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  ז"תשי כסלו ח"וער החודש מברכי� שבת התוועדות תיאור

  )השנה בכל הקביעות אותה היא זו ששנה במיוחדו(

  ז"תשי'ה שנת כסלו ח"ר ה"ב

  .י.נ ברוקלי	 ל"תות ישיבת

  שיחיו היקרי� הורי לכבוד

  וברכה שלו�

  ש"החוה בעד לקל תודה

 האחרונות להמאורעות שיי�' שהי מברכי� שבת תולדות' פ העבר דשבת מהמאמר קטע אכתוב הנני

  .ע"בפ שולח הנני השיחה, הנסי� חודש שהוא, כסלו חודש מעני� שיחה' הי מקוד�, ו"ת ק"דאה

 איש ית	 א� ישטפוה לא ונהרות האהבה את לכבות יוכלו לא רבי� מי�: המאמר את התחיל ש"אד ק"כ

 לכבות שרוצי� העול� אומות ה� רבי� מי�, בתרגו�' ופי, לו יבוזו בוז באהבה ביתו הו	 כל את

 בכה הסו� עד זה בעני� כשהתחיל ש"אד ק"כ (לישראל ה"הקב של והאהבה הרחמי� את) אפוויש	(

 את ו"ח לשטו� שירצו ה"או מלכי ה� ונהרות האהבה את לכבות יוכלו לא רבי� מי� הנה, )מאוד

 את לרכוש שירצה מי דכל היינו, באהבה ביתו הו	 כל את איש ית	 א�. ישטפוה לא ונהרות הנה, ישראל

  . גוג דמלחמת ושלל הביזה את לו ויתנו בכפלי� לו שיתנו, לו יבוזו בוז הנה, הגלות בזמ	 ה"הקב אהבת

, לה י	א ושדי�, מועטי�' שזכיותי אומה זו, קטנה לנו אחות, ביניה� ידברו המלאכי� הנה ההוא ובזמ	

 על ילחמו ה"שאו בשעה היינו, בה שידובר ביו� לאחותינו יעשה מה הנה,  עבורה שילחו� מל� לה שאי	

 היא חומה א�, ישראל של שר�, מיכאל מלא� משיב זה על הנה, אז לאחותינו יעשה מה הנה ישראל

 ואי	, עפט	געש קיי	 ניט זיי מיט האבי	 זיי, ה"או בי	 מתערבי� שאי	, כחומה ה� ישראל דכאשר

 א� ואפילו, בה� שולטת אומה שאי	 כס� כמו שה�, כס� טירת' עלי נבנה אז הנה, בדרכיה� מתערבי	

 של דתינוקות התורה זכות ה�, ארז לוח' עלי נטוע אז ג� הנה זכיות בה� שאי	 דלות מלשו	 היא דלת

  .ליב� על חרות התורה שאותיות, רב	 בית

 שלא ע"אוה על קאי האהבה את לכבות יוכלו לא רבי� דמי�, זה סוקפ על במדבר' פ במדרש איתא כ� וכמו

 א�, ישראל את לשטו� יוכלו לא ה"או דמלכי, ישטפוה לא ונהרות, י"לכנס ה"הקב אהבת את לכבות יוכלו

 לה� ויענה, צ"התומ רכוש את ירצו ע"דאוה המדרש ומפרש. לו יבוזו בוז באהבה ביתו הו� כל את איש ית�

 ויענה, חוטאי� ה� ישראל שג� ע"אוה ויטענו, חוטאי� ה� שהרי, )לו יבוזו בוז (לה� הוא שבזיו� ה"הקב

 עליה מתרעמי� אי� מקו� ומכל, ההורי� רצו� עושה שאינה קטנה לבת משל, קטנה לנו אחות ה"הקב לה�

  .עליה� מתרע� ה"הקב אי� חוטאי� שה� פ"אע ישראל כ�, קטנה שהיא לפי

 אי� מדברי� שש� – ובמדרש שבתרגו� זה הפירוש את מתווכי� אי� הוהקש, קטנה לנו אחות וזהו

 רוצי� ע"אוה אשר עד חוטאי� וה� זכיות לה� שאי	 קטנה לנו דאחות, ביותר המצב בשפל ה� שישראל

, רבי� מי� פסוק על) א"בתו תולדות' פ (זו בפרשה הזק	 רבינו שפירש להפירוש – לישראל להשתוות

, ש� וברו� ישראל דשמע ההתבוננות שהיא, ח"וכקכל וסובב ממלא בעני� ההתבוננות היא רבי� דמי�

 כמה אלו שמדרגות, האהבה את לכבות יוכלו לא רבי� מי� הנה, לואהבת יבוא זו התבוננות ומצד

 הגילוי הוא דנהרות, ישטפוה לא נהרות וג�, שבנפשו והצימאו	 האהבה את לרוות יוכלו לא שמתבונני�

 איש ית	 א� "אומר הוא ז"שע, צ"בתומ א"כ הצמאו	 את לרוות יוכל לא ע"דג אור יהגילו שכל.. , ע"שבג
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, לו יבוזו בוז הנה, צ"התומ הוא ביתו הו	 כל את ית	 כאשר, ה"הקב זה' איש'ד, "באהבה ביתו הו	 כל את

). הקושיא סיו� הוא ובזה .. (הצימאו	 את לרוות יוכל דוקא צ"שבתומ שהגילוי, ושתי חטו� ואכול חטו�

 דאהבת�, ביותר עליונה במדרגה שה� אי� ישראל בעני� מדבר זה פסוק הנה הזק	 רבינו פירוש ולפי

' ב ובאמת, צמאונ� את לרוות יוכלו לא עליוני� היותר הגילויי� ג� אשר עד כ"כ בתוק� הוא לאלקות

 אי� להבי	 וצרי�, תליא בהא שהא זאת עוד אלא לזה זה סותרי� זה שאי	 בלבד זו לא הנה הפירושי�

  ?הפירושי�' ב את מתווכי�

 לשלול אחד' ב. ב"כיו שאי	 אחד' א: אחד' בהוי פירושי�' ג שישנ� ל"רז ממאמרי הביא זאת ולהבי	

 ההנחה' כשיהי ה"ואי (בארוכה ל"הנ העניני� את והסביר היחוד מצות הוא אחד' ג. ז"דע העני�

  : סיי� המאמר ולבסו�, )לכ� אשלח אצלי בשלימותה

 בעני� ההתבוננות הוא רבי� דמי�, ישטפוה לא ונהרות האהבה את לכבות יוכלו לא רבי� מי� וזהו

 הצימאו	 את ולרוות האהבה את לכבות יוכלו לא המדריגות אלו כל הנה, ח"וכקכל, ע"וסוכ, ע"ממכ

 שלמעלה העצמי המרחב' בבחי מגיעי� ה� עבודת� י"ע ישראל שנשמות לפי, לאלקות ישראל דנשמות

' בבחי מגיעי� ה� אז ג� הנה, פשוטה ועבודה ארציי� בעניני�, באר� ה� כאשר וג�, הגילויי� מכל

  .האהבה את לכבות יוכלו לא, ע"דג הגילוי שהוא ונהרות רבי� מי� דלכ	, העצמי מרחב

 הנה מ"מ חוטאי� ה� אשר עד מועטי� שזכיותיה� קטנה לנו דאחות, המצב בשפל ה� ישראל כאשר וג�

 שהוא נהרות וג� רבי� מי� אשר עד, הגילוי� מכל למעלה מגיעי� ה� הפשוטה בודת�ע י"ע אז ג�

 שה� ונהרות, ע"אוה שה� רבי� מי� ג� הנה זה ומצד, הזק	 רבינו כפירוש, ישטפוה לא ע"דג הגילוי

 והטע�, עליה� מתרעמי� אי	 מ"מ חוטאי� שה� דא�, והמדרש התרגו�' כפי, ישטפוה לא ע"אוה מלכי

  .הגילוי� מכל שלמעלה ממש בהעצמות מושרשי� שה� פיל הוא לזה

 הבת שהשרשת לפי הטע� הרי, עליה מתרעמי� שאי	 הוריה רצו	 עושה שאי	 קטנה הבת במשל וכמו

 קיי	 דארט	 פארנעמע� אצלה שישנ� עניני� אלע וואס כזה מקו�, ביותר נעלה במקו� הוא ההורי� אצל

 מ	 למעלה בהעצמות מושרשי� שה� י"בנש ג� הוא כ"מוכ, עליה מתרעמי� אי	 דלכ	. כלל ניט ארט

 צ"שבתומ העצמי מרחב' בחי לה� ונותני� עליה� מתרעמי� אי	 בתורה פוגמי� כאשר הנה ולכ	, התורה

, תכונ� בתבונה, בית יבנה בחכמה, ביתו הו	 כל את, ה"הקב זה איש ית	 דא�, הגילויי� מכל שלמעלה

 אחרוני� היותר דמלחמות והשלל הביזה כל לה� נותני� וג�, י�ונע יקר הו	 כל ימלאו חדרי� ובדעת

 יגאלנו ה"והקב, נצח דיד	, המלחמות את וינצחו, י"לכנס ה"דהקב עצמית האהבה מצד, גוג ומלחמות

  . ונעי� יקר הו	 כל לישראל יתנו שאז צדקינו משיח י"ע

  .סליק

' שהי שולחי� שאנו ומהשיחה המאמר של מהקטע שתראה כמו מאוד נוראה היתה ההתוועדות בכלל

  .דפה מהבחירות הוא שהמדובר שכנראה המאמר שאחרי בהשיחה ושתראה, כללי� עניני� בהשיחות

 ש"אד ק"כ ושברכות, באמת שלו�' שיהי יעזור ת"והשי, בזה אסיי� לכ	 קצת מאוחרת שהשעה והיות

  ממש בפועל שלימה הגאולה' שיהי נצח שדיד	 יקויימו

  הטוב ש"הדו בנכ�

     רסקי	 ליב ודהיה

❖  


