קֹבֶץֶ

ִׂשיחוֹתֹמוה ֲָרא"שֹֹ ֹ
ְקים ,שאֶׁרר מִּוּוְֹ ַנַחַל נוֹבֵעַ
דִּּבּורִּים נוֹרָאִּים וְנְִּפלָאִּים ,מְעוֹרְרִּים מְעִּירִּים ּוְמַחזִּ
ְַ ְתַחזֵק
ּומ ָשם יְִֶּׁקּון ַָעשדָרִּים ,לִּ
מְקוֹר ָחְכמַָ נוֹבְעִּים ,לְַחשיוֹת נרפרֶׁ כָל חַי ִּ
ּבַעשבוֹדַת ַַּבוֹרֵא ְּבכָל דַרְגַָ ֶׁריְִַּיּו נְִּמצָאִּים

ְקַּבלְנּו ִּמפרַ ָקדְֶׁוֹ רֶׁל
ְפי רֶׁ ָשַמעְנּו וִּ
כִּ

ָמרָן מוֹשַרָא"ֶׁ זי"ע

ְּב ִענְּיַןַ ִר ְּמזַיַחֹדֶׁשַ ִכ ְּסליו

יָצָא לָאוֹר א' דְרֹאֶׁ ֹחדרֶׁ ִּכְסלֵיו תשע"ו
עַל יְדֵי חשסִּידֵי ְּברְסלרב
עִּיר ַֹקדרֶׁ יְרּו ֶָׁלַיִּם תובב"א

ִׂשיחוַת מֵ עִׂ נְ ין ִׂר ְמ ֵזי ח ֶדש ִׂכ ְסלֵ יו

ִר ְמזֵּּיּח ֶֹדשּּ ִכ ְס ֵּליו
שםּיִ ְת ָּב ַר ְךּ
דתּ ְל ַח ֵּפשּּו ְל ַב ֵּקשּּ ְכבוֹּדּ ַה ֵּּ
ִה ְתעוֹ ְררוּתּ ְמיֻ ֶח ֶ ּ

מוֹ ֲה ָרא"ש ז"ל ָאמרֶׁ ,ש ְּבבוֹ א ח ֶֹׁדש ִּכ ְּס ֵליוִּ ,מ ְּתג ָלה ִּה ְּתעוֹ ְּררות
ְּמ ֻי ֶׁח ֶׁדת ְּלח ֵפש ו ְּלב ֵקש ְּכבוֹ ד ה ֵשם ִּי ְּת ָבר ְּך ,ו ְּלה ְּמ ִּש ְּ
יך על ע ְּצמוֹ
אוֹ רוֹ ִּי ְּת ָבר ְּך ָה ֵאין-סוֹ ף ָברו ְּך הואִּ ,כי ְּממ ְּש ְּמ ִּשים ו ָב ִּאים ְּי ֵמי ֲחנֻ ָכה
ה ְּקדוֹ ִּשיםֶׁ ,ש ָב ֶׁהם מ ְּד ִּל ִּ
יקים נֵ רוֹ ת ֲחנֻ ָכה ,ו ְּבתוֹ ָכם ִּמ ְּתג ֶׁלה ָהאוֹ ר
ה ָגנוז ,ו ֲח ָכ ֵמינו ה ְּקדוֹ ִּשים אוֹ ְּמ ִּרים
ְּבנֵ רוֹ ת ,ו ְּכמוֹ ֶׁש ָכתוב

( ְּצפנְּ ָיה א,

( ְּפ ָס ִּחים ז' ע"ב)

ֶׁש ִּעקר ה ִּחפוש

יב)ָ " :ב ֵעת ה ִּהיא ֲאח ֵפש ֶׁאת

ְּירו ָשל ִּים ב ֵנרוֹ ת"ְּ ,ו ָל ֵכן ָה ֵחל ִּמ ְּת ִּחלת הח ֶֹׁדשְּ ,כ ָבר ְּמק ְּב ִּלים כֹחוֹ ת
צא אוֹ ר
ְּמ ֻי ָח ִּדים ְּלח ֵפש ו ְּלב ֵקש אחר ְּכבוֹ ד ה ֵשם ִּי ְּת ָבר ְּךְּ ,ו ִּל ְּמ ֹ
ה ְּש ִּכינָ ה ה ְּקדוֹ ָשה.
ּ
שם' ּ
' ָּאסו ָּ ּרהּ ִמ ָּכאןּ ְל ִה ְת ָּק ֵּ ּרבּ ָּּ

ְּו ֶׁזה ְּמ ֻר ָמז ְּב ִּד ְּב ֵרי ר ֵבנו ז"ל
אשי ֵתבוֹ ת
ָר ֵ

( ְּשמוֹ ת ג ,ד)

ימן
( ִּלקו ֵטי מוֹ ֲהר"ן ֵח ֶׁלק ב' ִּס ָ

ז')ִ ,כ ְס ֵּלי"ו

ס'ר לִּ' ְּראוֹ ת ,ה ֶׁנ ֱא ָמר ֵא ֶׁצל
ַּו'י ְּרא יְּ"יָ כִּ'י ָּּ

מ ֶֹׁשה ר ֵבנוֶׁ ,ש ָסר ִּמ ְּמקוֹ מוֹ ִּל ְּראוֹ ת ְּכבוֹ ד ה ֵשם יִּ ְּת ָבר ְּךְּ ,ו ָאז ִּמ ְּתג ֵלית
ֵא ָליו ה ְּש ִּכינָ ה ,ו ְּכמוֹ ֶׁש ָכתוב
ב

( ָשם)

ו ִּי ְּק ָרא ֵא ָליו ֱאל ִֹּקים ִּמתוֹ ְּך ה ְּסנֶׁ ה

ְּוגוֹ 'ִּ ,כי ִּמיד ֶׁש ָא ָדם מו ָכן ָל ֵצאת ִּמ ְּמקוֹ מוֹ  ,ו ְּלח ֵפש ו ְּלב ֵקש ֶׁאת
ה ְּש ִּכינָ ה ה ְּקדוֹ ָשה ,ו ְּכמוֹ ֶׁש ָאמר מ ֶֹׁשה ר ֵבנו ( ָשם) ָאסו ָרה נָ א ָו ֶׁא ְּר ֶׁאה
ֶׁאת המ ְּר ֶׁאה ה ָגדוֹ ל ְּוגוֹ ' ,ו ֵפ ֵרש ר ִּש"יָ ' :אסו ָרה ִּמ ָכאן ְּל ִּה ְּת ָק ֵרב
ָשם'ִּ ,מיד ִּמ ְּתג ָלה ֵא ָליו ה ְּש ִּכינָ ה ,ו ְּמסיעת אוֹ תוֹ ְּל ִּה ְּת ָק ֵרב ֶׁאל ה ֵשם
ִּי ְּת ָבר ְּך ֶׁב ֱא ֶׁמתְּ ,ו ָל ֵכן ְּבבוֹ א ח ֶֹׁדש ִּכ ְּס ֵליוֶׁ ,ש ִּנ ְּשמוֹ ת ִּי ְּש ָר ֵאל ְּמ ִּכינִּ ים
ימי ֲחנֻ ָכה ה ְּקדוֹ ִּשיםְּ ,ו ִּל ְּראוֹ ת
ע ְּצ ָמם ָלסור ִּמ ְּמקוֹ ָמם ,ו ְּל ִּה ְּת ָק ֵרב ִּל ֵ
ו ְּל ִּה ְּתבוֹ נֵ ן על ה ֵנרוֹ ת ה ְּקדוֹ ִּשיםֶׁ ,ש ָב ֶׁהם ִּמ ְּתג ֶׁלה אוֹ ר ה ָגנוז,
ְּמק ְּב ִּלים ִּה ְּתעוֹ ְּררות ְּמ ֻי ֶׁח ֶׁדת ְּלח ֵפש ו ְּלב ֵקש אחר ְּכבוֹ ד ה ֵשם
ִּי ְּת ָבר ְּך ,ו ְּלבסוֹ ף זוֹ ִּכים ִּל ְּמצוֹ א אוֹ תוֹ ֶׁב ֱא ֶׁמת.

אדּ ָּל ֵּצאתּ ִמכָּּלּ ִמינֵּּיּ ְכ ִסילוּת ּ
מיּ ִכ ְס ֵּליוּ ְמ ֻס ָּג ִליםּ ְמ ֹּ
יְ ֵּּ

אד ָל ֵצאת ִּמ ָכל ִּמינֵ י
ְּו ָאמר מוֹ ֲה ָרא"ש ז"לֶׁ ,ש ְּי ֵמי ִּכ ְּס ֵליו ְּמ ֻס ָג ִּלים ְּמ ֹ
ְּכ ִּסילות ְּו ִּט ְּפשות הדעתֶׁ ,ש ֵהם ְּכ ָל ִּליות הת ֲאווֹ ת ְּוה ִּמדוֹ ת ָה ָרעוֹ ת
המ ְּח ִּשיכוֹ ת ֵעינֵ י ָא ָדם ,ו ְּמט ְּפשוֹ ת ֶׁאת ד ְּעתוֹ ִּמ ִּל ְּראוֹ ת אוֹ ר ה ְּש ִּכינָ ה
ה ְּקדוֹ ָשה ,ו ְּכמוֹ ֶׁש ָכתוב

(ק ֶֹׁה ֶׁלת ב,

יד)ְּ " :וה ְּכ ִּסיל בח ֶֹׁש ְּך הוֹ ֵל ְּך"ִּ ,כי

ימי ִּכ ְּס ֵליו ָאנו ְּמ ִּכינִּ ים ֶׁאת ע ְּצ ֵמנו ְּלה ְּד ִּליק נֵ רוֹ ת ֲחנֻ ָכה ה ְּקדוֹ ִּשים,
ִּב ֵ
ילא ִּמ ְּתב ְּט ִּלים ָכל
ֶׁש ְּמ ִּא ִּירים ְּבתוֹ ֵכנו אוֹ רוֹ ִּי ְּת ָבר ְּך ָה ֵאין-סוֹ ף ,ו ִּמ ֵמ ָ
ִּמינֵ י ִּט ְּפשות ו ְּכ ִּסילות הדעתְּ ,ו ָה ֶׁר ֶׁמז ב ָפסוק

( ְּת ִּה ִּלים צב,

ז)ִּ " :איש

בער לֹא ֵי ָדע "ו ְכ ִסיל" לֹא ָי ִּבין ֶׁאת זֹאת"; ו ְכ ִסי"ל אוֹ ִּתיוֹ ת
ג

ִׂשיחוַת מֵ עִׂ נְ ין ִׂר ְמ ֵזי ח ֶדש ִׂכ ְסלֵ יו

ִכ ְס ֵּלי"וִּ ,כי ְּכ ִּסיל ִּאי ֶׁא ְּפ ָשר לוֹ ְּל ָה ִּבין ֶׁאת "זֹאת"ֶׁ ,ש ִּהיא ה ְּש ִּכינָ ה
יתא ְּב ִּתקונֵ י זֹהר
ה ְּקדוֹ ָשהְּ ,ו ִּכ ְּד ִּא ָ

( ִּתקון כא)

על ה ָפסוק

(ו ִּי ְּק ָרא טז ,ג)

" ְבזֹאת" ָיבוֹ א א ֲהרֹן ֶׁאל הק ֶֹׁדש ְּוגוֹ 'ֶׁ ,ש ֲה ֵרי ה ְּכ ִּסיל הוֹ ֵל ְּך ָכל ה ָשנָ ה
אחר ת ֲאווֹ ת ִּלבוֹ  ,ו ְּבודאי ֵאינוֹ ָיכוֹ ל ְּל ָה ִּבין ֶׁאת "זֹאת"ִּ ,כי הת ֲאווֹ ת
ְּוה ִּמדוֹ ת ָה ָרעוֹ תֵ ,אינָ ן מ ִּניחוֹ ת אוֹ תוֹ ְּל ָה ִּבין ְּו ִּל ְּראוֹ ת ֶׁאת אוֹ ר
ה ְּש ִּכינָ ה.
ּ
סרּ ֵּמ ֲע ָּס ָּקיוּ ְו ִט ְרדוֹ ָּתיו ּ
אהּ ֶשהוּאּ ָּּ
ךּהוּאּיִ ְר ֶּ
ֶש ַה ָּקדוֹ שּּ ָּברו ְּ

ֲא ָבל ְּבה ִּגיע ְּי ֵמי ִּכ ְּס ֵליוֶׁ ,ש ָב ֶׁהם יְּ ֵמי ֲחנֻ ָכה ה ְּקדוֹ ִּשים ,ו ְּבתוֹ ָכם
יתינו מ ָמש על ְּי ֵדי נֵ רוֹ ת ֲחנֻ ָכה,
ֵמ ִּאיר אוֹ ר ה ְּש ִּכינָ ה ְּבתוֹ ְּך ֵב ֵ
ומ ְּד ִּל ִּ
יעים ְּל"זֹאת"
יקים ֶׁאת ה ֵנרוֹ ת ְּב ֶׁמ ֶׁש ְּך ְּשמוֹ נָ ה ָי ִּמים עד ֶׁשמ ִּג ִּ
ֲחנֻ ָכהֶׁ ,שהוא אוֹ ר ה ִּבינָ ה ,ו ְּכמוֹ ֶׁשאוֹ ְּמ ִּרים (ב ִּפיוט " ָמעוֹ ז צור")ְּ ' :בנֵ י
ִּבינָ ה ְּי ֵמי ְּשמוֹ נָ ה ָק ְּבעו ִּשיר ו ְּרנָ נִּ ים'ָ ,אז נִּ ְּת ֶׁקנֶׁ ת ְּכ ִּסילות ְּו ִּט ְּפשות
את ּזֹאת"ְּ ,וזוֹ ִּכין ְּלק ֵבל
לֹא ּיָּ ִבין ּ ֶּ
יה נֶׁ ֱאמר "ו ְכ ִסיל ּ ּ
הדעתֶׁ ,ש ָע ֶׁל ָ
אד ִּמ ְּת ִּחלת
ֲה ָבנָ ה ֲח ָד ָשה ְּבאוֹ ר ה ְּש ִּכינָ ה ה ְּקדוֹ ָשהְּ ,ו ָל ֵכן ְּמ ֻס ָגל ְּמ ֹ
ח ֶֹׁדש ִּכ ְּס ֵליוְּ ,לב ֵקש ֵמ ֵאת ה ָקדוֹ ש ָברו ְּך הוא על ִּתקון ה ָד ָבר ה ֶׁזה -
ָל ֵצאת ִּמ ָכל ִּמינֵ י ִּט ְּפשות ו ְּכ ִּסילות הדעתְּ ,ו ִּל ְּזכוֹ ת ְּל ִּה ְּתגלות
ה ְּש ִּכינָ ה ,ו ְּלק ֵבל ְּי ֵמי ֲחנֻ ָכה ה ְּקדוֹ ִּשים ִּב ְּק ֻד ָשה ו ְּב ָט ֳה ָרהְּ ,ו ָאז
ס'ר לִּ' ְּראוֹ תֶׁ ,שה ָקדוֹ ש ָברו ְּך הוא
ִּי ְּתק ֵים ֶׁא ְּצלוֹ  :וַּ'י ְּרא יְּ" ָי כִּ'י ָּּ
ד

ִּי ְּר ֶׁאה ֶׁשהוא ָסר ֵמ ֲע ָס ָקיו ְּו ִּט ְּרדוֹ ָתיו ,ופוֹ נֶׁ ה ִּל ְּראוֹ ת ו ְּל ִּה ְּתבוֹ נֵ ן ְּבאוֹ ר
ה ְּש ִּכינָ הֲ ,אזי ,ו ִּי ְּק ָרא ֵא ָליו ֱאל ִֹּקים ְּוגוֹ 'ֶׁ ,שה ָקדוֹ ש ָברו ְּך הוא ִּי ְּק ָרא
ֵא ָליוִּ ,ו ָ
יק ֵרב אוֹ תוֹ ְּב ָכל ִּמינֵ י ִּה ְּת ָק ְּרבות ,א ְּש ֵרי הזוֹ ֶׁכה ְּלח ֶֹׁדש
ִּכ ְּס ֵליו ָכ ֶׁזה.
דיּ ָּשבועַּּ ְב ֶא ְמ ָּצעוּתּהדוא"ל ּ
אתּ ַה ִג ָּליוֹּןּ ִמ ֵּ ּ
נִ תַּןּ ְל ַקבֵּּלּ ֶּ
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