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:כל הזכיות שמורות ל

הוצאת אמת
תשואות ח
לידידינו האברכי החשובי
הרב נחמ חיי בראדי הי"ו
מו"ה ישראל זאב גוטמא הי"ו
עבור התמסרות בעריכת והדפסת הקונטרס
,על פעולת בהוצאת ספר זו לאורה
תהי משכורת שלימה מנות התורה

dncwd mewna
iazkn" qxhpew z` ,epinely iyp` iptl dkxa meid mipzep
ircei lra epiax azky mircepd miazknd ekeza llekd ,"ycew

eppd

lra epiax eckp i`eyp z`xwl ,r"if dnly my lra epiax epal r"if dpia
x"enc` oxn w"k z`n miyexite mixe`ia ,zexrda xhern ,r"if daeyz ikxc
.`"hily
zpy xc` ycega did r"if daeyz ikxc lra epiax ly epeixt`
xzq` zwicvd zipaxd dxedhd ezxagn mr ei`eyp zgny .d"kxz

zr

w"dxd oa ,aepile` w"wca` ,l"vf uieexed `pipg iax w"dxd ly eza ,r"if
ycew rxf ,r"if aewifcn xfril` iax w"dxd ozge r"if uilrnn awri iax
.dlkd okyn mewn ,aepile` xira ebbg ,r"if uiyt`xn iav ilztp iax w"dbd
daige dad` aexa ce`n xyewn did ,r"if daeyz ikxc lra epiax ,ozgd
ly ycewd eazkna d`exd d`xi xy`ke ,r"if dpia ircei lra epiax epiwfl
axd x"enf`` w"k :l"fe dpia ircei xtq lr r"if daeyz ikxc lra epiax
inia izikf xy` r"if hedvp`ln zereyi lrete miwl` yi` xedhde yecwd
,oeilb ilr hxga x`ezi `le jexr oi` xy` ,ezceare ezxezn myazdl izexrp
,yecbe `ln ,ycewn eixg` epri dnd ei`exl wx ,yecigd z` d`x `ly inl
xidf`e dirxcl ilb ,zeceq oyey ,zeci xyr el ,zexzqpe zelbpa dxeza
`ln qxhpew mliki `l xtq zlibna xtql eigay ,dxi`nd `ixlwtq` ,`xedp
.cer my oiir .eizecb lk lr
r"if dpia ircei lra epiax epiwf mb xikd mipt l` mipt mink xy` d`xpk
ziyi` szzydle reqpl epnn rpnp xy`ke .oi`lir oifx el xqne ,eckp z`
,miaezk ipya oi`eyipd z`xwl ezkxae exac z` gly ,ef d`lir zgnya
gly ,oey`xd .r"if dnly my lra epiax epa l` ,dyecwd eci azka meyx

eprny)

dtegd onfl gly ,ipyde .dpezgdl jxca aefixhq xirn mzriqp z`xwl

.(ipyd

azkn azkp meia eae ,xc` 'e ,dnexz w"yr 'e meia dtegd did d`xpky ,`"hily epiax w"k w"tn

ircei lra epiax .mi ipn miwenr dnde ,ediieeba fipb `aeh el` ycew zexb`
ilz .oiyeciwe dtegd zra oiekl ,oi`lir oifx dxez ixac mda dlbn r"if dpia
onh oi`eyp zepeek zeceqie zeceq ,c"ei ly evew lka fnx zepeek ly milz
cenlie zxbi`d gwiy r"if dnly my lra epiax epan ywan xy` cr ,mda
d`xiy r"if daeyz ikxc lra epiax eckpn ywane xfeg oke ,oeir xeriy
mby ,envr lr eazkna azek ,r"if dpia ircei lra epiax mb .eixaca opeazie
.df wxt zepyl cer opeazi `ed
epizeax ly mxve`a mifepbe mixeny el` miazkn eid ,dlrpd mzeaiyg z`tn
xqn r"if xfrl` zgpn lra epiax xy`k ,xe` e`x xy` cr ,r"if miyecwd
,"ycew iazkn" mya ,"miwicv oexkf xn`n" qxhpew seqa mqitcdl miazknd
.d"qxz zpya
zeaiz iy`x dnk gprtl miazknd ileya azek r"if xfrl` zgpn lra epiax
ipyd el` yexit qitc` d"i` xg` mewna xcp ila"y gihane ,miazknay
la` ."zn` jxc epexei xy`k jxazi myd zxfra zn`d znkg oeira miazkn
zexb` lr yexite xe`ia qitcdl ,lretd l` ezaygn `ivedl witqd `l
.el` ycew
dzre .myexit oian oi`a ,dnezq dyxtk elld ycew iazkn migpen did dkk
w"k ly eyexite exe`ia ,eizexrda xhern oey`xd azkn riteny mikef eppd
mipird z` epl xi`dl oir zaeh epa d`xn xy` ,`"hily x"enc` oxn
xfrl reiql epl zeidl ,miycw o`v ixcr mixcrd ewyi epnne ,elld mipipra
,ricedl dev z`fe)

z`fd dxezd ixac z` likydle oiadl ,xry epl geztl liredle

epiax zeriawa lltzd eay ,l"f lit`w i"xdl awri lew xeciql dpeekd ,"i"x`d xeciq" xikfny mewn lky
.(r"if dpia ircei lra

ikxc lra epiax eia` z` ecitqda r"if xfrl` zgpn lra
d`x :xn` (mipa zx`tz xtql ezncwda qtcpd) r"if daeyz

epiax

dpia ircei xtq lra r"if hedvp`ln yecwd f"`` "ycew iazkn"a icici `p

iline miwicv oexkf xn`n ohwd ixtq seqa eqtcpy ,miaezk ipy ,z"dr
meia oiyeciwd zpeek oipra ,ycew zaiga x"en``l azky dn ,`citqdc
aeygz xy`k ,d`xnd lr mnezyze ,eix`eze daig ly oeyld mbe ,ezpezg
.jxra mipy e"h oa mlr f` didy eizepy itl
,mdizexec lka miyecwd epizeax lv` oiyeciwe dteg cegie dlke ozg zgny
xfrl` zgpn lra epiax mb .epizebydn dlrnle dlrnl ,zcgein dceara did
epiax epiwf eilr cirde ,eal zgny meiae ezpezg meia mipy e"h oa did r"if
oa`d mitxy oe` mik`ln :xedhd epeyla ,dtegd xg` r"if dnly my lra
onfa dyi` o` ycwn fi` o`nxrbpei ` ief` iee ,hxrcpe`eerb oe` hwewrbev jif
!dfd
.mi ipn miwenre mi`xep mixac
epizeax ly mdilbx xtra miwa`zn xy` ,dyrn iyp`e miciqg ,epl
wx xeiy epl oi` ,d`xepd mzceara dbyde wqr epl oi` xy`e ,miyecwd
,dlkd iptl oicwxn cvike ,oiyeciwe dteg zrya mdiyrna opeazdle ze`xl
.devn ly dgnya
w"wca` mqxetnd wicvd oe`bd yh`wpen iciqg ilecbn cg` azky dn d`xe
ji` x`zn xy`k ,oi`eyp zekld lr "xfrd ogly" rcepd extqa ,l"vf t`yh
:"up`h-devn" zrya ,r"if daeyz ikxc lra epiax ,eax zceara opeazd
dlkdy ,l"wevf daeyz ikxc lra xecd zten w"dbd oxn w"k z` ip` izi`x
,dxdhe dyecwa ,aeye `evxa diptl cwxn dide ,dnewn lr zcner did
,sk l` sk z`kdae ,mixedhd eipir zenivra ,ze`av y` ik`ln zeadlda
.`"ikre r"if ,aehd 'cl dxnfe dpx lewa
mler xe`l riten igkepd qxhpew xy`k ,aeh dn ezra xac
gnye yyd ,`"hily epiax oxn w"k ly dlrpd ezgny zra

,oka

xfrl` miig iax oe`bd axd epa za ,'igz dllednd dlkd ezckp i`eypa
x`t a"egd ozgd b"ar ,yh`wpen xfrl` zgpn w"daiyi y`x ,`"hily
oriee n"xe c"a` mqxetnd v"dbd oa ,`"hily u"k odkd ryedi axd miyecwn
,miyecwd epizeax ly mzpyna mipiirn'd elibi'e miciqg'd egny'i .`"hily

,mzgny zra miwicvd ly ziniptd mzcearn zvw biydle cenll lkep xy`k
.axrpd xe` zyecwa zbprznd ytpd zgny jiyndle
,miazknd azek ly `lelidd mei axr lg oi`eypd zgny xy`k ,`nxb onfde
zeaaec eizezty `diy `eerx `die .lel` a"i ,r"if dpia ircei lra epiax
icr ,`giex ipefne iig ipa ,ef `zeecg ocira minyd on epl ritydl xawa
.ocic dxdna ,epiy`xa epiaxe ,cec oa z`ial dkfp
d"qyz lel`
"zn`" z`ved
yh`wpen dxez xe`
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מכתב א
בעזה"י
ידידי בני הרב החרי ירא אלקי מ' שלמה נ"י:
ידידי בני ,בשמחה ונחת תהא נסיעתכ  ,וצאתכ ובואכ
לשלו  ,והחופה למזל ולנחת ולישועה ,ולעורר ולחדש האור
על ציו תאיר ,היכל הזכות ,כמבואר ,בהתחדשות מעשה
בראשית  .והש"י יעזרנו.
נכדי הב יקיר המשכיל מ' צבי הירש לעב ,זכור תזכור
אשר אמרתי ל לכוו בשעת מצות קידושי בסוד עגולי
דנפקי מגו רבוע  ,יאב "א ] יסוד אבא ברח אמא [ אשיל" ר ] אל
שדי ית לכ רחמי ,ואותיות ישראל[ ,ותבי.
דברי אבי ,כותב וחות היו ב' דר"ח אדר ,בסוד אד"
של  ,אד"ר מז"ל דגי"  ,כנ"ל כעת .וזה פרפרת נאה ,בסוד
הזיווג  .ואתה בני ,קח האיגרת ותלמוד שיעור עיו .וג אני
אתבונ אי"ה ,ועוד אשנה פרק זה ברצות י"י לטובה לחיי
ולשלו .
אלעזר שפירא מלאנצהוט
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מכתב ב
בעזה"י ,אור ליו ועש"ק ויקחו לי תרומה.
החיי והברכה והשלו לידידי בני הרב החרי ירא ושל
חמדת לבבי כ"ש מו"ה שלמה נ"י ,האבד"ק סטריזוב:
ידידי בני ,תקבל ברכתו יתבר ,ברכת מזל טוב ,ויהא למזל
ולנחת ושלו לבנ החת הרב המופלג מו"ה צבי נ"י ,נכדי
פאר לבבי ,צאנה וגו' במל שלמה בעטרה שעטרה לו ביו
חתונתו וביו שמחת לבו ,בסוד הקרסי  ,כמבואר בפרשתא
דיומא ,בעטרת תפארת כמבואר במדרש ,היה מאירי
הקרסי במשכ ככוכבי ברקיע ,והכוככבי היו לפייס
הלבנה בסוד סיהרא בשלימותא ,בנקודא הד' בסוד אחדות
והיה המשכ אחד ,בתיקו חוש השמיעה וחוש הראות ,וראה
וכו'.
דברי אבי מיחל לישועה בכל עת ורגע בסוד הזכירה,
ותפלותינו יקבלו ויעשו פרי.
אלעזר שפירא מלאנצהוט
ידידי נכדי הרב המופלג מ' צבי נ"י ,ראה נא בני ידידי אשר
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כתבתי ל למעלה ,תתבונ בדברינו ושמח לבב ,והש יחזק
בתורה בשמחת לב ובהשכל .ותקבל בזה ז' רובל מעות כס
על פירות ,שאזכה לראות מצאצאיכ פירות ופירי פירות ,עד
עול .
א"ז המעתיר בעד ,ואתה יושב בתוונא דליבאי בסוד
החקיקה.
אלעזר הנ"ל
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מכתב א
בעזה"י
ידידי בני הרב החרי ירא אלקי מ' שלמה נ"י:
ידידי בני .דר כ"ק אא"ז בעל יודעי בינה זי"ע לכתוב התואר "ידיד" לבנו )אא"ז
אדמו"ר בעל ש שלמה זי"ע( ,וג לנכדו )אא"ז אדמו"ר בעל דרכי תשובה זי"ע(,
וכ לשאר בניו כנזכר במכתבי אלו ובעוד מכתבי שנשארו לדורות )והמה בדפוס בספר
אגרות שפירי( .ואמרו חז"ל )ע"ז יט ,ב( שאפילו שיחת חולי של תלמידי חכמי צריכה
תלמוד ,וכל שכ בכתב קדש .ונראה וידוע ליודעי ,שהתואר "ידיד" אינו רק ש
נרד" לתואר חבר וכיו"ב ,אלא הוא תואר נעלה ,וכמו שמצינו בדברי חז"ל )ב"ב יז ,א( :ז'
שלא שלט בה רימה ותולעה ,וחשב ביניה את בנימי מדכתיב )דברי לג ,יב( ידיד ד'
ישכו לבטח גו' .והיינו ,ש"ידיד" הוא מי שגופו ג כ של וקדוש כנשמתו ,ולא
שלט בו רימה .ועיי במנחות )נג ,א( שאמרו "יבא ידיד ב ידיד ויבנה ידיד לידיד
בחלקו של ידיד ויתכפרו בו ידידי כו'" ,שבנימי שנקרא ידיד ד' זכה שבית המקדש
שש השראת שכינתו יתבר ,בנוי בחלקו .יע שבית המקדש כולו קדוש להוי"ה,
ולא היה בו חילוק בי הגשמי לרוחני ,על כ הוא שיי להבנות בחלקו של בנימי
שנקרא ידיד ולא שלטה רמה ג בגופו .וכ הוא העני בשלמה המל שבנה הבית
מקדש ,שקראו הקב"ה "ידידיה" )עיי מנחות ש( ,כי היה של ,כדכתיב ביה )דברי הימי א
כט ,ה( וישב שלמה על כסא ד' למל ,ואמרו חז"ל שהיה אז סיהרא באשלמותא ,ועל
כ הוא שבנה בית המקדש .ואמרו )ש( ששלמה המל נקרא "ב ידיד"  -זה אברה
דכתיב ביה )ירמיהו י ,א( מה לידידי ,שאברה הוא הראשו שתיק כל רמ"ח אבריו ,עד
שניתוס" אות ה"א על שמו .וישראל ,נקראו ידידי בכללות" ,שה זרע אברה
אוהבו ,והקב"ה שוכ את א" בתו טומאת ,וזו שרש כפרת ושייכות לבית
המקדש ,והב.
ונראה עוד ,שבמכתב זה טמו בתואר "ידיד" ג סוד השיי לעני נסיעת לנשואי.
והוא על פי מאמר הש"ס הנ"ל ש"יבא ידיד ב ידיד ויבנה ידיד לידיד בחלקו של ידיד
ויתכפרו בו ידידי" ,ושמחת חת וכלה כבני בית המקדש ,דאיש ואשה שכינה
שרויה ביניה ונקרא "בני עדי עד" ,ומוחלי ג עוונות הנאספי ,בסוד "ויתכפרו בו
ידידי אלו ישראל" ,וכמו שאיתא בדגל מחנה אפרי )פ' בא( שמוחלי לו כל עונותיו
ולכל הנלוי אליו )ועיי בתו"ד המגלה עמוקות פרשת תרומה(.
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ידידי בני ,בשמחה ונחת תהא נסיעתכ  ,וצאתכ ובואכ
ירא אלקי  .על פי הכתוב )תהלי קכח ,א( אשרי כל ירא ד' גו' .אשת כגפ פריה
בירכתי בית בני כשתלי זיתי סביב לשלחנ ,הנה כי כ יבר גבר ירא הוי"ה גו',
וראה בני לבני שלו על ישראל.
ועיי במאור התורה בסה"ק עטרת צבי )פרשת שמות כג ,א( שכתב "הרוצה לדבק לקונו
בלב ומסירת נפש ,אזי ממשי עליו שרש היראה ומקו הגבורות והצמצומי
בהפלגה יתירה עד שנעשה דוגמת השכינה הקדושה".
שלמה .ש זה נית לו בפקודת זקינו כ"ק אא"ז בעל בני יששכר זי"ע .שכשנולד,
שלח אביו אא"ז מלאנצהוט זי"ע שליח מיוחד לדינוב ,לבשר הבשורה טובה לאביו
הקדוש ,ולכבדו במצות מילה וסנדקאות .ולא יכול אא"ז בעל בני יששכר לבא אז.
א שלח מכתב להודיע שיקראו ש בנו הנולד לו בש שלמה ,וכתב שטעמו ונמוקו
כי "שלו ואמת יהיה בימיו" .וכנראה שהוא ע"ש הכתוב )מלכי ב כ ,יט( .ראה ספר בית
שלמה )מאמר אור זרוע אות ז(.
]אגב ,עיי בשו"ת מנחת אלעזר )ח"א סימ מח( שהביא חומרת הפרי מגדי
תקפ"ה במשבצות סק"א( שלא להיות סנדק ומוהל יחדיו ,מפני שלא יכול לבר הברכה על
המילה מעומד .וכתב שלאחר שכ נהגו קדושי עליו גדולי עול זי"ע ,וביניה ג
הגאו רבי עקיבא איגר זצ"ל ,מחוייבי אנו להבי וליישב ,ולא להקשות ולתמוה ח"ו
על גדולי עול שנהגו כ לחיבוב קדושת מצוה זו ,עכדה"ק ,עיי ש .והנה בתשובה
זו ,וכ באות שלו על הל' מילה )סי' רס"ה סק"ו( ,לא הזכיר אא"ז אדמו"ר זי"ע מי המה
קדושי עליו אשר נהגו כ .ומכא שדבר זה מורשה עוד מבית זקינו בעל בני יששכר
זי"ע[.

)או"ח סי'

בשמחה .ברכה הנצרכת תמיד ,לקיי )תהלי ק ,ב( עבדו את הוי"ה בשמחה .וביותר
לנשואי שכ אמרו חז"ל )יבמות סב ,ב( שהשרוי בלא אשה שרוי בלא שמחה.
ונחת .היינו להמתיק כל הדיני ,בסוד הטמו בתיבת "נחת" .יע כי הדיני ה
מק" צירופי אלקי" ,ונמתקי על ידי י"ג תיקוני דיקנא שבכח לכו" את הדי .וי"ג
פעמי ש הוי"ה ע ק"כ צירופי אלקי" עולה בגימטריא "נחת" .והוא בסוד
הכתוב )קהלת ט ,יז( דברי חכמי בנח"ת נשמעי ,וכנתבאר בספר קהלת יעקב,
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לשלו  ,והחופה למזל ולנחת ולישועה ,ולעורר ולחדש האור

שבהיות שזק זה שקנה חכמה ,והדיבור )קשה( הוא בבחינת אלקי" )דיני( ,וה'
מוצאות הפה נגד ה"א אותיות דאלקי ,והחכ" ממשי י"ג תיקוני דיקנא ששורש
מחכמה וממתיק בזה הק"כ צירופי אלקי ,ושניה בגי' "נחת" ,עיי"ש.
תהא נסיעתכ  .ר"ל שכבר תיכ" ומיד מעת נסיעתכ כבר תתברכו בשמחה
ונחת .והוא ע"ד דכתיב )שמות יב ,כח( וילכו ויעשו בני ישראל כאשר צוה ד' גו' ,ואמרו
חז"ל )הובא ברש"י ש( מכיו שקבלו עליה ,מעלה עליה כאלו עשו .וודאי שורה
עליה כבר מאז זכות המצוה שיעשו.
ואפשר עוד שהוא כפי הנאמר )ישעיהו נה ,יב( כי בשמחה "תצאו" גו' ,כי יציאה היא
מבתי גוואי לבתי בראי ,ובבתי גוואי נאמר "במסתרי תבכה נפשי" ,לבתי בראי
שש נאמר "עוז וחדוה במקומו" )עיי חגיגה ה ,ב( .ועל פי סוד :שמחה נשפעת ע"י
"בינה" ,כנאמר )תהלי קיג ,ט( א הבני שמחה .וכלשו הזה"ק )ח"א קנד ,א( בינה דמינה
כל חידו נפקא .וחופה ענינה סוד אור המקי" דבינה ,והיא בסוד הסוכה שאז זמ
שמחתנו .והב כי קצרתי כמה שאפשר.
בשמחה ונחת תהא נסיעתכ  .אבוה"ק נהגו לומר בנוסח תפלת הדר :יהי
רצו כו' לחיי "ולשמחה ולנחת" ולשלו.
וצאתכ ובואכ לשלו  .על פי מאמר הש"ס )ברכות ס ,א( יוצא מכר מהו
אומר ,יה"ר כו' שתוציאני מכר זה "לשלו" והנכנס לכר מה הוא אומר יה"ר
שתכניסני לכר זה "לשלו" .וזה "וצאתכ ובואכ לשלו".
לשלו  .כ הוא נוסח תפלת הדר )ברכות כט ,ב( יה"ר שתוליכני "לשלו" ותצעידני
"לשלו" ותסמכני "לשלו" כו' .והוא על פי מה שאמרו חז"ל )ברכות סד ,א( הנפטר
מחברו אל יאמר לו ל בשלו ,אלא ל לשלו .שהרי יתרו שאמר לו למשה )שמות
ד( ל לשלו ,עלה והצליח ,דוד שאמר לו לאבשלו )שמואל ב טו( ל בשלו ולא
הצליח' )ועיי מש"כ כ"ק אא"ז זי"ע בספרו חיי ושלו עה"ת פ' ויצא(.

והחופה למזל.

עיי דברי תורה לכ"ק אא"ז אדמו"ר בעל מנחת אלעזר זי"ע
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)מהדורא א אות ז( בביאור מאמר חז"ל )מו"ק כח ,א( חיי ובני ומזוני לא בזכותא תליא
מילתא אלא במזל"א .שכוונת העני הוא ,שכל הישועות באי מתרי" מזלי" )די"ג
מדות של רחמי( ,שה "נוצר חסד" הוא מזל עליו ,ל"ונקה" הוא מזל תחתו.
ועיי"ש באור ביאור ברכת מזל טוב ,עיי"ש .וידוע פירוש הרמ"ע מפאנו ז"ל שמז"ל
הוא מלשו )שיר השירי ד ,טו( ונוזלי" מ לבנו ,היינו ברצונו ית"ש להזיל ולהשפיע
מלמעלה ג שלא על ידי מעשינו )הזכיר הרבה פעמי בסה"ק אא"ז זי"ע( .ועיי עוד בדברי
תורה )מהדורא ד אות קי( שמפרש בזה דברי רש"י עה"כ )תהלי כא ,ג( תאות לבו נתת לו גו',
זכה  -א יש לו "מזל טוב" ,תאות לבו נתת לו ,שבעוד הוא מתאוה באה לו תאותו
עד שלא ישאלנה ,ע"כ .וזה סגולת החופה ,שאז נתקיי תאות לבו נתת לו גו' בעוד
הוא מתאוה עד שעוד לא שאלה כבר נותני לו] .ויש לעורר כא מה שכתב אא"ז
אדמו"ר בעל מנחת אלעזר זי"ע בצוואתו הטהורה ,וז"ל "כי הנה רבי פעלו )ורבי
יפעלו( בעה"י ממני עצות או רפואות טובות בעה"י ומועילות שנתתי לה כו' ,והנני
בעה"י בר מזלא טבא בחסדו וברצונו ית"ש ,ג א איני צדיק כלל" ,עכדה"ק .ויקל
קצת להבי דבה"ק על פי דבה"ק הנ"ל ,והב[.
ובמק"א ביארתי דברי הרמ"ע מפאנו ז"ל )הנ"ל( על פי מאמר התקוזה"ק )כה ,ב( כתר
הוא מזלא דכולהו ,ועילה איתמר בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא
במזלא .כי כתר גבוה מכל טע המושכל ,ועל כ כשרוצה הקב"ה להשפיע שלא על
פי מעשינו ,הוא נשפע בבחינת מזל ,כי אי טע ברצו.
ולנחת .אפשר שכפל ברכת "נחת" )עיי לעיל( ,פע לנסיעה ופע לחופה .ונראה
לפרש ברכת נח"ת בקשר לחופה ,כי נחת בגי' חת ,והנה יש תנ"ח )כמני חת"( אל"
רבבות מחנות ממוני על שמחת חת" ,והוא בסוד נח"ת רוח .ונח"ת עולה
בגימטריא שחקי" ,שבו רחיי עומדות וטוחנות מ לצדיקי ,שנאמר )תהלי עח(
ויצו שחקי" ממעל ודלתי שמי פתח וימטר עליה מ לאכל גו' )עיי חגיגה יב ,ב(,
והוא סוד החכמה )עיי כל זה באותיות דר"ע .ועוד עיי בספר רגל ישרה לכ"ק אא"ז אדמו"ר בעל בני יששכר
זי"ע )ער שחקי" יב(( .ויש להוסי" נח"ת )חת"( עולה בגימטריא ולתת "היו עליכ
ברכה".

ולישועה.

על פי המבואר בספר גבורת ד' להמהר"ל מפראג ז"ל )פס"ד( עה"כ )תהלי

קיח ,טו( קול רנה וישועה באהלי צדיקי .שכאשר "קול רנה באהלי צדיקי" אז הוא
ג זמ "ישועה" בכל עניני ,כי כאשר הצדיקי מרנני ה מוסיפי כח א" למעלה
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על ציו תאיר ,היכל הזכות ,כמבואר ,בהתחדשות מעשה
עד "כי ימי הוי"ה עושה חיל" .ועל פי סוד נראה שענינו ע"פ המבואר בהרבה
מקומות ,ומובא ג בסידור האר"י ז"ל בעני מצות נישואי ,וז"ל "כי חת וכלה הוא
דוגמא זו"נ ,שה ממש חת וכלה שלמעלה כנודע ,א כ המשתדל להכניס תחת
החופה וליחד יחד ,הרי הוא מעורר יחוד של בכל קומה זו"נ ,ואז נפתחי כל
הצינורות ,כמבואר בזהר ,עיי"ש .ועל כ הוא זמ ישועה לכל .וכ מקובל בקהל
חסידי שבזמ החופה הוא עת רצו לפעול ישועות הפרט והכלל.
ולעורר ולחדש האור על ציו תאיר .עיי בתיקוני זוה"ק )כו ,א( ואינו
תכשיטי דכלה תפלי דרישא עטרת זהב ברישא דכלה ותפילי דיד טבעת דדרועא
הא כלה מתתקנא בתכשיטי דילה הדא הוא דכתיב שמע שיראל גו' ,והא אינו
בחופה ,צריכי עמא קדישא למיק בעמידה קדמיהו ע חז לברכא לו בשבע
ברכא ולקדשא החת לכלה בקדמיתא בקדושי .ובבאר לחי ראי לאא"ז אדמו"ר
בעל דרכי תשובה זי"ע ,בד"ה ולקדשה החת לכלה בקדמיתא בקדושי ,מבאר
"היינו סוד קדושת יוצר אור שהיא קודמת לקריאת שמע ,והיא כדר הנהוג בימי
קדמוני שקדשו הכלה קוד החופה קדושת אירוסי ,והוא עני שאמרו שהיו
מתקבצי מלאכי השרת כבמזמורי חת וכלה .ובזה יוארו דברי רבה"ק אא"ז
מלאנצהוט זי"ע ומה שהזכיר עני להאיר באור חדש על ציו תאיר בעת נסיעה על
נשואי ,והב.
עיי בסדור האר"י ז"ל בכוונת ברכת יוצר המאורות ,בתיבות "המחדש בטובו בכל
יו תמיד מעשה בראשית" ,שמבואר שעל ידי טפת חסד היורד מיסוד א"א
מתחדשי זו"נ בכל יו תמיד ,וזו"נ נקראי "מעשי בראשית" .וראה דברי סידור
האר"י ז"ל בברכת חתני )וכבר הזכרתי לעיל( כי חת וכלה הוא דוגמא זו"נ שה
ממש חת וכלה שלמעלה כנודע.
היכל הזכות .מיש שיי לחידוש אור חדש על ציו ,ושיי לעני היכל הזכות.
שכ הוא בסדר תפלת שחרית ,בברכת יוצר המאורות ,בתיבות המחדש בטובו בכל
יו תמיד מעשה בראשית ,שמתחיל היכל הזכות ,וכידוע ליודעי.
והנה בהיכל הזכות ביה אתדנו כל דיני דעלמא ,שבו הוא בית די הגדול ,וכל זכיי
וכל חובי וכל עונשי וכל אגר טוב .ומשונה משאר ההיכלות שה רחמי והיכל
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הזכות הוא די )וכמבואר בהיכלות בזוה"ק פ' פקודי רנא ,א( .ומה שנקרא היכל הזכות ,אע"פ
שהוא היכל הדיני ,משו שג בדי פותחי בדי תחלה )כמבואר ברמ"ק( ,ועוד טעמי
יש לזה .והנה אמרו חז"ל )ברכות יז ,ב( שצדיקי נזוני בזרוע ,שנאמר )ישעיהו מו( שמעו
אלי אבירי לב הרחוקי מצדקה ,שכל העול כולו נזוני בצדקה  -וה נזוני בזרוע.
והיינו צדיקי שבזכות ובעבודת פועלי שהקב"ה מאיר בכל יו תמיד מעשה
בראשית ,נשפע לה א" מעול הזכות ,כי בדי הוא שיטלו שכר.
ועיי במאורה של תורה בסה"ק זרע קודש )לאא"ז מראפשי& זי"ע פ' אמור( וזלה"ק "וכ אמר
משה בקר ויודע הוי"ה כו' ,הורה בזה שהכל בהשגחתו ית' ,כמו שכתוב המחדש
בטובו בכל יו תמיד מעשה בראשית ,כמו שברא העול בחסדו בכל עת ,כמ"ש
)תהלי קלו ,ז( לעושה אורי גדולי כי לעול חסדו ,שבכל עת הוא חסדו הגדול
לחדש מעשה בראשית .ובמה מחדש ית' עולמו ,הוא על דר שאמרו חז"ל )בראשית
רבה פ"ח ז( שנמל בנשמותיה של צדיקי כו' ,היינו שלקח מה כביכול תענוג לחדש
עולמו כ בכל עת .וזה שאומר המדרש אח"כ שכל מה שמסגלי הצדיקי מצוות
ומעשי טובי דיי שהקב"ה מחדש פניה כגלגל חמה כו' ,כי על יד נתחדש
האור בכל יו תמיד כנ"ל ,נמצא ה גורמי לאור ולכ מגיע לה בשכר שיבהיק
פניה כגלגל חמה .וג ה גורמי אור הרוחני לנשמות ישראל ,שמה שאיש
מישראל עושה איזה מצוה בהתלהבות או תפלה או תורה כראוי ,הכל על ידי
הצדיקי שממשיכי קדושה לעול ,עכדה"ק ]ובמק"א בארתי בזה מאמר חז"ל
)ויק"ר פכ"ז ב( מי הקדימני ואשל" ,הקדימני" ר"ל לעורר מחדש מעשה בראשית,
ואשל מטע שנתבאר ,והב[.
ויתבאר עוד ע"פ דברי הזה"ק )ש רנג ,א( שהקשה "ואי תימא בר נש בביה מרעיה אי
אתד לחיי יהבינ ליה" ]והלא מי שחולה ונדו לחיי נותני לו החיי כא בהיכל הזכות ,והרי אמרת
לעיל שבני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא ,שאי ניתני בהיכל הזכות כדי שיזכה בה א" מי שאינו זוכה בדי[.
ומתר&" ,אלא כד אתד הכא לחיי כי נגדי חיי מלעילא ויהבי ליה כא" )פי',
כשנדוני לחיי בהיכל הזכות ,באמת נמשכי החיי מעול המזלא ,אלא שכא נותני אות[ ,עכתדה"ק.
ונראה לבאר ,שזה גופא מה שחיי בני ומזוני לאו בזכותא תליא אלא במזלא ,הוא
משו שישראל זוכי להנהגה למעלה מ הדי ,מצד הדי ,שג הנהגתה למעלה מ
הדי .ולכ נתינה חיי בני ומזוני ,א" שאינ נידונות בהיכל הזכות ,מכל מקו לש
נמשכי ,ומשמה נשפעי.
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בראשית  .והש"י יעזרנו.
בהתחדשות מעשה בראשית .איתא בסדור האר"י ז"ל )כוונת מצות פרו ורבו( :וזו
עבודת האד ,שצרי לעלות אות ניצוצות ממקו מדבר למקו ישוב ,שעל ידי זה
הניצוצות דקדושה עול ,בסוד מ"נ לזו"נ ,וה מחדשי אות ונעשה מה ציורי
של קדושה למעלה .וזו היא סוד מצוות פרו ורבו ,שמבואר בזהר שהוא להרבות
הדמות וצל אלקי ,כי כל מי שמקדש עצמו קוד הזיווג ומכוו לעשות יחוד
למעלה לזו"נ ע"י תפלתו שצרי להתפלל קוד הזיווג ,וע"י כוונתו הוא מעלה אות
ניצוצות כו' ,ואז מתרבה הדמות והצל אלקי בסוד "המחדש בטובו בכל יו תמיד
מעשה בראשית" .וזו כוונת המאציל תחילה כו' ,שלא ידח ממנו נדח ,כי לא לתוהו
בראה רק לשבת יצרה ,שיחזרו כל הנשמות ממקו תוהו ,למקו ישוב.
ובמאור תורה הקדושה ,איתא בסה"ק נוע אלימל )פ' כי תצא עה"כ כי תבנה בית חדש(:
מתחילה נבאר הפסוק )בראשית א ,ד( וירא אלקי את האור כי טוב ,הנה לכאורה
המשמעות אשר נתהווה האור ,ראה השי"ת את האור כי טוב ,וחלילה לחשוב ולומר
על הבורא ב"ה האחד הפשוט האמתי בלי שו השתנות ,לומר שמתחילה לא ראה,
ועכשיו ראה כי טוב .אמנ כי כ האמת ,שהשגחתו וראייתו של הקב"ה להיות כל
דבר בטוב וכל מקו שהוא משגיח הוא למע היות בדבר בטוב ובשלימות .וזהו
"וירא אלוקי את האור" ,דהיינו שהשגיח עליו בעי השגחתו ,כי טוב ,למע היות
טוב .וזה הוא שאנו אומרי בברכת קריאת שמע "ובטובו מחדש בכל יו תמיד
מעשה בראשית" ,רוצה לומר באותו טוב שהשגיח על האור ,מחדש בכל יו תמיד
מעשה בראשית ,דהיינו בכל יו מחדש עלינו ישראל רחמי וחסדי וכל טוב,
כאמור לעושה אורי גדולי כי לעול חסדו ,דהיינו שעשה את האור למע יהיה
לעול חסדו ,כי בכל יו מחדש עלינו חסדי ,ונמצא ראייתו של הש יתבר
בהאור היה כדי להשפיע כל טוב לישראל.
ועיי מש"כ בעטרת צבי )פרשת ויקרא א ,ב( וז"ל :ויש בסידור הבריאה "מעשה בראשית"
שהכל בכוונה מכוונת על פי התורה אשר בה נבראת העול ,להורות לנו דר סלולה
לעשות רצו בוראנו אלקי עול ד' .ואשרי מי שמסתכל ומעיי בכל סדרי הבריאה
כמו שאמר דוד )תהלי ח ,ד( כי אראה שמי מעשי אצבעתי ירח וכוכבי אשר
כננתה.

והשי"ת יעזרנו.

עיי בני

יששכר )מאמרי חדש אלול מאמר א סימ טו"ב בהג"ה ,ועיי ש אות
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נכדי הב יקיר המשכיל מ' צבי הירש לעב ,זכור תזכור
אשר אמרתי ל לכוו בשעת מצות קידושי בסוד עגולי

יח-יט ,מאמרי חדשי כסלו טבת מאמר ב אות כט ,ובעוד הרבה מקומות ש ,ועיי אגרא דפרקא אות יח( חילוק
שבי עזרה לישועה ,והזכירו אא"ז אדמו"ר הדרכי תשובה זי"ע בהקדמה לשו"ת צבי
תפארת )בתחילתו ,ועיי תפארת בני פרשת תרומה( ,ובעוד מקומות בספרי אבוה"ק זי"ע,
ש"עזרה" היא בדבר שמתחיל בעצמו ואח"כ הקב"ה עוזרו ,וכמו שהיה אצל אבוה"ק
עליה נאמר "עזרת אבותינו" אתה הוא מעול .ו"ישועה" היא שאינו יכול לעשות
בעצמו ,רק הקב"ה מושיעו ,וזה "מג ומושיע כו' לבניה אחריה" .ובזה יתבאר מה
שברכ תחלה בישועה ,ושוב עוד הוסי" לברכה שיזכו לחדש האור חדש כו'
בהתחדשות מעשה בראשית ,ואז השי"ת "יעזרנו".
צבי הירש .נקרא שמו על ש הרה"ק שר בית הזהר בעל עטרת צבי מזידטשוב
זי"ע .וראה בבית שלמה )מאמר צבי תפארת אות ז( שפע אחת היה אא"ז אדמו"ר בעל
דרכי תשובה זי"ע בצאנז אצל זקיני הקדוש בעל דברי חיי זי"ע ,ושאלו הדברי חיי
מדוע נקרא "צבי הירש" ,ולא "צבי אלימל" על ש זקינו אא"ז אדמו"ר בעל בני
יששכר זי"ע .והשיב ,כי נולד ביו י"א תמוז שהוא יומא דהילולא של הרה"ק בעל
עטרת צבי מזידטשוב ,ולכ נקרא על שמו .והיה עני פלאי מה שבכל סעודה משלש
סעודות שבת קודש חזר הדברי חיי שוב על השאלה ,והשיב לו אותה תשובה.
לעב  .כ היה רגול בפי אבוה"ק לקרוא ליו"ח כתוספת ,מעי ש חיבה זה .ועיי
תולדות רבינו )אות לט( שכ היה נהוג אצל אא"ז אדמו"ר בעל ש שלמה זי"ע לקרוא
את נכדו כ"ק אא"ז אדמו'ר בעל מנחת אלעזר זי"ע " -אלעזר לעב" )ובנעורי שמעתי
משפתי חסידי שיש בזה רמז להיות "לעב" בגי' "אמונה" ,והיה זה כדי להשריש
בה ,א" בקריאת שמ ,אמונה בבורא עול(.
בסוד עגולי דנפקי מגו רבוע .ראה דברי אא"ז אדמו"ר בעל בני יששכר
זי"ע בספרו רגל ישרה )ער ציו( שכתב "שיסוד דנוקבא נקרא נקודת ציו ,והוא רק
חדר הפנימי שביסוד ,שש שוכ יסוד דדוכרא ,והוא סוד חות" הפנימי בסוד
עגולא ,אשר הוא בתו החות" בחיצו ,סוד רבוע .חדר החיצו הנקרא ירושלי,
ועיי בזה"ק )ה ,ב( בעני עיגולא ורבועא ,ובזהר הרקיע ש ,עכדה"ק .ולפירושו זה
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דנפקי מגו רבוע ,יאב"א
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] יסוד

אבא

ברח

אמא [

הוא עני עגולי דנפקי מגו רבוע במדת יסוד עצמו.
א באמת יש עוד עני עגולי דנפקי מגו רבוע ,והוא נדרש בזה"ק
בתיבת אפרסמו )באותיות סמ" ומ"( ,עיי"ש .ולענ"ד נראה יותר שכוונת כ"ק
אא"ז זי"ע מלאנצהוט זי"ע היתה לעני זיווג תפארת ומלכות ,אשר מבואר בספר
שערי ג עד )אות ג דר ב( ,עיי"ש .ותוכ דבריו )בקיצור( הוא ,שיש ב' עניני בזיווג
תפארת ומלכות .הא' כשה במקומ ,שאז מקבלי המוחי מ ישראל סבא ותבונה,
ואז החת והכלה צריכי לחופה ,לכיסוי מ ר"ע עי" ,מספר ד' מאות איש של עשו,
העולי במספר עי" ר"ע .והזיווג הב' הוא כשעולה התפארת למעלה ונכלל באבא,
בסוד "ישראל עלו במחשבה" ,והיא נכללת בבינה .וש לא צרי כיסוי ,בסוד הכתוב
)ישעיהו ל ,כ( ולא יכנ" עוד מורי .ואז הוא בבחינת חת היוצא מחופתו ,שנתעלה
למעלה מ חופה ,וש זוכה לחופת לוית ,מלשו )משלי א ,ט( "כי לוית ח ה
לראש" ,והוא חופ" עליה ומסמא עיני החיצוני שלא יוכלו להזיקו ולהסתכל
בעי" ר"ע ,והוא בסוד הכתוב )תהלי יח ,יב( "ישת חש סתרו" .ומה שכתיב )ש קלט ,יב(
ג חש לא יחשי ממ ולילה כיו יאיר כי כחשכה כאורה ,הוא כי זה הוא חש
אשר הוא אור לצדיקי וחש לרשעי )עיי פסחי ב ,א( .ועיי"ש עוד ,במה שהארי
בדה"ק ,וביאר אי נעשה לזיווג חות בתו חות ,שכשהוא למעלה אצל אמא הוא
סוד מ' של אפרסמו ,שהוא סוד הרבוע ]במ" מרובעת[ ,וחות השני כשהיא
במקומה למטה ,הוא סוד סמ' של אפרסמו ,שהוא סוד העגולא בתו רבוע,
עיי"ש .ועיי עוד בספר שערי ג עד )ער אות יו'ד פתח ה"א דר א( במה שכתב לבאר אי
נולד יוס" שהוא יסו"ד צדיק מרחל היא סוד מלכו"ת ,והרי יסוד למעלה מ מלכו"ת,
ואי נולד העליו מהתחתו .אלא זה רומז שבשעה שרחל )מלכות( עולה למעלה
ונכללת בשושנה עילאה )אמא( ,שאז היא ברזא דה"א ,שהוא סוד עיגולא תו רבוע,
שאז היא בסוד נקודה פנימאה שעומדת על ד' רגלי כסא הכבוד ,סוד שיר מרובע,
שה ד' רגלי הכסא ,וש הרי היא למעלה מיוס"" .ושפיר יוצאי יוס" ובנימ
מרחל ,כי יוס" הוא יסוד דוכרא בסוד מיי דוכרי ,ובנימי נוקבא סוד מיי נוקבי,
וכמבואר בזה"ק ,עכדה"ק.
)תרומה קכז ,א(

ועוד נראה בזה ,ואפשר שהוא העיקר .הנה יש שני עניני בתקוזה"ק בעני טבעת
הקידושי ,והוא מה שבתקוזה"ק )תיקו ה יט ,ב( מבואר שצורת הטבעת תהא מרובעת
בצורת אות  ]מ" סתומה[ ,והמקדש שאומר "בטבעת זו" ר"ל בצורה זו ,והוא בסוד
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הכתוב )ישעיהו ט ,ו( למרבה ]לרבה[ המשרה ולשלו אי ק& על כסא דוד ועל
ממלכתו להכי אתה ולסעדה במשפט ובצדקה מעתה ועד עול גו' ,וכתיב לרבה
במ" סתומה באמצע התיבה ,כי יש בזה סוד הגאולה שלימה ,שנאמר בהמש
הכתוב "על כסא דוד ועל ממלכתו להכי אותה גו'" .ואות  היא בסוד בינה ,אמא
עילאה .ולפי זה משמע שהטבעת תהא מרובעת בצורת  והיא בבינה) .סוד זה נתבאר
בזה"ק בהרבה מקומות .ולרוב חשיבותו נזכר עשרות או מאות פעמי בכל כתבי האר"י ז"ל ,ובמגלה עמוקות
ובשל"ה הקדוש פעמי אי מספר .וכ באור תורת רבה"ק הבעש"ט זי"ע ותלמידיו הקדושי זי"ע .בסה"ק באור
תורה להמגיד ממעזריטש זי"ע )אותיות יג קכה ובליקוטי( ובקדושת לוי )פ' וישלח( ובאוהב ישראל להרה"ק
מאפטע זי"ע )פ' פנחס( ,ובבאר מי חיי )פ' נח( ,ובאגרא דכלה )פ' וישלח ,וישב ,ואתחנ ועוד( ובישמח משה )פ'
ל( ובסה"ק ייטב פני .ועוד מקומות רבי(.

אמנ במק"א בתקוזה"ק )תיקו י כו ,א( משמע שהטבעת היא קדש שהיא חכמה,
ולפיכ צריכה להיות עגולה .וכ מבואר מפורש בשל"ה הקדוש )שער אותיות עמק הברכה
עא( שכתב בש החייט ז"ל "האירוסי והקידושי ושבע ברכות שאנו עושי בזיווגינו
הוא רמז לזה .כי מאחר שאמר הכתוב )דברי יד ,א( בני את לד' אלקיכ ,ראוי
שהפרי שלנו יהא בקדושת זיווג הדומה לזיווג שלמעלה ,אשר מתחברי בו שלושה
דברי ,י'חוד ב'רכה ק'דושה ,והסימ יב"ק .הקדושה מצד החכמה ,שנאמר )ירמיה ב ,ג(
קודש ישראל לד' ראשית תבואתה .הברכה מצד הבינה ,שנאמר )יחזקאל מד ,ל( להניח
ברכה אל תו בית והיא נקראת בית .והייחוד מצד התפארת ,שנאמר )שמואל ב ז ,כג(
ומי כעמ ישראל גוי אחד באר& ,והוא ישראל .וכ ראוי שזיווגינו יהיה בקדושי
ובשבע ברכות וביחוד ,ואז שמו הקדוש שורה בזיווג הזה .וזה כי הטבעת שאנחנו
מקדשי בה היא "עגולה" לתבנית ה"יוד" שבש ,כי היא מחשבה סתומית אשר בה
קדושה ,וג נקרא רוח הקודש והיא החכמה כי היא נקראת קודש ,כי לשו קודש
הוא הפרשה ,שנאמר ,קדושי תהיו ופירושו תהיו פרושי ,והחכמה היא הספירה
הראשונה שנתפרשה מ העיסה ,כי היא ראשית תבואתה ,ולזה לשו קדושה מורה
על די .ומאחר שהיא תחילת הקדושה ,ראוי לקדש בזיווג הזה ע דבר הדומה אליה
והיא ה"יוד" שהטבעת בדמותה ,מאחר שזיווג הזה הוא לתכלית התבואה והפרי
הקדוש" ,עכדה"ק .ובאמת ה ה דברי התקוזה"ק וש שרש ,אלא שהרחיב בה
הביאור.
ושמעתי מאיש נאמ מנכדי הרה"ק מהרי"א מזידטשוב זי"ע שזכר שזקינתו ז"ל היו
לה שני טבעות קידושי האחת מרובעת ואחת עגולה .ומעול לא שאל על זה ולא
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ידע הטע .ובלי ספק שהוא לצאת ספק בשתי העניני בתקוזה"ק .א זקיני הקדוש
מהרי"א מקאמרנא זי"ע כתב בזוהר חי )ח"א ד" א ,א( "שצרי לתק הטבעת קידושי
שתהא עגולה מבפני ומרובעת מבחו& ,כתקנת מורי ורבי רבינו צבי מזידטשוב
זי"ע ,והוא לסימ טוב ומזל טוב" .הרי שקבלה בידו בש העטרת צבי זי"ע לקדש
בטבעת אחת .ולדרכו תתיישב היטב הסתירה ,שבמקו א' מדבר בצורה החיצונית
שצ"ל כאות '' ,ומה שאיתא בשל"ה הק' בש החייט אפשר לצאת במה שהטבעת
עגולה מבפני .ולזה סוד הטבעת בבחינת חכמה מבפני )נקודה סתימאה דב' רבתי
דבראשית( ,ומרובעת מבחו& אות ה' עצמה )שמתחלה היתה כ'' סתומה כמו
שביאר הרשב"י לאליהו הנביא בתקוזה"ק ריש תיקו ה"א( .ועיי ביאור נפלא לזה
בבאר לחי ראי ש.
ולזה יש לפרש בפשטות מה שאמר לכוו בעת הקידושי סוד עגולי בתו רבוע.
והב .ודי בזה כי אי אפשר להארי יותר עכשיו.
יאב"א ]יסוד אבא ברח אמא[ .עיי בסידור האר"י ז"ל )בסוד הקידושי( :כי יסוד
אבא ,כשהוא בסוד רח אמא ,הוא בסוד "משה" ,ואח"כ כשיוצא מיסוד אמא הוא
בסוד "ישראל" ,ויסוד אבא נקרא "דת" ,סוד תורה ,כמו דאת אימר "מימינו אש דת
למו" ,ע"כ .לכ נראה שכוונה זו צרי לכוו "בשעת מצות קדושי" ,ר"ל כשאומר
תיבות "כדת משה וישראל" .וכמו שנזכר בלשו המכתב לכוו זאת בשעת מצוות
קידושי.
ונראה שמה שצרי לכוו אשיל"ר ,הוא כשאומר תיבת משה וישראל )וכנ"ל( .כי
הנה "א-ל שדי" הוא יסוד ,והוא בגימטריא "משה" )וכנזכר הרבה פעמי בכתבי האר"י ז"ל(,
ו"ישראל" הוא מדת יעקב ,רחמי" .והוא בסוד "א-ל שד-י" גימטריא משה "ית
לכ רחמי"" וישראל .ועיי בלשו המגיד הקדוש מקזני& זי"ע )עבודת ישראל פ' מק&(
"וא-ל שד-י ית לכ רחמי ,כי הש הזה מורה על היחוד ,ויתעוררו רחמי
בעול".
ונראה שכוונה זו היא ג סגולה שיזכו לקיו מצוות פרו ורבו .והוא על פי המבואר
בלשו התוס' )יבמות סה ,ב( דאי למהר לגרש לזוג שאי לה בני כי רחמ"י שד"י
מרובי ,עכ"ל .ועיי מש"כ כ"ק אא"ז זי"ע )דברי תורה מהדורא ב אות סח( ששמע מגדול
אחד שכתב קמיע לחשוכי בני ר"ל ,ובקמיע רש דברי ולשו התוספות .ועיי
בביאור אא"ז זי"ע ש ,ובמה שכתב עוד כעי"ז בהקדמה לספר אות שלו על
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אשיל"ר ]אל שדי ית לכ רחמי ,ואותיות ישראל[ ,ותבי.
דברי אבי ,כותב וחות היו ב' דר"ח אדר ,בסוד אד"
של  ,אד"ר מז"ל דגי"  ,כנ"ל כעת .וזה פרפרת נאה ,בסוד

הלכות מילה .ואולי יש לומר עוד ג שמקורו בלשו התוה"ק בכתוב
ויאמר לו הוי"ה אני א"ל שד"י פרה ורבה גו' ,והב.

)בראשית לה ,יא(

אד" ר"ת מ'זל א'דר ד'גי  .חלק זה של המכתב זכה לביאורו של כ"ק
אא"ז אדמו"ר בעל מנחת אלעזר זי"ע ,בספה"ק שער יששכר )מאמר חודש אדר אות י(,
וכתב ש "עיי במאמר זכרו צדיקי שנדפס ש בסופו מכתב זקיני הקדוש
מלאנצהוט זי"ע ,בעת חתונת אאמו"ר הקדוש זי"ע ,מ"ש בסוד ר"ת אלו ושילמוד
המכתב שיעור עיו – )ומבאר( כי פורי ופסח כחד חשיבי ,ושלשי יו קוד
לפסח הוא פורי ,וכמש"כ רש"י )תענית כט ,א( משנכנס אדר מרבי בשמחה ,כי פורי
ופסח ימי ניסי ה לישראל ,היינו להמשי מפורי ולהכי על פסח )וכמש"כ בספר דברי
אמת לרבינו הקדוש מלובלי זי"ע ריש פ' תרומה( ,ומזמ פסח עד שבועות ימי הספירה בתיקו
אד ,כנודע בהאר"י ז"ל באור ,עד הגיענו ימי חג השבועות בבחינת בא אד"
לשבת על כסא )ד' הטוב יכפר בעדי( ,ועל כ פורי" הכנה לשבועו"ת ,כמאמר ז"ל
בשבת )פח ,א( ,הדר קבלוהו בימי אחשורוש ,שהיה בו נתינת התורה כמו בשבועות.
וזהו אדר החודש שנהפ" לששו בנס דפורי ,על כ מ'זל א'דר ד'גי ,הכנה
לשבועות ,תכלית השלימות לתיקו אד" ,עכדה"ק .ודבריו הק' מבהירי את
שייכות עני אד" לחודש אדר )זמ שבו היתה החתונה ונכתב המכתב בראש חודש
אדר(.
א זה רק בעני השייכות של אד" לר"ח אדר .בר עני אד הנזכר במכתב ,והוא
הנוגע ומה שקורא פרפרת נאה "בסוד הזיווג" ,עוד נשאר לבאר .ובפשטות הכוונה,
כי עד הנשואי לא חשוב אד" השל" כי אינו רק פלג גופא .וע"ד הרמז ,עיי רגל
ישרה )ער שחקי"( שכתב "ולדעתי ידוע ,דבכל מקו מילוי אותיות רומז למלכות
נוקבא ,ועיקר האותיות ה דוכרא ,והנה אד" הוא הדוכרא ,וכ אמרו חז"ל כל זמ
שלא נשא אשה אינו נקרא אד" .והנה מילוי אד" הרומז לנוקבא כזה ל'" ל'ת '
הוא בגי' תק"פ ,והוא בגימטריא יבוא"ו תנ"ח מחנ"ה )והנה אד" בליעל שעי"ר הוא

ùãå÷ éáúëî

âë

הזיווג  .ואתה בני ,קח האיגרת ותלמוד שיעור עיו .וג אני
אתבונ אי"ה ,ועוד אשנה פרק זה ברצות י"י לטובה לחיי
ולשלו .
אלעזר שפירא מלאנצהוט

בגי' תק"פ .מני הבהמות ששלח יעקב מנחה לעשו
אות ג( .והוא סוד השעי"ר )גי' תק"פ( לעזאזל ביוהכ"פ .וכאשר אד נושא אשה ,אז
הוא נקרא אד" דקדושה ,עכדה"ק .ובה יתבאר מש"כ שסוד אד" השל הוא
סוד הזיווג.
)עיי בני יששכר מאמרי השבתות מאמר ב

ולענ"ד יתבאר עוד בעהי"ת ע"ד הסוד .והוא ,על פי מה שאיתא בסידור האר"י ז"ל
שחופה רמז באותיות פח – וה .ו"ה הוא סוד זו"נ ,וז"א הוא ש מ"ה ,גימטריא
אד" .והאל" שבתו המילוי וא"ו של מ"ה ,הוא רוח החיוני שבתו ד הנפש ,ובלא
האל" נשאר ד" .והנוקבא היא סוד אהי"ה בתראה )כמבואר בזהר( ,ואהי"ה ברבוע
עולה ד" .ונמצא שבש ו"ה ,שהוא זו"נ ,יש ב' פעמי ד" ,בגימטריא פ"ח ,הרי
אותיות פ"ח .הרי אותיות פ"ח .כי על ידי החופה מאיר בה אות א' ,ומתחבר ע ד
ונעשה אד" .ובזה אתי שפיר שאד השל בסוד הזיווג ,והב.

