


ב"ה

פתח דבר

בנישואי  זיכנו  הגדול  ובחסדו  גמלנו,  אשר  הטוב  כל  על  לה'  מודים  אנו 
תחי'  מושקא  מרת  המהוללה  הכלה  וב"ג  שי'  צבי  הרה"ת   – צאצאינו 

שפינדלר.

התודה והברכה נתונה בזאת לידידינו ומכירינו אשר הואילו לשמוח איתנו 
יחדיו ביום שמחת לבבנו ולברכנו בברכת מזל טוב וחיים מאושרים בגשמיות 

ורוחניות.

בשמחה ובטוב לבב הננו בזה לכבד את כל הנוטלים חלק בשמחת לבבנו 
מקרוב ומרחוק בתשורה מיוחדת:

בפרסום ראשון – ד״ה ״אז תשמח בתולה – תקצ"ח"  מאמר –   א. 
אשר לכ"ק אדמו"ר הצ"צ.   

מאמר זה נדפס באישור ובאדיבות הוצאת ספרים קה"ת, ותודתנו    
נתונה להם.  

מכתבים מכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ לאב סבו של החתן – הרה"ת   ב. 
מרדכי מענדל קדנר.  

תמונות של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בפרסום ראשון. ג. 

הא-ל הטוב הוא ית׳ יברך את כבודו ואת אנשי ביתו יחיו בתוך כלל אחב״י 
בברכות מאליפות מנפש ועד בשר, במיוחד בברכה העיקרית שנזכה ללכת 
משמחה זו לשמחה העיקרית "שמחת עולם על ראשם", בהתגלותו המיידית 

של כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א.

יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד! 

מוקיריהם ומכבדיהם

משפתח רייצעס משפחת שפינדלר 
חרקוב מונטריאל 
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„אוצר החסידים״

ברוקלין, נ.י.  770 איסטערן ּפַארקוויי  

 שנת חמשת אלפים שבע מאות שמונים ושתים לבריאה

 הי' תהא שנת פלאות בכל

מאה ועשרים שנה לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

יוצא לאור בפעם הראשונה מכת"י

ת א  מ

 כבוד קדושת אדוננו מורנו ורבנו הגדול הגאון האמתי האלקי

חסידא קדישא אור עולם נזר ישראל ותפארתו קדוש ה'

מרנא ורבנא מנחם מענדל נבג"מ זי"ע
 – אדמו"ר ה"צמח צדק" –

מליובַאוויטש
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ב"ה.

פתח דבר

בשנת  נ"ע  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  של  מאסרו  התחלת  יום  סיון1,  ט"ו  לקראת 

„אז תשמח בתולה – תקצ"ח" אשר לכ"ק  ד"ה  מוציאים לאור מאמר  הננו  תרפ"ז2, 

אדמו"ר הצמח צדק.

מאמר זה נאמר ביום א' י"ז סיון, תקצ"ח בחתונת ה' יוסף בהרב3. ונדפס כעת 

- בפעם הראשונה.

לחביבותא דמילתא נדפס בראש הקונטרס — פַאקסימיליא מהכת"י.

בשולי  הבאים  מקומות  ומראי  הערות  ניתוספו  והמעיינים,  הלומדים  לתועלת 

הגליון.

*   *   *

הקונטרס נערך ע"י הת' דוד ב"ר אברהם.

יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

מערכת „אוצר החסידים" 

המשיח,  ימות 

בכל(, פלאות  שנת  תהא  )הי'   ט"ו סיון ה'תשפ"ב 

שליט"א, המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  שנה להולדת  ועשרים   מאה 

נ.י. ברוקלין, 

1( אודות הקשר בין ט"ו סיון להפצת ענינים דפנימיות התורה שטרם נתגלו, ראה שיחת ליל 

ט"ו סיון ה'תשמ"ח )התוועדויות ח"ג ע' 480(.

2( וראה סה"מ מלוקט ח"ג ע' קפח הערה 41, שלאחרי הגאולה די"ב תמוז נתגלה שהמאסר 

הי' זריעה, בכדי שעי"ז תהי' צמיחה בריבוי והוספה בהפצת המעיינות.

3( ראה בפנים הערה 1 ובשוה"ג שם.



פַאקסימיליא מהכת"י



ה

יוסף בהרב בשנת תקצ"ח לפ"ק ה'  סיון על חתונת של  י"ז  א'  ליום  אור 

אז1 תשמח בתולה במחול2 כו' הנה3 ידוע המשל מהבעש"ט ז"ל ממדריגות הבלולים4 
ומביט  רואה  לעמוד  בסמוך  למטה  העומדים  אשר  טרעפ(  שוונדל  )והענין 

נראה  הוא  הרי  העמוד  את  לסבב  שצריך  מפני  יותר  למעלה  מכשעולה  למעלה 

ואינו נראה  וחוזר  ונראה  ואינה רואה כלום למעלה ואח"כ חוזר  כמתרחק למטה 

ועד"ז כמה פעמים כידוע והנמשל יובן עפ"י הקדמה בתחילה להבין5 ענין עלי' המל' 

פב"פ שצריך להיות תחילה בבחי' אב"א ואח"כ בבחי' נקודה תחת יו"ד6 עד שעומדת 

יובן ע"ד דוגמא בעבודה שבלב האדם  וביאור הדברים  פב"פ ממש כמ"ש בע"ח7 

בתפילה כידוע8 דיש ב' מיני אהבה הא' הבאה מחמת התבוננות בגדולת א"ס ב"ה 

( מאמר „אז תשמח בתולה במחול" שנאמר, 1

בהרב  יוסף*  ר'  מצאצאי  א'  בחתונת  כנראה, 

ישכר בער**, י"ז סיון, ה'תקצ"ח. נמצא בספריית 

מס’  בכת"י  המשיח  מלך  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 

ואילך. א  קיד,   2031

דשנת  זה  ד"ה  על  כנראה,  מיוסד,  המאמר 

תקס"ה )סה"מ תקס"ה ח"א ע' ריד ואילך(. ד"ה 

א  קמט,   38 בכת"י  הנמצא  תקע"ז  דשנת  זה 

ואילך.  א  3037 קסה,  ואילך;  א  קג,   107 ואילך; 

המאמר  אותו  הוא  תקצ"ח(  )דשנת  זה  )מאמר 

קלים(. בשינויים 

לכללות המאמר ראה אוה"ת אמור )ב( ע' תקפ 

המאמר  )והוא  ואילך  תתפד  ע'  )ב(  נ"ך  ואילך. 

תרנ"ד  סה"מ  והגהות(.  בשינויים  תקס"ה  דשנת 

ע' שלז ואילך )והוא הנחה מש"פ ראה תרל"ט(. 

סידור מהרי"ד )להרי"ד מליאדי נכד הצ"צ( ח"א 

ב. קסח, 

זה,  במאמר  עה"פ  שנתבארו  ענינים  לכמה 

אדהאמ"צ  מאמרי  ג.  פו,  שמע"צ  לקו"ת  ראה 

דרושי חתונה ח"א ס"ע כז ואילך. דרושי חתונה 

ח"ב ס"ע תר־תרא. אוה"ת נ"ך )א( ע' שעב ואילך. 

ד"ה זה תרנ"ה )סה"מ ליקוט ח"ב ע' סג ואילך. 

תו(. ע'  בדפוס[  ]הנמצא  תרנ"ה  בסה"מ 

יב.2 לא,  ( ירמי' 

א(, 3 )נב,  קנט  סי'  להה"מ  או"ת  ( ראה 

„הנה  )וז"ל:  תקס"ה  בסה"מ  הובא  ב(.  )קד,  תכז 

בו  )אשר  אחד  במשל  כ״ז  הלביש  ז"ל  הבעש״ט 

סודות התורה מה  מלובש הנמשל העמוק מאד 

הלביש  כולו  ע״ח  בס׳  וויטאל  חיים  ר׳  שמבאר 

1. אוה"ת מטות  ואוה"ת שבהע'  א׳("(  זה במשל 

)ה( ע' א'רפב. עקב )ב( ע' תקכב. המשך תער"ב 

תשכב. ע'  ח"ב 

שם. 4 ובפרש"י  ח  ו,  מלכים־א  ( ראה 

לקו"ת 5 א.  קצא,  זח"ג  ראה  לקמן  ( בהבא 

להבין  ד"ה  קמב.  ע'  תקס"ד  סה"מ  א.  ז,  פקודי 

ע'  ענינים  על  אדה"ז  )מאמרי  עליות  ג'  ענין 

בראשית  תו"ח  נוסחאות((.  )ג'  רכא.  ריז.  ריג. 

קמא, א. ביאוה"ז לאדהאמ"צ ק, ד. אוה"ת ויקרא 

ש.  ע'  א'  כרך 

יסוד.6 ואוצ"ל:  בכת"י.  ( כ"ה 

( ראה ע"ח שער הארת המוחין )של"ב( פ"ז. 7

הפסוקים  שער  פ"א.  )של"ו(  הירח  מיעוט  שער 

להאריז"ל פ' שמות )ד"ה והנה בזה תבין(. ועוד.

א 8 )סב,  פמ"ג־ד  תניא  ראה  לקמן  ( בהבא 

ב  מד,  )ויגש  שבתו"א  יוסף  וילקט  ד"ה  ואילך(. 

מיין  עיניים  ד"ה חכלילי  וע"ש בארוכה.  ואילך( 

א'תשסה  )ד(  סוכות  אוה"ת  ואילך(.  א  מז,  )ויחי 

להצ"צ  ביאוה"ז  ב.  כט,  להצ"צ  סהמ"צ  ואילך. 

ב. *( ראה אודותיו ב„בית רבי" עד, 

אודותיו  ראה  ליובאוויטש.  העיירה  **( רב 

ספר  ואילך.  ב  קיד,  ח"א  לקו"ד  שם.  רבי"  ב„בית 

הזכרונות ח"א פ"ז. אג"ק כ"ק אדמו"ר )מהוריי"צ( 

נ"ע ח"ד ע' תקכא־ב.



אז תשמח בתולה במחול ו

מה שבחב"ד שבראשו  דהיינו  באדם  מה שלפנים  נק'  דהפנים  ידוע9  והנה  כידוע 

וראיה ושמיעה וריח וכל החושים הפנימיות שבהם עיקר החיות הרוחני ולכך נק' 

פנים ע"ש הפנימיות משא"כ מאחורי העורף אין שם מכל האורות החיות כאלה רק 

בבחי' חיצוניות ואחוריים בלבד ולכך אין מאחורי העורף רק עצמות בלבד כו' ונק' 

התבוננו'  מחמת  שנתפעל  מה  וא"כ  במ"א10  ומבואר  כידוע  בכלל  אחוריים  בחי' 

והוא  שבו  הפנימיות  בבחי'  האלקי'  ההארה  שקיבלו  דהיינו  פנימיות  נק'  שבמוח 

אלא  והשגה  התבוננות  ע"י  תבא  לא  אשר  הוא  הב'  ואהבה  כו'  שבראש  המוחין 

יתפעל האדם באהבה במעט התבוננות  ודעת כידוע שלפעמים  האהבה בלי טעם 

ולפעמים לא יועיל גם עומק התבוננות כו' מפני שאהבה זו שבלי טעם היינו שלא 

העורף  דאחורי  ואחוריים  החיצוניות  בבחי'  אלא  הפנימיות  בבחי'  להתקבל  תוכל 

הנק' אחוריים דחו"ב בכלל כו' והטעם לזה הוא לפי שכל התעוררות אהבה באה 

באדם מלמעלה למטה ע"י אתעדל"ת כידוע שהוא בחי' מ"ן ומ"ד כו' ע"כ בבא אור 

המ"ד על הנפש האלקית עדיין לא תוכל להתקבל בנפש בבחי' המוחין שלה הנק' 

ערפו  ממול  חבירו  את  שדוחף  אדם  כמשל  וה"ז  שבה  אחוריים  בבחי'  אלא  פנים 

מאחוריו שאין הנדחף מכיר ומרגיש במי שדחפו מי הוא כי לא ראה והכירו בהשגתו 

אעפ"י שנודע שדחפו אין זה ידיעה גמורה כי לא ידע רק הדחיפה ולא על בורי' 

מאין היתה זאת הדחיפה וכדומה והנמשל יובן מפני שאינו אהבה העליונה הבאה 

ונמשכה מלמעלה גבוה הרבה לא תוציא רק כברק חיצה11 בבחי' אחוריים דנפש 

והתלבשותה שלמעלה מהשגת האדם עד שלא ידע מאין היתה זאת ההתלהבות והוא 

)וכמ"ש במ"א12 ואם בשבט יכהו13 מבחי' מוח המקיף  כמו שדחפוהו מאחוריו כו' 

וכו'( וזהו נק' בחי' אב"א וד"ל וכדי שיהי' יחוד פב"פ דהיינו שתהא אור האהבה 

עליונה בבחי' הפנימיות במוח השגתו בהתבוננות צריך שיהי' בבחי' אב"א כו' ואח"כ 

יבא למדריגות בחי' הביטול לגמרי והוא שלא יהי' נראה כיש ודבר באהבה זו שניכר 

שיש מי שאוהב כו' לומר הלא דבר הוא14 כו' אלא יהי' בבחי' העדר ההרגשה בעצמו 

בהתפעלות שלו שלא ידע כלל אים נתפעל אים לאו מפני שלא יתפוס מקום ויש כלל 

וכלל והוא הנק' יראה עילאה והיינו יראה בושת כו' ואז שורה עליו אהבה עליונה 

בחי' פב"פ שישיג תחילה ואח"כ להיות רק בחי' נקודה חדא תחת יסוד כו' שהוא 

בחי' ביטול הנ"ל ואח"כ פב"פ וכל שעולה יותר ממדריגתו הראשונה צריך לבא לידי 

התניא  לס'  הגהות  בלקוטי  תתכא.  ע'  ב  כרך 

ובכ"מ. וש"נ.  מג.  ע'  תשל"ד(  )קה"ת, 

מג"א 9 אוה"ת  ב(.  )כז,  פכ"ב  תניא  ( ראה 

היתה  ליהודים  ד"ה  קלז.  כא.  ע'  תש"נ(  )קה"ת, 

כב(. ע'  פורים  )סה"מ  תשי"ב  אורה 

ג.10 רצד,  דא"ח(  )עם  סידור  ( ראה 

יד.11 ט,  זכרי'   - הכתוב  ( ל' 

ע' 12 ח"א  שמות  אדהאמ"צ  מאמרי  ( ראה 

וש"נ. יד. 

כ.13 כא,  משפטים  ( ראה 

כט.14 יז,  ( שמואל־א 



זאז תשמח בתולה במחול

אליו  משתוקק  שמרחוק  לאביו  התנוק  מאהבת  יובן15  בזה  והמשל  הנ"ל  בחי'  כל 

באהבה נרגשת מאד ומקרוב תתבטל האהבה והוא בבחי' ביטול כו' ואחר משך זמן 

הוא מתקרב עמו בתכלית הקרוב וכו'. ובכל16 זה יובן הנמשל עוד למעלה מבחי' 

מלכותו ית' ומפני שאין מלך בלא עם17 כי הוצרך להיות בחי' הסתלקות והתנשאות 

מידה זו למעלה כדי שיהי' התהוות היש להיות נפרד בפ"ע וזאת ההסתלקות עיקר 

ולהיות  תחילה  אב"א  בבחי'  הנ"ל  ע"ד  וה"ז  כידוע  תמיד  ליש  מאין  קיומם  סיבת 

המלכות אח"כ בבחי' נקודה חדא באצילות ההסתלקות הנ"ל ואח"כ נבנה בנין הנ"ל 

באציל' עצמן בבחי' פב"פ וכמ"ש במ"א באריכות וד"ל.

ובכל זה יובן18 מה שצריך ג' ראשונות בכל תפילה ותפילה גם בתפילת מוסף כו' 
ועליות הנ"ל בבחי' הנ"ל עד שתהי'  מפני שג' ראשונות הוא ענין סידור 

פב"פ ומרומזים בקצרה עוזר ומושיע ומגן כו' ולהיות כי בכל פעם עליות חדשה 

למלכות ע"כ צ"ל ג' ראשונות בכל תפילה בשחרית ומנחה וכו' וד"ל והנה ע"ד הנ"ל 

יש ג"כ בשמש וירח הגשמיות כו' דהנה19 כתיב20 עושה יריח למועדים שמש ידע 

מבואו כו' וידוע מארז"ל21 שמש הוא דידע מבואו ויריח לא ידע מבואו כו' הענין 

הוא כידוע בספרי התכונה דבתחילת החודש הירח הוא כנקודה חדא תחת השמש 

מפני שכל אור השמש מאיר עליו תתבטל מהארת השמש ולא תאיר רק כנקודה 

שטחה  בכל  השמש  אור  בא  שלא  מפני  אב"א  בבחי'  הוא  היתה  ותחלה  בעלמא 

הפנימיו' עד חצי החודש שמתקרבת בבחי' פב"פ ונק' מילוי הלבנה לפי שמקבלת 

עד  ומתקרבת תתבטל מלהאיר  ואח"כ כשחוזרת  כו'  אור השמש  את  בכל שטחה 

שנעשה בבחי' אב"א ואח"כ חוזרת להיות כנקודה חדא ואח"כ פב"פ וכו' וכן חוזרת 

חלילה בכל חודש וד"ל וזהו שמש הוא דידע מבואו אבל לא יריח ידע מבואו פי' 

מבואו היינו הארת השמש בירח כשמאיר בה רק בבחי' אחוריים עד דלא ידע הירח 

כלל מבואו מפני שעדיין אינה מקבלת בבחי' הדעת והמוחין וזהו דלא ידע דוקא 

וכמש"ל22 דחפו מאחוריו כנ"ל וד"ל והנמשל מזה יובן בשמש ויריח העליונים ביחוד 

זו"נ דאצי' כידוע23 בזוהר וע"ח שנק' הוא יריח דלא ידע מבואו מבחי' היסוד כו' כי 

( ראה מאמרי אדה"ז כתובים ח"ב ע' סד.15

סהמ"צ 16 ב(.  )פא,  רפ"ז  שעהיוה"א  ( ראה 

להצ"צ צז, א. אוה"ת חנוכה )ה( תתקמו, ב. סה"מ 

ובכ"מ.  .17 ע'  ה'תש"ד 

( רבנו בחיי וישב לח, ל. ראה שעהיוה"א 17

שם. פדר"א פ"ג. זח"ג רעא, א. תקו"ז תכ"א ס, 

בהערה. שם  ה'תש"ד  סה"מ  וראה  ועוד.  רע"ב. 

פט"ז 18 פ"ו.  העמידה  שער  פע"ח  ( ראה 

ואילך.

)א( ע' 19 ( בהבא לקמן ראה אוה"ת ואתחנן 

ב'רה. ע'  )ו(  סט. 

יט.20 קד,  ( תהלים 

א.21 כה,  ( ר"ה 

( כ"ה בכת"י. ואוצ"ל: וכמשל. )וכ"ה בד"ה 22

תקע"ז(. דשנת  זה 

( ראה זח"א טז, סע"ב. כ, א. ע"ח שבהע' 23

7. פרדס שעה"כ )שכ"ג( פ"י מערכת ירח. פי"ב 

לבנה. מערכת 
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בתחילה הוא בבחי' אב"א ואח"כ כנקודה ואח"כ פב"פ כו' וד"ל. והנה כל דרך הנ"ל 

בבחי' אב"א ואח"כ כנקודה כו' הוא ענין הריקוד שמרקדין לפני הכלה בכל חודש 

ב"א25  כו' הנה הריקוד הגשמי כשאפי' כששני  רוקד24  הלבנה באמרו כשם שאני 

מרקדים זה כנ"ז26 הרי המה מתקרבין ומתרחקין וחוזרים ומתקרבין עד כמה פעמים 

כידוע וכמ"כ בכנס"י שעתידה להתחדש כמותה24 כו' עם הקב"ה הוא בבחי' ריקוד 

וחוזרין  ומתקרבין  וחוזרים  הנ"ל  וירח  כשמש  נקודה  בבחי'  ולהיות  להתרחק 

ומתרחקין כו' וזהו ששאלו מהרב המגיד ז"ל ענין היחוד מהו והשיב הכלה הופכת 

ג"כ משל  וזהו  וד"ל.  כנ"ל  פב"פ  ואח"כ  אב"א תחלה  בבחי'  להיות  פי'  כו'  פני'27 

בבעש"ט הנ"ל ממדריגות הבילולים )הנק' שוונדל טרעפ( שמתרחק ומתקרב וחוזר 

ומתרחק כו' וזהו אז תשמח בתולה במחול כו' כי הנה28 כנס"י נק' לע"ל בשם בתולה 

דוקא ולא בעולה כמ"ש29 גן נעול מעיין חתום והטעם הוא לפי שעכשיו א"א למלכות 

הנק' כלה ונק' כנס"י כידוע להתעלות בבחי' פב"פ כ"א בבחי' סידר30 העולמות הנ"ל 

מבחי' אחוריים להיות כנקודה כו' והרבה מיני עליות וירידות יש באלה ע"י דרכי 

השערים שנכנסין ויוצאין בהן כו' והיינו כמו בעולה שמתחדשת כמה פעמים מפני 

הריחוק מקודם כו' אבל לע"ל שיהי' גילוי אלקות למטה בכל העולמות ולא תצטרך 

המלכות לעלות כלל כי בכאן יהי' כל האורות מצד עוצם הגילוי כו' כמ"ש במ"א 

ע"כ נק' אז בתולה כמעיין חתום ובלתי תצטרך למשפיע כלל וד"ל וע"כ יהי' הרקוד 

אז בבחי' מחול דוקא דהיינו בבחי' שאין בו ריחוק וקירוב כלל כמו בריקוד שמרקדין 

זכ"ז31 כו'.

וביאור ענין העגולים הנה ידוע32 ההפרש בין עגולים ליושר דבחי' עגולים היינו 
בגוף  אח"כ  שמתפשטין  שלה  כוחות  מכל  בעצמה  כלולה  שהנפש  כמו 

וכולם בבחי' העלם כלולים זב"ז כח חכמה בכח חסד כו' ואחר שמתפשט בכל איברי 

החכ'  כח  מזה  למעלה  זה  קווין  התחלקות  בבחי'  דהיינו  היושר  בבחי'  הוא  הגוף 

שורה בראש והחסד בלב וכח ההילוך ברגל כו' וכמ"ש במ"א באריכות33 והנה ידוע 

( נוסח קידוש לבנה )מסכת סופרים פי"ט 24

ה"י(.

אדם.25 ( = בני 

זה.26 ( = כנגד 

)במשנה(.27 א  פו,  ( פסחים 

( ראה ירמי' לא, ג. עמוס ה, ב. ישעי' לז, 28

א.  פט,  זח"ג  א.  פנ"ב,  שמו"ר  יג.  ב,  איכה  כב. 

רעז, א. ועוד. וראה אוה"ת נשא )ה( ע' א'תקעז.

יב.29 ד,  ( שה"ש 

בד"ה 30 )וכ"ה  סדר  ואוצ"ל:  בכת"י,  ( כ"ה 

תקע"ז(. דשנת  זה 

זה.31 כנגד  ( = זה 

)דרוש 32 א  שער  ע"ח  ראה  לקמן  ( בהבא 

עגולים  ענין  להבין  ד"ה  ג.  ענף  ויושר(  עגולים 

ויושר )סה"מ תקס"ב ח"א ע' מו ואילך(. מאמרי 

אוה"ת  ואילך.  תכג  ע'  קונטרסים  אדהאמ"צ 

תרומה )ה( א'תסט ואילך )והוא המאמר מתקס"ב 

עם הגהות(. סהמ"צ להצ"צ עו, ב ואילך. סה"מ 

ואילך. קמט  ע'  תרס"ה 

עה, 33 בהר  לקו"ת   .1 בהע'  הנסמן  ( ראה 

ובכ"מ. ג. 
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בחי' היושר הנה כל האיברים כלולים זמ"ז שהרי הראש ירגיש גם כאב הציפורן 

שברגל כו' והוא מפני שיש גידי המוח ברגל וגידי הרגל במוח ונעוץ סופן בתחלתן 

כו' כמ"ש במ"א. אך הנה עכ"ז יש להבין מאחר שכן הוא למה לא יוכל הראש להלוך 

ולעמוד ממש כמו הרגל מאחר שכלולים זמ"ז והרי בוודאי יש בו כח ההלוך שברגל 

כו' אלא הענין הוא דהגם שיש בראש כח העמידה והולך שברגל אבל אינו רק בחי' 

העלם שהוא בחי' העגולין ולא בבחי' הגילוי ממש בציור התחלקות בקווין בבחי' 

היושר הנ"ל ולכן לא יוכל לעמוד על הראש ומזה34 הטעם בחי' העגולין בבחי' נפש 

בבחי'  שהרי  יותר  גבוהים  העגולים  שבחי'  ואפי'  הרוח  בבחי'  הוא  היושר  ובחי' 

ההתכללות עדיין כו' אך הענין הוא מפני שאינו אלא בבחי' העלם בלבד נק' בשם 

נפש אבל ביושר באים לידי גילוי ממש וע"כ יש בזה מה שאין בזה והוא בחי' רוח 

וגבוה מבחינת נפש וכידוע וד"ל. ועתה יובן הנמשל למעלה בבחי' הריקוד דבחי' 

מחול לע"ל היינו בבחינת הגולים35 שלמעלה מין ההתחלקות קווין ואין שם ענין 

כו'  כ"א בהשואה אחת  כולם  יסבבו  כו' אלא  ובנקודה  העליות הנ"ל בבחי' אב"א 

והוא הפוך בחי' היושר שיש בו קווין וירידות ועליות כו' וד"ל וזהו בחורים וזקנים 

יחדיו2 כו' פי' בחורים המה אורות עליונים שמתחדשים באבי"ע בכל יום כמ"ש36 

ואינם  האצילות  אורות  מבחי'  למעלה  אשר  המה  וזקנים  כו'  מע"ב  בטובו  מחדש 

באים בבחי' התחדשות הם במדריגה העליונה קרובים יותר אל אור א"ס ב"ה והוא 

נק'  למטה  באים  שאין  בימים  באים  וזקנים  וכתיב38  כו'37  ריעין  תרין  או"א  בבחי' 

בבחי' לבוש והעלם גדול הנק' ימין ולא בבחי' גילוי כו' ולע"ל תתעלה בחי' הנ"ל 

א'  בהשוואה  כא'  העגולין שכולם שם  בבחי'  דהיינו  דוקא  במחול  הריקוד  להיות 

זקנים עים בחורים יחדיו עד"מ העיגול שאין בו מעלה ומטה ולא ריחוק וקירוב כו' 

וד"ל וכל זה הוא לפני ימות המשיח ממש אבל בימי המשיח הרי אז נאמר39 אשת 

חיל עטרת בעלה שתהי' למעלה גם בבחי' עגולים גם כן והוא בחי' היושר דב"ן 

דבי"ע שיתעלה להיות למעלה מבחי' העגולין מפני צד המעלה שיש בו כו' להיות 

בבחי' הסתלקותו עד שיש ברגל מה שאין בראש כו' כמ"ש40 לע"ל יהי' נגלה כבוד 

ה' בבחי' מל' דאצילות הנק' רגל41 מה שאין בתחילה וכו' וזהו עטרת בעלה כו' בחי' 

הרוח למעלה מבחי' נפש וכמ"ש במ"א42 דכאשר יתברר שם ב"ן יהי' למעלה משם 

מ"ה המברר כו' וד"ל.

34 .82 ובהע'   164 ע'  תרצ"ז  סה"מ  ( ראה 

וש"נ.

( כ"ה בכת"י ואוצ"ל: העגולים )וכ"ה בד"ה 35

תקע"ז(. דשנת  זה 

אור.36 יוצר  ברכת  ( נוסח 

א.37 ד,  זח"ג  ( ראה 

יא.38 יח,  ( וירא 

ד.39 יב,  ( משלי 

ה.40 מ,  ( ישעי' 

( ראה זח"א קיב, ב. פרדס שעה"כ )שכ"ג( 41

רגלים. מערכת  פ"כ 

( ראה לקו"ת שה"ש טו, ג. אוה"ת בראשית 42

ובכ"מ. סע"א.  מא,  )א( 

———— • ————
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 מכתבים מכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ
לאב סבו של החתן – הרה"ת מרדכי מענדל קדנר

- א -

בעז"ה ט״ו טבת תרפ״ט

אל הנכבד וו״ח מו״ה מרדכי שי'

במענה על מכתבו

כפי הידיעות אשר קיבל ראוי ונכון הדבר בעזהי"ת אשר יתקרב אל ההצעה 
של חיפה והשי״ת יהיו בעזרו בגו״ר.

 בשם כ״ק אדמו"ר שליט״א
יחזקאל פייגין

- ב -

בשנת תרפ"ד נסע הרה"ת מרדכי מענדל לרוסטוב, וכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע 
איתו  לקח  ישראל,  לארץ  כשנסע  כספו(.  מצב  )עקב  שחיטה  ללמוד  לו  הורה 
השחיטה,  אודות  לרבי  כתב  תרפ״ט  בחורף  משחזת.  ואבן  השחיטה  סכיני  את 
והמענה שקיבל ע"י המזכיר הרב יחזקאל הי״ד פייגין: "שקודם יתעניין בעניין של 
חיפה )הצעת שידוך שהוצעה לו משם( ואחר כך נראה איך יהיה מצב הדברים".

ב"ר מרדכי מענדל קדנר( יצחק  יעקב  זכרונותיו של הרה"ת  )מתוך 

בעז״ה ה' שבט תרפ״ט

אל הב' הנע' והכ' מר מרדכי שי׳ קאדאנער

במענה על מכתבו האחרון שנשלח מיפו "כבר ענו לו ובטח קיבל והשי"ת 
יהי' בעזרו בגו"ר" עכ"ל כ״ק. והנה המענה על מכתבו שלחתי לראשון לציון 
כפי האדרעס שהיה שם מכבודו. בטח קיבלו המענה היו שם בלשון כזה "כפי 
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הידיעות אשר קיבל ראוי ונכון הדבר בעזהי"ת אשר יתקרב אל ההצעה של 
חיפה והשי״ת יהי' בעזרו בגו"ר". וממילא מעצמו מובן כעת מענת כ״ק. כבר 

ענו לו.

הדו"ש ומברכו בכט״ס יחזקאל פייגין

ע"ד ענייני שחיטה שזכר שאלתי כעת אמר לי אחרי אשר הנחלט להתקרב 
לעניין חיפה וגמור בעזה״י הענין ואח"כ נראה איך יהיה מצב הדברים.

- ג -

להתארח  לשבתות  ליפו  לציון  מראשון  ללכת  מענדל  מרדכי  הרה"ת  היה  רגיל 
מוהריי"צ  אדמו"ר  מכ"ק  מכתבים  קיבל  לכן  אשר  שקלר,  נחום  אליהו  ר'  אצל 

לשם נ"ע 

בעז"ה ה' שבט תרפ״ט

 אל ידידי הנכבד והכי נעלה
וו"ח אי"א מו״ה אלי' נחום שי' שקליאר

שלום רב,

הב'  וע״ד  ישר,  כ"ק  שם  אל  תכתוב  שאלתך  ע"ד  והנה  קיבלתי  מכתבך 
ג"כ  נתקבל  זה העת  ובתוך  לכ"ק  הנה מסרתי מכתבו  שי' קאדאנער  מרדכי 
כי לא אדע אם הוא עדיין  והנה להיות  זה.  מכתב מרמ"ו שי' שאפירא ע״ד 
אצלך או נסע חזרה, וע״כ הנני שולח לך העתק המענה ותמסור לו ואם לאו 

תשלח לו לראשון.

ידידך הדו"ש ומברכך בכט״ס יחזקאל פיגין
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- ד -

ב"ה א' כ"ג אייר תרפ"ט ריגא

 אל תלמדנו הנכבד והנעלה
מר מרדכי מענדיל שי'

שלום וברכה,

במענה על מכתבו, יתן השי״ת שהחתונה תהיה בשעטומו״צ בגו״ר ויבנו 
בית בישראל על יסודי התורה והמצווה ויהי׳ באוהלי תורה

הדו״ש ומברכ'

יוסף יצחק
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צילום מכתב ד'
תיבת ומברכ' ניתוסף בכתי"ק לפני חתימת יד קדשו
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 תמונות של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
– בפרסום ראשון –

ג' סיון תשמ"ח
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 לזכות
 כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

מהרה יגלה אכי"ר

 יה"ר שיראה רוב נחת מבניו – התמימים בפרט, 
  משלוחיו, חסידיו וכלל ישראל – בכלל
 ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו הק'

 ויבנה ביהמ"ק במקומו ויקבץ נדחי ישראל
 בגאולה האמיתית והשלימה

נאו תיכף ומי"ד ממ"ש!

יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד!



לזכות

 החתן הרב התמים צבי שי'
והכלה מרת מושקא תחי'

שפינדלר

 יהי רצון מלפני ה' יתברך 
 שתהי' בשעה טובה ומוצלחת 

 ויבנו בית בישראל בנין עדי עד 
 על יסודי התורה והמצוה 

 כפי שהם מוארים במאור שבתורה
 זוהי תורת החסידות

 לנח"ר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט״א
 ויכינו את ביתם וכל סביבתם

 לקבלת פני משיח צדקינו
תיכף ומיד ממש

יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד!
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