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ב"ה.

פתח דבר

לקראת ש"פ שופטים, ו' אלול, הבעל"ט, הננו מוציאים לאור מאמר ד"ה ”זוהר חיי 

שרה ת"ח באורייתא כמה רזין עילאין סתימין אית בה" תקס"ה מאת כ"ק אדמו"ר הזקן.

המאמר — הנחת כ"ק אדמו"ר האמצעי — 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"
עש"ק פ' שופטים, 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

תער"ב ח"א ע' תיח ואילך. ד"ה העושה סוכתו 

תחת האילן תש"כ )סה"מ תש"כ(. לקוטי שיחות 

תרומה כרך כא ע' 163 ובהערה 47.

ראה  . . המושל בכל:  7( מט"ט הוא אליעזר 

ח"ש כד, ב. זהר מדרש הנעלם ח"ש קכו, ב.

פ'  זח"ג  וע'  היציר':  בעולם   . . 8( מט"ט 

פנחס דף רי"ז ]אוצ"ל: רטו[ סוף ע"א )ביאוה"ז 

אבי"ע  שער  פרדס  גם  ראה  תרמט(.  ע'  כאן 

שט"ז, פ"ד. רמ"ז לרע"מ פינחס שם. ע"ח שער 

משפטים  סבא  זהר"ק  פ"ז.  שמ"ז,  אבי"ע  סדר 

צד, ב )נד, ב(. מגלה עמוקות אופן כז. אופן ק. 

קלח,  נשואין  ברכת  סידור,  ג.  עג,  יתרו  תו"א 

ב — מהדורת אותיות מרובעות רז, ג. ביאוה"ז 

בראשית ג, סע"א ואילך. וישב כד, ג. ולהצ"צ 

קל. מאמרי אדה"ז  ע'  כ"א  ע' תרכג.  כ"ב  שם 

תקס"ה ח"ב ע' תרצה. תקס"ט ע' קפ. תו"ח בא 

צח, ריש ע"ב ובהערה 85.

9( להחיות רוח שפלים: ישעי' נז, טו. 

רפ"ח  שער  ע"ח  ראה  ניצוצין:  10( דרפ"ח 

שי"ח, פ"ב. לקו"ש וישב כרך טו ע' 524. מאמרי 

אדה"א דברים ח"ד ע' א'קעד. וש"נ.

שבת  ראה  וזורע:  חורש  מלאכות  11( ל"ט 

עג, א.

ת"ח  ע"א[  קלב  ]דף  שרה  חיי  1( זוהר 

באורייתא: הנחת כ"ק אדמו"ר האמצעי. 

הנחת אחיו הר' משה בן כ"ק אדמו"ר הזקן 

רד- ע'  מארז"ל  על  אדה"ז  במאמרי  נדפסה 

תקס"ה  אדה"ז  במאמרי  בעז"ה  )ותודפס  רי 

ובתוס'  בשינויים  וחלקה  חדשה(  מהדורא 

הגהות וכו', בביאוה"ז להצ"צ ח"ש כרך ב' ע' 

תרמט ואילך ושם הפתיחה: פתח ואמר גל עיני 

ואביטה נפלאות — בכותרת: זח"א ס"פ חיי שרה 

קלז  ע'  תרנ"ט  סה"מ  גם  וראה  ע"א.  דקל"ב 

ואילך. פר"ת ע' קכא ואילך.

ד"ה  בשם  בכ"מ  הצ"צ  מזכיר  זה  מאמר 

”והנה רבקה יוצאת" ומהם: תו"א שמות מט, ג: 

וכמ"ש במ"א בפי' הזהר בפ' חיי שרה ע"פ והנה 

רבקה יוצאת כו'. לקו"ת שה"ש מג, א: ועמ"ש 

במ"א ע"פ והנה רבקה יוצאת. ועוד. 

2( זוהר . . ת"ח באורייתא כמה רזין עילאין: 

ראה שם בשינויים.

3( גל עיני: תהלים קיט, יח.  

4( והנה רבקה יוצאת: ח"ש כד, טו.

5( דפתח ר"א בפסוק גל עיני: = ר' אלעזר. 

ראה זהר שם קלא, ב. קלב, א.

6( עמוק עמוק הוא מי ימצאנו: ע"פ קהלת ז, 

כד. ראה גם סה"מ תרס"ג ח"ב ע' רמד. המשך 

אית זוהר  סתימין  עילאין2  רזין  כמה  באורייתא1  ת"ח  ע"א[  קלב  ]דף  שרה  חיי 
מבעי'  באה  יוצאת4,  רבקה  והנה  ת"ח  כו'.  עיני3  גל  דוד  שפתח  עד  כו',  בה 
להפליא  יש  באמת  והנה  כו'.  הוו  דחייבין  מתא  דבני  מכללא  לה  אפיק  וקוב"ה  לי', 
דאורייתא.  בשבחא  בהפלגת  לספר  כו'  עיני5  גל  בפסוק  ר"א  דפתח  זה  במאמר 
עמוק  כאלו  ההפלגה  בעוצם  הראשונים  דבריו  וסתר  פשוטים,  בדברים  וסיים 
יוצאת  זה דרבקה  וכו'. אך הענין הוא דבא להורות במאמר  ימצאנו6  מי  עמוק הוא 
א'  ענין  לזה  להקדים  ויש  תחלה.  שהפליג  דאורייתא  רזין  עומק  אמיתיות  על  כו', 
ביתו  זקן  הנק'  אברהם  עבד  אליעזר  הוא  מט"ט  דבחי'  ידוע  אשר  והוא  בתחלה 
ונעלמים  מתלבשין  כשהן  דאצי'  עילאין  יומין  בחי'  הוא  הנה  כו'.  בכל7  המושל  כו' 
המדות  שבחי'  להיות  כו',  דחול  יומין  אז  ונק'  החול  ימי  בכל  היציר'8  בעולם 
עבודה  בבחי'  שפלים9  רוח  להחיות  המדריגות  בירידות  שם  המה  דאצי'  עליונות 
ומלאכה. והיינו לברר בירורי' דרפ"ח ניצוצין10 כו', כידוע שזהו ענין ל"ט מלאכות 

חורש וזורע11 כו', והיינו עבדו זקן ביתו כו'. 
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בכל והנה  ומעריב שתיקנו האבות12, הרי  היום, שחרית מנחה  דבג' תפילות  ידוע 
המעלות,  רום  עד  לזה  וכדומה  דזו"נ  עליונים  היחודים  בחי'  זמן  תפלה 
כו',  דוקא  יצחק13  שתיקן  המנחה  תפלת  בזמן  הוא  והזיווג  היחוד  עיקר  אמנם 
בתחלה  הקדמה  עפ"י  יובן  והטעם  כו'.  דוקא  המנחה14  בתפלת  שנענה  אליהו  כמו 
היחוד  ענין  דעיקר  ידוע  דהנה  למעלה.  והזיווג  היחוד  בחי'  ענין  שרש  להבין 
כו'.  למעלה  מלמטה  העולה  הוא  המ"ן  ובחי'  המ"ד15,  עם  המ"ן  התחברות  הוא 
בע"ג  להיות  דאצי'  האלקי  והשפע  האור  להיות  שיוכל  בכדי  הנה  הדבר,  וביאור 
מוכרח  כידוע,  הנברא16  עם  בורא  בין  כלל  ערוך  שאין  מאחר  ליש  מאין  ותכלית 
בהיפך,  וכן  כו'.  המדריגות  ירידות  ועוצם  האצי'  בעצמות  גדול  צמצום  ע"י  להיות 
בגופא  לאשתאבא  האלקות  בבחי'  להיות  ויוכלל  כשיתעלה  הנברא  העלאת  ענין 
ותגבורת  כו'  כלי הנברא  ע"י תגבורת הפשטות צמצום  להיות  כו' מוכרח  דמלכא17 
ואין  כו'.  כלל  ביניהם  ערוך  שאין  מאחר  כו'  והסתלקות  העליות  בחי'  בעוצם  כחו 
כמשל השלהבת  כו',  אש  רשפי  הגבורות  בחי'  ע"י  כ"א  עליות  ההתגברות של  זאת 
בחי'  ע"י  וכמ"כ  כו',  מעלה  למעלה  הגבה  יוליכנו  החזק  הרוח  של  התגברות  שע"י 
תחת  שמאלי  כמ"ש  העליון,  שמאל  מבחי'  מלמעלה,  שנמשכת  התשוקה  אש  רשפי 
ולאשתאב  ולדבוק  לכלול  שיוכל  הנברא  את  ומגביה  המעלה  הוא  כו',  לראשי18 

בבחי' האצי' ממש אע"פ שאין ערוך ביניהם כו' וד"ל. 

בחי' וכן  הוא  הנבראים  העולמות  כל  מקור  דכללות  ידוע  הנה  כלל,  בדרך  עד"ז 
והיא המעלה מ"ן, דהיינו מקור  כידוע,  מל' דאצי'19, הנק' בארה של20 מרים21 
בבחי'  המ"ן  ונכללת  כו'.  דכורא22  לקבל  מיין  ואשדי  העולמות,  כל  של  החיות 

12( דבג' תפילות . . שתיקנו האבות: ברכות 

כו, ב.

13( תפלת המנחה שתיקן יצחק: ברכות שם. 

זהר נח עב, סע"א. שמות כא, ב. ולהעיר מס' 

תרל"א  בסה"מ  הובא  אברהם  מערכת  יוחסין 

ח"א ע' מה בשולי היריעה.

ברכות  המנחה:  בתפלת  שנענה  14( אליהו 

ו, ב.

15( המ"ן עם המ"ד: זהר בראשית יז, סע"ב. 

מאמרי  ומ"ן  מ"ד  בענין  גם  ראה  רע"א.  יח, 

אדה"ז תקס"ג ח"א ע' קפג ואילך. 

הנברא:  עם  בורא  בין  כלל  ערוך  16( שאין 

ראה גם פלח הרמון מאמרים לחודש תשרי ע' 

ו כמבואר בביאור דכי תצא.

17( לאשתאבא בגופא דמלכא: זהר ויחי ריז, 

ב. ראה גם מאמרי אדה"א ויקרא ח"א ע' מה. 

וש"נ. סה"מ תר"ם ח"א ע' צז. וש"נ.

בסמוך.  וכ"ה  לראשי:  תחת  18( שמאלי 

מאמרי  גם  ראה  שמאלו.  ושם:  ו.  ב,  שה"ש 

אדה"ז תקס"ה ח"א ע' נד ואילך.

מל'   . . הנבראים  העולמות  כל  19( מקור 

דאצי': ראה לקו"ת נצבים נ, ג. 

ראה  מרים:  של  בארה  הנק'  דאצי'  20( מל' 

פרדס שער עה"כ שכ"ג, פ"ב מערכת באר הוא 

המלכות. ע"ח שער הארת המוחין של"ב, פ"ו: 

הבאר הי' בזכות מרים כי מרים היא רחל נוקבא 

דז"א. 

21( בארה של מרים: שבת לה, א. 

נח  זהר  ראה  22( ואשדי מיין לקבל דכורא: 

ו, ב. מאמרי אדה"ז אתהלך  ס, ב. ביאוה"ז נח 

לאזניא ע' קצה. וראה גם זהר ויצא קנג, ב. 
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ענין אליעזר. סה"מ פר"ת ע' קכא.

. . נשמת בנימין: ראה ע"ח שער  28( דנוק' 

עקודים ש"ו, פ"ח. שער מ"ן ומ"ד של"ט, דרוש 

ח. רמ"ז להקדמת הזהר ו, א בשם שער הנבואה 

פ"ג — שער היחודים קארעץ תקמ"ג פ"ג )ראה 

לזהר  מלך  מקדש  תשל"ט(.  טבת  כ"ד  שיחת 

ויצא קנג, ב.

ב.  קנג,  ויצא  זהר  ראה  הצדיק:  29( בנימין 

שם השמטות סכ"ה רנט, א.

. . בן אוני: ראה וישלח לה, יח.  30( בנימין 

לק"ת וישלח ד"ה סוד בנימין. 

23( וימינו תחבקני: המשך הכתוב שמאלו — 

שה"ש ב, ו.

תולדות  זהר  ראה  לה:  חיבוק  24( ואברהם 

קלו, א.

25( שכל דבר שנתרחק . . תענוג גדול: ראה 

לג"פ  בלקו"ת  מהר"ש  אדמו"ר  כ"ק  הגהת  גם 

מח, א — אוה"ת בראשית כרך ו ע' 2116. סה"מ 

תרכ"ח ע' קמג. ע' קעז-קעח. תרכ"ט ע' קיא. 

ע'  ח"ב  תר"ם  תרלו-תרלז.  ס"ע  ח"ב  תרל"ז 

תקצה.

26( במיין: אוצ"ל: במ"ן.

27( המ"ן דנוק' עצמה: ראה לקו"ת ח"ש ד"ה 

מ"ד  הנק'  דדכורא  והשפע  האור  בירידות המדריגות מתצמצם  ואח"כ  האצי' ממש, 
בבחי'  תחלה  לראשי18  תחת  שמאלי  וזהו  כו'.  ומבררה  במ"ן  ומתלבש  ויורד  דז"א 
הגבורות  בחי'  ע"י  אלא  המשפיע  לגבי  המקבל  של  ההעלאה  שאין  מ"נ,  העלאת 
שהוא  תחבקני23,  וימינו  ואח"כ  כנ"ל,  המקבל  את  להעלות  שביכולתו  השמאל  דקו 
היחוד  ומזה  כו'.  לה24  חיבוק  ואברהם  וכאמרו  יחד,  להתחברם  תחבקני  המ"ד, 
יתפלל  כאשר  כמו  בנבראים,  למטה  חדשה  והמשכה  שפע  ונולד  נמשך  שלהם 
זה  אין  הנה  וכדומה,  העני  שיתעשר  או  שיחי'  למות  הנוטה  החולי  על  האדם 
ואז  כנ"ל,  יחדיו  ומ"ד  מ"ן  בהתחברות  היחוד  נעשה  שאז  בתפלה,  מס"נ  ע"י  אלא 
וכנ"ל,  העני  להעשיר  או  המת  להחיות  כמו  לגמרי  או"ח  שפע  להיות  יוכל  דוקא 
דאצי',  העליון  וזיווג  היחוד  ע"י  כו'  וחיי'  במזוני'  המזלות  שפע  שישתנה  מפני 
גמור  שינוי  להיות  צריך  כאשר  ודוקא  וכו'.  המאציל  עצמות  מן  או"ח  שבא  בהיות 
לפי  והזיווג  היחוד  בחי'  ע"י  אלא  זה  שאין  כנ"ל  לגמרי,  חדשה  בריאה  בהתהוות 
שמולידים או"ח בפ"מ כו', משא"כ להוסיף ולחזק את הישנות כו' אינו צריך ליחוד 

וזיווג כלל כמשי"ת במ"א וד"ל.

שנפלו והנה  ניצוצין  דרפ"ח  מבירורי  הוא  מ"נ  העלאת  ענין  דעיקר  ידוע 
שנתרחק  דבר  שכל  לפי  כו',  דנוק'  במ"ן  ונכללים  ונתעלים  כו'  בשבירה 
כבר  שנפלו  בנשמות  כמ"כ  גדול25.  תענוג  יש  ומתקרב  ועולה  כשבא  ונפל, 
ה"ז  כו'  דאצי'  דנוק'  המ"ן  בבחי'  העליונה  בקדושה  ונכללים  ועולים  בקליפות 
ב'  דנוק'  במיין26  יש  ואמנם  כו'.  המ"ן  להעלות  ועוז  כח  ומוסיפים  גדול  תענוג 
דנוק'  המ"ן  בחי'  דהיינו  והזיווג,  היחוד  נעשה  ממש  שמהם  מ"ן  בחי'  הא'  מדרי', 
והרי  ממש,  לאחדי'  והי'  דדכורא  המ"ד  עם  ומתדבקת  המתחברת  שהיא  עצמה27 
הגבוהות  הנשמות  הן  והן  כו'.  תוכה  בתוך  המ"ד  לקבל  כלי  כמו  נעשה  המ"ן 
אוני30  בן  שנק'  הצדיק29  בנימין28  נשמת  כמו  והוא  בעצם,  דנוק'  מ"ן  שנק'  מאד 
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והב'  וד"ל.  בזוהר  כמ"ש  כו'  חי33  איש32  בן  יהוידע  בן  בניהו31  נשמת  וכן  כידוע, 
כו'.  אתכם35  השבעתי  כמ"ש  ירושלים34  בנות  בשם  שנק'  דצדיקים,  הנשמות  שאר 
מעלים  דהנשמות  כידוע  פי',  כו'.  בנות36  רבות  כמ"ש  ירושלים,  בנות  שנק'  והטעם 
מ"ן  בין  יש  גדול  שהפרש  נמצא  וא"כ  כו',  מ"ן37  מעלה  ורחל  כו'  רחל  אל  מ"ן 
ממ"ן  בזה  המשל  ידוע  כי  להיות  אלי'.  שמעלים  דנשמות  מ"ן  בין  עצמה  דרחל 
הא',  בזה.  יש  בירורים  ב'  והיינו  בה,  המ"ן  יתהווה  המאכל  שמחמת  למטה  דנוק' 
המובחר  בחי'  המ"ן  העלאת  והב',  מ"ן.  בחי'  המאכל  מן  שנתהווה  הראשון  בירור 
נעשה  הנשמות  דשאר  ניצוצין  רפ"ח  מבירורי  עד"מ,  כמ"כ  כו'.  מ"ד  לגבי  שבו 
והחיבור  היחוד  עיקר  ואמנם  כו',  הבית39  עקרת  רחל38  הנק'  דאצי'  במל'  המ"ן 
נשמת  כמו  הגבוהות  נשמות  בחי'  והוא  בהם,  הנבחר  במ"ן  כ"א  מהם  אינו  במ"ד 
אבל  כנ"ל.  והזיווג  היחוד  נעשה  ממש  שבהן  כו'  בניהו  ונשמת  הצדיק  בנימין 
במציאות  ישנם  המה  וגם  ג"כ,  מ"ן  מעלין  שהן  הגם  ירושלים,  בנות  הנק'  הנשמות 
רק  אינם  אבל  כנ"ל,  ביחוד  כח  שמוסיפים  להיות  עוזרים  ג"כ  והמה  היחוד,  בשעת 
אבל  כו'.  הנטפל  כדבר  רק  נחשבו  היחוד  מעצם  לא  כי  נחשבים,  הנטפל  כדבר 
הגבוהות  הנשמות  שהן  כו',  דרחל  עצמה  המ"ן  בחי'  אלא  אינם  בהיחוד  העיקר 
וד"ל.  כולנה40  על  עלית  את  אבל  כו',  ביחוד  כח  להוסיף  חיל  עשו  בנות  בהיות 
בנות  בחי'  נשמות  ושאר  המבררי',  המה  בעצם  דנוק'  שהמ"ן  יובן  בזאת  גם  והנה 
המ"ן  עם  להתחבר  בבואו  שהמ"ד  ידוע  להיות  כו',  המתבררים  המה  ירושלים, 
במ"א  וכמ"ש  כו',  תקפאני41  וכגבינה  וכמ"ש  שעה,  באותו  במ"ן  מברר  הוא  הנה 

הקודש  רוח  שער  ראה  בניהו:  31( נשמת 

)למהר"ש וויטאל( תיקון כ — נד, ב. שם הקדמה 

ויאמר  א — עד, ב. שער הפסוקים ח"ש עה"פ 

בא ברך ה'. רמ"ז שבהערה 28. לקו"ת ח"ש ד"ה 

עמה"מ  בסופו.  שמואל  לקו"ת  אליעזר.  ענין 

שער או"א פמ"א עז, ב. פמ"ב עז, ד.

32( בניהו בן יהוידע בן איש חי: ראה הקדמת 

ב. אור  וירא קה,  א.  א. תולדות קלו,  ו,  הזהר 

החמה במקומות הנ"ל.

שמואל-ב  חי:  איש  בן  יהוידע  בן  33( בניהו 

כג, כ ]ושם: ובניהו[. 

ירושלים:  בנות   . . דצדיקים  34( הנשמות 

שה"ש א, ה. זהר ויחי רמב, א.

35( השבעתי אתכם: שה"ש ה, ח. כ"ה בזהר 

שם.

36( רבות בנות: משלי לא, כט.

מעלה  ורחל   . . מ"ן  מעלים  37( דהנשמות 

מ"ן: ראה גם אוה"ת שלח ע' תרטו.

38( במל' דאצי' הנק' רחל: ראה זהר פינחס 

רמד, א. פרדס שער ערכי הכנויים שכ"ג, פ"כ 

מערכת רחל. ע"ח שער תיקון הנוקבא של"ד, 

פ"א. שער לאה ורחל של"ח פ"ב. מאו"א מערכת 

רחל אות טז וראה ביאיר נתיב שם בסופו.

ב.  פע"א,  ב"ר  ראה  הבית:  עקרת  39( רחל 

פע"ג, ב. זהר ויצא קנד, א. קנז, ב. רש"י ויגש 

מו, יט. רות ד, יא.

כולנה:  על  עלית  את   . . חיל  עשו  40( בנות 

המשך הכתוב רבות בנות. ושם: ואת.

ושם:  י.  י,  איוב  תקפאני:  41( וכגבינה 

גם מאמרי אדה"ז תקס"ד ס"ע  תקפיאני. ראה 

פו ואילך. ביאורי הזהר נח ו, ג. מאמרי אדה"א 

ויקרא ח"א ע' ל וע' שנו. במדבר ח"ב ע' תקיב. 

נ"ך ע' רמא. שה"א פא, ב. לקו"ת חוקת סג, ד. 

ויקרא ד, א. אוה"ת שמות ע' יג. 
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סז, ב. מאמר שני המאורות לרי"א האמלער ע, 

ב: בכתבים . . ב"ן דעתיק.

תיקוני  י"ג   . . מדה"ר  י"ג   . . ביתו  45( זקן 

דיקנא . . כלולי' בו: ראה גם מאמרי אדה"ז על 

מארז"ל כאן ע' רי בחצאי עיגול.

46( י"ג מדה"ר שנק' י"ג תיקוני דיקנא: ראה 

זהר אד"ר נשא קלא, א. תרומה )ספדצ"נ פ"ת( 

קעז, א. ע"ח שער א"א שי"ג, פ"ט.

47( נער הייתי גם זקנתי: תהלים לז, כה. 

48( שרו של עולם אמרו: ראה יבמות טז, ב 

ובתוס' שם. 

49( זמן צאת השואבות היינו לעת ערב: ח"ש 

כד, יא.

42( עליהם: אוצ"ל: אליהם.

43( אין מיתוק הדין אלא בשרשו: ראה פע"ח 

א  קנא,  ויצא  זהר  פ"א.  שכ"ו,  השופר  שער 

תניא  ד"ה השתא לא תצטריכנא.  ובמק"מ שם 

עם מ"מ הגהות והע"ק לפל"א. מאמרי אדה"א 

דברים ח"ב ע' תרטו. וש"נ. קונטרסים ע' שמו. 

תו"ח וירא קח, ב. וישלח קצז, א.

שער  סידור  ראה  ב"ן:  שם  הוא  44( רבקה 

נפ"א צב, א — מהדורת אותיות מרובעות קמד, 

פרשיות  על  אדה"ז  מאמרי  ז"ל.  בכהאר"י  א: 

ע'  ה.  ע'  13. תקס"ט  ע'  התורה ח"א, הוספות 

פא: בע"ח . . וכן יצחק ורבקה. תו"ח ח"ש קלז, 

ד: בלק"ת. קלט, א: בס' הקבלה. תו"א תולדות 

יח, א. לק"ת ברכה צו, סע"ה. פלח הרמון ח"ש 

נעשי'  במ"ד  ונכללו  הגבוהות  הנשמות  שנתחברו  מיד  וא"כ  כו'.  המחבץ  עד"מ 
את  ולהעלות  לברר  בכחם  אח"כ  שיש  עד  עצמו  המ"ד  כח  בבחי'  מבוררים 
בנות  של  הבירור  סיבת  עיקר  וכל  כו'.  עליהם42  מ"ן  המעלים  הנמוכות  הנשמות 
הן  מהמ"ד  מתברר  שהמ"ן  שעה  באותה  שבעצם  הבירור  בכח  רק  בא  לא  ירושלים 

וד"ל. היחוד  ג"כ בשעת  בירור שלהם  בחי'  ומקבלי'  באין 

מ"נ ואחר  העלאת  כי  להיות  דוקא,  המנחה  דבתפלת  הטעם  יובן  זו  הקדמה 
ובבחי'  כנ"ל,  בשבירה  שנפלו  שבנוגה  הקשות  הגבורות  מבחי'  הוא  עיקרה 
אין  כי  ולהיות  כידוע.  דדכורא  דמ"ד  בחסדים  הגבורות  נמתקים  והזיווג  היחוד 
בתחלה  חוצבו  מקור  שמשם  הגבורות  בבחי'  דוקא,  בשרשו43  אלא  הדין  מיתוק 
העלאות  מבחי'  הוא  זמן  עיקר  אז  דוקא  יצחק  דבחי'  המנחה  בתפילת  ע"כ  כנ"ל, 
דוקא  המנחה14  בתפלת  אלא  נענה  לא  אליהו  ולכך  כו'.  בשרשן  להמתיק  הגבורות 
כנ"ל  דוקא  אש  דרשפי  הגבורות  מבחי'  אלא  אינה  ההעלאה  שעיקר  ומטעם  כו', 

וד"ל.

רבקה וזהו  והנה  לדבר  כלה  טרם  הוא  ויהי  ע"פ  הנ"ל  המאמר  דברי  ביאור 
עבד  ואליעזר  כו',  ב"ן44  שם  הוא  רבקה  דבחי'  ידוע  בהיות  כו',  יוצאת4 
ביתו45  זקן  ונק'  כנ"ל,  המושל7  ביתו  זקן  הנק'  דיצי'8  מט"ט  בחי'  הוא  אברהם 
ג"כ,  בו45  כלולי'  כידוע,  דיקנא46  תיקוני  י"ג  שנק'  מדה"ר,  י"ג  המשכות  שכל  לפי 
המקבלים  התעוררות  סיבות  להיות  מדה"ר  די"ג  הגדולים  ר"ר  מעורר  הוא  שבהם 
של  שרו  זקנתי47  גם  הייתי  נער  וכמ"ש  ביתו,  זקן  שנק'  וזהו  כו'.  מ"נ  להעלות 
היינו לעת ערב49 דתפלת המנחה  זמן צאת השואבות  והנה  וד"ל.  כו'  עולם אמרו48 
המ"ן  בחי'  הוא  רבקה  ובחי'  וכנ"ל,  שואבות  ונק'  מ"ן  הנשמות  מעלין  שאז  דוקא 
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במאמרי אדה"ז על מארז"ל כאן ע' רי הפסוק 

בחצאי עיגול.

59( וכדה על שכמה: ח"ש כד, טו.

60( וכדה על שכמה פי' כ"ד ספרי דאורייתא: 

ראה ת"ז בהקדמה יד, א. תכ"א מג, א. מו, ב. 

א.  פ,  וארא  תו"ח  ד.  יז,  תולדות  תו"א  א.  מז, 

נת'  כאן:  מארז"ל  על  אדה"ז  במאמרי  וש"נ. 

בל"ת — להאריז"ל על הפסוק.

61( כ"ד ספרי דאורייתא: ראה שמו"ר פכ"ד, 

ילקוט  טז.  תנחומא תשא  יא.  פ"ד,  ה. שהש"ר 

אד"ז  זהר  שצא(.  )רמז  יח  לא,  תשא  שמעוני 

האזינו רצג, ב. ת"ז בהקדמה יד, א. תכ"א מג, 

א. מו, ב. מז, א. תקונא שתיתאה קמה, א. 

62( שכמה . . בחי' האחוריי': ראה תו"א ויחי 

קב, ב ואילך. קג, ג ואילך.

50( ותרד העינה . . דאתכלילת . . בה"א: שם 

כד, טז. ראה זהר ח"ש קלב, א.

51( דסליקו לה מייא: זהר ח"ש שם.

פ"ג,  ע"ז  ירושלמי  ראה  הארץ:  52( כדור 

ה"א. תוד"ה ככדור ע"ז מא, א. תו"ח בשלח רמ, 

א. וש"נ.

53( בנות אנשי העיר: ח"ש כד, יג.

54( יוצאות לשאוב: ח"ש שם.

55( יוצאות באה מבעי' לי': זהר ח"ש קלב, א. 

הובא בריש המאמר.

56( דהוו טמירין כל היום: ראה זהר שם.

לא  תיבת  אולי  שאובות:  רק  נק'  57( לא 

מיותר. או: לא נק', רק שואבות.

ראה  שכמה:  על  וכדה  העינה  58( ותרד 

מרים  של  בבארה  דאתכלילת  כו',  העינה50  ותרד  בה  כתיב  ולכך  בנוק'  שבעצם 
כו'  ובניהו  בנימין  כמו  הגבוהות  שנשמות  כנ"ל  ממש,  לאחדים  והיתה  עינה  הנק' 
ותרד  וזהו  כידוע,  מרים  של  בארה  הנק'  דנוק'  במ"ן  ומתאחדים  נכללים  המה 

העינה בה"א50 כו' וד"ל.

מעיין ויובן  של  בגופו  הנובעים  שהמים  הארץ,  מחלל  הנובע  מעיין  עד"מ  זה 
לה  דסליקו  והיינו  למעלה,  מלמטה  ועוז  כח  ברוב  הנביעה  בתגבורת  בא 
דוקא  אש  רשפי  שע"י  מטעם  כנ"ל  דוקא  בתגבורת  התכללות  בבחי'  כו'  מייא51 
כנ"ל, משא"כ הנביעה שלמטה כשעדיין המים בעובי כדור הארץ52  יוכל להתעלות 
ונתאחדה  שנכללה  מפני  עינה  של  בגופה  שנכללה  היא  רבקה  ובחי'  כו'.  מלמטה 
בנות  שאר  משא"כ  כו'.  בהם  נעשה  הזיווג  שעיקר  כנ"ל  והיינו  היחוד,  בתכלית 
מ"ן  מעלים  הן  שגם  הגם  הנ"ל,  ירושלים  בנות  בחי'  שהן  כו',  העיר53  אנשי 
לא  אבל  כו',  לשאוב54  יוצאות  נקראות  ולכך  כנ"ל,  העליון  היחוד  בשעת  ונמצאים 
מהם נעשה עיקר היחוד העליון כנ"ל, אלא שהם מקבלים בחי' הבירור שלהם ג"כ 

באותה שעה מהמ"ן דנוק' כו' וד"ל. 

פי', וזהו  כו'.  דלהון  מכללא  שיצא  אלא  לי'55ֿ,  מבעי'  באה  יוצאות,  רבקה  והנה 
בלבוש  היום56  כל  טמירין  דהוו  כו'  ניצוצין  דרפ"ח  הבירורים  בחי'  שהוא 
יוצאות  המנחה  דתפילות  ערב  ולעת  כנ"ל,  נוגה  דקליפות  החיצוני'  של  שק 
לא  ירושלים  בנות  אך  כנ"ל.  השואבות  צאת  ועת  זמן  אז  כי  כנ"ל  מ"נ  בהעלאות 
שמקבלת  אחר  באחרונה  רק  שלהם  הבירור  מקבלים  אינם  כי  שאובות57  רק  נק' 
פי',  שכמה,  על59  וכדה58  העינה50  ותרד  וזהו  וכנ"ל.  כו'  ממ"ד  שלה  הבירור  רבקה 
העולמות  בחיצוני'  דנוק'  האחוריי'62  בחי'  שמבררים  כו'  דאורייתא61  ספרי60  כ"ד 
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דרזין  בשבח  להפליג  כו'  עיני5  דגל  בפ'  ר"א  שפתח  וזהו  וד"ל.  כו'  שכמה  הנק' 
כמה  אברהם,  עבד  אליעזר  של  קלה  שיחה  מדבר  לזה  הוראה  ואמר  דאורייתא, 
עליונים  יחודים  כמה  ועשה  כו',  ביתו  זקן  הנק'  הוא  הלא  כי  בהם,  יש  עילאין  רזין 
סיפורי  השאר  על  להקיש  יש  ומזה  כנ"ל,  המנחה  בתפילת  השואבות  צאת  לעת 
טרם  הוא  ויהי  ומ"ש  וד"ל.  כו'  ים63  מני  המה  ורחבים  שעמוקים  שבתורה  מעשיות 
אברהם  שהי'  דאצי'  דחסד  עליון  שפע  אור  כלות  טרם  פי',  כו',  לדבר64  כלה 
חסד66  ועשה  היום  לפני  נא  הקרה  ואמר  השחרית  תפילות  בזמן  אליו  מרכבה65 
לפי  אברהם67  מגן  אומרים  במנחה  שגם  דאברהם,  החסד  התחלת  גמור  פי',  כו', 
וגם הגמר א"א ע"י68 החסד69 מטעם הידוע לי"ח  שההתחלה היא מכח החסד דוקא 

וד"ל.

�

ח"ש  חסד:  ועשה  היום  לפני  נא  66( הקרה 

כד, יב.

בברכה  אברהם:  מגן  אומרים  67( במנחה 

ראשונה דשמו"ע. ראה גם פסחים קיז, ב. 

68( א"א ע"י: אוצ"ל: א"א כ"א ע"י.

 . . . . החסד  . . שההתחלה  69( מגן אברהם 

הגמר . . החסד: ראה גם ס' הערכים חב"ד ח"א 

מערכת אברהם אבינו סי"ג עמודים פו-פז.

63( ורחבים המה מני ים: ע"פ איוב יא, ט.

64( ויהי הוא טרם כלה לדבר: ח"ש כד, טו.

מרכבה:  אברהם  שהי'  דאצי'  65( דחסד 

ראה ב"ר פמ"ז, ו. פפ"ב, ו. תניא פי"ח. פכ"ג. 

מאמרי אדה"ז על פרשיות התורה ח"ב ע' תקפ 

ובהנסמן במ"מ לשם. מאמרי אדה"א קונטרסים 

ע' ד. וש"נ.



לזכות
הילד מנחם מענדל שי'
לרגלי האפשערניש שלו

ביום ראשון פ' תצא, ז' אלול ה'תשפ"א
ויה"ר שיגדל להיות חסיד, ירא שמים ולמדן

ולזכות
אחיו יוסף בנימין ונתן חיים שיחיו

נדפס ע"י ולזכות הוריו
הרה"ת ר' דניאל יעקב וזוגתו מרת חי' מושקא שיחיו גניביש

וזקניו
הרה"ת ר' יקותיאל יהודה וזוגתו מרת חנה שיחיו גניביש

הרה"ת ר' ארי' וזוגתו מרת אסתר נחמה דינה שיחיו קאלטמאנן
הרה"ת ר' יצחק וזוגתו מרת לאה שיחיו גניביש

הרב ר' פנחס אהרן שיחי' וועבערמאן
מרת שלומית חנה תחי' קאלטמאנן

הרב ר' יעקב וזוגתו מרת אלישבע שיחיו טאראן 

h
ולעילוי נשמת

ר' יוסף בנימין ע"ה בן ר' מנשה הי"ד


