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‰M‡Â אל צעקה הּנביאים ּבני מּנׁשי אחת ¿ƒ»ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ

וגֹו' רּבנּו1אליׁשע ׁשל ּבּמאמר ּומבאר . ְְֱֲִֵֵֶַַַָָָ

ההפטרה 2הּזקן  ׁשּבסּפּור הענינים ּפרטי ּכל ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

מה  ּובהקּדים ב). (סעיף ּכדלקּמן ה', ְְְְְֲִִִַַַַַָּבעבֹודת

מּפאריטׁש הּלל רּבי ׁשל ּבּמאמר 3ּׁשּכתּוב ֲִִִִֵֶֶַַַַָָ

הּנ"ל) הּזקן אדמּו"ר מאמר על מיּוסד ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָ(ׁשּכּנראה

הקּדמה  הּסּפּורים 4ּכעין ׁשּכל ידּוע ּדהּנה , ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

מקרא  אין ּכי ּכפׁשּוטם, ׁשהיּו הגם ,"ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּבּתנ

ּפׁשּוטֹו מידי ּבחרּו5יֹוצא לּמה מּכלֿמקֹום , ְֲִִֵֵָָָָָ

,"ּבּתנ לכתבם ּדיקא אּלּו סּפּורים ְְְְִִִִֵַַַַָָָָהּנביאים

וסֹודֹות  רזין ּבהם ׁשרמזּו מּפני לֹומר ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָעלּֿכרח

ּכאן  (עד ה' לעבֹודת ּדרכים וכּמה ְְְֲִִֶַַַַָָָעליֹונים

ׁשּכׁשם  ּומּובן, הּלל). רּבי ׁשל ְְִִֵֵֶֶַַַָָָההקּדמה

הן  ׁשּבּתֹורה ודינים ׁשּבהלכֹות ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָׁשההֹוראֹות

ּכלׁשֹון  מקֹום, ּובכל זמן ּבכל נצחּיֹות ְְְְְִִִַָָָָהֹוראֹות

הּזקן  ּגם 6אדמּו"ר [וזהּו נצחית היא הּתֹורה : ְְְִִִֵֶַַַַָָ

חּיינּו הם ּכי ׁשּכתּוב ּבמה רק 7הּפירּוׁש (לא ְִֵֵֵֶַַַַָֹ

ׁשּלֹומד  ער), לעּבט ּדעם (אין חּיּותֹו היא ְִִֵֶֶֶֶֶֶַָׁשּבזה

את  ּפֹועלת ׁשהּתֹורה ּגם) אּלא חּיּות, מּתֹו ִֶֶֶֶֶַַַָָָּתֹורה

ּובכל  זמן ּבכל יׂשראל איׁש ׁשל ׁשחּיּותֹו והינּו לחיֹות), (ּכיצד החּיים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ(אֹופן)

הּתֹורה  ׁשּבסּפּורי ההֹוראֹות ּגם ּכ הּתֹורה], הֹוראֹות עלּֿפי להיֹות צרי ְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָמקֹום

להפריד  ואיֿאפׁשר אחת, ּתֹורה היא הּתֹורה ּכל ּכי נצחּיֹות, הֹוראֹות ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהן

וכפ  מּזּולתֹו. אחד ענין הרמּב"ם חסֿוׁשלֹום הּתֹורה 8סקּֿדין ּׁשאין ׁשהאֹומר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

הּפסּוק  ּבין הפרׁש [ואין אחת ּתבה אפילּו אחד ּפסּוק אפילּו ה', "אנכי 9מעם ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

הּפסּוק  ּובין "אלקי ּפלגׁש"10הוי' היתה אמרֹו11"ותמנע מׁשה אמר: אם ,[ ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
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ואילך. 332 ע' ח"ה לקו"ש ע"פ דפרשתנו.1)*) ההפטרה התחלת - ואילך. א ד, לאחרונה 2)מלכיםֿב שיצאו ַבהביכלאך

(ריגא  יקרים לקוטים א). ל, - ב (כט, יבֿיג שערים מאה סד. ח"ג נסתרות (בגנזי מזמן כבר שנדפס מה גם וישנו מהשבי',

קלו. ע' שם וראה קלז. ע' הקצרים הזקן אדמו"ר במאמרי ולאח"ז קלים. בשינויים בחצע"ג)), הערות (בתוס' ע"ו (1939

בהם 3) מעיינים שהיו הלל, ר' של החסידות למאמרי בנוגע מהידוע ולהעיר - ואילך). א (נח, וירא ס"פ הרמון בפלח נדפס

וש"נ). קפב. ע' היומן רשימת - מנחם תורת (ראה אותם לומדים א.4)וגם נח, א.5)שם סג, פי"ז.6)שבת ברכת 7)תניא

כ). ל, נצבים (ע"פ ערבית דתפלת עולם" ה"ח.8)"אהבת פ"ג תשובה ו.9)הל' ה, ואתחנן ב. כ, יב.10)יתרו לו, וישלח

העיקרים).11) מי"ג השמיני (בעיקר פ"י סנהדרין להרמב"ם פיה"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בפסוק: פותחת וירא פרשת הפטרת
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וקדֹוׁש, אמת ׁשּזהּו מֹודה אם (אפילּו עצמֹו ְְֱֲִִִִֶֶֶֶַָמּפי

ׁשּב"אנכי  הּקדּוׁשה ּדרּגת ּבזה ׁשאין ּׁשאֹומר ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאּלא

"אלקי ה)ּתֹורה 12הוי' ּב(ּכל ּכֹופר זה הרי ,( ְֱֲֲֵֵֶֶַָָָָֹ

ּבּתֹורה  אחד ענין על אפילּו ּכן אֹומר אם ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ(וכן

מתיחסים  לא אם ועלּֿדרֿזה ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַֹׁשּבעלּֿפה).

נצחּיֹות, ּכהֹוראֹות הּתֹורה ׁשּבסּפּורי ְְְִִִֵֶַַָָָלהֹוראֹות

אּלא  אּלּו, הֹוראֹות ׁשחסרֹות ּבלבד זֹו לא ְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹהּנה

ועד  הּתֹורה, ׁשּבהלכֹות ההֹוראֹות ּגם ְְְֲִֵֶַַַַָָחסרֹות

ספרּֿתֹורה  ּובדּוגמת ."אלקי הוי' ְְְֱֲִֵֶֶַָָָָֹֹל"אנכי

ּכל  ּבכׁשרּות ּפֹוגם זה הרי אחת, אֹות ּבֹו ְְֲֵֵֵֶֶַַַָָׁשחסר

אינֹו13הּספרּֿתֹורה  ּבּתֹורה מסּוים ׁשחלק ּדכיון , ְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

אצלֹו, קּים אינֹו זה ׁשּבזמן הינּו: אצלֹו, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָנצחי

אצלֹו. ׁשהיא ּכפי הּתֹורה ּבכל ּפסּול זה ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָהרי

 ֿ ׁשאף זֹו, ׁשּבהפטרה לּסּפּור ּבנֹוגע ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָועלּֿדרֿזה

[ּדנֹוסף  ּבגׁשמּיּות ּכפׁשּוטֹו הּסּפּור ׁשהיה ְְְְִִִִֶַַַָָָעלּֿפי

הרי  ּכּנ"ל, ּפׁשּוטֹו, מידי יֹוצא מקרא ׁשאין ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָלכ

ׁשהראה  הּמֹופתים מט"ז אחד הּוא זה ְְִִִֶֶֶֶַָָסּפּור

ּפסּוק  על ז"ל רּבֹותינּו (ּוכמאמר "ּפי 14אליׁשע ְֱֲִִֵַַַַַָָ

ׁשמֹונה  ּדֹורׁש אּתה מּכאן ,"ּברּוח ְְְֲִִֵַַָָָׁשנים

לאליׁשע  עׂשרה ׁשׁש ּבאלּיהּו, הּנה 15מֹופתים ,[( ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶָָ

לֹומר  ואין ה'. ּבעבֹודת הֹוראה ּבֹו ׁשּיׁש מּובן ּבּתֹורה, נקּבע ׁשהּסּפּור ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָמּזה

ּכי  ׁשנים", ּד"פי הּבּקׁשה ׁשּנתקּימה לסּפר ּכדי רק ּבּתֹורה נקּבע זה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָׁשּסּפּור

ׁשהי  לֹומר מסּפיק  זה זה,ּבׁשביל סּפּור מסּפרת ׁשהּתֹורה וכיון מֹופתים. ט"ז ּו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

הן  - ּבּתֹורה ׁשּנקּבעּו ּפרטיו וכל הּסּפּור ׁשּכללּות מּוכח ּפרטים, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּובכּמה

ה'. ּבעבֹודת נצחּיֹות ְֲִִַַָהֹוראֹות
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ב.12) נו, סנה' צוך, כאשר ד"ה (רש"י בסיני שמע הרי ב) לא, (מגילה עצמו מפי משה אמרה תורה משנה אשר ומארז"ל

לד' תורה משנה שבין וההפרש שם), במגילה התוספות כמ"ש הקודש, ברוח הי' דמשה עצמו" "מפי שגם זה על נוסף* -

שברמב"ם  - שבעלֿפה לתורה בנוגע גם וכ"ה שלו). הקודש (ברוח בהשגתו נתלבשה תורה שמשנה הוא הראשונים ספרים

שנתגל  התורה חידושי כל - אלא שם ממש, הוי' דבר הם מסיני, למשה ניתנו שכולם ודור, דור שבכל ותיק תלמיד ע"י ו

שם). ובהנסמן דברים, פ' ח"ד לקו"ש בארוכה בכ"ז (ראה בהשגתם א).13)שנתלבשו (ע, תכ"ה תקו"ז א. עא, זח"ג ראה

סשע"א. חיו"ד נזר אבני שו"ת סק"ט. או"ח מהד"ת נו"ב ט.14)שו"ת ב, יד.15)מלכיםֿב שם, רד"ק

משה, של ברוה"ק גם נתלבשו לא הראשונים ספרים שד' ורק משה, של רוה"ק מבחי' למעלה שהיא התורה, כל כמו הוא בסיני ששמע מה כי (*

.(9 הערה שם לקו"ש (ראה תורה משנה ספר משא"כ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מידה  באותה חשובים בתורה מילה וכל  פסוק כל כי ‡Ó¯:עשו, Ì‡ ,[ƒ»«
e‰fL ‰„BÓ Ì‡ eÏÈÙ‡) BÓˆÚ ÈtÓ B¯Ó‡ ‰LÓ המסויים הפסוק …∆¬»ƒƒ«¿¬ƒƒ∆∆∆

ה', תורת שזו באמונה לו חסר שלגביה בתורה המסוימת המילה ∆¡‡Ó˙או
ÈÎ‡"aL ‰Le„w‰ ˙b¯c ‰Êa ÔÈ‡L ¯ÓB‡M ‡l‡ ,LB„˜Â¿»∆»∆≈∆≈»∆«¿««¿»∆¿»…ƒ

"EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰12‰Ê È¯‰ ,( ¬»»¡…∆¬≈∆
‰¯Bz(‰ Ïk)a ¯ÙBk רק ולא ≈¿»«»

עניין  היא התורה כל כי מסויים, בחלק

‡eÏÈÙאחד  Ôk ¯ÓB‡ Ì‡ ÔÎÂ)¿≈ƒ≈≈¬ƒ
ŒÏÚaL ‰¯Bza „Á‡ ÔÈÚ ÏÚ«ƒ¿»∆»«»∆¿«

‰t כן אומר אם כמו בדיוק זה הרי ∆
שבכתב  מתורה מסויים חלק ).לגבי

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ שחלק שאמירה כשם ¿«∆∆∆
נחשבת  ה' דבר לא היא בתורה מסויים

גם כך בתורה, Ï‡כפירה Ì‡ƒ…
È¯etÒaL ˙B‡¯B‰Ï ÌÈÒÁÈ˙Óƒ¿«¬ƒ«»∆¿ƒ≈
˙BiÁˆ ˙B‡¯B‰k ‰¯Bz‰«»¿»ƒ¿ƒ

מקום, ובכל זמן בכל ≈p‰ƒ‰שתקפות
˙B‡¯B‰ ˙B¯ÒÁL „·Ïa BÊ ‡Ï…ƒ¿«∆¬≈»

,el‡ מסיפורי הנלמדות ההוראות ≈
Ìbהתורה, ˙B¯ÒÁ ‡l‡∆»¬≈«

,‰¯Bz‰ ˙BÎÏ‰aL ˙B‡¯B‰‰«»∆¿ƒ¿«»
"EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÎ‡"Ï „ÚÂ,כי ¿«¿»…ƒ¬»»¡…∆

עניין  הם התורה חלקי כל כאמור,

BzŒ¯ÙÒ¯‰אחד. ˙Ó‚e„·e¿¿«≈∆»
‰Ê È¯‰ ,˙Á‡ ˙B‡ Ba ¯ÒÁL∆»≈««¬≈∆
Œ¯Ùq‰ Ïk ˙e¯LÎa Ì‚Bt≈¿«¿»«≈∆

‰¯Bz13,,הספר חלקי ששאר למרות »
שלמים, החסרה, האות «≈¿ÔÂÈÎcמלבד

BÈ‡ ‰¯Bza ÌÈeÒÓ ˜ÏÁL∆≈∆¿»«»≈
‰Ê ÔÓÊaL :eÈ‰ ,BÏˆ‡ ÈÁˆƒ¿ƒ∆¿«¿∆ƒ¿«∆
ÏeÒt ‰Ê È¯‰ ,BÏˆ‡ Ìi˜ BÈ‡≈«»∆¿¬≈∆¿
.BÏˆ‡ ‡È‰L ÈÙk ‰¯Bz‰ ÏÎa¿»«»¿ƒ∆ƒ∆¿
¯etqÏ Ú‚Ba ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈««ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,BÊ ‰¯ËÙ‰aL∆¿«¿»»∆««ƒ

¯etq‰ ‰È‰LהתרחשBËeLÙk ∆»»«ƒƒ¿

,BËeLt È„ÈÓ ‡ˆBÈ ‡¯˜Ó ÔÈ‡L CÎÏ ÛÒBc] ˙eiÓL‚a¿«¿ƒ¿»¿»∆≈ƒ¿»≈ƒ≈¿
,Ï"pk,כפשוטם הם הדברים והרמזים, הסודות שמלבד ‰¯Èובוודאי ««¬≈

ÚLÈÏ‡ ‰‡¯‰L ÌÈ˙ÙBn‰ Ê"ËÓ „Á‡ ‡e‰ ‰Ê ¯etÒƒ∆∆»ƒ«¿ƒ∆∆¿»¡ƒ»
˜eÒt ÏÚ Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe)14 הנביא מאליהו ביקש שאלישע ¿«¬««≈««»

להיות  EÁe¯a",רבו ÌÈL Èt"ƒ¿«ƒ¿¬
‰BÓL L¯Bc ‰z‡ Ô‡kÓƒ»«»≈¿»
‰¯NÚ LL ,e‰iÏ‡a ÌÈ˙ÙBÓ¿ƒ¿≈ƒ»≈∆¿≈

ÚLÈÏ‡Ï15‰fÓ ‰p‰ ,[( ∆¡ƒ»ƒ≈ƒ∆
‰¯Bza Úa˜ ¯etq‰L שהיא ∆«ƒƒ¿««»

‰B¯‡‰נצחית, Ba LiL Ô·eÓ»∆≈»»
'‰ ˙„B·Úa.זמן ובכל מקום בכל «¬«

‰Ê ¯etqL ¯ÓBÏ ÔÈ‡Â של הנס ¿≈«∆ƒ∆
השמן  ¯˜אסוך ‰¯Bza Úa˜ƒ¿««»«

‰Lwa‰ ‰Ói˜˙pL ¯tÒÏ È„k¿≈¿«≈∆ƒ¿«¿»««»»
"ÌÈL ÈÙ"c עשה אלישע ואכן ¿ƒ¿«ƒ

כפול  רבים, המופתים מופתים ממספר

אליהו, Ê‰שעשה ÏÈ·La Èkƒƒ¿ƒ∆
Ê"Ë eÈ‰L ¯ÓBÏ ˜ÈtÒÓ«¿ƒ«∆»

ÌÈ˙ÙBÓ איזה לפרט צורך ואין ¿ƒ
נעשו. בדיוק «≈¿ÔÂÈÎÂמופתים

,‰Ê ¯etÒ ˙¯tÒÓ ‰¯Bz‰L∆«»¿«∆∆ƒ∆
,ÌÈË¯t ‰nÎ·e מסתפקת ולא ¿«»¿»ƒ

גם  אלא כללי באופן ה'מופת' בציון

רבים, פרטים בו «ÁÎeÓמפרטת
ÂÈË¯t ÏÎÂ ¯etq‰ ˙eÏÏkL∆¿»«ƒ¿»¿»»

‰¯Bza eÚa˜pL כללות גם – ∆ƒ¿¿«»
שלו הפרטים וגם ≈‰Ôהעניין

.'‰ ˙„B·Úa ˙BiÁˆ ˙B‡¯B‰»ƒ¿ƒ«¬«
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ז 'ebe ryil` l` dwrv mi`iapd ipa iypn zg` dy`e

ּבּביכלאÔBLÏŒ‰ÊÂב) הּנ"ל ּכׁשם 16מאמר : ¿∆¿ְְֲִֵַַַַַַ

רחּוקֹו על ּב'יחידּות' ְֲִִִֶַַׁשּצֹועקים

ּבעלֹותּה נׁשמה ּכל מּכן ויֹותר  ּכן חּיים, ְְֱֲִִִֵֵֵֵַַָָָָֹמאלקים

מאלקים  רחּוקּה על מר ּבקֹול צֹועקת - ְְֱִִֵֶֶַַַַָָֹּבּלילה

ּבני  מּנׁשי אחת "ואּׁשה ּפסּוק על ואמר ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָחּיים.

נׁשמה  ּבחינת היא "אּׁשה" כּו': ְְְִִִִִַַָָָהּנביאים"

היא  אׁשר - "אחת" ה'. יראת אּׁשה ְְֲִִִִֵֶַַַַָהּנקראת

ׁשהּוא  הּנביאים" ּבני "מּנׁשי הוי'. עם ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָאחת

ניב  מלׁשֹון הּנבּואה ׁשענין הּנבּואה, ְְְְְְִִִִֶַַַַָָּכענין

ּכל 17ׂשפתים  ּכן הוי', ּדבר מּבחינת ׁשּמקּבלים ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָ

וגילּוי  הּׂשגֹות לקּבל קיּבּול ּכלי היא ְְְְִִִִֵַַָָָנׁשמה

"אלי 18אלקּות  נֹוטריקֹון אליׁשע", אל "צעקה . ְֱֱֱֲִִִֶָָָֹ

"ׁשע  ּפירּוׁש כּו', הבל אל ה' וּיׁשע מּלׁשֹון ְִִֵֶֶֶַַַַׁשע"

הּוא  - איּׁשי ּפירּוׁש: מת", איׁשי עבּד" ְְִִִִִֵֵֵַאלי".

יּו"ד  אצלי 19אׁש ׁשהיה יּו"ד אׁש ׁשּבחינת ְְִִֵֵֶֶֶַָָ

אׁש ּברׁשפי אהבה והתלהטּות ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַָּבהתלהבּות

- עילאה חכמה יּו"ד ּבבחינת ּולהּבטל ְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָלהּכלל

את  ירא היה עבּד ּכי ידעּת "ואּתה אצלי. ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמת

ּבֹו ׁשהיה יאר, אֹותּיֹות - ירא ּפירּוׁש: ," ֲִֵֵֵֶָָָָָָהוי'

ּבא 20ּכח  "והּנֹוׁשה ּבהוי', אֹור ּתֹוספת להֹוסיף ְְֲִֶֶֶַַַָָָֹ

ּפירּוׁש: לעבדים", לֹו ילדי ׁשני את ְְֲִֵֵֶַַַַָָָלקחת

אלקים" נּׁשני "ּכי מּלׁשֹון - ׁשּזה 21"והּנֹוׁשה" , ְְֱִִִִֶֶֶַַַֹ

אֹותי  מׁשּכחת ׁשהיא הּבהמית הּנפׁש על ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָקאי

י  ׁשני את לקחת "ּבא דחילּומאלקּות, הם לדי" ְְְֱִֵֵֵֶַַַָָָֹ

לעבדים  לֹו ׁשּיהיּו רֹוצה והּוא 22ּורחימּו, ְְְֲִִִֶֶַָ

ּפן  זרֹות' ּול'יראֹות הּגּוף, ּתאֹות זרֹות' ְְְֲֲִֶַַַָָל'אהבֹות

ל ּיׁש מה אליׁשע אליה "וּיאמר לחמֹו. ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹיחסר
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שם:16) בכותרת פיסוק). סימני (בלא [94 [בוך וואלף" ב"ביכל ב) .[1201 [בוך הורוויץ" ב"ביכל א) מצאתיו: ָלע"ע

וכו': נסתרות בגנזי וואלף, בביכל הורוויץ. בביכל הוא (כן אמר" ובזה"ל בלאדי. שאמר מה זי"ע נבג"מ הזקן ָ"מאדמו"ר

ביחידות). שאלתו על לאחד יט.17)שהשיב נז, ישעי' - הכתוב שם.18)לשון הרמון בפלח ראה - הנביאים בני הדיוק

השמות 19) מכל נעלה הוא הוי' דשם הוי'. דשם הראשון אות יו"ד, לבאר:) יש אולי ד) (מד, שלח בלקו"ת (עפמש"כ

"תוס' לקמן וראה וראשיתו. התחלתו הוא היו"ד עצמו, הוי' ובשם העצם. ושם המפורש שם הוא הוי' דשם נמחקין, שאין

בהוי'". בכחה.20)אור נשמה כל כי הורוויץ: נא.21)בכת"י מא, אותי 22)מקץ גו' רעות שתים יג) ב, (ירמי' (עפמש"נ

האהוי"ר  את ח"ו לבטל ורוצה מאלקות אותו משכחת שהנה"ב זאת דלבד לבאר:) יש אולי - גו' להם לחצוב גו' עזבו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯Ó‡Ó ÔBLÏŒ‰ÊÂ הזקן·) C‡ÏÎÈaaרבנו Ï"p‰16 של בכרכים ¿∆¿«¬««««ƒ¿«

היד: ÌÈ˜ÚBvLכתבי ÌLk החסידים'˙e„ÈÁÈ'a הרבי ÏÚאצל ¿≈∆¬ƒ«¿ƒ«
ÌÈiÁ ÌÈ˜Ï‡Ó B˜eÁ¯ הזה מהמצב להתעלות והדרכה עצה ומבקשים ƒ≈¡…ƒ«ƒ

לאלוקות, ÏÈla‰ולהתקרב d˙BÏÚa ‰ÓL Ïk ÔkÓ ¯˙BÈÂ Ôk≈¿≈ƒ≈»¿»»«¬»««¿»
חיים למעלה, חדשים לשאוב

ÏÚמאלוקות  ¯Ó ÏB˜a ˙˜ÚBˆ -∆∆¿««
¯Ó‡Â .ÌÈiÁ ÌÈ˜Ï‡Ó d˜eÁƒ̄»≈¡…ƒ«ƒ¿»«
ÈLpÓ ˙Á‡ ‰M‡Â" ˜eÒt ÏÚ«»¿ƒ»««ƒ¿≈
"‰M‡" :'eÎ "ÌÈ‡È·p‰ Èa¿≈«¿ƒƒƒ»
˙‡¯˜p‰ ‰ÓL ˙ÈÁa ‡È‰ƒ¿ƒ«¿»»«ƒ¿≈

'‰ ˙‡¯È ‰M‡ הכתוב כלשון ƒ»ƒ¿«
חיל'. 'אשת בפרק -במשלי "˙Á‡"««

˙Á‡ ‡È‰ ¯L‡ מאוחדתÌÚ ¬∆ƒ««ƒ
'ÈÂ‰ הקדוש עם מאוחדת הנשמה ¬»»

בפני  נפרדת מציאות ואינה הוא ברוך

‰ÌÈ‡È·p"עצמה. Èa ÈLpÓ"ƒ¿≈¿≈«¿ƒƒ
‡e‰L עם נשמה כל של הקשר ∆

הוא ‰e·p‡‰,אלוקות ÔÈÚk¿ƒ¿««¿»
‰‡e·p‰ ÔÈÚL הואÔBLÏÓ ∆ƒ¿««¿»ƒ¿

ÌÈ˙ÙN ·È17 הדיבור עניין ƒ¿»«ƒ
ÌÈÏa˜nL הנבראים ÈÁaÓ˙כל ∆¿«¿ƒƒ¿ƒ«
'ÈÂ‰ ¯·c ומחייה ומקיים המהווה ¿«¬»»

ÓL‰אותם, Ïk Ôk יהודי כל של ≈»¿»»
ÏeaÈ˜ ÈÏk ‡È‰ ומתאים ראוי כלי ƒ¿ƒƒ

Ïa˜Ï בתוכה ולקלוט˙B‚O‰ ¿«≈«»
ה' את ‡e˜Ï˙לדעת ÈeÏÈ‚Â18 ¿ƒ¡…

אלוקי. אור לקלוט ראוי כלי ולהיות

מהנשמות  אחת ‡Ïוכל ‰˜Úˆ"»¬»∆
,"ÚLÈÏ‡ היא "אלישע" המילה ¡ƒ»

ÔBLlÓ "ÚL ÈÏ‡" ÔB˜È¯ËB¿ƒ¡ƒ«ƒ¿
ÚLiÂ'ה eÎ',ויפן Ï·‰ Ï‡ «ƒ«∆∆∆

"ÈÏ‡ ÚL" Le¯Èt,כלומר ≈«≈ƒ
 ֿ הקדוש אל פנייה משמעו "אלישע"

את  ומתאר ממשיך והכתוב ברוךֿהוא.

הריחוק  על הזועקת הנשמה של מצבה

של  רצוי הלא ומצבה מאלוקות. שלה

במילים  מתואר ¿¿»"Ec·Úהנשמה
‡e‰ - ÈMÈ‡ :Le¯Èt "˙Ó ÈLÈ‡ אותיות„"eÈ L‡19˙ÈÁaL ƒƒ≈≈ƒƒ≈∆¿ƒ«

„"eÈ L‡ אלוקות של eË‰Ï˙‰Â˙אש ˙e·‰Ï˙‰a ÈÏˆ‡ ‰È‰L ≈∆»»∆¿ƒ¿ƒ¿«¬¿ƒ¿«¬
L‡ ÈÙL¯a '‰Ï את ‡‰·‰ לבטל ותשוקה רצון העצמית מתוך הישות «¬»¿ƒ¿≈≈

ÏÏk‰Ï נכלל המציאות ÏËa‰Ïeלהיות אבדן כדי עד לגמרי להתבטל ¿ƒ»≈¿ƒ»≈
eÈ"„האישית  ˙ÈÁ·aבחינת ÏÈÚ‡‰שהיא ‰ÓÎÁ האלוקית החכמה ƒ¿ƒ«»¿»ƒ»»

שעניינה  בחסידות (כמבואר העליונה

ביטול  הוא החכמה ספירת של

של  יו"ד באות נרמזת והיא לאלוקות

- בלבד) כנקודה שצורתה ≈Ó˙הוי'
ÈÏˆ‡ וההתלהבות והאהבה ∆¿ƒ

באדם. קיימת לא כבר הזו והתשוקה

‰È‰ Ec·Ú Èk zÚ„È ‰z‡Â"¿«»»«¿»ƒ«¿¿»»
‡¯È :Le¯Èt ,"'ÈÂ‰ ˙‡ ‡¯È»≈∆¬»»≈»≈
Ba ‰È‰L ,¯‡È ˙Bi˙B‡ -ƒ»≈∆»»

Ák20¯B‡ ˙ÙÒBz ÛÈÒB‰Ï …«¿ƒ∆∆
'ÈÂ‰a הזה הכוח ש'מת', לאחר ועתה «¬»»

עוד, קיים a‡לא ‰LBp‰Â"¿«∆»
BÏ È„ÏÈ ÈL ˙‡ ˙Á˜Ï»««∆¿≈¿»«

,"ÌÈ„·ÚÏ,מקרא של פשוטו לפי «¬»ƒ
את  לגבות שבא המלווה הוא הנושה

העניינים  פנימיות ולפי חובו,

ÔBLlÓ - "‰LBp‰Â" :Le¯Èt≈¿«∆ƒ¿
"ÌÈ˜Ï‡ ÈM Èk"21, לי גרם ƒ««ƒ¡…ƒ

˜‡Èלשכוח ‰fLמכווןÏÚ ∆∆»≈«
‡È‰L ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰«∆∆««¬ƒ∆ƒ

È˙B‡ ˙ÁkLÓ הנשמה את ¿«««ƒ
ÈL ˙‡ ˙Á˜Ï ‡a" ,˙e˜Ï‡Ó≈¡…»»««∆¿≈

"È„ÏÈ הבהמית שהנפש ה'ילדים' שני ¿»«
האלוקית מהנפש להשכיח ≈‰Ìרוצה

,eÓÈÁ¯e eÏÈÁ„,ואהבה יראה ¿ƒ¿ƒ
‡e‰Â הבהמית ¯Bˆ‰הנפש ¿∆

ÌÈ„·ÚÏ BÏ eÈ‰iL22 שהיראה ∆ƒ¿«¬»ƒ
אלא  לאלוקות יהיו לא והאהבה

היינו  הבהמית, הנפש של לעניינים

'˙B¯Ê ˙B·‰‡'Ï של אהבות שהן ¿«¬»
'˙B¯Ê ˙B‡¯È'Ïe ,Ûeb‰ ˙B‡z«¬«¿ƒ¿»

והדאגה החשש ÒÁÈ¯כמו Ôt∆∆¿«
BÓÁÏ יהודי כי רצוי לא דבר שהיא «¿

פרנסתו. את לו שיספק בה' לבטוח צריך

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76



d"kyz'dח ,oeygxn i"g ,`xie zyxt zay

ׁשמן",23ּבּבית  אסּו ּכיֿאם לי אין וּתאמר כּו', ִִִִֵֶֶַַַָָֹ

הּנׁשמה. נקּודת עצם ּכיֿאם לּה ׁשאין ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָּפירּוׁש:

רב  ּכמאמר  ּפירּוׁש: גֹו', רקים" ּכלים גֹו' ְֲִִֵֵֵֶַַַַֹ"וּיאמר

ּבגןֿעדן  נהֹורא 24מתיבתא ּביּה סליק ּדלא אעא ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָ

נהֹורא  ּביּה סליק ּדלא ּגּופא ּכ ליּה, ְְְְִִֵֵַָָָָָמבּטׁשין

ליּה מבּטׁשין כּו'.25ּדנׁשמתא נהֹורא ּביּה וסליק ְְְְְְִִִֵֵַָָָָ

להתּבֹונן  ׁשּצרי גֹו' רקים" "ּכלים ענין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָוזהּו

ּדעת 26הרּבה  ׁשּום ּבלי ריקן, ּכלי ׁשהּוא אי ְְְִִֵֵֵֶַַַָ

מאד  ויתמרמר ּורחימּו, דחילּו ׁשּום ּובלי ְְְְְְְִִִִֵַַַֹֹּבּמח

מאלקים  רחּוקֹו על הוי' אל ויצעק רחּוקֹו ְְֱֲִִִִֵֶַַַָָֹעל

האֹור  ליתרֹון יבא ואחרּֿכ החּיים, מקֹור ְְְְִִִַַַַַָָָֹחּיים

החׁש לאֹור 27מן יתרֹון יׁש - לאמּתֹו ּבאמת ּכי , ְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָֹ

ּתחיי  ּובני "ואּת וזהּו ּדוקא. החׁש מן ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹּכׁשהּוא

הם 28ּבּנֹותר" "ּובני" הּנׁשמה, עצם הּוא "אּת" . ְְִֵֶֶַַַַָָָָ

ּבּנֹותר" "ּתחיי - נׁשמה ׁשּבכל ּורחימּו ְְְְְִִִִֶַָָָָדחילּו

 ֿ יהי ּכן ה', יזּכנּו ּכן .החׁש מן אֹור ְְְְִִִֵֵֵֶַַֹּביתרֹון

לׁשֹונֹו). (עדּֿכאן אמן ְֵַָָָרצֹון,

ּבּמאמר LÈÂג) המבאר ׁשעלּֿפי להֹוסיף, ¿≈ְְֲִִֶַַַַָָֹ

ׁשל  והּׁשּיכּות הּקׁשר לבאר יׁש ְְֵֵֶֶֶַַַַַָָהּנ"ל,

התחלת  עם וגֹו') אחת (ואּׁשה ההפטרה ְְְְְִִַַַַַַַַָָָָָהתחלת

ּובהקּדים, הוי'. אליו וּירא הּׁשבּוע, ְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָָּפרׁשת

זֹו הפטרה ׁשל הּׁשּיכּות הענינים, ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָׁשּבפׁשטּות

מסּוּפר  ׁשּבהפטרה ּבגלל היא, הּׁשבּוע ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָלפרׁשת

ה  ׁשאליׁשע הּׁשּונּמית, ּבן "אּתאֹודֹות לּה בטיח ְְֱִִִִֶֶַַַַָָ

ּבן" קּיּום 29חֹובקת ׁשּיהיה ּפעל לאחריֿכן וגם , ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

כּו' אֹודֹות 30להּבן ּבּפרׁשה הּסּפּור ּבדּוגמת וזהּו . ְְְְִֵֶַַַַָָָ

לׂשרה  ּבן "והּנה ּביׂשר ׁשהּמלא ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָיצחק,

"ּבּמדרׁש31אׁשּת ּכדאיתא הּבן, ׁשל לקּיּומֹו ּבנֹוגע וגם הּפסּוק 32. "וּיעׂש33על ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָ

על  לֹועג עֹוג והיה ׁשם, היּו עּמֹו ּגדֹולים וכל עֹוג ּגדֹול", מׁשּתה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָאברהם
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כו'. יהיו שהאהוי"ר לעבדים, לו ילדי שני את לקחת בא זאת, עוד הנה בפנימיות.23)באלקות, פי' זח"ג 24)בלקוט"י:

א. במימרא 25)קסח, ומתחברי תבירי, מאני לה הביאו הכלים, שככלות ו) ד, שם ברד"ק (הובא ואגדה התרגום יומתק עפ"ז

בהם. גם השמן ויצקה תמעיטי.26)דה', אל פירוש: זהו הערכים 27)כנראה ספר וראה יג. ב, קהלת - הכתוב לשון ע"פ

וש"נ. ס"ח. לחושך ביחס - אור ערך מסעי.28)חב"ד ס"פ לקו"ת גם טז.29)ראה ד, לה.30)מלכיםֿב פרשתנו 31)שם,

י. י.32)יח, פנ"ג, ח.33)ב"ר כא, פרשתנו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙Èaa CÏ Li ‰Ó ÚLÈÏ‡ ‰ÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ"23ÔÈ‡ ¯Ó‡zÂ ,'eÎ «…∆≈∆»¡ƒ»«∆»««ƒ«…∆≈

:Le¯Èt ,"ÔÓL CeÒ‡ Ì‡ŒÈk ÈÏ עד מאלוקות הנשמה שנתרחקה ƒƒƒ»»∆≈
כך  dÏכדי ÔÈ‡L ולא באלוקות השגה או ויראה לה אהבה Ì‡ŒÈkנשאר ∆≈»ƒƒ

‰ÓLp‰אלא  ˙„e˜ ÌˆÚ.(מצב בשום נפגמת לא (שהיא ∆∆¿««¿»»
,'B‚ "ÌÈ˜¯ ÌÈÏk 'B‚ ¯Ó‡iÂ"«…∆≈ƒ≈ƒ

Le¯Èt על הנשמה לזעקת במענה ≈
שלא  ועד מאלוקות, העצום ריחוקה

ויראה  אהבה או השגה לה נשאר

שעליה  הנביא לה אומר לאלוקות,

ריקים': 'כלים של באופן ה' את לעבוד

‡˙·È˙Ó ·¯ ¯Ó‡Ók ראש ¿«¬««¿ƒ¿»
Ô„ÚŒÔ‚a24‡Ïcהישיבה ‡Ú‡ ¿«≈∆»»¿»

ÔÈLh·Ó ‡¯B‰ dÈa ˜ÈÏÒ»ƒ≈¿»¿«¿ƒ
,dÈÏ עץ) האור בו עולה שלא עץ ≈

מבקעים  בו), נתפסת לא שהאש עבה

קטנות לחתיכות Ùeb‡אותו Ck»»
‡¯B‰ dÈa ˜ÈÏÒ ‡Ïc¿»»ƒ≈¿»
dÈÏ ÔÈLh·Ó ‡˙ÓLc25 ¿ƒ¿»»¿«¿ƒ≈

'eÎ ‡¯B‰ dÈa ˜ÈÏÒÂ שלא גוף ¿»ƒ≈¿»
מבטשים  הנשמה אור בו עולה

ועולה  אותו (של ומבטלים האור בו

"ÌÈÏkהנשמה). ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«≈ƒ
CÈ¯vL 'B‚ "ÌÈ˜¯ המודע האדם ≈ƒ∆»ƒ

מאלוקות  ≈¿ÔBa˙‰Ï¿ƒלריחוקו
‰a¯‰26 החמור ‡CÈבמצבו «¿≈≈

ÌeL ÈÏa ,Ô˜È¯ ÈÏk ‡e‰L∆¿ƒ≈»¿ƒ
˙Úcבאלוקות ÈÏ·eהשגה Ána «««…«¿ƒ

eÓÈÁ¯e eÏÈÁ„ ÌeL אהבה ¿ƒ¿ƒ
בלב, לאלוקות רגש ויראה,

¯Ó¯Ó˙ÈÂ ויצטערÏÚ „‡Ó ¿ƒ¿«¿≈¿…«
'ÈÂ‰ Ï‡ ˜ÚˆÈÂ B˜eÁ¯ ויבקש ƒ¿ƒ¿«∆¬»»

ÌÈ˜Ï‡Óויתחנן  B˜eÁ¯ ÏÚ«ƒ≈¡…ƒ
CkŒ¯Á‡Â ,ÌÈiÁ‰ ¯B˜Ó ÌÈiÁ«ƒ¿««ƒ¿««»
היישות  את ויבטש שיבטל לאחר

ÔB¯˙ÈÏשלו והמציאות  ‡·È»…¿ƒ¿
CLÁ‰ ÔÓ ¯B‡‰27, בגלל דווקא »ƒ«…∆

דבר  של בסופו יבוא מאד, שנתרחק

שאור  כשם מאד, גדולה להתקרבות

מעלה  לו יש חשיכה מתוך המאיר

רגיל  אור על e‰Lk‡ויתרון ¯B‡Ï ÔB¯˙È LÈ - BzÓ‡Ï ˙Ó‡a Èkƒ∆¡∆«¬ƒ≈ƒ¿»¿∆
.‡˜Âc CLÁ‰ ÔÓƒ«…∆«¿»

"¯˙Bpa ÈÈÁz CÈ·e z‡Â" e‰ÊÂ28ÌˆÚ ‡e‰ "z‡" . ¿∆¿«¿»«ƒƒ¿ƒ«»«¿∆∆
Ì‰ "CÈ·e" ,‰ÓLp‰'ה'ילדים eÓÈÁ¯eהאמורים,שני eÏÈÁ„ «¿»»»«ƒ≈¿ƒ¿ƒ

ואהבה  -יראה ‰ÓL ÏÎaL∆¿»¿»»
"¯˙Bpa ÈÈÁz" מלשון לא "נותר" ƒ¿ƒ«»

ויתרון  מעלה מלשון אלא "נשאר"

Ôk .CLÁ‰ ÔÓ ¯B‡ ÔB¯˙Èa¿ƒ¿ƒ«…∆≈
ÔÓ‡ ,ÔBˆ¯ŒÈ‰È Ôk ,'‰ ekÊÈ¿«≈≈¿ƒ»»≈

BBLÏ Ô‡kŒ„Ú) רבנו מאמר של «»¿
).הזקן 

ÈtŒÏÚL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (‚¿≈¿ƒ∆«ƒ
LÈ ,Ï"p‰ ¯Ó‡na ¯‡·Ó‰«¿…»««¬»««≈
ÏL ˙eÎiM‰Â ¯Lw‰ ¯‡·Ï¿»≈«∆∆¿««»∆
‰M‡Â) ‰¯ËÙ‰‰ ˙ÏÁ˙‰«¿»«««¿»»¿ƒ»
˙L¯t ˙ÏÁ˙‰ ÌÚ ('B‚Â ˙Á‡««¿ƒ«¿»«»»«
.'ÈÂ‰ ÂÈÏ‡ ‡¯iÂ ,Úe·M‰«»««≈»≈»¬»»

ÌÈc˜‰·e,תחילה˙eËLÙaL ¿«¿ƒ∆¿«¿
,ÌÈÈÚ‰ ביאור לפני הפשט, בדרך »ƒ¿»ƒ

והפנימיות, הסוד עלֿפי הענין

BÊ ‰¯ËÙ‰ ÏL ˙eÎiM‰««»∆«¿»»
ÏÏ‚a ,‡È‰ Úe·M‰ ˙L¯ÙÏ¿»»««»«ƒƒ¿«
Ôa ˙B„B‡ ¯teÒÓ ‰¯ËÙ‰aL∆««¿»»¿»∆
ÁÈË·‰ ÚLÈÏ‡L ,˙ÈneM‰««ƒ∆¡ƒ»ƒ¿ƒ«

"Ôa ˙˜·BÁ z‡" dÏ29Ì‚Â , »«¿∆∆≈¿«
ÔÎŒÈ¯Á‡Ïמת הבן ÏÚtכאשר ¿«¬≈≈»«

'eÎ Ôa‰Ï Ìei˜ ‰È‰iL30 ∆ƒ¿∆ƒ¿«≈
אותו. Ó‚e„a˙והחייה e‰ÊÂ¿∆¿¿«

,˜ÁˆÈ ˙B„B‡ ‰L¯ta ¯etq‰«ƒ«»»»ƒ¿»
Ôa ‰p‰Â" ¯NÈa C‡Ïn‰L∆««¿»ƒ≈¿ƒ≈≈

"EzL‡ ‰¯NÏ31Ú‚Ba Ì‚Â . ¿»»ƒ¿∆¿«¿≈«
‡˙È‡„k ,Ôa‰ ÏL BÓei˜Ï כפי ¿ƒ∆«≈ƒ¿ƒ»

‰L¯„na32˜eÒtשמובא  ÏÚ33 «ƒ¿»««»
‰zLÓ Ì‰¯·‡ NÚiÂ"««««¿»»ƒ¿∆

,"ÏB„b כי "גדול" נחשב שהמשתה »
בו, השתתפו הדור" ÏÎÂ"גדולי ‚BÚ¿»
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(והינּו, ּבאצּבעֹו לבּטלֹו ׁשּיכֹול ואֹומר ְְְְְְְְִֵֶֶַַָָָיצחק,

אּתה  מה הּקּב"ה: לֹו אמר קּים), ּדבר זה ֵֶֶַַַַָָָָָָָָׁשאין

האיׁש אֹותֹו ׁשל סֹופֹו אין ואדרּבה, כּו', ְְְִֵֶֶַַַָָמבּזה

קּים  ּדבר היה ׁשּלא (אֹו ּבידֹו אּלא ליּפֹול ְִֶֶַָָָָָָָֹ(עֹוג)

גֹו' לעֹולה" ׁשם "והעלהּו האמירה ,34מּצד ְְֲֲִִֵַַָָָָ

לֹו ּתעׂש "אל – הּקּיּום נעׂשה ְֲִַַַַַַַָָואחרּֿכ

הּסּפּור 35מאּומה" רק הרי עלּֿפיֿזה, אבל .( ְֲֲִִֵֶַַַָָ

היתה  ואםּֿכן לּפרׁשה, ׁשּי הּׁשּונּמית ּבן ְְִִֵֶַַַַָָָָָָאֹודֹות

(ּובפרט  זה ּבסּפּור להתחיל צריכה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָההפטרה

ויֹותר  ּפסּוקים כ"א ּבֹו ההקּדמה 36ׁשּיׁש ללא ,( ְְְְִֵֵֶַַָָֹ

עלּֿפי  א גֹו'. הּנביאים" ּבני מּנׁשי אחת ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָ"ואּׁשה

ׁשל  הּקׁשר ּגם לבאר יׁש הּנ"ל, ּבּמאמר ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהמבאר

הּפרׁשה. עם גֹו') אחת (ואּׁשה ההפטרה ְְְִִַַַַַַַָָָָָָָהתחלת

ּבהתחלת ÔÈÚ‰Âד) ּׁשּכתּוב מה ּדהּנה, ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְִֵֶֶַַַָָָ

ׁשזה  אף הוי', אליו וּירא ֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּפרׁשה

ׁשּנמֹול  ׁשּכיון ,ֿלל ּפרׁשת לסֹוף ּבהמׁש ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבא

החֹולה  את לבּקר אליו, וּירא לכן ,37אברהם, ְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

חדׁש, ענין ׁשּזהּו ׁשּמֹורה חדׁשה, ּפרׁשה זֹו ְֲֲִֵֶֶֶָָָָָָָָָהרי

אברהם  ׁשּנמֹול נאמר ֿלל ּפרׁשת ּבסֹוף ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָּכי

אּתֹו. נּמֹולּו גֹו' ּביתֹו אנׁשי וכל ּבנֹו ְְְְְִִִֵֵֵַָָויׁשמעאל

נאמר  וּירא ּבפרׁשת ואילּו ּביחד. ּכּולם ְְְְְֱִֵֶַַַַַַָָָָּדהינּו:

ענין  ׁשהּוא ּדוקא, לאברהם הוי', אליו ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָוּירא

"ועּמ אני גֹו'38"ונפלינּו ּדֿוּירא הּגילּוי והּנה, . ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָ

את  לבּקר ענינֹו ּכי ּביֹותר, נעלה ּגילּוי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָהּוא

מ"ט  ּבגימטרּיא ּד'חֹולה' ׁשהיה 39החֹולה, ּכיון , ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ

להמׁשי ׁשּיּוכלּו לּנבראים ׁשּנּתן מה ׁשּזהּו ּבינה, ׁשערי מ"ט רק אברהם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאצל

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר עצמם, וכּולן 40ּבכח ּבעֹולם, נבראּו ּבינה ׁשערי חמּׁשים ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָֹ

לּנברא  ּבׁשּיכּות אינֹו החמׁשים ׁשער ואילּו אחד, חסר - למׁשה אּלא 41נּתנּו , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

לבּקר  אליו", "וּירא וזהּו מּלמעלה. ּׁשּמקּבלים מה ׁשּזהּו אחד, ּבחינת ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָלּבֹורא,

ריּפא  מּלמעלה ׁשהּגילּוי החֹולה, ׁשּנתּבּטל 42את והינּו אברהם, ׁשל החֹולי את ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
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ב.34) כב, יב.35)שם ענינא.36)שם, סליק בלאוֿהכי שלום") ב"ותאמר להמסיימים (גם וכאן א. כג, פירש"י 37)מגילה

טז.38)עה"פ. לג, תש"ג.39)תשא אלול חי (בקונטרס תרנ"ג שע"ב חמישים ד"ה וירא. ר"פ (להאריז"ל) טעמ"צ ראה

ואילך). ער ע' תרנ"ג בסה"מ - ולאח"ז .201 ע' תש"ג לסה"ש ב.40)בהוספה כא, על 41)ר"ה לפירושו הרמב"ן פתיחת

237).42)התורה. ע' ריש חמ"א התוועדויות - מנחם (תורת ס"ב בהשיחה ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯ÓB‡Â ,˜ÁˆÈ ÏÚ ‚ÚBÏ ‚BÚ ‰È‰Â ,ÌL eÈ‰ BnÚ ÌÈÏB„b¿ƒƒ»»¿»»≈«ƒ¿»¿≈

BÏh·Ï ÏBÎiL קיומו את Ê‰ולהפסיק ÔÈ‡L ,eÈ‰Â) BÚaˆ‡a ∆»¿«¿¿∆¿»¿«¿∆≈∆
eÎ ‰f·Ó ‰z‡ ‰Ó :‰"aw‰ BÏ ¯Ó‡ ,(Ìi˜ ¯·c,‰a¯„‡Â ,' »»«»»««»»»«»¿«∆¿«¿«»

B„Èa ‡l‡ ÏBtÈÏ (‚BÚ) LÈ‡‰ B˙B‡ ÏL BÙBÒ ÔÈ‡ משה של ≈∆»ƒƒ∆»¿»
ויצחק  אברהם של lL‡מזרעם B‡)∆…

‰È‰ יצחק„vÓ Ìi˜ ¯·c »»»»«»ƒ«
‰¯ÈÓ‡‰ העקידה בפרשת »¬ƒ»

'B‚ "‰ÏBÚÏ ÌL e‰ÏÚ‰Â"34, ¿«¬≈»¿»
Ìeiw‰ ‰NÚ CkŒ¯Á‡Â של ¿««»«¬»«ƒ

– יצחק של NÚzמציאותו Ï‡"«««
"‰Óe‡Ó BÏ35.( ¿»

,‰ÊŒÈtŒÏÚ Ï·‡ הקשר הסבר לפי ¬»«ƒ∆
פרשת  השבוע, פרשת בין והשייכות

הפשט לפי וההפטרה ¯˜וירא, È¯‰¬≈«
˙ÈneM‰ Ôa ˙B„B‡ ¯etq‰«ƒ∆««ƒ
‰˙È‰ ÔkŒÌ‡Â ,‰L¯tÏ CiL«»«»»»¿ƒ≈»¿»
ÏÈÁ˙‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰¯ËÙ‰‰««¿»»¿ƒ»¿«¿ƒ
Ba LiL Ë¯Ù·e) ‰Ê ¯etÒa¿ƒ∆ƒ¿»∆≈

בלבד זה ÌÈ˜eÒtבסיפור ‡"Î¿ƒ
¯˙BÈÂ36‰Óc˜‰‰ ‡ÏÏ ,( ¿≈¿…««¿»»

Èa ÈLpÓ ˙Á‡ ‰M‡Â"¿ƒ»««ƒ¿≈¿≈
ÈtŒÏÚ C‡ .'B‚ "ÌÈ‡È·p‰«¿ƒƒ««ƒ

,Ï"p‰ ¯Ó‡na ¯‡·Ó‰ אודות «¿…»««¬»««
פי  על אלו פסוקים של הפירוש

‰Lw¯חסידות  Ìb ¯‡·Ï LÈ≈¿»≈««∆∆
‰M‡Â) ‰¯ËÙ‰‰ ˙ÏÁ˙‰ ÏL∆«¿»«««¿»»¿ƒ»

.‰L¯t‰ ÌÚ ('B‚ ˙Á‡««ƒ«»»»
‰Ó ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â („¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«
‰L¯t‰ ˙ÏÁ˙‰a ·e˙kM∆»¿«¿»««»»»
‰ÊL Û‡ ,'ÈÂ‰ ÂÈÏ‡ ‡¯iÂ«≈»≈»¬»»«∆∆

אבינו  לאברהם ה' התגלות «a‡סיפור
,EÏŒCÏ ˙L¯t ÛBÒÏ CLÓ‰a¿∆¿≈¿»»«∆¿

,Ì‰¯·‡ ÏBÓpL ÔÂÈkL כפי ∆≈»∆ƒ«¿»»
לךֿלך  בפרשת iÂ¯‡שמסופר ÔÎÏ»≈«≈»

,ÂÈÏ‡ והתגלה בא הוא ברוך הקדוש ≈»
‡˙אליו, ¯w·Ï אברהם ¿«≈∆

‰ÏBÁ‰37,המילה BÊמחמת È¯‰ «∆¬≈
וירא L„Á‰,פרשת ‰L¯t»»»¬»»

L„Á ÔÈÚ e‰fL ‰¯BnL בפני ∆»∆∆ƒ¿»»»
לךֿלך  לפרשת כהמשך רק לא עצמו,

Â Ì‰¯·‡ ÏBÓpL ¯Ó‡ EÏŒCÏ ˙L¯t ÛBÒa ÈkBa Ï‡ÚÓLÈ ƒ¿»»«∆¿∆¡«∆ƒ«¿»»¿ƒ¿»≈¿
ÌÏek :eÈ‰c .Bz‡ eÏBn 'B‚ B˙Èa ÈL‡ ÏÎÂ וגם אברהם גם ¿»«¿≈≈ƒƒ¿«¿»

נזכרים אברהם של ביתו אנשי וגם L¯Ùa˙ישמעאל eÏÈ‡Â .„ÁÈa¿««¿ƒ¿»»«
ÔÈÚ ‡e‰L ,‡˜Âc Ì‰¯·‡Ï ,'ÈÂ‰ ÂÈÏ‡ ‡¯iÂ ¯Ó‡ ‡¯iÂ«≈»∆¡««≈»≈»¬»»¿«¿»»«¿»∆ƒ¿«

eÈÏÙÂ" ונבדלנו"EnÚÂ È‡38 ¿ƒ¿ƒ¬ƒ¿«¿
של  ההבדלה לגבי בתורה שנאמר כמו

האומות. מכל ישראל עם

'B‚ '‡¯iÂ'c ÈeÏÈb‰ ,‰p‰Â¿ƒ≈«ƒ¿«≈»
ÈeÏÈb ‡e‰ אלוקי,¯˙BÈa ‰ÏÚ ƒ«¬∆¿≈

,‰ÏBÁ‰ ˙‡ ¯w·Ï BÈÚ Èkƒƒ¿»¿«≈∆«∆
'ביקור  של הפנימית והמשמעות

היא  i¯ËÓÈ‚a‡חולים' '‰ÏBÁ'c¿∆¿ƒ«¿ƒ»
Ë"Ó39Ïˆ‡ ‰È‰L ÔÂÈk ,≈»∆»»≈∆

,‰Èa È¯ÚL Ë"Ó ˜¯ Ì‰¯·‡«¿»»««¬≈ƒ»
ÌÈ‡¯·pÏ ÔzpL ‰Ó e‰fL∆∆«∆ƒ»«ƒ¿»ƒ

CÈLÓ‰Ï eÏÎeiL ולגלות ∆¿¿«¿ƒ
למטה  ÌÓˆÚ,מלמעלה ÁÎa¿…««¿»

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók40 בגמרא ¿«¬««≈«
e‡¯· ‰Èa È¯ÚL ÌÈMÓÁ¬ƒƒ«¬≈ƒ»ƒ¿¿
- ‰LÓÏ ez ÔÏeÎÂ ,ÌÏBÚa»»¿»ƒ¿¿…∆

,„Á‡ ¯ÒÁ ניתנו אדם שלבני היינו »≈∆»
בינה  שערי ÚL¯מ"ט eÏÈ‡Â¿ƒ««

˙eÎiLa BÈ‡ ÌÈLÓÁ‰«¬ƒƒ≈¿«»
‡¯·pÏ41, מהשגתו למעלה הוא כי «ƒ¿»

הנו"ן  לשער זכה לא רבנו משה ואפילו

‡l‡ לבחינת שייך הנו"ן -שער ∆»
‰Ó e‰fL ,„Á‡ ˙ÈÁa ,‡¯Ba≈¿ƒ«∆»∆∆«

‰ÏÚÓlÓ ÌÈÏa˜nM לא ואדם ∆¿«¿ƒƒ¿«¿»
עצמו. בכוח להשיג ∆¿e‰ÊÂיכול

,"ÂÈÏ‡ ‡¯iÂ" לו האלוקות שגילוי «≈»≈»
כדי היה אבינו אברהם ≈»¿w·Ï¯זכה

ÈeÏÈb‰L ,‰ÏBÁ‰ ˙‡∆«∆∆«ƒ
‡tÈ¯ ‰ÏÚÓlÓ42ÈÏBÁ‰ ˙‡ ƒ¿«¿»ƒ»∆«ƒ
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ּכיון  מ"ט), (ּבגימטרּיא חֹולה ׁשהיה ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָהענין

זה  ענין ּגם והּנה, החמׁשים. ׁשער ּגם ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָׁשּקיּבל

מּיׂשראל, אחד לכל אחריו, לבניו אברהם ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָהֹוריׁש

אבינּו ּׁשאברהם מה רק לא ּבירּוׁשה לֹו ְִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּיׁש

הּגילּוי  ּגם א ּלא ּבעבֹודתֹו, הּיגיעה עלֿידי  ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָהּׂשיג

ׁשּיֹורׁש לפי והינּו מּלמעלה, ׁשּנמׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּד"וּירא"

הּכל. ְֵַַֹמקּבל

ÌÓ‡ הּגּוף אבל הּנׁשמה, מּצד הּוא זה ּכל »¿»ְֲִֶַַַָָָָ

זה  על א כּו'. ּומסּתיר מעלים הּוא ְְֲִִֵֶַַַַהרי

הּנביאים  ּבני מּנׁשי אחת ואּׁשה ּבהפטרה: ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַַָָָנאמר

הּנׁשמה  ּכאׁשר ׁשאפילּו וגֹו', אליׁשע אל ְְֱֲֲֲִִֶֶֶַַָָָָָצעקה

ּכ ּכדי עד הּוא וההעלם הּמעלים, ּבּגּוף ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָנמצאת

"אּׁשה ׁש"עבּד היא הרי אז ּגם הּנה מת", איׁשי  ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָ

ׁשּלכן  הוי', עם (מאּוחדת) "אחת" ׁשהיא ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאחת",

הּמאמר: וכלׁשֹון ההעלם, לּה ואכּפת ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָנֹוגע

אמנם  ׁשּזהּו והינּו, מר", ּבקֹול צֹועקת ְְְְְֶֶֶֶַַַַָָָ"ּבּלילה

צֹועקת  היא הרי אףֿעלּֿפיֿכן אבל והסּתר, העלם לילה, ׁשל ּומּצב ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמעמד

נעׂשה  ׁשעלֿידיֿזה ּבּנֹותר", ּתחיי ּובני "אּת אׁשר ּפֹועלת זֹו ּוצעקה ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָכּו'.

ּוכמאמר  ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא 43יתרֹון, יקרא אסּתּלק סטראֿאחרא אתּכפיא ּכד ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ

ּכן  ה', יזּכנּו ּכן ּדוקא. החׁש מּתֹו הּוא האֹור ׁשּיתרֹון ּכיון עלמין, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּבכּוּלהּו

אמן. ְִֵָָיהיֿרצֹון,
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(סה"מ 43) בתחלתו תש"י לגני באתי ד"ה ג). (סה, פ"ב יאמרו כן על ד"ה חוקת פ' שם פקודי. ר"פ לקו"ת פכ"ז. תניא ראה

.(111 ע' ה'שי"ת
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ÏaÈwL ÔÂÈk ,(Ë"Ó"'ה אליו "וירא של זה גילוי ידי ÚL¯על Ìb ≈»∆ƒ≈«««
.ÌÈLÓÁ‰«¬ƒƒ
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È„ÈŒÏÚ ‚ÈO‰ eÈ·‡ Ì‰¯·‡M∆«¿»»»ƒƒƒ«¿≈
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CLÓpL "‡¯iÂ"c ÈeÏÈb‰«ƒ¿«≈»∆ƒ¿«
,‰ÏÚÓlÓ אברהם הוריש אותו גם ƒ¿«¿»

מישראל  ואחד אחד ÈÙÏלכל eÈ‰Â¿«¿¿ƒ
Ïk‰ Ïa˜Ó L¯BiL שהיה מה כל ∆≈¿«≈«…

מזה. חלק רק ולא למוריש,

„vÓ ‡e‰ ‰Ê Ïk ÌÓ‡»¿»»∆ƒ«
‰ÓLp‰ את בירושה מקבלת שאכן «¿»»

שהיו  הנעלים העניינים לאברהם כל

‰e‡אבינו, È¯‰ Ûeb‰ Ï·‡¬»«¬≈
'eÎ ¯ÈzÒÓe ÌÈÏÚÓ ומונע «¿ƒ«¿ƒ

ולפעול. להתגלות האלוקי »‡Cמהאור
:‰¯ËÙ‰a ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚ«∆∆¡«««¿»»
Èa ÈLpÓ ˙Á‡ ‰M‡Â¿ƒ»««ƒ¿≈¿≈
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ÌÈÏÚn‰ Ûeba ˙‡ˆÓ ומסתיר ƒ¿≈«««¿ƒ
האלוקי, האור ‰e‡על ÌÏÚ‰‰Â¿«∆¿≈

ÈLÈ‡ Ec·Ú"L Ck È„k „Ú«¿≈»∆«¿¿ƒƒ
"˙Ó לא הנשמה של נראים והכוחות ≈

כלל, נרגשים ‡Êולא Ìb ‰p‰ƒ≈«»
וההסתר  ההעלם ‰È‡למרות È¯‰¬≈ƒ

‰ÈÂ',הנשמה  ÌÚ (˙„Áe‡Ó) "˙Á‡" ‡È‰L ,"˙Á‡ ‰M‡"ƒ»««∆ƒ««¿∆∆ƒ¬»»
ÌÏÚ‰‰ dÏ ˙tÎ‡Â Ú‚B ÔÎlL הוא עצמו שעדיין וזה הוכחה ∆»≈≈«¿ƒ¿«»«∆¿≈

באלוקות, ÏB˜aמאוחדת ˙˜ÚBˆ ‰ÏÈla" :¯Ó‡n‰ ÔBLÏÎÂ¿ƒ¿««¬»««¿»∆∆¿
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,¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰ מעלים שהגוף ∆¿≈¿∆¿≈
כאמור, הנשמה, על «¬‡·Ïומסתיר
‡È‰ È¯‰ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ הנשמה ««ƒ≈¬≈ƒ

'eÎ ˙˜ÚBˆ מאלוקות הריחוק כי ∆∆
כאמור. לה, ואכפת לה נוגע

z‡" ¯L‡ ˙ÏÚBt BÊ ‰˜Úˆe¿»»∆∆¬∆«¿
ŒÏÚL ,"¯˙Bpa ÈÈÁz CÈ·e»«ƒƒ¿ƒ«»∆«
,ÔB¯˙È ‰NÚ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«¬∆ƒ¿
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,ÔÈÓÏÚ הצד) הסטראֿאחרא כאשר »¿ƒ
נכפה  הקדושה) צד שאינו האחור,

הקדוש  של כבודו עולה ברוך ונכנע,

העולמות  בכל ÔB¯˙iLהוא ÔÂÈk≈»∆ƒ¿
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ּכיון  מ"ט), (ּבגימטרּיא חֹולה ׁשהיה ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָהענין

זה  ענין ּגם והּנה, החמׁשים. ׁשער ּגם ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָׁשּקיּבל

מּיׂשראל, אחד לכל אחריו, לבניו אברהם ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָהֹוריׁש

אבינּו ּׁשאברהם מה רק לא ּבירּוׁשה לֹו ְִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּיׁש

הּגילּוי  ּגם א ּלא ּבעבֹודתֹו, הּיגיעה עלֿידי  ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָהּׂשיג

ׁשּיֹורׁש לפי והינּו מּלמעלה, ׁשּנמׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּד"וּירא"

הּכל. ְֵַַֹמקּבל

ÌÓ‡ הּגּוף אבל הּנׁשמה, מּצד הּוא זה ּכל »¿»ְֲִֶַַַָָָָ

זה  על א כּו'. ּומסּתיר מעלים הּוא ְְֲִִֵֶַַַַהרי

הּנביאים  ּבני מּנׁשי אחת ואּׁשה ּבהפטרה: ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַַָָָנאמר

הּנׁשמה  ּכאׁשר ׁשאפילּו וגֹו', אליׁשע אל ְְֱֲֲֲִִֶֶֶַַָָָָָצעקה

ּכ ּכדי עד הּוא וההעלם הּמעלים, ּבּגּוף ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָנמצאת

"אּׁשה ׁש"עבּד היא הרי אז ּגם הּנה מת", איׁשי  ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָ

ׁשּלכן  הוי', עם (מאּוחדת) "אחת" ׁשהיא ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאחת",

הּמאמר: וכלׁשֹון ההעלם, לּה ואכּפת ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָנֹוגע

אמנם  ׁשּזהּו והינּו, מר", ּבקֹול צֹועקת ְְְְְֶֶֶֶַַַַָָָ"ּבּלילה

צֹועקת  היא הרי אףֿעלּֿפיֿכן אבל והסּתר, העלם לילה, ׁשל ּומּצב ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמעמד

נעׂשה  ׁשעלֿידיֿזה ּבּנֹותר", ּתחיי ּובני "אּת אׁשר ּפֹועלת זֹו ּוצעקה ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָכּו'.

ּוכמאמר  ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא 43יתרֹון, יקרא אסּתּלק סטראֿאחרא אתּכפיא ּכד ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ

ּכן  ה', יזּכנּו ּכן ּדוקא. החׁש מּתֹו הּוא האֹור ׁשּיתרֹון ּכיון עלמין, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּבכּוּלהּו

אמן. ְִֵָָיהיֿרצֹון,
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(סה"מ 43) בתחלתו תש"י לגני באתי ד"ה ג). (סה, פ"ב יאמרו כן על ד"ה חוקת פ' שם פקודי. ר"פ לקו"ת פכ"ז. תניא ראה
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ÏaÈwL ÔÂÈk ,(Ë"Ó"'ה אליו "וירא של זה גילוי ידי ÚL¯על Ìb ≈»∆ƒ≈«««
.ÌÈLÓÁ‰«¬ƒƒ

‰Ê ÔÈÚ Ìb ,‰p‰Â ביותר נעלה שהוא ÂÈ·Ïאף Ì‰¯·‡ LÈ¯B‰ ¿ƒ≈«ƒ¿»∆ƒ«¿»»¿»»
,Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎÏ ,ÂÈ¯Á‡«¬»¿»∆»ƒƒ¿»≈
‰Ó ˜¯ ‡Ï ‰Le¯Èa BÏ LiL∆≈ƒ»…««
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B˙„B·Úa ‰ÚÈ‚i‰,עצמו בכוח «¿ƒ»«¬»
השערים, מ"ט Ìbהיינו ‡l‡∆»«

CLÓpL "‡¯iÂ"c ÈeÏÈb‰«ƒ¿«≈»∆ƒ¿«
,‰ÏÚÓlÓ אברהם הוריש אותו גם ƒ¿«¿»

מישראל  ואחד אחד ÈÙÏלכל eÈ‰Â¿«¿¿ƒ
Ïk‰ Ïa˜Ó L¯BiL שהיה מה כל ∆≈¿«≈«…

מזה. חלק רק ולא למוריש,

„vÓ ‡e‰ ‰Ê Ïk ÌÓ‡»¿»»∆ƒ«
‰ÓLp‰ את בירושה מקבלת שאכן «¿»»

שהיו  הנעלים העניינים לאברהם כל

‰e‡אבינו, È¯‰ Ûeb‰ Ï·‡¬»«¬≈
'eÎ ¯ÈzÒÓe ÌÈÏÚÓ ומונע «¿ƒ«¿ƒ

ולפעול. להתגלות האלוקי »‡Cמהאור
:‰¯ËÙ‰a ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚ«∆∆¡«««¿»»
Èa ÈLpÓ ˙Á‡ ‰M‡Â¿ƒ»««ƒ¿≈¿≈
ÚLÈÏ‡ Ï‡ ‰˜Úˆ ÌÈ‡È·p‰«¿ƒƒ»¬»∆¡ƒ»
‰ÓLp‰ ¯L‡k eÏÈÙ‡L ,'B‚Â¿∆¬ƒ«¬∆«¿»»

ÌÈÏÚn‰ Ûeba ˙‡ˆÓ ומסתיר ƒ¿≈«««¿ƒ
האלוקי, האור ‰e‡על ÌÏÚ‰‰Â¿«∆¿≈

ÈLÈ‡ Ec·Ú"L Ck È„k „Ú«¿≈»∆«¿¿ƒƒ
"˙Ó לא הנשמה של נראים והכוחות ≈

כלל, נרגשים ‡Êולא Ìb ‰p‰ƒ≈«»
וההסתר  ההעלם ‰È‡למרות È¯‰¬≈ƒ

‰ÈÂ',הנשמה  ÌÚ (˙„Áe‡Ó) "˙Á‡" ‡È‰L ,"˙Á‡ ‰M‡"ƒ»««∆ƒ««¿∆∆ƒ¬»»
ÌÏÚ‰‰ dÏ ˙tÎ‡Â Ú‚B ÔÎlL הוא עצמו שעדיין וזה הוכחה ∆»≈≈«¿ƒ¿«»«∆¿≈

באלוקות, ÏB˜aמאוחדת ˙˜ÚBˆ ‰ÏÈla" :¯Ó‡n‰ ÔBLÏÎÂ¿ƒ¿««¬»««¿»∆∆¿
ÌÓ‡ e‰fL ,eÈ‰Â ,"¯Ó‰ÏÈÏ ÏL ·vÓe „ÓÚÓ,אור כשאין «¿«¿∆∆»¿»«¬»«»∆«¿»

,¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰ מעלים שהגוף ∆¿≈¿∆¿≈
כאמור, הנשמה, על «¬‡·Ïומסתיר
‡È‰ È¯‰ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ הנשמה ««ƒ≈¬≈ƒ

'eÎ ˙˜ÚBˆ מאלוקות הריחוק כי ∆∆
כאמור. לה, ואכפת לה נוגע

z‡" ¯L‡ ˙ÏÚBt BÊ ‰˜Úˆe¿»»∆∆¬∆«¿
ŒÏÚL ,"¯˙Bpa ÈÈÁz CÈ·e»«ƒƒ¿ƒ«»∆«
,ÔB¯˙È ‰NÚ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«¬∆ƒ¿
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג מ"ח, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום עש"ק אסחה"ס.

ויהי רצון שבהכנסנו לשנה החדשה יבשר טוב בתוכנו באופן דמוסיף והולך, וכהודעת חז"ל 

מצוה גוררת מצוה...

ז"ע נתקבל מכתב זוג' תי'. ומתוך מנוחת הנפש - תמלא הוראת הרופאים מומחים ע"ד הטפול 

)ניתוח( הרפואי, ויהא לרפוקו"ש. וחדש כסלו הרי, בכלל, מוצלח יותר מאשר החדש שלפניו ושלאחריו.


