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ב"ה.

פתח דבר

לקראת ש"ק פרשת כי תשא הבעל"ט, הננו מוציאים לאור בזה מאמר ד"ה “בזוהר 

ת"ח בשעתא דעתיקא בעא לאתתקנא כולא תקס"ה" מאת כ"ק אדמו"ר הזקן.

המאמר נדפס כאן בפעם הראשונה, ונמצא לע"ע רק בכתב-יד מעתיק מספר 67*.

בשולי הגליון הוספנו מראי מקומות וציונים.

המאמר נערך על ידי הרה"ת ר' אלכסנדר זיסקינד שי' פיקארסקי.

מערכת “אוצר החסידים"
פורים, ה'תשפ"א

ברוקלין, נ. י.

——————

*( תכריך כת"י זה נתקבל לספריית אגודת חסידי חב"ד ע"י השליח הרה"ח ר' ארי'ה שי' 

קאלטמאנן, לע"נ אביו ר' יוסף בנימין ע"ה בן ר' מנשה הי"ד.





ה

אמונים  שער שעשועי המלך בתחילתו. שומר 

ובמ"מ  פ"ד  היחוה"א  שער  סי"ד.  שני  ויכוח 

הגהות והע"ק לשם. ולהעיר משו"ת חכם צבי 

סי"ח. ובשם הע"ח — מאמרי אדה"א קונטרסים 

וש"נ.  תקפג.  ע'  תרמ"א  סה"מ  וש"נ.  ה.  ע' 

סה"מ תרל"ט ח"א ע' קעז ואילך.

תרומה  זהר  ראה  דיקנא:  תיקוני  4( י"ג 

ספדצ"נ פ"ת קעז, א. אד"ר נשא קלא, א. 

הימין:  אל  ארי'  פני  מבחי'  מיכאל  5( מחנה 

ראה זהר במדבר קיח, ב.

6( פני ארי' אל הימין: יחזקאל א, י.

1( בזוהר פ' האזינו )דר"ץ ע"א( ת"ח בשעתא 

הנחת  האמצעי.  אדמו"ר  כ"ק  הנחת  דעתיקא: 

נדפסה  הזקן  אדמו"ר  כ"ק  בן  משה  הר'  אחיו 

ושם  א,  ע'  ח"א  תקס"ה  אדה"ז  במאמרי 

דעתיקא  בשעתא  תאנא  באדרז"ק  מתחיל: 

קדישא כו' בעא לאתקנא כולא.

ממאמרי  נעתקה  המאמר  שבריש  הכותרת 

אדה"ז הנ""ל.

דכר  אתקלו   . . בשעתא  ת"ח   . . 2( בזוהר 

ונוק': ראה גם במאמרי אדה"ז שם.

המלך  עמק  ראה  להטיב:  הטוב  3( שמטבע 

בעזרה"י שבת פ' נח תקס"ה לפ"ק.

כולא אתקין בזוהר  ע"א( ת"ח בשעתא דעתיקא1 בעא לאתתקנא  )דר"ץ  פ' האזינו 

כו' עד חכמ'  והאי חכמ'  כו'  ונוק'  ונוק', באתר דאתכלילו דכר  כעין דכר 

הנה  ע"ש.  המאמר  סוף  ועד  כו'  ונוק'2  דכר  אתקלו  מתקלו  בחד  אם  בינה  אב 

אא"ס  דמעצמו'  ידוע  דהנה  כו'.  ונוק'  דדכר  התיקון  ענין  פי'  להבין  יש  תחלה 

כו',  כלל  לו  ערוך  ואין  הפשיטות  בתכלית  פשוט  להיותו  מאומה  נאצל  הי'  לא 

עד"מ  הלבושים  בחי'  והן  התיקונים  בחי'  ע"י  התגלותו  להיות  הוצרך  כן  ולהיות 

להלביש  ולבושים  העלמות  כמה  ע"י  כמ"כ  עצמותו.  את  שמעלימים  האדם  לבושי 

לירד  האור  שיוכל  מה  דהיינו  תיקון  בחי'  הנק'  וזהו  אא"ס  עצמו'  את  ולהעלים 

משפיע  איננו  ואם  להטיב3  הטוב  שמטבע  לפי  ותועלתו  תיקונו  שזהו  ולהשפיע 

יחסר לו מהשלמות כו' וד"ל. 

דיקנא4 והנה  תיקוני  י"ג  כמו  תקוני'  בשם  וההעלמות  הלבושים  נק'  כלל  דרך 

רבבות  לכמה  יתחלקו  ואמנם  כו'.  שערות  בחי'  ע"י  ונעלמים  שמתלבשים 

לבוש  אלי'  מיוחד  בפ"ע  ושפע  שפע  לכל  דהיינו  מספר,  אין  עד  רבות  מדריגות 

כשצריכה  דאצי'  חכמ'  אור  לשפע  כמו  כו'.  א"ס  אור  בעצמו'  בתחלה  והעלם 

תיקון  בבחי'  המאציל  בעצמו'  בתחלה  הי'  המאציל  מעצמות  לירד  השפעתה 

להאציל  כ"כ  מתצמצם  הי'  לא  זאת  ובלתי  העצמו'  להעלים  וההעלם  הלבוש 

לבוש  יש  לכאו"א  פרטיהם  פרטי  בכל  הנאצלים  י"ס  בכל  אלי'  וכדומה  להחכ', 

ועד"ז מאצי' לבריאה בכל פרטי עולמות  וד"ל.  כו'  ותיקון בשרשו המאציל העליון 

בדרך  האצי'  להעלים  לבוש  בחי'  בתחלה  הי'  הנה  ממש,  ליש  מאין  הנבראים 

התהוות  לצרכי  העלם  אחר  בהעלם  מדריגות  רבבות  לכמה  נתחלק  ואח"כ  כלל 

הימין6  אל5  ארי'  פני  מבחי'  מיכאל  מחנה  כמו  כו'.  שונים  נבראים  פרטי'  כמה 
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כו'  שור9  מפני8  גבריאל  ומחנה  דאצי'  חסד7  כלי  בבחי'  והעלם  בלבוש  שרשם 

לכמה  יובן  ומזה  כו'.  דאצי'  גבור'10  בכלי  בשרשם  והעלם  לבוש  בחי'  להם  יש 

השפל  בעולם  שגם  עד  כידוע,  מי'11  וי'  מי'  שכלולים  שבחו"ב  המדריגות  פרטי 

לה  שיש  השמים  לרקיע  כמו  בפ"ע,  בשרשו  והעלם  לבוש  לו  יש  נברא  כל  הזה 

לכל  וכן  בפ"ע,  בתחלה  והעלם  לבוש  לה  יש  גם  דאצי',  במל'  בפ"ע  מיוחד  שרש 

כל  ונמצא  וד"ל.  כו'  אליו  מיוחד  בשרשו  לבוש  יש לו  דעשי'  מדצח"מ  ודבר  דבר 

קיום כלל בלתי בחי' התיקוני'  אין להם  כו'  והנבראים  פרטי התהוות של הנאצלים 

והלבושים שבעצמות המאציל בדרך כלל ובדרך פרט כנ"ל. 

כו', והנה  דעתי"ק  בשעתא  ואמר  כלל  בדרך  תחלה  לדבר  התחיל  זה  במאמר 

ביושר  הולך  אא"ס  מעצמו'  והחוט12  הקו  כו'  עתיקא  בחי'  דעד  כידוע  פי' 

כמ"ש  כו'  חח"ן13  הימין  הקו  קווין,  לב'  יתחלק  ואילך  ומעתיקא  בלבד  א'  קו  בבחי' 

הוא  בעתיק  שיש  שבמאציל  התחתונה  שמבחי'  והיינו  האריז"ל.  וכתבי  בפרד"ס14 

השמאל  הקו  בחי'  ובג"ה  מימין  החח"ן  מקו15  ומקור  וראש  שרש  להיות  המתחלק 

בעצמו'  וקשור  אחוז  עדיין  שהוא  עתיקא  פנימיו'  בבחי'  אבל  כו',  משמאל13 

למעלה  שהוא  מאחר  כלל  קווין  ב'  התחלקות  לבחי'  עדיין  נחלק  לא  המאציל 

מלהיות ראש ומקור כו' וכמ"ש במ"א וד"ל. 

בהיות והנה  התיקון  יקרא  לפעמים  אופנים,  בכמה  יתפרש  התיקונים  ענין  כללות 

שאז  מהיפוכו  יוכלל  א'  בשכל  וגבורות  חסדים  מדות  בב'  ההתכללות  בחי' 

לירד  האור  שיוכל  כדי  והתועלת  התיקון  בבחי'  ביניהם  הממוצע  להיות  יוכל 

כאשר  התיקון  עיקר  יקרא  ולפעמים  קבלה.  וספרי  בזוהר  בכ"מ  כמ"ש  ולהשפיע 

7( מחנה מיכאל . . כלי חסד: ראה זהר ויחי 

רלה, ב. סה"מ תרל"ח ע' קטז. וש"נ.

זהר  ראה  שור:  מפני  גבריאל  8( ומחנה 

בהעלותך קנד, ב, א.

9( מפני שור: יחזקאל א, י. 

ראה  גבור':  בכלי   . . גבריאל  10( ומחנה 

זהר ויחי רלה, ב. סה"מ תרל"ח ע' קטז. וש"נ.

בהכת"י.  ברורה  איננה  זו  תיבה  11( מי': 

ראה לקמן הערה 35.

12( הקו והחוט: קו — ראה ע"ח דרוש עגו"י 

שער  ע"ח  ראה   — חוט  ועוד.  ב.  ענף  ש"א, 

סדר אצי' ש"ג, פ"א. לקו"ת ישעי' מד, ו. מ"ח 

העולמות  כללות  מסכת  רפ"ב.  עתיק  מסכת 

בריבוי  הובא  וחוט(  )קו  וביחד  ועוד.  רפ"ב. 

המשך  גם  ראה  וכו'.  ולקו"ת  בתו"א  מקומות 

תרס"ו ע' מד.

משמאל:   . . ובג"ה   . . 13( הקו הימין חח"ן 

ראה זהר רע"מ בהעלותך קנג, ב. פרדס שער 

עיגולים  דרוש  ע"ח  פ"א.  ש"ו,  עמידתן  סדר 

תקס"ה  אדה"ז  במאמרי  ב.  ענף  ש"א  ויושר 

כאן: לשלשה קוין.

סה"מ  ראה   — בכ"מ  כ"ה  14( בפרד"ס 

תרל"ח ע' קט הערה 293.

ל-  פנוי  מקום  בהכת"י  15( ומקור  מקו: 

ערך 2 תיבות.
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סה"מ  פ"ב.  ח"א,  ש"ג  פ"ט.  ח"ג,  ש"ב  שערים 

מלוקט ח"א ע' קכב קכב ]ובהוצאה החדשה — 

כרך ד' ע' קסג[ הערה 38. מאמרי אדה"ז כאן. 

ראה גם מאמרי אדה"ז ענינים ח"ב ע' רה.

בתכלית   . . החו"ג   . . 22( דפנימיו' הכת"ר 

היחוד: ראה בסמוך הערה 25. 

23( אנכי ולא יהי' לך בדבור א': יתרו כ, ב. 

וברש"י.  א  כד,  מכות  ראה  ו-ז.  ה,  ואתחנן  ג. 

ילקוט  פל"ג.  ח"ב  מו"נ  כב.  טו,  שלח  רש"י 

אדה"ז  שו"ע  רסו(.  )רמז  יג  ב,  ירמי'  שמעוני 

תקס"ג  אדה"ז  מאמרי  ס"ח.  סתצ"ד,  חאו"ח 

ואילך. שם על ענינים  ע' תש  ע' תרצו.  ח"ב  

ח"ב ע' תפא ואילך. 

24( כנ"ל: כ"ה בהכת"י. ואולי קאי על ריש 

פסקא זו.

חסדים   . . התחלקות הקוין   . . 25( למעלה 

קכט,  נשא  אד"ר  זהר  ראה  רחמים:  וכולו 

הארת  שער  פ"ב.  שי"ב,  עתיק  שער  ע"ח  א. 

ואילך.  א  קיד,  וירא  תו"ח  פ"ז.  המוחין של"ב, 

א'קעט.  ע'  פינחס   .1234 ע'  ג  כרך  נח  אוה"ת 

תו"מ — סה"מ תשל"ג ע' קב.

אדה"ז  מאמרי  גם  ראה  ועלול:  16( עילה 

ברכה  לקו"ת  הפלסופים.  בלשון  כאן:  תקס"ה 

צה, ב: הנזכר בספרים. שם שה"ש א, ב: כמ"ש 

מו"נ  ה"ו.  פ"ב,  יסוה"ת  הל'  רמב"ם  בספרים. 

ח"ב, פכ"ב.      

מ"ה    . . 17( עילה ועלול ובלשון המקובלים 

ע'  תקע"ב  כאן.  אדה"ז  מאמרי  גם  ראה  וב"ן: 

קמט.

א  ד,  בהקדמה  זהר  ראה  מ"ה:  18( שם 

נ"ך  אדה"א  במאמרי  הנסמן  שם.  אמת  ובדרך 

ע' עא.

ופע"ח  בע"ח  כמ"פ  מובא  וב"ן:   . . 19( שם 

וכו'. ראה גם ז"ח רות )מהדורת מרגליות( פד, 

ריש  ל,  תרמ"ד(  )פרעמישלא  הפליאה  ס'  ב. 

ע"ב )הב'(. שושן סודות מ, ב. מא, ע"ב.

אדם:  שמם  קרא  אז  בראם  ונקבה  20( זכר 

ע"פ בראשית ה, ב.

בהתכללות:   . . מ"ה וב"ן   . . 21( שבעתיקא 

שער  פ"ב.  שכ"ח,  העיבורים  שער  ע"ח  ראה 

)שער  ד.  דרוש  ב.  דרוש  של"ט,  ומ"ד  מ"ן 

מבוא  כתר(.   — פ"ב  ש"ח,  נקודות  דרושי 

וב"ן19  מ"ה18  שם  הוא  המקובלים17  ובלשון  ועלול16  עילה  הנק'  ומקבל  משפיע 

והכל  כו'.  אדם20  שמם  קרא  אז  בראם  ונקבה  זכר  כמ"ש  ויתייחדו  יחדיו  יתחברו 

לבוש  בחי'  בלתי  לירד  האור  יוכל  לא  המשפיע  שמעצמות  לפי  הוא  א'  ענין 

להגלות  האור  יוכל  במדריגה  הנמוך  המקבל  מן  כי  תחלה  המקבל  בכלי  והעלם 

ונוק',  דכר  כעין  אתקין  לאתתקנא  כדבעא  וזהו  וד"ל.  כו'  יותר  המדרגה  בירידות 

כלולים  אלא  ומופרדים  מחולקים  בלתי  וב"ן  מ"ה  עדיין  שבעתיקא  לפי  כעין  ופי' 

מגדר  שלמעלה  המאציל  עצמות  מהארת  בו  יש  שעדיין  לפי  כידוע,  בהתכללות21 

דפנימיו'  ידוע  ג"כ  דחו"ג  ההתכללות  תיקון  כפי'  או  כו'.  לגמרי  וההמשכה  השפע 

ולא  אנכי  המאמר  כענין  היחוד22  בתכלית  כלולים  שבו  החו"ג  בחי'  עדיין  הכת"ר 

בבחי' החיצוניו' דכת"ר העליון  רק  כי  במ"א  כנ"ל24 כמ"ש  כו'  א'23  בדבור  לך  יהי' 

הוא המתחלק לב' קוין ממש כנ"ל וד"ל. 

עד ועכ"ז  כו'  דאתכללו  באתרא  באמרו  הזה  המאמר  דברי  פרטות  יתפרשו שאר 

ראשית  והבינה  הימין  בקו  הגלוי  ראשית  שהחכ'  כידוע  כו',  חכמ'  האי 

ממש  חו"ג  בהתחלקות  או  ממש  ונוק'  דכר  בבחי'  הן  וכבר  השמאל,  בקו  הגלוי 

רק  הוא  הרי  א'  קו  אלא  שאיננה  הקוין  התחלקות  מבחי'  למעלה  משא"כ  כנ"ל, 

חסדים וכולו רחמים25 כו' כמ"ש בזוהר וספרי הקבלה בכמה מקומות וד"ל.
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מתקלא27 )שם26(  פי'  להבין  והנה  כו',  אתקלו  מתקלא  בחד  אם  בינה  אב  חכמה 

בסבא  ובפרט  דוכתי'  וכמה  בזוהר  הנז'  תקלא28  פי'  להבין  יש  תחלה  זה, 

הרפואה  את  במשקל  ישקל  כאשר  המובהק  הרופא  עד"מ  הנה  ע"ש.  דמשפטים29 

וכדומה,  חמימות  בשביל  לחולה  הנתונה  זו  רפואה  סם  גרא"ן  וכך  כך  משקל  יקח 

שניהם  ובאמצעות  שמקררת  המנגדה  רפואה  סם  יקח  גרא"ן  וכך  כך  ומשקל 

המשקל  יכוון  לא  אם  אבל  הרפואה.  ותועלת  תיקון  דוקא  יהי'  יחד  כשיתערבו 

ביותר  יתחמם  או  ביותר  החולה  יתקרר  מהפכו  הוא  זולתו  על  קצת  במנגד  ויוסיף 

והעיקר  מאד.  במאד  הפכיי'  בב'  המשקל  לכוין  צריך  ע"כ  כו',  התועלת  ויפסיד 

וכמה  איך  מאד  ויכווין  במשקל  שיתננו  המנגד  הרפואה  לסם  יתן  כאשר  הוא 

בהצטרכות  המכיר  הרפואה  וחכמות  שכל  עפ"י  להחולה  הצורך  כפי  דהיינו  מנגד, 

הרפואה לחולי כזו כו'. 

אדם וכדומה  של  שמזונות  רואים  שאנו  בהיות  למעלה  הנמשל  יובן  לכ"ז 

חיי  לפעמים  או  האחרת.  בשנה  וכך  וכך  זו  בשנה  וכך  כך  לו  קצובים 

יעשיר  זה  שאיש  מה  לזה  כדומה  בעניות,  תענוגים  חיי  ולפעמים  בעושר  צער 

יתחכם  זה  חכמה  מהמשכת  וכן  ממנו,  יותר  הרבה  וזולתו  וכך  כך  קצוב  סך  עד 

רואים  אנו  לזה  וכדומה  כלל.  יתעלה  ולא  ביותר  יתחכם  וזה  מאד  ויתעלה  קצת 

כאו"א  על  פרטיות  מהשגחה  ממש  וקצבה  במדה  העוה"ז  מחיי  דבר  כל  שנמדד 

משלה30  בכל  שמלכותו  מאחר  למעלה  זו  מדידה  כח  נמשך  מהיכן  להבין  ויש  כו'. 

כו'.  רבים  בשינויים  ולא  א'  בהשוואה  לכולם  המדה32  הי'  שפלים31,  רוח  להחיות 

המאזניים  כדוגמת  האצי'  בעולם  למעלה  הנ"ל  תיקלא  בחי'  דיש  הוא  הענין  אך 

מאצי'  הנמשך  האלקי  אור  השפע  וקצבה  במדה  בה  ונמדד  בה  ששוקלים  הגשמיי' 

לפעמים  הנ"ל[,  תיקלא  מבחי'  לו33  מודדי"ן  מוד"ד  שאד"ם  במד"ה  ]והיינו  לבריאה 

המדה  בגדלות  דאצי'  החסד  האור  יומדד  לפעמים  דהיינו  מעט.  ולפעמים  הרבה 

ולפעמים  כו'.  דנבראים  החסדים  יתגברו  אז  ע"כ  המדה,  במיעוט  הגבורות  ואור 

כמ"ש  כו'  ענבים34  בכורי  ימי  והימים  כענין  המדה  בתוס'  הגבורה  שמדות  בהיפוך 

26( שם: זהר שבריש המאמר.

בספרא  זהר  ראה  מתקלא:  פי'  27( להבין 

מאמרי  גם  ראה  ב.  קעו,  תרומה  דצניעותא 

אדה"ז כאן ע' ב. ע' רד. כתובים ח"א מהדורת 

תשס"ו ע' ט ואילך.

28( תקלא: לקמן הובא גם תיקלא. טיקלא.

בסבא   . . בכמה[  ]אוצ"ל:  וכמה  29( בזוהר 

דמשפטים: אולי הכוונה שם קיג, א ואילך.

30( שמלכותו בכל משלה: תהלים קג, יט.

31( להחיות רוח שפלים: ישעי' נז, טו.

32( המדה: אוצ"ל: צ"ל המדה.

לו:  מודדי"ן  מוד"ד  שאד"ם  33( במד"ה 

סוטה ח, ב במשנה.

יג,  שלח  ענבים:  בכורי  ימי  34( והימים 

שם.  מלך  ובמקדש  ב  קנח,  זהר שלח  ראה  כ. 

אוה"ת   — סע"ב  נו,  )ברכות  א  קמד,  תרומה 

שם.  החמה  ובאור  ואילך(  קמח  ע'  ישעי' 

ד.  טז,  שע"ת  קנט.  ע'  תקס"ד  אדה"ז  מאמרי 

אוה"ת   .58 ובהערה  ד  רכ,  מקץ  תו"ח  ב.  יח, 

שלח ע' תסו. שה"ש ח"ב ע' תקה. 
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מה"ג   . . דקרדוניתא  דבוצינא  40( ה"ג 

שבעתיקא: ראה מבו"ש ש"ג ח"ב, פ"ו. מאו"א 

וזו"ן  או"א  הולדת  שער  ע"ח  יב.  אות  בערכו 

שט"ז, פ"ז. מאמרי אדה"ז תקס"ה ח"א ע' קנב.

הנק'  דיו"כ  בנעילה  שבעתיקא  41( מה"ג 

פ"ה.  שכ"ז,  יוהכ"פ  שער  פע"ח  ראה  חותם: 

ואילך.  תרמח  ע'  ח"ב  תקס"ה  אדה"ז  מאמרי 

סידור  נו"ש.   — א'יט  ע'  נו"א.   — א'יד  ע'  שם 

שער יוה"כ רמט, ג. רנ, ד — מהדורת אותיות 

מאמרי  ע"ב.  ריש  שסז,  א.  שסה,  מרובעות 

אדה"א דברים ח"ג ע' א'קה. וש"נ.  

פרנסה:  בספר  וחתמנו  אומרי'  42( שאנו 

נעילה–  בתפלת  מלכינו  אבינו  בנוסח  חרוז 

ושם: חתמנו. 

35(  כל ספירה כלולה מי' וי' מי': ראה ע"ח 

שער פרקי הצלם שכ"ד, פ"א.

ראה  תיקלא:  ענין  אינו  הנ"ל  36( מתקל"א 

גם מאמרי אדה"ז תקס"ה כאן פיסקא והנה כ"ז 

נק'. כתובים ח"א מהדורת תשס"ו ע' ט.

ה"ג דבוצינא דקרדוניתא:   . . 37( קו המדה 

פיסקא  כאן  תקס"ה  אדה"ז  מאמרי  גם  ראה 

חו"ב בחד מתקלא. 

38( ה"ג דבוצינא דקרדוניתא: ראה גם שער 

שמות  אדה"א  מאמרי  ספ"ד.  והאמונה  היחוד 

ח"א ע' קל ואילך. 

זהר  ראה  דקרדוניתא:  39( דבוצינא 

הערה  לעיל  שם.  ובמפרשים  א  טו,  בראשית 

.37

כמו  ההנהגה  עיקר  תלוי  ובזה  כו'  מי'35  וי'  מי'  כלולה  ספירה  כל  והנה  בזוהר. 

בהיפוך,  או  כו'  שבגבורה  מחסד  שכלולה  גם  בתגבורת  שבחסד  גבורה  בחי'  אם 

והמדידה  המשקל  שבאופן  מפני  שונות  מדריגות  רבבות  רבוי  בזה  להיות  ויוכל 

אין  עד  מדריגות  רבבות  ברבוי  רבים  אופנים  בכמה  להיות  יוכל  תהי'  וכמה  איך 

מידי  בעולמות  ההנהגה  שינוי  מדריגות  רבבות  רבוי  מסתעפים  ומזה  כו'.  מספר 

וכלים  אורות  שנמדדו  המדידה  באופן  תלוי  הכל  כי  כו'  ושעה  ויום  וחודש  שנה 

דאצי' ע"י בחי' תיקלא הנ"ל וד"ל.

פעול ואמנם  לשון  הוא  מתקלא  כי  הנ"ל,  תיקלא36  ענין  אינו  הנ"ל  מתקל"א  פי' 

עד"מ  הוא  הנ"ל  ותיקלא  המדות.  פעולת  שיפעל  דהיינו  כו'  מאכל  כמו 

הי'  שכבר  במאזנים  נותנו  ואח"כ  בתחלה  המדה  את  המודד  הנ"ל  הרופא  האיש 

יטעה  שלא  המשקל  לכוין  כדי  אך  שירצה,  כמה  ברצונו  איש  אצל  המשקל  מדוד 

שהוא  כל  אפי'  וגרעון  תוס'  בלתי  כרצונו  משקלם  שיכוונו  במאזנים  שוקלו  הוא 

מכמו שעלה ברצונו ושכלו כו'. 

הפשוט כמו"כ  ברצונו  עלה  כאשר  ב"ה  אא"ס  שמעצמיו'  למעלה  למשכיל  יובן 

וכך  כך  ספי'  בכל  שיהיו  וכלים  אורות  בנאצלים  המדידה  אופן  להיות  כו' 

שהוא  מתקלא,  הנק'  הוא  בגדלות  וכך  כך  בקטנות  וכך  כך  בגלוי,  וכך  כך  בהעלם 

שכלו  עפ"י  לקרר  וכך  כך  לחמם  וכך  כך  המשקל  שמכוין  הנ"ל  הרופא  עד"מ 

בשם  ג"כ  הנק'  והוא  וד"ל.  כו'  המשקל  לכוין  במאזנים  שוקלו  ואח"כ  כו'  ורצונו 

והוא  במ"א.  כמ"ש  דקרדוניתא39  דבוצינא38  ה"ג37  מבחי'  והוא  כידוע  המדה  קו 

חותם41  הנק'  דיו"כ  בנעילה  שבעתיקא40  מה"ג  שמקבלת  דנוק'  ה"ג  בחי'  ענין  ג"כ 

לאדם  שמודדי'  המזונות  כי  פי'  פרנסה42  בספר  וחתמנו  אומרי'  שאנו  וזהו  כידוע. 
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כבר  בה  שנמדד  הנ"ל  תיקלא  בחי'  הוא  הפרנסה  בספר  כבר  נכתב  ויוה"כ  בר"ה 

לבריא'  מאצי'  המשכות  יסתעפו  ועפי"ז  דאצי',  וכלים  אורות   בי"ס  השפע  אופן 

למה  קשיא  גופא  היא  אמנם  כנ"ל.  ממש  וקצבה  במדה  גשמיי'  ומזוני  בחיי  כנ"ל 

ברצונו  דכך עלה  הוא  התירוץ  אחר,  באופן  ולא  הנ"ל  טיקלא28  בחי'  וכך  כך  נמדד 

מתקלא  הנק'  והוא  כנ"ל,  וכך  כך  המשקל  אופן  שיהי'  אא"ס  עצמות  של  הפשוט 

בכדי  והטוב  החסד  באופן  החותם  שיהי'  שמבקשים  וזהו  הנ"ל.  החות"ם  בחי'  והוא 

שיושפל בספר פרנסה הוא התיקלא ממילא לטוב כו' וד"ל. ולכך בחי' החותם הזה 

והרי  כו'  מדידה  כל  המודד  המקור  הוא  כי  להיות  דוקא  ה"ג  דבחי'  הוא  שבעתיק 

פדת  בן  לר"א  מ"ש  יובן  ]ובזה  וד"ל  כו'  דנבראים  ממש  גבול  לבחי'  באה  סופה 

בעית דאתהפכא לעלמא43 כו' הוא בחי' התיקלא הנ"ל וד"ל[.

זה ומ"ש44  מכוין  דמשקלו  הוא  הענין  כו',  יתקלו  מתקלא  בחד  ובינה  חכמ' 

כו'.  שהוא  כל  אפי'  כלל,  זולתו  על  מהא'  וגרעון  תוס'  בלתי  זה  כמו 

בשרש  גם  דחו"ב  החו"ג  משקל  שיהי'  ברצונו  עלה  המאציל  דבעצמיו'  הוא  והטעם 

השמאל  בקו  וזה  הימין  בקו  זה  זל"ז  מנגדים  היותו  מפני  מכוון  במשקל  שרשם 

לחמימות  הרפואה  כמו  למשקל  עד"מ  היפכו  עם  מכוון  במשקל  והמנגדי'  כנ"ל. 

דחח"ן  החסדי'  בחי'  כמ"כ  כו'.  ממש  מכוון  במשקל  נכונה  במזג  שצ"ל  וקרירות 

א"ס  אור  עצמות  חכמ'  ע"פ  מכוון  במשקל  המאציל  בעצמו'  גם  נמדדו  בג"ה  עם 

דשרש  הימין  קו  בחי'  היינו  כי  לאבהן,  אב  חכמ'  ומ"ש44  וד"ל.  המדידה  בעל  ב"ה 

כו',  ומ"ש44 בסוף המאמר שלימותא דכולא אשתכח  כו'.  כל החסדי' מאבא45 כידוע 

זו  במדידה  באופני'  כוונתו  שנשלמה  המדידה  בעל  דאוא"ס  מעצמי'  ההארה  היינו 

כמשל רפואה הנ"ל וד"ל.

 �

זהר  ראה  מאבא:  החסדי'  כל  45( דשרש 

קעה,  תרומה  א.  צד,  לך  סע"א.  רסב,  ואתחנן 

ב. במדבר קיח, ב. מאמרי אדה"א דברים ח"א 

 29 ובהערה  ב  קכד,  שעה"י  וש"נ.  רלז.  ס"ע 

בשם הע"ח. 

43( לר"א בן פדת בעית דאתהפכא לעלמא: 

אדה"ז  מאמרי  גם  ראה  א.  כה,  תענית  ראה 

ג. מאמרי אדה"א  על פרשיות התורה ח"א ע' 

עט"ר  ב.  א.  כ,  שע"ת  ואילך.  סז  ע'  בראשית 

ע' 8.

44( ומ"ש: זהר שבריש המאמר.



בן יכבד אב ואם

'

לעילוי נשמת אבינו
אוד מוצל מאש

ר' יוסף בנימין קאלטמאנן ז"ל
ב"ר מנשה הי"ד

נולד ביום שביעי של פסח תרפ"ח בק"ק פרעשבורג
נפטר ביום ח"י אדר ב' תשע"ו

העמיד דורות לשם ולתפארת עוסקים בתורה ובמצות
ובשליחות כ"ק אדמו"ר זי"ע

ולזכות אמנו – יבלח"ט – מרת שולמית חנה תחי'

'

נדפס על ידי ולזכות בניהם ובתם
מרת רות פעסיל ובעלה הרה"ת מרדכי שמערלינג ומשפחתם
הרה"ת מנשה נתנאל וזוגתו מרת דינה יהודית ומשפחתם
הרה"ת אריה וזוגתו מרת אסתר נחמה דינה ומשפחתם

למשפחת קאלטמאנן
שיחיו לאריכות ימים ושנים טובות

'

זכות כ"ק אדמו"ר הזקן תגן עליהם ועל משפחותיהם
לברכה והצלחה בכל עניניהם בגו"ר

בטוב הנראה והנגלה






