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  ד"ח רעווא דרעווין פר' מצורע תשעדא"              

  

ְהֶיה אתזֹ צָֹרע ּתֹוַרת ּתִ יֹום ַהּמְ  ִמחּוץ ֶאל ַהּכֵֹהן ְוָיָצא :ַהּכֵֹהן ֶאל ְוהּוָבא ָטֳהָרתוֹ  ּבְ
ֲחֶנה ה ַהּכֵֹהן ְוָרָאה ַלּמַ א ְוִהּנֵ ַרַעת ֶנַגע ִנְרּפָ רּועַ  ִמן ַהּצָ ה: ַהּצָ ֵהר ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ְוִצּוָ ּטַ  ַלּמִ

י ּתֵ ִרים ׁשְ ִני ֶאֶרז ְוֵעץ ְטהֹרֹות ַחּיֹות ִצּפֳ   :ְוֵאזֹב תֹוַלַעת ּוׁשְ

  

כנגד חכמה ועל ידה נטהר סוד שני ציפרים כנגד חכמה ובינה והציפור החיה 

  המצורע מהנגע שבא מחמת סגירו דנהורא עילאה דחכמה

האר"י הק' מביא דסוד השני ציפרים דמצורע כנגד חו"ב דנוגה, והציפור החיה כנגד 

בחי' חכמה בסוד החכמה תחיה את בעליה, והציפור השחוטה כנגד הבינה. וצריך להבין 

  ים. למה טהרת המצורע דייקא על ידי הב' ציפר

והנה איתא בזוה"ק ובאר"י דסוד צרעת הוא סגירו דנהורא עילאה, שהוא סילוק 

המוחין דאבא, ומזה נעשה נגעים, כי כאשר יש מוחין דאימא בלבד ללא המוחין דאבא, 

נעשה אחיזת החיצונים ומזה באים הנגעים. ולכן כדי לטהר את המצורע צריך להביא שני 

הציפור החיה שהיא בחי' חכמה משפיע לציפור השחוטה ציפרים שהם כנגד חו"ב, ועל ידי 

  שהיא בחי' בינה, ומתיחדים החכמה והבינה, ובזה נטהר המצורע. 

  

סוד הלובן העליון הוא בחי' לאה שה"ס התפלה אך אם לוקחים רק את התפלה 

  בלא תורה שהיא בחי' רחל נעשה מזה בהשתלשלות קלי' לבן הארמי

והנה יעקב אבינו הוא הצדיק העובד והלמדן דקדושה, והנה כאשר יעקב אבינו 

מגיע ללבן שהוא לובן העליון, ונושא את לאה שהיא בחי' התפלה, הנה י' התחתון הוא 

סוד רחל וי' העליון סוד לאה, ואף שצריך ודאי את הלובן העליון ואת בחי' י' העליון שהוא 

ינה ששרשה בא"א ושרשה בחיוורתי דקדושה שהוא לאה שהוא בחי' תפלה, מ"מ הרי ב

הלובן העליון דקדושה, והוא שורש התפלה בסוד שורש לאה למעלה שהוא בחי' א"א (שורש 

הבינה בסוד בינה שבכתר), הוא הלובן דקדושה, והוא ודאי קדושה גדולה, אך מ"מ יש 

, ולכן אף שלבן בהשתלשלות למטה בחי' לבן הארמי ובחי' פרעה שעומד כנגד א"א דקדושה

הארמי הוא בחי' לבן, ושרשו בקדושה הוא בחי' א"א בחי' לובן בבחי' תפלה בסוד בחי' 

לאה, מ"מ בהשתלשלות יש בחי' של קלי' לבן הארמי, שהוא מה שלוקחים רק את לאה 

בלבד, ואומרים שהעיקר הוא רק תפלה בלבד, ומבלבל העבודה באופן שאומרים שהעיקר 

בחי' לאה והרי הוא לובן העליון, ומבטלים את בחי' רחל שהוא בחי'  הוא בינה בחי' תפלה

תורה ובחי' חכמה. ובאמת התורה הק' מתחדשת בכל רגע ורגע על ידי שי' העליון משפיע 

  לי' התחתון. 
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  ד

 

דהנה בתחילה עשה הקב"ה את עולם המלבוש, ואח"כ היה רוח פסקנית שנפסק 

חתון למעלה, והנה החלק העליון של המלבוש באמצעו ועלה ונתקפל חצי המלבוש הת

המלבוש הוא בחי' ישראל, והחלק התחתון של המלבוש שבו היה הקיפול, ושם נאצלו 

  העולמות התחתונים, הוא כנגד בחי' יעקב.

והנה לבן הארמי מבלבל את הצדיק, כי בתחילה אומר שהעיקר רחל ולא לאה, וכמו 

הקב"ה סיבב שתחילה ישא יעקב את יעקב אבינו שרצה לישא רק את רחל בלבד, ואמנם 

לאה ולא את רחל, אך מ"מ אח"כ בא קלי' לבן הארמי לבלבל ולחשוב שהעיקר הוא הבינה 

(בחי' לאה) ולא החכמה (בחי' רחל), דהיינו העיקר הוא תפלה בחי' י' העליון בחי' לאה, ולא 

  גוונין נהירין.תורה שהיא בחי' י' תחתון, ואין יודעים שהתורה היא עיקר ביקוש אלקות ב

  

חטא נדב ואביהו הוא שנכנסו לדיני לאה בבחי' מרור שהוא בחי' תפלה בסוד י' 

  העליון ללא תורה שה"ס י' התחתון

וזה סוד חטא נדב ואביהו שאמרו מתי ימותו שני זקנים הללו וכו', כי נכנסו לדיני 

ם רק התפלה לאה שהוא בחי' מרור שעולה בגי' מו"ת כמ"ש האריז"ל, והוא כאשר לוקחי

בלי תורה שהוא בחי' קלי' לבן הארמי, ונעשה מזה נגעים, כי משתמש עם הסוד של י' 

העליון דקדושה לבטל את הי' התחתון. ולכן הטהרה של המצורע הוא על ידי ב' ציפורים, 

והציפור החיה היא כנגד רחל בחי' חכמה בסוד החכמה תחיה בעליה, וה"ס בחי' הי' 

ה הוא דווקא כאשר הי' העליון והתחתון מחוברים בתכלית החיבור. התחתון, כי כל הקדוש

וזה סוד השמש והירח וי"א כוכבים משתחוים לי, כי השמש והירח הוא בחי' י' העליון 

והתחתון, והם צריכים להתחבר על ידי יוסף שהוא צדיק האמת הכולל ב' היודי"ן בסוד 

שהעיקר הוא הי' העליון בלבד, משה הכולל שמש וירח. אך לבן הארמי מבלבל ואומר 

שהוא רק תפלה בלא תורה, וחושב שהתורה היא רק מדרגה נמוכה, ואין מבין סוד התורה 

  האמיתית שעל ידה עיקר גילוי אלקות בסוד תורה דעתי"ס. 

  

כאשר אין מחשיבים התורה של הצדיקים הוא בחי' לשה"ר שעל ידו באים 

  וד יחוד חו"ב להפוך המרור למר דרורהנגעים והתיקון לזה הוא שני הציפרים בס

והנה כאשר הצדיק נופל לבחי' מיתה, וחי רק עם י' העליון ולא עם י' התחתון, 

ממילא מבוזה אצלו יהודים אחרים שהם בבחי' חיים בסוד י' התחתון, וזה ענין לשון הרע 

חתון שמחמתו באים הנגעים, וכענין ותדבר מרים במשה, כי לא הבינה הקדושה של הי' הת

בסוד משה רבינו שה"ס התורה הק', ולכן התיקון של המצורע על ידי ב' ציפורים שהוא 

  חיבור הב' יודי"ן שהם בחי' י' דהוי"ה וי' דאדנ"י. 
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והנה כאשר נעשה פסיקת המלבוש מתגלה כ"ז פעמים שם הוי"ה שעולה בגי' 

ס כ"ז פעמים שב"ת, כי מלבושי שבת נמשך מהמלבוש העליון שנמשך לנשמת ישראל, וה"

שם הוי"ה כנגד כ"ז אתוון דאורייתא, בסוד אריגת המלבוש על ידי אותיות התורה. וכן הוא 

בליל פסח שלובשים בגדי לבן שהוא בחי' האור של אבא, כי האור של מרדכי הצדיק הוא 

סוד בגדי לבן דשבת, והוא לבנונית עם חיות, ולא כמו לבן הארמי שהוא בינה בלא חכמה, 

עם חיות של בחי' חכמה בחי' רחל, וזהו מר דרור דליל פסח, דהמרור נקרא אלא הוא 

  תפארת דאבא בסדר הקערה, כי הוא בבחי' מר דרור דמרדכי הצדיק. 

  

עץ ארז כנגד בחי' חכמה שהוא ישות דקדושה ואזוב כנגד שפלות וביטול היש 

  בבחי' בינה ועל ידי חיבור שניהם נטהר המצורע

ושני תולעת, כי רחל יש בה בחי' היש דקדושה, ולאה בחי'  וזה סוד עץ ארז ואזוב

השפלות בבחי' ביטול היש, וצריך לדעת ששפלות אמיתית דקדושה הוא רק בהתכללות 

עם רחל דקדושה ששרשה באבא, והוא בחי' לאה העליונה שבפנימיות ובהעלם יש בה בחי' 

בוה בבחי' ישות, ואזוב רחל, דהנה עץ ארז הוא כנגד הישות דקדושה דרחל, ולכן הוא ג

נמוך כנגד בחי' השפלות דלאה, והתכלית הוא החיבור האמיתי של שניהם שהוא חיבור 

  התורה והתפלה כנ"ל. 

  

בליל פסח צריכים לגאול הנשמה על ידי השגת התורה בבחי' חיות ושעשועין 

  דאורייתא וכל התפלה צריכה להיות על השגת התורה

פסח, צריך האדם לגאול את נשמתו בליל פסח, והנה כאשר מגיע הימים הק' של 

והוא בכח התפלה, אך לא תפלה סתם, אלא עיקר התפלה הוא לזכות לכל התורה כולה, 

ולזכות לאור התורה דעתיקא סתימאה, ולהגיע לכוונה העליונה של י'שמחו ה'שמים ו'תגל 

תאוה הקב"ה ה'ארץ (שהוא שם הוי"ה ביושר שהוא הצירוף הוי"ה של חודש ניסן) בסוד נ

להיות לו דירה בתחתונים, ולהשיג התורה דעתי"ס שהוא התורה דרזין דרזין בלי לבוש. 

וזה עיקר התכלית להגיע לשעשועין דאורייתא, והוא עמוק מכל עמוק, כי התורה צריכה 

להיות בבחי' חי ולא בבחי' מיתה, אלא בבחי' 'חי חי יודוך וישבחוך, וצריך לחבר לאה עם 

דיין לא נתגלה שלמות מדרגת רחל, ואף בליל פסח הרי לא נעשה גידול אמיתי רחל, ואף שע

של רחל במקום לאה, כי באמת כל מדרגת ליל פסח הוא רק מדרגת עיבור שהוא בחי' נה"י 

דכללות והוא בחי' אח' (כדאיתא בתורת חכם דף ט"ל ע"ג וע"ד), אלא שאעפ"כ מתחיל ענין 

הנצל מלשון הרע שעיקרו הוא כנגד בחי' רחל, שהוא החיבורים דלאה ורחל. והעיקר הוא ל

כאשר אין מחשיבים התורה של רחל שהוא התורה של הצדיקים, וכביכול מדברים לשון 

  הרע על הצדיקים. 
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ועתה בהגיע ליל פסח עיקר הגאולה הוא שיתחבר עם השכינה הק' שהיא בבחי' 

א כביכול שלא בקדושה הנכונה, זיווגא עילאה, ולא ליפול לנגעים שהוא בחי' הלבנינות דא"

דהיינו בחי' לבן הארמי ח"ו שהוא חיים בלי גילוי אלקות אלא בבחי' מיתה בבחי' דיני לאה 

ובחי' נגעים, וצריך להזהר מאד שלא יהיה ח"ו התורה בבחי' מיתה ללא חיות אלוקי, אלא 

התפלה. כי כל צריך להגאל ולהגיע לבחי' 'תורת חיים' ולהגיע לחיבור האמיתי של התורה ו

זמן שחיים בלא גילוי אלקות ולא משיגים בכל יום את הקב"ה יותר עמוק, הרי זה בחי' 

מיתה ח"ו, כי אין זה חיים אמיתיים, ואפי' שמתפללים ולומדים עדיין אינו חיים אמיתי, והוא 

בחי' חוץ לארץ ולא בחי' ארץ החיים, ולכן עתה שמגיע יום טוב דפסח שהוא בחי' פ"ה ס"ח 

  ריך לזכות לדם פסח ודם מילה.צ

  

עיקר תכלית הימים הקדושים דפסח הוא להגיע לתפלה ותורה עם חיות ואור 

  אלקי ולהוליד על ידם מוחין והשגה חדשה באלקות ית"ש 

וה' יעזור שבימים אלו נזכה ללמוד תורה הק' ולהוליד מוחין, ולא להיות בבחי' מיתה 

כמצות אנשים מלומדה בלא חיות אלקי ובלא  שאין מרגיש גילוי אלקות ולומד ומתפלל

השגות, והרי התורה הק' היא 'מים חיים', וכאשר אין מכבדים את לימוד התורה האמיתי, 

וביותר כשחושבים שאי אפשר להגיע לזה ללמוד עם חיות אלוקי אמיתי, הרי זה לשון הרע 

צדיקים, ולכן צריך על בחי' ארץ ישראל, כי אין מעריכים ומאמינים בתורה האמיתית של ה

לשרוף השאור והחמץ וכל הקלי' הלוחמים כנגד החיות של אור החכמה, וצריך לגאול עצמו 

ולצאת מחיזו דהאי עלמא על ידי התורה הק' שהיא ממשיכה חיים אמיתיים, והתחלת גאולת 

הנשמה הוא ללמוד בכל יום התורה הק' באופן של דבקות אלקית, ולהוליד השגה חדשה 

וכל התפלה והמצוות כולם צריכים להביא לאדם השגה חדשה וחיות חדש בתורה באלקות, 

  הק'

  

עיקר השגת התורה הוא מן הכלל שהוא אור הפשוט בחי' שכל הכולל של התורה 

אל הפרט שהוא כל השכליים דפרטי התורה וזה סוד אור לי"ד בודקין את החמץ 

  לאור הנר

אור לי"ד בודקים את החמץ לאור הנר הוא הצדיק אמת שהוא שכל הכללי של אבן 

שתיה שכולל כל השכליים וכל פרטי התורה, ואף שצריך ללמוד כל פרטי התורה, מ"מ צריך 

ללכת מן הכלל אל הפרט, ובחי' לוחות ראשונות הוא בחי' הכלל הכולל כל פרטי התורה 

אור הפשוט, ואח"כ מתפרט בכל הפרטים בסוד לוחות  הק', והוא סוד אבן שתיה, והוא בחי'

שניות. ולכן עיקר הכנעת הקלי' על ידי אור הנר שהוא הצדיק אמת, וה"ס אור לארבעה 

עשר בודקין את החמץ לאור הנר. והעיקר להגיע לתכלית שהוא סודות התורה ורזין דרזין, 
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כת לעולם מהכלל אל ובודאי שלמות התורה הוא גם על ידי כל הפרטיים, אך צריך לל

הפרט, ואז כל הפרטים עוזרים להשיג את הכלל ביתר שאת, אך אי אפשר להכנס לכל 

הפרטים ללא הכלל בתחילה, וצריך להיות מקושר לצדיק אמת גם בבחי' י' העליון וגם 

בבחי' י' התחתון, שהם ב' הקדושות של תפלה ותורה. והעיקר שיהיה בחיות ולהוליד מוחין 

ורה הק' עם חיות אלוקית, ואז הוא בחי' ציפור החיה שעל ידה נתקנים בפועל של הת

  הנגעים וניצולים מלשה"ר. 

  

בליל הסדר אפשר להכניע את כל הגזרות ועיקר קדושת ליל פסח הוא להשיג 

  בחי' רחל שה"ס י' התחתון וליחד התורה והתפלה בחיות ואור אלקי 

וה' יעזור שנזכה להכין עצמנו לליל הסדר, כי באמת אפשר אז להכניע כל הגזרות 

וכמש"א המגיד מקאזניץ, וכבר בימים אלו שמכינים ולומדים עניני פסח, יכולים להמתיק 

ולבטל הגזרות. וה' יעזור שנזכה לקיים כל המצוות וכל הפרטים בליל הסדר, אך לא רק 

א שנזכה לגאול את הנשמה, ועיקר הגאולה הוא רק על לקיים כל המצוות בחיצוניות, אל

ידי התורה, וצריך להשיג את הקדושה של י' התחתון בחי' רחל שהוא עיקר הקדושה של 

לילה זה (וכמ"ש האר"י שלאה מתבטלת בימי הפסח בסוד השבתת החמץ, וכל האורות 

בחי' י' העליון דלאה יורדים לרחל), ולא ליפול לקלי' של לבן הארמי שהוא לקחת את הלובן ד

שהוא בחי' תפלה בלא התורה הק' דבחי' רחל שהוא הי' התחתון. ועיננו תראינה מלכותך 

  עין בעין יראו בשוב ה' את ציון בביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן. 

  

  דעה חכמה לנפשך והיא כתר לראשך 

הארמי  דעה חכמה לנפשך, נפש היא בינה והיא בחי' לאה בחי' י' הלעיון, ולבן

אומר שהעיקר הוא להתפלל, ועי"כ כל הלימוד הוא בלא חיות אמיתי רק בבחי' לאה ולא 

בבחי' חיים שהוא בחי' רחל ובחי' י' התחתון. דעה חכמה לנפשך, כי צריך את הציפור 

החיה שהיא בחי' חכמה בסוד רחל (המקבלת לעולם מחכמה בסוד אבא יסד ברתא), 

, כי הקב"ה רוצה שילמדו תורה הק' והציפור החיה להמשיכה לנפשך שהיא בחי' בינה

תשפיע על הציפור השחוטה בבחי' חיבור י' העליון עם י' התחתון, כי רחל נקראת עקרת 

הבית, והיינו דהעיקר הוא התורה, ובאמת התורה והתפלה הם דבר אחד בשורש, ועיקר 

יה עם חיות התפלות צריכים להיות על השגת התורה בבחי' שעשועים דאורייתא שיה

אלקית, ולהשיג רזין דרזין דכל התורה כולה, ובזה עצמו יש פשט רמז דרש סוד, וצריך 

  להשיג אותם בפרט ובכלל.

ואז זוכים להיחוד השלם בבחי' והיא כתר לראשך, כי אף שא"א שהוא בחי' כתר 

 הוא בחי' לובן העליון, מ"מ עיקר הלבוננית נעשה מחסד דעתיק, ורק על ידי דעה חכמה



 תשע"ד רעמצושל"ס פרשת 

  ח

 

לנפשך זוכים לשלמות הכתר בבחי' עתיק וא"א כאחד. נצור מצות קדושך שמור שבת 

קדשך, כי שבת הוא ש' ב"ת, והעיקר צריך לזעוק בליל פסח שאין רוצים להשאר בעיבור 

אלא לגאול את הנשמה ולהוליד את המוחין שלא ישארו בעיבור, ושלא יהיה סגירו דנהורא 

ים בחיות אלקית עם הולדת מוחין בבחי' חי חי יודוך עילאה באופן שאין לומדים ומתפלל

וישבחוך, ולכן צריך 'דעה חכמה לנפשך' דהיינו להמשיך המוחין דאבא בכח יוסף הצדיק 

וזהו ראשי תבות מ'י'ד' שהוא מ'שה י'וסף ד'וד, ותיכף ומיד ועיננו תראינה מלכותך ועין 

וא ענין חיבור התורה והתפלה בעין יראו בשוב ה' ציון, כי כל הזיווגים והשידוכים ה

שצריכים להיות באמת באחדות הפשוט בסוד יחוד אהי"ה הוי"ה אדנ"י, ויחוד הוי"ה אהי"ה 

הוי"ה אלהי"ם והוי"ה אדנ"י, שכל זה הוא חיבור התורה והתפלה, ונזכה לועיננו תראינה 

 מלכותך בביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.    

 
 



  
 

  ט

 
  

  שליט"א עם כ"ק אדמו"ר מפשעווארסק שליט"א כ"ק מרןשיחת קודש 

  תשע"ו פרה - שמיני  מוצש"ק פר'

  (עיין להלן תרגום חפשי ללשה"ק מכל השיחה)

  

  שליט"א:מרן 

אזא זאך וואס הייסט ס'איז דא  ,אין ארץ ישראלס'איז דא איך האב געוואלט פרעגן, 

  ם?די רבי האט געהרט פון דע ...'מח אחד'

  

  אדמו"ר מפשעווארסק שליט"א:כ"ק 

ווער האט נישט געהערט פון האב איך געהרט,  א וודאיגעהערט, דאס אויב איך האב 

  ...הכרעה אין דעם זייער שווער צו זאגן ס'איזדעם, 

 ,פארלאזןזיך צו ס'איז דא אויף וועמען א ודאי , א חולה שיש בו סכנה לא עלינופאר 

צריך א ס'איז חולה  קייןבכלל נישט צו טאמער איינער איז  א חולה שאין בו סכנהאבער 

  .עיון גדול

  משמאילים,וס'איז דא מיימינים נדליגע קונטרסים, הלעצטע יאהרן צעדי ארויס ס'איז 

צוויי כלל ישראל איז געווען דארטן א ן פוגעווען די גרעסטע  זענעןסנהדרין וואס אין 

, דן זייןקענען מען זאל  ,אויס גיפעלט אס האטד. .[פארשטאנען אין דעם] בןוואס הא, דריי

  אין דעם,היינט האבן מיר נישט קיין בטחון  פים,כשבער נידון צו איז 

, [מקאמרנא] לפון ר' סנדר'ל 'ר' אייזיק געדריקט האט דאס 'זכרון דברים'אין דא ס'איז 

  ,קונטרסא היבשע  ס'איז דא דארט

ער איז דן , זייער א סאךחסרון ידיעה מיט  יקותא סאך סתירות מיט ספדא אין דעם איז ס'

  ,בגדר כישוףס'הייסט אויב 

כישוף, בכלל דאס הייסט  ויבא אין די קדמונים אין שו"ע, דאך מפורשהאט  'סלמעשה ש"ד

, ס'הייסט נישט קיין כישוף אבער דאס ,נאך זאכן וואס א מענטש קען נישטס'איז דא 

רמב"ם'ס  ןלויטבפרט , ווען נישטאון  ,ווען יא ...ס'איז  ,מיט שמות הטומאהווייטער 

   ,בכלל פון כוחות הטומאה אינגאנצן נישטנישט דאך האלט אז עהר  שיטה

  

  שליט"א: מרן

  ס'איז דאך ערגער למעשה,

  

  כ"ק אדמו"ר מפשעווארסק שליט"א:

וואס  מאכט אזעלעכע קונציןעהר פליהנקער, אזא  איינער מן הסתם רעדט זיך פוןיא, 

 סדאנאר , כישוףבכלל נישט אס הייסט ד, פלאיים דברים עהר טוטוואס  זעהט אויסס'איז 

  (ולא סיים)ע....סטאובאוואיז א 

  

ז ומ ,מעשה יין קליינעאנאר זאל מען וויסן  ,מלוה מלכהס'איז פאר  ,איך אייל מיך זייער

  ווערן א בלבול, צו נישט [זאל]  איך דערציילין



  
 

  י

 
 ',מח אחד'נישט נאר  ,פארשידנענעמ'טוט ים?] [אזלעכע ישמעאלהיינט מ'טרעפט 

  ,דאס מיט יענץמיט  ,לטייק דאס, פארשידענע זאכן

יי דריאהר צו פאר פאר צווי געווען דא איז עהר , זכרונו לברכהר' אלחנן היילפרין איז 

 ןדארטס'איז געווען , אנשי שלומופון זיינע  ]איינער[אז , האט מיר פארציילט, יאהר

 ןיעדעאיז ער מכבד , ן הינדיעוצו פון כינע צו פ ,זא מין קונצין מאכעראעפעס אויכט 

מ'דארף  , איך וייס נישט,איז פון האלץ'סצו בלעך פון א רינגל ס'איז עפעס מיט  איינעם

, רינגעם עהר אויף ד טקוקנאך דעם קומט מען צוריק, , און א חודש אנגעטוהןגיין  דאס

  ,דברים נסתרים ,מיט אנדערע זאכןאט, וואס יענע ה יםחוש ידער זאגט און 

פון אבער סוף אנגעטוהן, געגאנגען עהר דאס , אזא רינגלגענומען אויכט האט עהר 

אויב עטרסאנט  ,געקלערט האט ער א גאנצע צייט חודש איידער האט צוריק געגאנגען

ער  האט ס,לעאווי אזוי ווייסט עהר פונם רינגל נאר , כישוףקיין מיט  גאר נישטאז עס 

איז  ,רינג אסטויבלט דאז עהר  חודש עםנאכן סוף פון ד ,צום סוף האט ער מחליט געווען

עהר  זעהטאון  האט איהם אנגעקוקט ,דער גוי ,םיענעאין  ,נאך דעם צוריק געקומעןעהר 

עהר דאס געגאנגען  ,גארניטש - מיטן רינג, וואס האסטו געטוהן  , פרייגט איהםגארנישט

זאגט  ,מקוהאין ט 'טובל'געאפשר גע גוי, פרעגט איהם האסט דאס א קלו - אנגעטוהן,

פונקט  -, זעהט מען גארנישט ,ווייסט מען גארניטשאויב אזוי,  ,זאגט עהר ...עהר יא

  ,איינגעפאלןאזוי יענעם 

וואס עהר ווייסט, פון אלע זאכען זכר  קייןבלייבט נישט  ט דאס אין מקוה,'טובל'מאז 

  ,ס ס'איזוואס דאדאך זעהט מען 

  

  שליט"א:מרן 

  .זעהט מען די כח פון א מקוה

  

  :שליט"א כ"ק אדמו"ר מפשעווארסק

, אזעלעכע זאכןאין אריין לאזן  ,מיט א געזעונדע קאפזאלן אריין דאס וואס איך מיין, 

אמאל  ,ס'איז, מברר זייןדאס מען קען ווי אזוי  ,ין איינער זאגט אהערהאיינער זאגט א

, בערך פאר דריי הונדערט יאהר ,אין די גאנצע וועלט וף פארשפרייטכישאיז דאך געווען 

האבן  לענדער, עציווליזרטזענען די וואס  אין אלע מדינותדא כות ואין אלע מלאיז דאך 

, נשתכח ע,תקשאזוי נאינגאנצן ס'גיאווארין  צוביסלעךכישוף, דרך דעם ארויס געטאטש 

בער אזוי א, כינע אין יאפאןאין ין אינדיע אליבן געבנאך  איז מדינותדארטן אין יענע 

  ,וואס איז כישוף וואס איז נישט באקאנטאיז מען נישט 

(מהדו"ג ח"ב הל' מעונן ומכשף סי'  ר' שלמה קלוגערפון  'טעם ודעתטוב 'אין תשובות 

, מיט א טישעפס קונצן וואס האט גימעאכט  איינעם דארט וועגן איינםאים פרעגט מח) 

דארף מען פארשטיין וואס  ,אז ס'איז כישוףזאגט עהר בפשיטות  ,תשובה קארצעס'איז א 

דעם שר אפשר מיינט עהר  - , 'הצדיק מבעלזאועכשיו בא מכתב מהרב ', ס'איזדאס 

 ווייל, זאל מען דערווייטרן דער פוןאז  זאל וויסןמען אז  - דער מיטעלער רב  שלום צו

וואס ס'שטייט אין פסוק , אין דאס דעם קליפה מיוחדת וואס איז ממונה אויףא איז  סדא

  ס.אמיינט מען ד לגד שולחן",כים רו"הע אין צפניה



  
 

  יא

 
זענען זיי זיי  ר' שלמה קלוגעראון רב  רבעלזעדי שוין, ס'איז געווען אזלעכע אידן ווי 

אזא מין אז ס'איז , כישוףדאס איז , טוט מיטן טיש וואס מ'מאכטוואס מען אז דאס מחליט 

  ,אריין לאזן אין אזעלכע עניניםז וואס דארפמען זיך אי, עבודה זרה

 וואס מען ווייס ...די אןאון  אפילו אן א לחש ,זרייהו דעבודה זרהייעדע כשוף איז אב

  ...וואס איז , מלאכי חבלה'ס, ד"שס'איז מיט נישט קיין עמיצין אויב 

 שטנימען  רפואות זאלמעדצינישע ס'איז דא  בורא רפואות,דאך יז ארשטער בעיאודי 

אריינלאזן אין זיך וואס עפעס זאל מען אבער  ,סגולות ן,אטורליכע זאכאון נ ן,פארד

  .'שומר נפשו ירחק מהם' אזלעכע ענינים,

  

  שליט"א: מרן

  ]א"י... קיין[איך פאר מארגן צוריק 

  

  כ"ק אדמו"ר מפשעווארסק:

  ....צאתכם ובואכם לשלום

  כוחות הנפש...מיט ף כוחות הגודי אייבירשטער וועט אייך געבען 

  

  

  

  תרגום חפשי ללה"ק

  שליט"א: ןרמ

  רציתי לשאול, יש באר"י דבר הנקרא 'מח אחד', האם הרבי שמע מזה?

  

  כ"ק אדמו"ר מפשעווארסק שליט"א:

עבור חולה קשה לומר הכרעה בזה, האם שמעתי מזה? ודאי ששמעתי, מי לא שמע מזה? 

עבור חולה שאין בו סכנה או למי שאינו  , אך1שיש בו סכנה ל"ע ודאי שיש על מי לסמוך

יצאו בשנים האחרונות עשרות קונטרסים [בבירור ענין צריך עיון גדול, חולה כלל, הרי 

  זה ע"פ ההלכה] ישנם מיימינים ומשמאילים [היינו מתירים ואוסרים].

בסנהדרין שהמה היו הכי גדולים בכלל ישראל היו שם שנים ושלשה חכמים [שהיו מבינים 

נינים אלו], זה היה נצרך להם כדי שיוכלו לדון בזה האם הוא נידון בכשפים, אך כהיום בע

שהדפיס ר' אייזק'ל ספר 'זכרון דברים' באין לנו בטחון [היינו ידיעה ברורה] בזה, ויש 

, ויש 2קונטרס מכובד בענין זההרה"ק ר' סענדר מקאמרנא בן [הרה"ק בעל היכל הברכה] 

האם זה בגדר כישוף, קות והרבה מאד חסרון ידיעה, הוא דן בזה הרבה סתירות וספי

למעשה בענין השדים הר"ז מפורש בקדמונים ובשו"ע האם זה נקרא בכלל כישוף, שהרי 

                                                 
כוונתו למש"כ הש"ך בסימן קע"ט שבמקום פיקוח נפש אין איסור כישוף רק לפי שיטת הזוהר, וכיון  1

 שבענין זה לפי דעתו הוא ספק, לכן יש לסמוך על דעת הפוסקים המתירים כישוף במקום פיקו"נ. 
רים) ששלח הרה"ק בעל היכל הברכה להרה"ק ר' נראה כוונתו למכתב הארוך הנדפס שם (בתוך זכרון דב 2

שמואל העליר (אבד"ק צפת) בו דן בארוכה בנוגע להשתמשות בשדים האם זה בגדר כישוף עיי"ש, [והיינו 
שכ"ק אדמו"ר מפשעווארסק שליט"א נוטה לדמות נידון דידן לנידון ההוא שבמכתב הנ"ל העוסק בענין 

 השתמשות בשדים]. 



  
 

  יב

 
ישנם דברים נוספים שהאדם לא יכול לעשות אך בכ"ז אינם נקראים כישוף, [וכגון] בענין 

[היינו מתי יש בהשתמשות השתמשות בשמות הטומאה ישנם [ספיקות] מתי כן ומתי לא 

בהם איסור דכישוף ומתי לא], ובפרט לפי שיטת הרמב"ם הידועה שהוא אין סובר כלל 

  .3מענין של כוחות הטומאה

  

  שליט"א:מרן 

  זה יותר גרוע למעשה [היינו שענין דידן של 'מח אחד' הוא יותר גרוע מענין השדים].

  

  כ"ק אדמו"ר מפשעווארסק:

מן הסתם מדברים מאחד כזה זריז וממולח העושה כאלו 'קונצין' ['חכמות' מדומות] 

שנראה שעושה דברים פלאיים, וזה בכלל לא נחשב כישוף... [לכאו' כוונתו לצדד לומר גם 

  4בעניננו שיתכן שאי"ז אלא אחיזת עינים בעלמא ואינו כישוף]

  

קטן כדי שידעו, ומוכרח אני אני ממהר מאד, אני לפני מלוה מלכה, רק אספר מעשה 

  לספרו כדי שלא יבואו לידי מכשול,

ישנם היום כאלו ישמעאלים העושים ענינים שונים, לא רק 'מח אחד' אלא כגון ענין 

, ועוד כאלו ענינים דומים, 5השרשרת [היינו לשאול ולקבל תשובות ע"י סיבוב השרשרת]

תיים או שלש שנים, שהיה מעשה וסיפר לי ר' אלחנן הלפרין זצ"ל, שהיה כאן לפני שנ

אצל אחד מאנשי שלומו, שהיה שם ג"כ איזה גוי 'עושה קונצין' ממדינת סין או מהודו, 

והיה דרכו לתת לכל אחד איזה סוג טבעת (איני יודע אם מפח או מעץ) והיו צריכים 

ללבוש הטבעת חודש ימים ואח"כ חוזרים אליו והיה מסתכל על הטבעת ואומר ומגלה 

ם שיש לאדם שלבשו, ועוד כאלו דברים נסתרים, ואותו יהודי ג"כ לקח מהגוי ההוא החושי

כזו טבעת ולבשו למשך חודש ימים, אך בסוף החודש לפני שחזר להשיב הטבעת לגוי, 

הלא לכאו' א"כ מאיפה יודע התבונן שמענין לדעת אם אין בדבר זה כלל ענין של כישוף, 

סוף החליט שבסוף החודש הוא הולך ומטביל מהטבעת את כל הדברים הנסתרים, ולב

                                                 
וז"ל הרמב"ם (פי"א מהל' ע"ז הט"ז)  ,הרמב"ם הידועים בענין מכשף קוסם ומעונן נראה כוונתו לדברי 3
ודברים האלו כולן דברי שקר וכזב הן והם שהטעו בהן עובדי כוכבים הקדמונים לגויי הארצות כדי "

שינהגו אחריהן ואין ראוי לישראל שהם חכמים מחוכמים להמשך בהבלים אלו ולא להעלות על לב שיש 
ן שנאמר כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל ונאמר כי הגוים האלה אשר אתה יורש אותם אל תועלת בה

מעוננים ואל קוסמים ישמעו ואתה לא כן וגו' כל המאמין בדברים האלו וכיוצא בהן ומחשב בלבו שהן 
אמת ודבר חכמה אבל התורה אסרתן אינן אלא מן הסכלים ומחסרי הדעת ובכלל הנשים והקטנים שאין 

עתן שלימה אבל בעלי החכמה ותמימי הדעת ידעו בראיות ברורות שכל אלו הדברים שאסרה תורה אינם ד
דברי חכמה אלא תהו והבל שנמשכו בהן חסרי הדעת ונטשו כל דרכי האמת בגללן ומפני זה אמרה תורה 

ה"מ למס' וכן בספרו מורה נבוכים ובפי ". ע"כ.יךקכשהזהירה על כל אלו ההבלים תמים תהיה עם ה' אל
ע"ז (פ"ד) כתב כן, ועי' בבי' הגר"א (יו"ד סי' קעט סקי"ב). ושיטת הרמב"ם הוא שאע"פ שכל אלו הדברים 
הם הבלים, יש בזה איסור דאורייתא למי שעושה אותם, וא"כ לפי שיטת הרמב"ם גם אם החכמה הזאת 

 היא הבל, עדיין יש בזה איסור.
  

לפי רוב הפוסקים שיש בזה איסור תורה, אך כמה אחרונים היינו דגם באחיזת עינים שיטת הרמב"ם  4
התירו, ובנידון דידן יש לו צד לומר שאולי כל זה הוא רק אחיזת עינים בלבד, ולכן יש לו צד שאין בזה 

  איסור, ומ"מ מסתפק בזה. 

 היינו שהאדמו"ר שליט"א מעורר שגם בענין ה'מטוטלת' יש לעיין אם יש בו איסור כישוף. 5



  
 

  יג

 
במקוה את הטבעת, וכך עשה, אח"כ חזר אל הגוי והחזיר לו את הטבעת, והסתכל הגוי 

בטבעת ולא ראה בה כלום, ושאל הגוי מה עשית עם הטבעת?, ענה היהודי, כלום, רק 

. אמר הלכתי עמה חודש ימים. שאל הגוי שהיה חכם, אולי טבלת אותה במקוה?, וענה, כן

  יון שעלה בדעת היהודי).איני רואה כלום, (בדיוק כמו הרעהגוי אם כך איני יודע כלום, 

הרי מזה  ,והנה אם רואים שע"י הטבילה במקוה לא נשאר זכר מכל מה שהיה הגוי יודע

רואים מהות וענין הדבר [היינו שמוכח מזה שידיעתו היא מכוחות הטומאה שמתבטלים 

  ע"י טבילה במקוה].

  

  ן שליט"א:מר

  רואים ממעשה זה ג"כ כח המקוה.

  

  כ"ק אדמו"ר מפשעווארסק שליט"א:

זה אני מתכוין, [זהו בחי'] להכניס את הראש הבריא [למטה חולה], להכנס בדברים 

[היינו שבענינים אלו  כאלו, שאחד אומר כך ואחר אומר אחרת ואיך אפשר לברר אותם

לא כדאי להכנס לכאלו דברים], פעם היה ישנם הרבה בלבולים וספיקות וסתירות וא"כ 

כל אך הרי ענין הכישוף מפורסם ונתפשט בכל העולם, בערך לפני שלש מאות שנה, 

קמעא קמעא נשתקע והכישוף, דרך המתפתחות דחו ונלחמו בהמלוכות וכל המדינות 

ונשתכח ענין זה לגמרי, ורק באלו המדינות כהודו סין ויאפאן נשאר עדיין, אך בכללות 

  ין אנו בקיאים מה זה כישוף ומה לא,א

מהגאון ר' שלמה (מהדו"ג ח"ב הל' מעונן ומכשף סי' מח) בתשובות 'טוב טעם ודעת' 

קלוגער, נשאל בנוגע לאחד שעשה 'קונצין' עם איזה שולחן, עיי"ש ותראה בפנים שהיא 

 תשובה קצרה, ועונה בפשטות שזהו כישוף, וכותב שם "שבא עכשיו מכתב מהרב הצדיק

שידעו  –אולי מתכוין להרב השר שלום מבעלזא או לבנו ר' יהושע מבעלזא  –מבעלזא" 

שיש להתרחק מזה, היות שישנה קליפה מיוחדת הממונה על זה, וזה שכתוב בנביא 

  בצפניה 'העורכים לגד שלחן' הכוונה לדבר זה.

יט שמה ואז היו כאלו יהודים גדולים כמו הבעלזער רב ור' שלמה קלוגער שידעו להחל

א"כ למה צריכים להכנס לכאלו שעושים עם השולחן זהו כישוף, זהו מין עבודה זרה, 

  .ענינים

וא"כ מה יש להכנס לכאלו  ,6כל כישוף הוא אביזרייהו דעבודה זרה אפילו בלי לחש

  דברים שלא יודעים בבירור האם זה נעשה ע"י שדים או מלאכי חבלה,

ואות שונות של כדורים, יעזור הש"י שלא השי"ת הרי הוא בורא רפואות, ישנם רפ

אך נצטרך, וישנם ענינים טבעיים, או סגולות [היינו שבהם אפשר להתעסק לרפואה], 

  .7שומר נפשו ירחק מהם מדוע להכנס לכאלו ענינים,

                                                 
זה שיטת הזוה"ק, וא"כ אסור להתרפאות בכישוף אפי' לחולי שיש בו סכנה, ש"ך הנ"ל בסימן קע"ט דעי'  6

, אך יש פוסקים החולקים עם הזוה"ק בזה ומתירים בחולי שיש בו סכנה להתרפאות בכישוף, ואכמ"ל
ום ונראה מתחילת דבריו שהוא מתיר במקום פקו"נ כיון שלדעתו הוא ספק וכמ"ש לעיל, אך שלא במק

  .סכנה הרי זה בספק איסור

וכבר ביארנו בספרנו שו"ת ים החכמה באריכות דלדעתנו יש בחכמה זו איסור דאורייתא, והבאנו תשובת  7
הגאון הגדול הגריש"א אלישיב זצ"ל המובא בספר פסקי דין ירושלים כרך י' סימן מ"א עמוד תקל"ה 

ז וכן תורת הצאקרות וז"ל: אין היתר להשתמש שפסק שם בענין רפואת מח אחד שנקרא 'קניזולוגיה' בלע"



  
 

  יד

 
  

  מרן שליט"א:

  אנו נוסעים מחר [חזרה לאר"י].

  

  כ"ק אדמו"ר מפשעווארסק שליט"א:

  תן לכם כוחות הגוף וכוחות הנפש.צאתם ובואכם לשלום, השי"ת י

  

  

                                                                                                                                            
ברפואות אלטרנטיביות שמקורם בדעות עובדי עבודה זרה ויסודם בפעולות כחות לא טבעיים, אא"כ אפשר 
להוכיח שהוא עובד בדרך 'הטבע' בדרכי הבירור. ולא סגי בכך שהעוסקים ברפואות אלו מאמינים שהוא 

מעונן ומנחש, או משום דרכי האמורי. וק"ו אם לא השמיטו 'טבע', ויש לחוש בזה משום קוסם קסמים 
מכלל הלימודים את חלק הע"ז שבדבר שיש בזה איסורי ע"ז, עכ"ל. ועי"ש כל התשובה באריכות, ומסתייע 
שם ג"כ מדברי הטוטו"ד דשאלה בשולחן הוי כישוף או קוסם כפי שהביא האדמו"ר שליט"א לעיל, עיש"ה. 

  החכמה באריכות לאסור חכמה זו. ועי' מש"כ עוד בשו"ת ים 



 

 טו
 

עתה הרחיב ה' לנו ופרינו בארץ בהרחבת גבולות הקדושה ביסוד בית הן יום בשורה היא לנו כי 

רחיבי מקום אהלך ה , ב')ד"ישעיה נ( מדרשנו הק' בעיר מאנסי יצ"ו, ונתקיים בנו מאמר הכתוב

רן וגו', ועל כן הואיל כ"ק מצי וזרעך גוים יירש וכי ימין ושמאל תפרוגו', ויריעות משכנותיך יטו 

למען תקן לפניהם תקנות גדולות לעשות משמרת למשמרת בוא במגילת ספר לשליט"א להגה"ק 

הנוגעים אל  איזה תקנותהעתיק משם אמרנו לזכות את הרבים ול יעמדו לזכרון בין עיניהם.

  , ושאר התקנות שאינם נוגעים אל הכלל השמטנו.כי זכרון אחד עולה לכאן ולכאן הכלל,

 

 מדרשנו נות קבועות לביתתק

  תורת חכם

 יצ"ובעוב"י מאנסי 

  

ונקרא על שמו, והוא סוד  ,בית המדרש 'תורת חכם' הוא של צדיק האמת יחיד במעלה א.

עתיקא דכנס לארץ ישראל וזכה להשיג התורה אחר שזכה לירבינו הקדוש זיע"א 

שלום המופלא ההוא הדעת של ו ,שער החמישים -אבן שתיה דדסתימאה שהיא התורה 

ידוע דרבינו לאשר ו. של אחדות בסוד התכללות כל הצדיקים בצדיק האמתדעת הו

כולל התכללות השכליים דכל צדיקי האמת בשכל הוהיחוד ההתורת חכם הוא שגילה סוד 

נקרא בית המדרש הלכך יחוד העליון דאבן שתיה שהוא הדעת של שער החמישים, דה

ת הכלול מחמשה יחידי שהוא שזכה לבאר תורת הצדיק האמ - על שמו  'תורת חכם'

הדורות שהם משה רעיא מהימנא, התנ"א רשב"י, רבינו האר"י הק', אור שבעת הימים 

 - וכל תלמידי בעש"ט, ולאורו אנו הולכים ,מרן הבעש"ט הק', ורבה"ק הננמ"ח מברסלב

להאיר הדעת העליון דתורה דעתיקא סתימאה, ועיין בסה"ק ליקוטי מוהר"ן סימן כ' וסימן 

בגדולת ענין רבה"ק  "ר אברהם במוה"ר נחמן זי"עבספרי הרה"ק מוהטובא  ס"א ועוד

להורות על ענין התחברות רבה"ק  'תורת חכם'באופן שבית המדרש נקרא  .בא"י

הננמ"ח בקדושת ארץ ישראל שהוא סוד הפנים ושלימות הגילוי דתורה דעתיקא 

על דעת רבותינו יחידי  סתימאה, ולפיכך כל עניני בית המדרש, ובפרט עסק הכוונות, הם

  .'תורת חכם'ואין לשנות שם ביהמ"ד הנקרא  הדורות וההולכים בדרכם.

להורות שבענין הכוונות  ,עוד טעם לקריאת בית המדרש על שם רבינו התורת חכם

, רת חכםהתורבינו שיטת בית מדרשנו להשתדל להתפלל ע"פ כוונות הרש"ש כדעת 

, סדר הכוונותבהם דברי מרן הרש"ש אין לכוין  ע"פ פשטאשר גם באותם הימים פיכך ול

ישתדלו על דעת רבינו התורת חכם כבכל שאר ימות השנה. גם יכוונו  בבית מדרשנו

העיקר . וכבר נודע שלהכריע כל הספיקות בעניני הכוונות ע"פ דברי רבינו התורת חכם



 

 טז
 

אור רן כמקובל ממ ,למעלה מכולםועומד  ,שהוא השורש לכל הכוונות ,דביקותההוא 

הנזכר בדברי כוונות בגדר פירוש המלות , וזהו ענין נבג"ם הבעש"ט הק'שבעת הימים 

  .רבה"ק זי"ע

ראוי שכל התפלות בבית המדרש יהיו על פי כוונות מרן הרש"ש זי"ע, ולכתחילה  ב.

 שליט"א ..."ר רשהרב הגאון כו' כמוהעדיף שרק היודע לכוין יעבור לפני התיבה, וכיון 

דינו להיות רב בית המדרש, זכותו קודמת לכולם להתפלל לפני התיבה, נתמנה על י

וכנודע שכן היה המנהג בק"ק בית אל פעיה"ק תו"ב מזמן ימות מרן הרש"ש זי"ע ואילך 

  שרב בית הכנסת הוא העובר לפני התיבה.

פשיטא שיש לנהוג ככתוב בשו"ע סימן קכ"ד ס"ז התקנות הוא ד ראש וראשון לכל ג.

 רך לדבר ילך לחדצריס"ב וג' שלא לדבר בשעת התפלה וקריאת התורה. וה וסימן קמ"ו

זי"ע  ל התניא והשו"עאדמו"ר הזקן בעהגה"ק החיצון ולא ידבר בפנים בהמ"ד, ומתקנת 

וישתדלו בנועם שכולם , עד אחר עלינו לשבחשבתחילת התפלה מאדון עולם  שוחלבל ל

  יש כבר נפסק דינו בשו"ע.בחזרת הש"ץ ובקדעכ"פ המדבר וה זו, יקיימו תקנ

בקריאת התורה דשבת יאמרו המי שברך שתיקן התוס' יו"ט שלא לדבר בעת התפלה,  .ד

ויוסיפו על נוסח המי שברך הנ"ל שלא לדבר בקריאת התורה, וגם יוסיפו הנוסח הנהוג 

אצלינו לכל מי ששומר עצמו מן הכלים הטמאים למיניהם, וכל מי שמקיים תקנות לאומרו 

בעניני הכלים הטמאים, וכל מי שעושה תשובה וזורק הכלים הטמאים מתוך  הרבנים

מיני הרפואות שהם כל ביתו, וכל השומר עצמו מכל מיני כישופים ואביזרייהו דילהון (

תשובות), וכל מי ששומר עצמו מכל ענינם בענינים שכנגד התורה שהארכנו בהו

  הצמחים הטמאים, ע"כ נוסח ההוספה.

שמיה בין בחול ובין בשבת יוסיפו תפלת השל"ה עם ההוספות הנודעים בתפלת בריך  ה.

אצלינו מבלי שינוי, וענין ההוספה שהוספנו על נוסח התפלה הנ"ל מיוסד על החיוב 

שישנו לכל אחד להתפלל להנצל מן הנסיונות הנוראים דשער הנ' דקלי' הנמצאים בדורינו 

  שהם הכלים הטמאים.

נחת מן לובני חיי ומזוני, לשסגולה גדולה לכל ענין,  םברבי ואגב מן  הראוי לפרסם

לזרוק הכלים עתא דשמיא בכל הלימודים ובכל הענינים, לקבל על עצמו ולסיי ,ניםהב

ראה י זוכה לקיים התקנות, ומי שכבר בזה יםנת הרבותקנ כלולקיים ים מתוך ביתו אמהט

ברוחניות  עניןלכל הוא סגולה לפעול אצל זולתו לקיים כל תקנות הרבנים בזה, ו

  .ובגשמיות, והוא בדוק ומנוסה

זכות העליה לתורה היא רק למי שמקבל עליו מכאן והלאה לקיים בפועל כל האמור  .ו

  .1במי שברך הנ"ל

                                                 
  בענין תקנה זו הוסיף מרן שליט"א לבוא בדברות שניות, וזה לשון קדשו: 1

  יה"ק תובב"אבשלישי בשבת ד' לחודש אשר ישועות בו מקיפות תשע"ו לפ"ק פע
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כל יום אחר תפלת מנחה או קודם תפלת מנחה ינתן שיעור לכה"פ למשך רבע שעה  .ז

מירת השיעור יתכבד בכל יום שאר ספרי חסידות, ובאבבסה"ק ליקוטי מוהר"ן ופעמים 

  מתפלל אחר.

עיקר זמן לילה הוא ע"ב מינוטין לקולא ולחומרא כדעת ר"ת, זולת בערב שבת  .ח

על זמן שקיעה  בהם יש להקפידהתענית ביום הכיפורים ובט' באב שובתחילת זמן 

  ראשונה, ואין להתחיל להתפלל חזרת הש"ץ דמנחה אחר ע"ב דקות.

 הקהל מבקשיםרעוין ותפלת ערבית במוצאי שבת אם מקצת בענין סעודת רעוא ד .ט

אחר עבור בחדר החיצון מנין אחד , ישתדלו לערוך ב' מנינים, להאריך ומקצתם לקצר

                                                                                                                                            
  שלמא רבא מן שמיא וחנא וחסדא וכו' למע"כ הרב הגאון החסיד מאוד נעלה

  כמוהר"ר ... שליט"א
  רב בית מדרשנו בעואב"י מאנסי יצ"ו

  אחדשה"ט וש"ת באה"ר.
האמור ברשימת התקנות סעיף ו' 'זכות העליה לתורה היא רק למי שמקבל עליו מכאן והלאה  עניןנשאלתי בעל דבר ש

  בפועל כל האמור במי שברך הנ"ל', אמרתי לפרש גדרי התקנה הנזכרת.לקיים 
הנה בודאי מעיקרי התכלית דבתי כנסיות ובתי מדרשות דהצדיקים האמיתיים הוא לקרב ולהחזיר בתשובה כל אחד 
מישראל, ועל כן אורח הנכנס להתפלל אצלינו בבית המדרש בדרך עראי, בודאי אית ליה חזקת כשרות ככל איש 

אל, ואין מן הצורך לבדוק אחר מעשיו כו', כי אם דוקא לעיין ולחקור באם צריך איזה סיוע בגשמיות, וכהך דאיתא ישר
ה שואלין אותו. ובענין חיוב תוכחה כבר הביא נאי שבא לעיר על עסקי אכילה ושתיבש"ס (מכות דף ט' ע"ב) אכס

פר חסידים סימן תי"ג דענין התוכחה אינו אלא איש המשנה ברורה בהל' יוה"כ סימן תר"ח בביאור הלכה ד"ה חייב מס
את אחיו שלבו גס בו, אבל איש אחר שאם יוכיחנו ישנאנו וינקום ממנו אין להוכיחו, ולכן אין כוונתנו בזו התקנה זו 

  לאורח, שרשאי לעלות לתורה ולברך באהבה.
ור להשתמש בבהמ"ד בכלים הטמאים, אלא שמכל מקום כל האמור בסעיף י"ח 'כל הנכנס לבהמ"ד יהיה על תנאי שאס

וגם מי שנצרך להחזיק הכלי בהיתר הרבנים אין לו להשתמש בו בבית המדרש, ולא הותר להשתמש בבית המדרש רק 
בכלי טלפון החתום בהכשר הרבנים שאין בו שום אפשרות נוספת זולת הדיבור לבד', הנה כל זה הסעיף נוהג גם 

אסור להוציא כלים  שבזה הבית המדרש בנועם לים משחיתים, צריך להסבירובאורח הנכנס לבהמ"ד, שאם מוציא כ
  .אלו

האמנם הרוצה לקבוע עצמו בבית המדרש, ולקבל עליות כאחד מן המתפללים הקבועים, מחוייב בכל התקנות, וכל 
  האמור בסעיף ו' נוהג בו.

שיבקש  –הם באופן של ואהבת לרעך כמוך ורק זאת אמרנו לזרז, ע"ד שאמרו אין מזרזין אלא למזורזין, דכל התקנות 
כל אחד טובת חברו, ואיש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק, שהחברים הקבועים יחד בבית המדרש הם כנפש אחד, 
כמבואר בדברי רבינו האריז"ל בריש שער הכוונות, ועל כן ידברו אחד עם חברו בדרך כבוד, ויקרבו זה את זה 

וא לפגוע בזולתו, ותוכחה אמיתית היא רק באופן של רחמנות, כמבואר בדברי רבה"ק בעבודת ה', ואיסור גמור ה
(ליקוטי מוהר"ן ח"ב סימן ח') כי "כשהמוכיח ראוי להוכיח, אזי אדרבא הוא מוסיף ונותן ריח טוב בהנשמות על ידי 

ל, שעל ידי תוכחתו תוכחתו, כי התוכחה צריכה להיות בבחינת התוכחה של משה, שהוכיח את ישראל על מעשה העג
נתן בהם ריח טוב, בבחינת (שה"ש א') נרדי נתן ריחו הנאמר על מעשה העגל, עזב לא נאמר אלא נתן, כמו שפירש"י 
שם, וכמו שאמרו רז"ל בגמרא (שבת פ"ח ע"ב) כי על ידי תוכחה של משה על מעשה העגל הוסיף ונתן בהם ריח טוב 

  שהוא בחינת מזונא דנשמתא, עיש"ב.
השלו"ם אינו בדרך עש"ו (חושבנא דדין כחושבנא דדין) היורד ממדרגתו לצורך השלו', אלא אדרבא, עיקר ועיקר 

השלו' הוא להעלות ולהגביה את חברו שיתעלה גם הוא למדרגתו, ולהגביה ולרומם כל הציבור שיזכו כולם לקיים כל 
עליהם עוד קבלות בשמחה ובטוב לבב  התקנות בשמחה, ומזמן לזמן ישבו החברים יחד לדבר בעבודת ה', ויקבלו

שב יחד ולדבר בעבודת ה', ולחשוב מפעם לפעם ילעלות ולהתעלות ביתר שאת בכל הענינים, דעיקר החבריא היא ל
  דרכים ועצות איך להתעלות בסור מרע ועשה טוב, ואיש את רעהו יעזורו.

  הכ"ד המברכם באהבה רבה כו"ח בכל חותמי ברכות שבמקדש
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ויתפללו ערבית במנין שני אחר ב' שעות  ,ע"ב מינוטין, ובפנים בהמ"ד יאריכו עוד

  משקיעת החמה.

שוט כל כך להשתמש בסידורי אע"פ שבמקומות אחרים זולת ביהמ"ד דילן אינו פ .י

הכוונות למי שאינו שייך בזה, ותליא במחלוקת הפוסקים, ואכמ"ל, הנה אצלינו בבית 

המדרש רשאי כל אחד להתפלל בסידורים הנ"ל באם מכוין לבו לשמים ועל דעת 

הצדיקים. ואפילו לדעת החיד"א שאוסר להשתמש בסידורים כאלו במי שאינו שייך לזה, 

דרש לא שייך איסור זה, לאשר בית המדרש מיוסד בתנאי שכל המבקש אצלינו בבית המ

דביקות בהשי"ת בדרך הנ"ל, רשאי להתפלל בסידורים אלו, ואין בזה חשש יוהרא וכל 

  שאר החששות, ובמקומות אחרים יעשה כל אחד כפי האמור במאמר הנ"ל.

היכול לכוין  אחדבין המתפללים לכוין ויש אינו יודע כאשר העובד לפני התיבה  .יא

הכוונות, יאריכו בניגונים כנהוג אצלינו בכוונות הברכה ראשונה ובחתימת ברכת שים 

שסיים והמכוין יעשה סימן היכר להודיע  הכוונות,שלום וכל כיוצא בזה כפי צורך 

  הכוונות.

ואין לעכב כל  ,בית המדרש יהיה פתוח לעסק התורה והתפלה כל שעות היום והלילה .יב

פלל (ביחידות) בכל שעות היום והלילה, אלא שיהיה באופן שלא יפריע לשאר הרוצה להת

  לומדי בית המדרש.

מי טמאים, וגם הכל הנכנס לבהמ"ד יהיה על תנאי שאסור להשתמש בבהמ"ד בכלים  .גי

בית המדרש, ולא הותר השתמש בו בו לחזיק הכלי בהיתר הרבנים אין לשנצרך לה

ון החתום בהכשר הרבנים שאין בו שום אפשרות רק בכלי טלפלהשתמש בבית המדרש 

  זולת הדיבור לבד.נוספת 

לכל הפחות ו ,בבית המדרשדשבת קודש ישתדל כל אחד להתפלל כל הג' תפלות  .יד

בצדיקי הדורות,  להתקשרותמקום לקבוע  הואהמדרש הזה  תפלה אחת, וכל ענין בית

יזכה להתקשר בצדיקי י שיתפלל הג' תפלות הנ"ל ולכל הפחות תפלה אחת ל ידוע

ויש בזה  ,בבית המדרשוללמוד ישתדל כל אחד לפי כחו להתפלל  בימות החולהדורות. גם 

  התקשרות גדול לצדיקים האמיתיים.

ע"י נמשך דעיקר השראת השכינה  ,מצוה גדולה לייסד כוללים בכל שעות המעת לעת .טו

ואם  שקה למתפללים,מ שלעולם לא יחסרעסק התורה בתמידות בבית המדרש, וישתדלו 

יתן לכל דכפין מאכל ומשקה, ושכרם בהמשך הזמן איזה הכנסת אורחים ל אפשר יוסיפו

  הרבה מאוד.

מפעם לפעם ישתדלו לערוך סעודות מצוה ע"ד ראש חודש ומלוה מלכה שהעיקר הוא  .טז

  וגדולה לגימה המקרבת הלבבות. ,אהבת חברים העולה על הכל

מרן כתקנת קודם התפלה לכתחילה ישתדלו כל המתפללים לטבול במקוה בבוקר  .יז

 יבה יהיה חגור באבנט וחבוש בכובע או (בתפלת שחרית)תוהמתפלל לפני ה ,הבעש"ט

  ופשיטא שהמחוייב בטבילה לא יגש לפני התיבה. ,בטלית על ראשו
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ו, ולהתפלל , ויראה כל אחד להשתתף בשמחת חבירבוד איש ברעהוולם ככו ינהג .יח

לאהוב כל  - קיום מצות אהבת ישראלבוא לל ועי"כ יזכהבעד חבירו, ולהשתדל בתקנתו, 

, והוא כלל גדול בתורה, כי אהבת הולך בדרך הוי"הו אחד ואחד ששם ישראל נקרא עליו

אהבת השי"ת הוא לאידך גיסא, דישראל הוא האמצעי לבוא על ידו לאהבת השי"ת, וכן 

שר כל יהודי הוא חלק אלוה ממעל ממש. וכל ענין אהבת חברים מביא לאהבת ישראל בא

אינו ענין ח"ו של פארטאיי להתחבר עם אותם ההולכים בדרכו ולפסול ח"ו אותם שאינם 

הולכים בדרכו, רק ע"י אהבת החברים הלומדים יחד יזכה לבוא לאהוב כל אחד מישראל 

  כבבת עינו ממש. 

על דרכי הקדושה, והיינו כולו מיוסד  רח שיהיהמוכולמותר להזהיר שענין אהבת חברים 

שכל יהודי הוא חלק אלוה ממעל ממש, ויזהרו שלא יהיה בזה שום על היסוד הנזכר 

בכל עניני אהבת שוט שבתכלית הקדושה והזהירות, ופרק הכל  ח"ו, אחיזת החיצונים

' מבלי זהירות שנהגו תלמידי מרן הבעש"ט הקומרות והחנוהגים אצלינו בכל ההחברים 

  להקל בענינים כאלו כלל.

אין רשות לשום אדם להרים יד על חברו בשום  ,ביהמ"דבפריע המאחד יהיה ח"ו  אם .יט

עם אדם המפריע לעסק התורה וציא בנוהיה ממונה להשי ... רק ימנו גבאי ,אופן שבעולם

  וכולם חייבים לשמוע בקולו בלי שום טו"מ. ,ויפעול ע"פ הוראת הרב, והתפלה

וכולל גם  ,ובשמירת עינים ל אחד ישתדל לעלות מעלה מעלה בעניני קדושה וצניעותכ .כ

מרבותינו לילך בדרך הצניעות המקובל  - הגות וההתלבשות דבני ביתונההתעניני 

שכן בשמירת וכל רח"ל, מבלי שום פשרות ומאדעס שבזמנינו , 2הבעש"ט הק' ותלמידיו

ל יכשל זרעו בנסיונות הזמן בשום ענין הילדים, שיזהר כל אחד לעמוד על המשמר לב

על בני ביתו וממשיך על עצמו ו ,אשרי לו ואשרי חלקו כל אלולהתעלות בוסיף המח"ו, ו

  כל הישועות.

 ישתדל-בין אותם שתורתם אומנותם בין אותם המתפרנסים ממלאכתם   - כל אחד  כא.

בקבלה  - בפנימיות בגמרא והלכה, ובין  -לקבוע שיעורים קבועים בכל יום בין בנגלה 

 וונתו ע"ד שקיבלנו ממרן אור שבעתובחסידות. וישתדל כל אחד להתפלל בכל כחו וכ

הימים הבעש"ט הקדוש נבג"ם, ונוסף על התפלות הקבועות שחרית מנחה ערבית ק"ש 

כל יום להוסיף תפלות ובקשות שיזכה לבוא בשעל המטה וחצות יראה לקבוע עצמו 

הק', ויתפלל שיזכה להיות  האריך בזה רבה"ק בכל ספריו , וכאשרוכו' לתכליתו הנצחי

נמנה בין ה'דורשי יחודך' שמקיימים מאמר משיח צדקנו למרן הבעש"ט שיזכו לעשות 

היות לו קשר עם מעיינות רבותינו האר"י והבעש"ט ורבה"ק יזכה לשו ,יחודים כמותך

לשמה, תורה כל ה למודותלמידיהם הקדושים נבג"ם וכל הצדיקים האמיתיים זיע"א, ול

לייחד כל מעשיו לשם ו ,דביקות אמת בהשי"תבוא לול ,לשמהולקיים כל התרי"ג מצות 

                                                 
ר שבחי בעש"ט שאמר הבעש"ט שבאיסטאנבול היה נשמות גבוהות מאוד מחמת ריבוי הצניעות שנהגו שם, וענין ועיין בספ 2

  הצניעות כולל כל התנהגות הבית.



 

 כ
 

לעשות נחת רוח ליוצרו כו', ושיזכה להשלים הכוונה העליונה שבעבורה בא שמים 

לגלות כבודו יתברך כפי שליחותו הפרטית ולהשלים רצונו יתברך  - לעלמא הדין 

  ונים.שנתאוה להיות לו דירה בתחת

נת עבדך יושמעת אל תח" א' ח')-(מלכים ויה"ר שיתקיים בנו תפלת שלמה המלך ע"ה

ואתה תשמע השמים מכון שבתך וסלחת וגו',  ועמך ישראל אשר יתפללו אל המקום הזה

וגו' והתפללו אליך דרך ארצם וגו', ועשית ונתת לאיש ככל דרכיו אשר תדע את לבבו 

ע אליהם בכל קראם ונת עמך ישראל לשמידך ואל תחנת עביחות אל תחולהיות עיניך פת

  ".אליך

  כ"ו לחודש אדר השני תשע"ו לפ"ק 'טהור הוא'וע"ז באעה"ח ביום שלישי בשבת לסדר 

  

  - חי"ק  -

  


