דייקא שם ולכן לאדם, שיש  הגשמי התענוג מקור הוא 

בריתי  את  'ואתה – מזה גדול תענוג שיש  ולגלות התענוג את לכבוש

ט )תשמור' יז כשני (בראשית השי"ת עם קודש  בברית חתומים להיות ,

עומד  וכשהאדם אחר. דבר כל על הגוברת אהבה ברית  הכורתים אוהבים

דברית כקיומא  לעילא, דברית 'קיומא  מתקיים אז משמרת, לשמור בעוז

סו.)לתתא' ח"א הקדוש כך(זוהר  לה', תאוותו כל את מוסר שהוא  שכשם ,

העליונות. מהספירות יפה בעין ה' בעבודת תענוג משלו לו נותן השי"ת

בגמרא  הפליגו טעמא מאי אפוא  ייוודע בזה יג.)ומנגד, וב 'זוהר (נדה 

ועוד)הקדוש ' סה . כב תי' שם י:, הקדמה  תיקו "ז קפד :, ח "ג קפט :, שם רמ:, ובשאר (ח "א 

הקודש  ועוד)ספרי טז פרק הקדושה  שער חכמה  ראשית של (ראה  ובגנותו בעונשו

היסוד  במידת [בכח טוהפוגם סגי בחילא לא  אם בתשובה תקנה לו שאין

כל שם עיין פעור '', דבר על  בה' מעל 
הדרש.

הרמב"ן יד. כתב ד)וכבר  לב 'לא(שמות  :
מקום  בשום בעגל שיאמר תמצא 
מודים  הם כי ממצרים', הוציאנו  'אשר 
אשר אלהיך ה' 'אנכי שאמר במי

מצרים' מארץ ב )הוצאתיך כ כי (שם ,
משם, אותם המוציא הוא הגדול  שמו
'אשר רבים במקומות יאמרו אבל

היד  במקום זה יקחו  כי  העלוך ',
וכו '. הגדולה 

הקדושטו. האר "י  לדברי (ליקוטי ראה

ישעיה) מפני תורה שדווקא הכותב,
לא כן על  כך, כל  חמור זה  שעוון
עון כי  'ידוע בתורה: בפירוש נאמרה
ולא מאד, גדול  לבטלה זרע הוצאת
לפי  כי והענין, בתורה. שנזכר מצינו

נעלם'. יותר  הוא חמור , יותר שהוא 



- אלו-ה אחזה מבשרי טו-

ישראל' אלהיך  ב'אלה חטאו ד)שישראל פסוק  ועדיין (שם  אמת, זה אין

הוא' ישראל שחטא פי על אף 'ישראל - לבם מד .)בפנימיות ,(סנהדרין 

כח  ואין אצלם העיקרי הוא תורה מתן מצרים יציאת  של התענוג ורישום

למחקה  דבר .יד לשום

היסוד  מידת שמירת ענין פנימיות

מקוםבכך באותו חתומה היסוד' 'מידת טעמא  מאי גם, הקדמה יובן (תיקו"ז 

הנ"ל יז.) שמקום לפי בטהרה. לשומרה חייו ימי בכל נלחם והאדם

בוחן  האבן הוא דייקא שם ולכן לאדם, שיש  הגשמי התענוג מקור הוא 

בריתי  את  'ואתה – מזה גדול תענוג שיש  ולגלות התענוג את לכבוש

ט )תשמור' יז כשני (בראשית השי"ת עם קודש  בברית חתומים להיות ,

עומד  וכשהאדם אחר. דבר כל על הגוברת אהבה ברית  הכורתים אוהבים

דברית כקיומא  לעילא, דברית 'קיומא  מתקיים אז משמרת, לשמור בעוז

סו.)לתתא' ח"א הקדוש כך(זוהר  לה', תאוותו כל את מוסר שהוא  שכשם ,

העליונות. מהספירות יפה בעין ה' בעבודת תענוג משלו לו נותן השי"ת

בגמרא  הפליגו טעמא מאי אפוא  ייוודע בזה יג.)ומנגד, וב 'זוהר (נדה 

ועוד)הקדוש ' סה . כב תי' שם י:, הקדמה  תיקו "ז קפד :, ח "ג קפט :, שם רמ:, ובשאר (ח "א 

הקודש  ועוד)ספרי טז פרק הקדושה  שער חכמה  ראשית של (ראה  ובגנותו בעונשו

היסוד  במידת [בכח טוהפוגם סגי בחילא לא  אם בתשובה תקנה לו שאין

כל שם עיין פעור '', דבר על  בה' מעל 
הדרש.

הרמב"ן יד. כתב ד)וכבר  לב 'לא(שמות  :
מקום  בשום בעגל שיאמר תמצא 
מודים  הם כי ממצרים', הוציאנו  'אשר 
אשר אלהיך ה' 'אנכי שאמר במי

מצרים' מארץ ב )הוצאתיך כ כי (שם ,
משם, אותם המוציא הוא הגדול  שמו
'אשר רבים במקומות יאמרו אבל

היד  במקום זה יקחו  כי  העלוך ',
וכו '. הגדולה 

הקדושטו. האר "י  לדברי (ליקוטי ראה

ישעיה) מפני תורה שדווקא הכותב,
לא כן על  כך, כל  חמור זה  שעוון
עון כי  'ידוע בתורה: בפירוש נאמרה
ולא מאד, גדול  לבטלה זרע הוצאת
לפי  כי והענין, בתורה. שנזכר מצינו

נעלם'. יותר  הוא חמור , יותר שהוא 



החסידות  ספרי ללימוד והקדמות יסודות טז 

סב.)רב] ח "א  הקדוש יותר (זוהר במלכות ומרידה מצח  עזות לך שאין לפי .

המלך , עם בתענוג אחוז להיות שביכולתי אמת 'הן אומר : שהאדם מזה

רב . שעונשו המלך', רצון נגד שהוא  אחר בתענוג רצוני אבל

לה' התענוג מסירות מכח הבאה רוחנית ראיה

עין''בן עלי פורת בן  יוסף כב)פורת מט חלק(בראשית יש  הראיה לענף ,

מאד, בכל  בהשי"ת ההתקשרות – היסוד ' ל 'מידת גדולה ושייכות

כי  יוסף, בקדושת יסוד היא  העיניים ששמירת מרע', ב'סור פשוטו שלבד

גומרים המעשה וכלי חומד והלב  רואה תתורו )העין ולא  ד "ה לט טו במדבר ,(רש"י

לגבוה, ומוסרם עינו בבת את הנוצר שכל  טוב', ב'עשה גם  כוחו גדול

שהיא  – עין' 'עלי להיות יוסף  של בברכתו מידה כנגד למידה זוכה

עינים. במאור בה' ודביקות התקשרות

במסכתולבאר הגמרא  בדברי נפתח וברורה, בהירה בשפה זו ברכה

לענין (קיח:)זבחים ומקומות רשויות חילוק שיש נתבאר שם ,

בחלקו שהיה שילה למשכן שבירושלים עולמים בית בין זבחים אכילת 

את לאכול עליו היה המקדש, בבית קלים קדשים שהמקריב  יוסף, של

פיגול  כי נשא עוונו ואילך, משם שאכל ומי ירושלים, בשערי זבחו בשר

לאכול  הותר ששם שילה, במשכן הדברים היו כך ולא  ירצה. ולא הוא 

של  ועינו עוד כל המשכן, ממקום מאד מרוחק במקום גם הקודש מבשר

הקודש . מקום  את רואה היתה האוכל

זכתה וטעם עולמים, מבית  בקדושתה פחותה שהיתה שילה מדוע  הדבר

אפילו היה שלא מה הרואה, בכל אכילה של ויתרה גדולה למעלה

יוסף  של חלקו בתחום היתה שילה כי שזהו התם אמרינן עולמים, בבית 

שלו שאינו מדבר  ליהנות שלא  עינו את שמר שיוסף  לפי ולכן, הצדיק,

בכל  שיאכלו – עיניו כמלוא לאכול  גם זכה לפיכך פוטיפר, מאשת –

שמירת כח  בין יש שייכות  מה למודעי, אנו וצריכים בגבולו. הראיה תחום

בפועל  קדשים לאכול המתירה בעיניים לראיה החטא, מן יוסף של עיניו

הרואה. בכל  ממש

- אלו-ה אחזה מבשרי יז -

שםולהבין העקידה ניסיון אחר האמורים במקראות נתבונן זאת את

יאמר  אשר יראה ה' ההוא  המקום שם אברהם 'ויקרא  נאמר:

יראה' ה' בהר יד)היום כב אברהם(בראשית קבע  העקידה מעשה שאחר ,

ונאמר, שם. יתראה שה' אחריו ולזרעו לו מקדש  יהא זה שמקום אבינו

שבניסיונות  בגדול בנו ויצחק אבינו אברהם שעמדו פט:)שאחר  סנהדרין  ,(ראה

ה  הגשמיות שעיניהם שניהם דבר זכו בעיניהם ראו שלא לרוחניות, תהפכו

גדול. באור המחייהו ה' נקודת את אלא שהוא, כמות 

שהלא,וגדולה והקושי, הגשמיות כל את ממילא שמבטלת זו, ראיה

אצלו נמצא  ה' שכבוד מחמת רק לבו תאוות אחר נמשך האדם

כשזוכים אבל אלוקות, שהכל עיניים  במראה רואה אינו והוא  דבר  בהסתר

הנמצא  ה' כח נראה העיניים ומול - ייראה' ה' בהר היום ייאמר ל'אשר

שה' בחוש  נגלה כי והדמיונות, הניסיונות  כל מתבטלים ממילא  בתוכו,

בבירור. הנראה את לסתור אפשר ואי שם שרוי

מקומותבדרך בכמה ז "ל רבותינו דברי את להבין נלך תענית זו סב:, (ברכות

ועוד) סב: זבחים על טז., מונח  יצחק של  'אפרו את רואה שהקב "ה

נוצר  מהיכן בביאור חייב זה שמאמר לישראל. מכוחו ומכפר המזבח' גבי

תמורו ונשחט העקידה לאחר בחיים נותר יצחק והרי יצחק', של 'אפרו

את מסר אכן אבינו שיצחק אלא זה אין התורה. בפסוקי כמובא איל

וכל מכל לה ' לא)נפשו פרק דר"א פרקי ורצוא (ראה הלוך חכמים שנו ולכן ,

אבינו שיצחק הרואות שעיננו ומה ה', לפני תמיד לזכרון מונח  שאפרו

בשר, בעיני רק היה זה בנים, והוליד אשה ונשא  עלמא בהאי חי נותר

ושרוף  כתות תמימה עולה  להיות יצחק  נתקדש  דבר , של לאמיתו אבל 

והיא  אחד, לה' נפשו שמסר הגדול בכוחו המזבח, גבי על מונח כאפר 

ז"ל. בדבריהם המוזכרת הראיה

לרגל  עלייה ומצות המקדש בבית הראיה כח

שכשהיה את המוריה, בהר לדורות אבינו אברהם הטביע - 'העין' כח

ה', בנועם לחזות  - זו רוחנית לראיה ישראל כל זכו קיים, הבית



- אלו-ה אחזה מבשרי יז -

שםולהבין העקידה ניסיון אחר האמורים במקראות נתבונן זאת את

יאמר  אשר יראה ה' ההוא  המקום שם אברהם 'ויקרא  נאמר:

יראה' ה' בהר יד)היום כב אברהם(בראשית קבע  העקידה מעשה שאחר ,

ונאמר, שם. יתראה שה' אחריו ולזרעו לו מקדש  יהא זה שמקום אבינו

שבניסיונות  בגדול בנו ויצחק אבינו אברהם שעמדו פט:)שאחר  סנהדרין  ,(ראה

ה  הגשמיות שעיניהם שניהם דבר זכו בעיניהם ראו שלא לרוחניות, תהפכו

גדול. באור המחייהו ה' נקודת את אלא שהוא, כמות 

שהלא,וגדולה והקושי, הגשמיות כל את ממילא שמבטלת זו, ראיה

אצלו נמצא  ה' שכבוד מחמת רק לבו תאוות אחר נמשך האדם

כשזוכים אבל אלוקות, שהכל עיניים  במראה רואה אינו והוא  דבר  בהסתר

הנמצא  ה' כח נראה העיניים ומול - ייראה' ה' בהר היום ייאמר ל'אשר

שה' בחוש  נגלה כי והדמיונות, הניסיונות  כל מתבטלים ממילא  בתוכו,

בבירור. הנראה את לסתור אפשר ואי שם שרוי

מקומותבדרך בכמה ז "ל רבותינו דברי את להבין נלך תענית זו סב:, (ברכות

ועוד) סב: זבחים על טז., מונח  יצחק של  'אפרו את רואה שהקב "ה

נוצר  מהיכן בביאור חייב זה שמאמר לישראל. מכוחו ומכפר המזבח' גבי

תמורו ונשחט העקידה לאחר בחיים נותר יצחק והרי יצחק', של 'אפרו

את מסר אכן אבינו שיצחק אלא זה אין התורה. בפסוקי כמובא איל

וכל מכל לה ' לא)נפשו פרק דר"א פרקי ורצוא (ראה הלוך חכמים שנו ולכן ,

אבינו שיצחק הרואות שעיננו ומה ה', לפני תמיד לזכרון מונח  שאפרו

בשר, בעיני רק היה זה בנים, והוליד אשה ונשא  עלמא בהאי חי נותר

ושרוף  כתות תמימה עולה  להיות יצחק  נתקדש  דבר , של לאמיתו אבל 

והיא  אחד, לה' נפשו שמסר הגדול בכוחו המזבח, גבי על מונח כאפר 

ז"ל. בדבריהם המוזכרת הראיה

לרגל  עלייה ומצות המקדש בבית הראיה כח

שכשהיה את המוריה, בהר לדורות אבינו אברהם הטביע - 'העין' כח

ה', בנועם לחזות  - זו רוחנית לראיה ישראל כל זכו קיים, הבית



החסידות  ספרי ללימוד והקדמות יסודות יח

שאברהם יראה', ה ' בהר היום ייאמר 'אשר בפירוש  רש "י שכתב וכמו

ש  ה', מעם שאל בו אבינו להשרות הזה המקום את לו ויראה 'יבחר 

קרבנות'. כאן ולהקריב באהבה שכינתו  המכונה  הראיה' 'מצות סוד וזהו

לבית להיכנס ישראל זכו בשנה, פעמים ג' שבאותם לרגל', 'עליה -

ראיית לדרגת  והגיעו אבינו אברהם ידי על שנתייסד והקדוש  הגדול

ממש  ה' כד)פני לד  ושהטבע (שמות אלוקות רק אותם הסובב  בכל  וראו ,

בשם להיקרא הבית באי הוקבעו כן ועל  מפניו. ומבוטל בטל  כולו

אלו זמנים שבג' וללמד, לרמז רגל ', אתהעלו 'עולי והגביהו כולם

ה'טזהגשמיותהרגלים 'בהר של בעיניים הנראה כל על ',יראה והביטו

ליראות' בא כך ה'] פני [את לראות שבא  'כשם ז"ל אמרם כדרך
ב.) .(חגיגה

מרחקבזאת חילוק אודות ושאלנו, שפתחנו את  לפרש  בידנו נקל 

וייאמר, בירושלים. אשר למקדש  שילה משכן בין האכילות

עמוקה  ראיה אלא  וגשמית בשרית ראיה היתה לא  שילה משכן שראיית

על  לה', תענוגו את ומסר עיניו את קידש  הצדיק  שיוסף ולפי ורוחנית,

במדה  למאד עד השכלי הראיה כח בחלקו שהתפשט שמיא  מן זכה כן

את לאכול יכלו גם מזה יוצא וכפועל המקדש, מבבית יותר עוד  מה

עולמים בבית ולא  אצלו בייחוד  היה זה וכח  הרואה. בכל הקודש  בשר

רק זו רוחנית ראיה התפשטה ששם הארץ, בירושת בחלקו היה שלא 

ירושלים .יזבתוככי 

אמת'טז. ה'שפת של (לחנוכה מיסודו

תרמ"ד) באמת :שנת  היה 'וברגלים
כמו  ישראל , בני נפשות עליות

יז )שכתוב  כג  זכורך ',(שמות כל 'יראה
ממדרגה ונתעלו באמת, משתנים  והיו

רגלי  'עליית לשון שזה ם '.למדרגה ,
חז"ל  רמזו טז:)וכאשר אדם (ר "ה צריך 

ברגל '. עצמו לטהר 

אמת'יז. ב'שפת שנתראה  ויחי (פרשת

עין :תרל"ח) עלי וכו' יוסף פורת ''בן 
שור ' עלי כב )וכו' מט  דאיתא (בראשית .

קיח:)בגמרא  יוסף (זבחים חלק בשילה
על  הרואה , בכל  נאכלין קדשים היה -
עיניו, ראות הצדיק יוסף שקידש ידי
מורי  אדוני הגיד  כאשר לזה. זכה לכן

הרי "ם']זקני  על [ה'חידושי  נמצא ז "ל,

- אלו-ה אחזה מבשרי יט -

רבנו  משה בה שזכה יביט' ה' 'תמונת מעלת

בעיני וישמח היתה שהסתכלותו מצינו בדידיה שגם בחלקו משה

זי"ע  מפאנו הרמ"ע שהגיד  וכפי ג )אלוקים, פרק א חלק אלם (יונת

שכתוב מקרא ח)לפרש יב היא (במדבר תמונה שאותו יביט', ה' 'ותמונת

הכולל משה 'תמונה זכה בה, מביט שהשי "ת האופן על ולנמצאות , לתורה ת

ההבטה' לאותה הוא שיש יח גם כאן, עד בביאורנו הנקנים הדברים הם  והם .

בשר. בעיני הנראה על ומרומם אלוקי ראיה כח

על ולכן בעיניו כשהסתכל ומיד תיכף אז ה', לתמונת משה שזכה כיון

אשר  כל את אלא ראה, לבד הארץ אדמת את לא ישראל, ארץ

האחרון היום עד שנז )ייעשה הברכה וזאת פרשת הבטה (ספרי היתה זו ראיה כי ,

- לקדשה הצליח לבד זו שבראייתו עד  ורוחנית, נתקדש אלוקית 'ואויר 

הזה' בזמן גם מחכים ישראל דארץ אוירא ולכך משה, ראיית ידי  (צפנת על 

ה "א) פ"ג תרומות הל' הרמב"ם על זי"ע מרוגוטשוב להגאון .פענח

הצדיק, יוסף  של  עינו שמירת ידי
חוץ  אף  העין ראות משך  כל קידש
חז"ל  מאמר פי על והענין לחומה .

לח:) אין (סוטה ברזל של מחיצה 'אפילו
לאביהם  ישראל בן מפסקת
שנמצא  החיבה כפי אמנם, שבשמים'.
כך לאב, בן כמו ישראל  בבני

המחיצות. כל מתבטלין

בנין  לשון - 'בנות' לפרש ויש
'שור ' עד להלן נתפשט שהבנין חומה,
נמשך שהיה הסתכלות שהוא
וכמו  כנ"ל . הרואה  בכל הקדושה 

ג )דאיתא  קיד -(תהלים וינס' ראה ''הים
ויצא' 'וינס וכו', יוסף של ארונו ראה

שם)וכו' תהלים ביטול (מדרש והוא

- צעדה ' 'בנות  כן וכמו הטבע.
–– שור ' 'עלי ונתבטלו, נסו שהחומות
יוסף  של הסתכלות בעבור כלומר,

כנ"ל '. הצדיק

זי "עיח. מקאצק הרה"ק אמר וכך
תתסב ) אות  ואמונה ה':(אמת ''ותמונת

ח)יביט' יב  הלא (במדבר להבין, ויש .
תמונה[השי "ת] ולא גוף  [ואם אינו

כביכול ] בו  להביט  ניתן  כיצד רקכן  .
כמו  יביט' ה' 'ותמונת הפירוש
ומה שהיה מה  מביט שהשי"ת
של  ההבטה  כן גם היתה כך  שיהיה,
שיהיה ומה  שהיה  מה ע "ה רבנו משה
של  התמונה היתה משה של  הבטה

השי"ת '. הבטת



- אלו-ה אחזה מבשרי יט -

רבנו  משה בה שזכה יביט' ה' 'תמונת מעלת

בעיני וישמח היתה שהסתכלותו מצינו בדידיה שגם בחלקו משה

זי"ע  מפאנו הרמ"ע שהגיד  וכפי ג )אלוקים, פרק א חלק אלם (יונת

שכתוב מקרא ח)לפרש יב היא (במדבר תמונה שאותו יביט', ה' 'ותמונת

הכולל משה 'תמונה זכה בה, מביט שהשי "ת האופן על ולנמצאות , לתורה ת

ההבטה' לאותה הוא שיש יח גם כאן, עד בביאורנו הנקנים הדברים הם  והם .

בשר. בעיני הנראה על ומרומם אלוקי ראיה כח

על ולכן בעיניו כשהסתכל ומיד תיכף אז ה', לתמונת משה שזכה כיון

אשר  כל את אלא ראה, לבד הארץ אדמת את לא ישראל, ארץ

האחרון היום עד שנז )ייעשה הברכה וזאת פרשת הבטה (ספרי היתה זו ראיה כי ,

- לקדשה הצליח לבד זו שבראייתו עד  ורוחנית, נתקדש אלוקית 'ואויר 

הזה' בזמן גם מחכים ישראל דארץ אוירא ולכך משה, ראיית ידי  (צפנת על 

ה "א) פ"ג תרומות הל' הרמב"ם על זי"ע מרוגוטשוב להגאון .פענח

הצדיק, יוסף  של  עינו שמירת ידי
חוץ  אף  העין ראות משך  כל קידש
חז"ל  מאמר פי על והענין לחומה .

לח:) אין (סוטה ברזל של מחיצה 'אפילו
לאביהם  ישראל בן מפסקת
שנמצא  החיבה כפי אמנם, שבשמים'.
כך לאב, בן כמו ישראל  בבני

המחיצות. כל מתבטלין

בנין  לשון - 'בנות' לפרש ויש
'שור ' עד להלן נתפשט שהבנין חומה,
נמשך שהיה הסתכלות שהוא
וכמו  כנ"ל . הרואה  בכל הקדושה 

ג )דאיתא  קיד -(תהלים וינס' ראה ''הים
ויצא' 'וינס וכו', יוסף של ארונו ראה

שם)וכו' תהלים ביטול (מדרש והוא

- צעדה ' 'בנות  כן וכמו הטבע.
–– שור ' 'עלי ונתבטלו, נסו שהחומות
יוסף  של הסתכלות בעבור כלומר,

כנ"ל '. הצדיק

זי "עיח. מקאצק הרה"ק אמר וכך
תתסב ) אות  ואמונה ה':(אמת ''ותמונת

ח)יביט' יב  הלא (במדבר להבין, ויש .
תמונה[השי "ת] ולא גוף  [ואם אינו

כביכול ] בו  להביט  ניתן  כיצד רקכן  .
כמו  יביט' ה' 'ותמונת הפירוש
ומה שהיה מה  מביט שהשי"ת
של  ההבטה  כן גם היתה כך  שיהיה,
שיהיה ומה  שהיה  מה ע "ה רבנו משה
של  התמונה היתה משה של  הבטה

השי"ת '. הבטת



החסידות  ספרי ללימוד והקדמות יסודות כ 

ודרא ואיתפשטותא דרא  בכל גם היא זו קיב.)דמשה סט תי' שבכל (תיקו"ז  ,

את לראות ה'', ל'עיני הזוכים אמת צדיקי יש  ודור דור

לנגדם, בטל הגשם וכל ואלוקית עמוקה בראייה בעולם הנעשה כל

שעצם שבכח  זי"ע, מלובלין הרה"ק ניהו הוא שבכולם והידוע  והמפורסם

לדור  בסילודין שמו שנתקדש  זכה נפש, במסירות ברע  מראות עיניו את

שבקע  הגדולה ראייתו כח על ולמופת לאות 'החוזה', הכבוד  בכינוי  ודור 

ורוחני  גדול באור ארץ  והאירה גשמי, .יט כל 

ליוםולראיה שחרית בקדושת מרננות ששפתינו כמו אנחנו, מחכים זו

וייודע  הגשמי, כל יתבטל אז כי מלכותך ', תראינה 'ועיננו שבת

פי  כי יחדיו בשר כל וראו  ה' כבוד 'ונגלה בבריאה, שיש  הרוחני החלק

דבר' ה )ה' מ .(ישעיה

העקידה  ניסיון אחר מיד  שרה שמתה הטעם

המביא אכן, דבר  בכל ה' כבוד ראיית של מציאות שיש הא , משום דייקא 

להבטה  שזכו שצדיקים לעולמים  היה ה'', על 'להתענג האדם את

פרחה  שנפשם עד עיניהם, מראה מגודל עצמם  את לעצור יכלו לא זו,

המפורסם יט . הגאון על שמעתי  'וכן 
רבי  [הגה"ק רוקח' 'שמן בעל
נהור סגי  שהיה זצ"ל , לעוו] אלעזר
זמן ואיזה  פטירתו , קודם שנים כמה 
ביתו, בני  כל קיבץ הסתלקותו  קודם
נכדיו חלציו, יוצאי וכל בניו, וכל
בניי  'בואו  להם: ואמר  וכלותיו, וחתניו 
עולמים  כל בורא שיש לכם ואראה 
אמת  ותורתו  אמת הוא  אשר
ולמען האמונה זאת  בכם ולהשריש
'תדעו ואמר : אחרון'. לדור  תספרו 
הגשמי , הראות חוש שיש כמו בניי ,
הרוחני , הראות חוש יש ככה

הכל '. לפניו  רואה רוצה  וכשהצדיק
לפניהם  ולפרוט  לחשוב והתחיל
וכפתוריהם, בגדיהם ותואר צורתם,
והמה לפניהם, בבית אשר וכל ופניהם
הפלגת  מעוצם ונבהלו תמהו כן  ראו 
שהצדיקים  הענין וזהו קדושתו . כח
מכח  הכל הרוחני  צורת לפניהם ראו
את  מקדשים שהיו  עיניהם קדושת
לזכות  אפשר לא זה  בלתי  כי  עיניהם,
שאמר, ז"ל  ממורי ששמעתי כמו  לזה.
שבע הלך  מלובלין' הקדוש שה'חוזה
שלא עיניו על  מטפחת צרור שנים
אחר וזכה  טמא, דבר  שום לפניו יראה

- אלו-ה אחזה מבשרי כא-

עליונה  במרכבה שהציץ עזאי' כ 'בן דביקות מרוב נשיקה במיתת מגופם

יד :)ומת –כ (חגיגה  עזריה מנחם רבי הגה"ק הסתלק שכך שנודע וכפי ,

זי"ע  מפאנו אמתכא הרמ"ע צדיקי האלוכב ועוד הקדושים  את להחזיקם וכדי .

בדבר  אחיזה ידי על מדביקותם מעט להורידם ההכרח מן היה בחיים,

העכור. לגופם כלשהוא חיבור  לנשמתם שיגרום  מגושם,

היום  עד שנקרא שזכה למה  כך
עיניו היו  כך שאחר והגם 'החוזה',

הנ"ל ' מסיבה  מאמרכהות הקדש (טהרת

א) פרק העינים .שמירת 

שםכ. המהרש"א לדברי  (חידושי ראה 

ובספר ) ד"ה מצאתי :אגדות  ישן 'ובספר
החכמה, לפרדס נכנסו לשונו, וזה
הציץ  עזאי בן אלהות. חכמת והיא 
רבה באהבה נפשו שדבקה מתוך  ומת
שהם  עליונים בדברים אמיתי דבקות

ב  והציץ מן יסודה, נתפרדה הזהיר אור
הגוף. מקרי מכל ונתפשטה  הגוף 
טוב, כי מנוחה ראתה  שעה באותה
מעלה וזו למקומה, עוד  שבה  ולא
וגו' ה'' בעיני 'יקר  נאמר  כן על  גדולה 

טו ) קטז המפרשים (תהלים כדברי ולא  .
שנאמר  ומת שכינה כ)שראה  לג (שמות

כן  דאם וחי', האדם יראני לא 'כי
רבינו  ממשה  גדול עזאי בן עשיתם

ע"ה'.

'עמוד כא. הקדוש הספר לשון  זה
זי "ע מקאסוב להרה"ק העבודה '

י) דרוש המחשבה וקבלתי (חלק 'ושמעתי :
מפאנו הרמ "ע שמיתת אמת, ממגידי 
אלם' ו'יונת מאמרות' 'עשרה  בעל

נשיקה, במיתת היה הרמון' ו'פלח 
לארץ  ונפל למעלה, נשמתו שהתקשר
על מת ונשאר דומם כאבן מושלך

הארץ'.

להרה "ק  אברהם ' 'ברכת  ובספר 
ז"ל מפאנו 'הרמ"ע  זי "ע : מבוטשאטש
מיתתו, היתה וכך  נשיקה, מיתת מת
בחדר מתבודד היה ויום יום בכל
העולמים  בחי נשמתו ומקשר מיוחד
קודם  ית'. בו ודביקותו  מאהבתו
היה ההתבודדות, לחדר לכניסתו 
עד  ולעוררו לבוא  למשמשו זמן  קובע
בא השמש היה מדביקותו . שיפסיקנו
והיה רבו  לו שקבע בשעה  יום בכל
בו מדביקותו  שננער עד מעוררו
בעיר, דליקה נפלה  אחת פעם יתברך .
בא, ולא  המשמש שכח הבהלה מחמת
קטנה שעה אחר רבו, לו שקבע בזמן
שנפשו מת ומצאו  נכנס ובא, נזכר

יתברך '. לו התקרבות מחמת יצאה

מצוותיך'כב. 'נתיב הקדוש (נתיבבספר

כה) אות ג שביל  מסופר,אמונה
הרה "ק  עולמו לבית נלקח זה  שבאופן
של בנו זי "ע  מיאמפלא יוסף  רבי 
לשונו : וזה  זי "ע , מזלאטשוב המגיד
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כה) אות ג שביל  מסופר,אמונה
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החסידות  ספרי ללימוד והקדמות יסודות כב 

שרהולפיכך מתה העקידה מעשה גמר  עם שמיד הכתוב  (פרקימבשרנו

לא) פרק בקנייתדר"א בקבורתה מאד לטרוח  אברהם והוצרך  ,

קט  רגע  הניחו לא  והשי"ת מאד, רב סך  זה עבור ולשלם המכפלה מערת

אותו הקורות כל את לשרה ולספר לבב  וטוב  שמח ביתו אל לבוא 

להאי  אבינו אברהם שזכה אחר  כי עולם. עד לבניהם זכו אשר והברכות

כפסע  אבינו אברהם היה יראה', ה' 'בהר  בבחינת חזיון של עילאה דרגא 

כן  על ואשר רום, לשמי ולהסתלק  דביקות מרוב  בקונו מלהתדבק קט 

מיתת של וקושי צער ידי על הראיה כח את אצלו להחליש  השי"ת הוצרך

להמשיך ויוכל בקרבו תישאר שנפשו מנת על תחילה, בכוונה שרה

ועוד. עוד  להתעלות

יחד  ו 'מלכות' 'יסוד המידות קשר

'יסוד'משהגיענו - מידות של  הקשרם את לפרש  בידנו יש  זה, לביאור

שהיסוד  אמנם אף כי המלכות'. ל'מידת לה, הקודמים  וכל

ניתן  לא  זו בדרך  אבל ותפארתו, עוזו במלוא להשי"ת האהבה גילוי הוא 

הו ואיזה זה הוא מי כנתבאר, כי מלוכה, בכתר השי"ת את א לפאר 

ועיקר  איל, כמו אחריו ירוץ ולא והבטה, בחזיון  ה' את ויחוש שירגיש 

ולכן  וצער. ייסורים קושי בעת דווקא עולה לה' לתת והרצון האהבה

הרב  של הקדוש לבנו שאירע 'כמו
זי "ע מזלאטשוב מיכל  רבי הרב מורנו
רבי  הרב מורנו  הצדיק הרב ושמו
מת  יום ובאותו  וכו', מיאמפלא  יוסף
בסעודה פתאום כי הקדוש, אביו 
ואנה אנה הלכו בעת נסתלק שלישית
ואמר : שלו , בחדר נפלא בדביקות

משה ' אסתלק רצון  הקדוש 'בהאי (זוהר 

פח:) קודם ח"ב  שנים שני לערך  כי  ,
שלא אותו לשמור  צריכין  היו פטירתו 
כי  בוראו , דביקות מרוב נשמתו  יצא

שפניו עד ואנה  אנה לילך  דרכו  היה 
וכו ', הלפידים כמראה בוערים היו
הזאת  ובעת יתירה. שמירה צריך  והיה
רץ  והיה שם, אדם שום היה  לא
רצון 'בהאי ואמר  ואנה  אנה בחדרו
בתו שראתו עד משה', אסתלק
הצדיק  לאחיה  ואמרה  ורצה הצדקת,
לחדרו ורץ [מראדוויל ], ז"ל  יצחק ר'
על ונפל  להורידו , אותו  לבלבל ותפסו 
אלהינו ה ' ישראל 'שמע  ואמר שכמו

נשמתו '. ויצתה  אחד', ה'

- אלו-ה אחזה מבשרי כג -

של  בקשר – 'יסוד' בדביקות  מלא  אבינו אברהם כיצד השי"ת כשראה

קושי  דחקות לו והביא ממנו וגנזו עמד ה', אל רוחנית וראיה קיימא 

כדי  א. סיבות: משני מלכות' 'מידת של  העבודה סימני שהם וייסורים

שיכולה  וייסורים קושי בעבודת שוב  ה' שחשק לפי ב . נפשו. תצא שלא 

מעליותא  יהיה אבינו לאברהם שגם ה', אור הסתרת ידי על דווקא לבוא 

קודם עוד זכה שלא  מה ודרגות קדושה תוספת לעוד לאחריו שיזכה מזה,

שם. שעמד  מהמקום עוד נתעלה שהוא  באשר לכן,

במיתתואחד – השי"ת לו שמדד במידה שגם שהבין אברהם היה

לתוך יכניס שהוא הקב "ה של שרצונו טמירה, כוונה יש  אשתו

את ית', מלכותו מתגלה שם שרק העבודה מקום היינו, – 'המלכות'

ורביה' 'פריה לעשות והמשיך לו, שזכה לה' והתענוג הקשר – ה'יסוד'

בעולם, האמונה הארת והמשכת ורבקה יצחק של זיווגו ידי על לה' חדשה

עולם של שצדיקו בהם גם שיתברר  בבריאה פרטי עוד להעלות זכה ובכך 

הכל. יסוד הוא  הקב "ה –

לבי' שמח 'לכן – תמיד' לנגדי ה' 'שויתי

ח-ט )אומרוהכתוב טז לבי (תהלים שמח  לכן וכו' תמיד  לנגדי ה' 'שויתי

ראייתו וכל לשמים תענוגיו כל את למסור  שהזוכה כבודי', ויגל

– כבודי' ויגל לבי שמח 'לכן בו מתקיים תמיד', לנגדי ש 'ה' רוחנית  היא 

רגע  בכל חש והוא  עצבון, שום עליו ניכר ואין תמיד שמחה מלא  שהוא

לסומכו ימינו על העומד ה' את שם )ופעולה ורד "ק עזרא אבן  רש"י וכלשונו(ראה ,

ברכות במסכת יונה רבנו הרי"ף)של מדפי ודם:(כא . בשר שאצל  פי על 'אף

עומד  הוא מזולתו  מפחד שהאדם שבשעה והפכו, דבר הם והשמחה היראה

וירא בגדולתו מתבונן  כשהאדם אדרבה, כן , איננו  הקב"ה אבל  ודואג , נרתע

יראה'. באותה ויגיל ישמח מפניו,

הבהיקובזאת האמיתיים ה' יראי של פניהם קלסתר מדוע לנו, הואר

הרשעים ואילו רואיהם, לכל כמוכח יקרות אור  בהדר תמיד

ורובם רע מראיהם הזה, העולם מתענוגי להתענג  חיל  שהשיגו שנדמה
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ראייתו וכל לשמים תענוגיו כל את למסור  שהזוכה כבודי', ויגל

– כבודי' ויגל לבי שמח 'לכן בו מתקיים תמיד', לנגדי ש 'ה' רוחנית  היא 
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להיות צריך היה השכל הגיון לפי אשר שחורה, במרה שרויים ככולם

שמחה, ומלאי לב  טובי יתהלכו העולם מזיו הטועמים שאותם להיפך ,

כך על ובמרירות בעיצבון ימיהם את יבלו גדרים, הגודרים ה ' יראי ואילו

אדם שכל אם כי זה אין רוחם. על העולה ככל לעשות  ביכולתם שאין

באות הקב"ה עם חתום להיות שרצונו מי ולכן ושורשו, תענוגו אחר נמשך

ב'עוז להתקשרות  זוכה לגבוה, התענוג כל  מסירת  ידי על  וידידות ברית

במקומו' כו )חדוה טז  א' הימים מעלה,(דברי של דוגמא  הוא  גם שנעשה עד

לגשם נמשך ולבו מטוהרה לא  שנפשו מי אבל בשמחה, מלא  הוא ולכן

המושכת העולם לטבע השורש אחר  הולכת נשמתו גם אזי העולם,

שחורה. מרה בידיים עליו ומביא לעיצבון ,

הנראיםזה דברים לשני מקום היווה המקדש  שבית מה הענין סוד גם

עליו נאמר אחד שמצד ג )הפכיים, מח ולצד (תהלים הארץ'. כל 'משוש 

'ושם תמיד יום בכל אומרים שאנו וכפי היראה מקור היה הוא  אחר

כרחך  על קדמוניות'. וכשנים עולם כימי ביראה איש נעבדך 'שכשהיה 

נכנס המקדש ]ישראל יראה [לבית  כי שמחה, ומלא פחד מלא היה 

שמחה' מביא תרנ"א)האמיתית שנת לסוכות אמת  השפת .(לשון 

הקדושותתערב בספירות לדבוק כולנו שנזכה מלכא , קדם עתירנו

ולברכת תמיד, לנגדנו ה' בנועם לחזות זה ידי ועל בנו, החבויים 

ליבי'. שמח  'לכן התוצאה

ÌÌÍÍ



הידועה,  זכות  די  איז  דאס  דאווענען,  ביים  רעדן  נישט  פון  זכות  "די 
האבן  אונז  ישועות.  מען  זעט  קבלה  די  אונטער  זיך  נעמט  מען  אז 
די   - ל"ע  מחלה  ביטערע  די  פאר  ליידער  רפואה  קיין  נישט  מיר 
געזען  האט  מען  סגולה.  די  איז  האבן  מיר  וואס  זאך  איינציגסטע 
עס  האט  רעדן  נישט  וועט  מען  אז  אונטער  זיך  נעמט  ביהמ"ד  א  אז 

געארבעט! 

חז"ל  אין  שטייט  אייבערשטן  צום  רעדט  איד  א  אז  באמת  און 
די  ווערן  אמאל  נאר  תפלה.  די  הערט  רבוש"ע  דער  אז  פעמים  כמה 
מען  אז  איז  גורמים  גרעסטע  די  פון  איינער  און  פארשטאפט,  צינורות 
קונץ  דער  ָאן.  נישט  קומען  תפלות  די  שמוציג,  ווערט  מויל  זיין  רעדט, 

ָאן.  עס  קומט  ריין  איז  מויל  דער  אז  איז, 
די  חוליות,  ח"י  די  אויף  מורה  איז  תפילה  אז  שרייען  איין  אין  האלט  שמעון  רבי 
אראפ,  ביז  מח  די  פון  דערין,  ַאריינקָאכן  דארף  מענטש  גאנצער  דער  שדרה,  גאנצע 
ארויס  עס  זאגט  מען  אז  ווארט,  יעדע  אין  תפלה,  די  אין  גיין  אריין  דארף  אלעס 
מיט  שכינה  די  אויף  בויעט  מען  קשר,  שטארקע  א  מען  מאכט  שטארקייט  א  מיט 
איז  מען  איז  אזוי  נאר  און  כמשמעו,  פשוטו  חנטה,  כח  א  איז  דאס  און  ווערטער,  די 
קשר  האבן  דען  וויל  מענטש  וועלכער  נו,  פארנעם.  שטארקע  א  אויף  שפע  די  מקבל 

ר"ל?! מענטש,  שמוציגער  א  צו 
שמעקן  אסורים  דברים  רעדט  מענטש  א  אז  בהעלותך,  פ'  אלימלך  נועם  אין  שטייט 
יָא,  שוין  דאוונט  ער  ווען  און  אים,  מיט  קשר  האבן  דען  וויל  ווער  ווערטער,  זיינע 
דיבורים  די  ריין,  עס  האלט  מען  אז  ָאבער  אזוי!  ממש  ר"ל  לאמפ,  צום  ער  רעדט 
מדה  אראּפ,  מ׳ברענגט  און  ארבעט,  עס  מען,  פועל׳ט  דעמָאלט  דיבורים  שיינע  זענען 
די  פאר  קינדער,  די  פאר  זיך,  פאר  טובות,  השּפעות  לעכטיגע  אלע  מרובה,  טובה 

ישראל"! כלל  גאנץ  פאר  און  משּפחה, 

פייערדיגע דיבורים נוקבים פון 

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א 
איבער דעם גרויסן כח פון שמירת הדיבור בעת התפלה 

ניצל צו ווערן פון די מחלה האיומה ה"י
נאמר בעת מעמד כתיבת אותיות בהספר תורה שע"י 'קרן תוס' יו"ט'


