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 כתיב )מלכים-ב ב'( ויהי נא פּי שׁנים בּרוּחך אלי,
ויּאמר וכוּ' אם תּראה אתי לקּח מאתּך יהי לך כן וכוּ' ,והנּה נתקיּם אַחר כּך
בּאלישׁע פּי שׁנים ,נמצא שׁהיה אלישׁע מתפּלּל בּכוּנה יוֹתר מאליּהוּ רבּוֹ ,כּי
כּל הנּסּים והגּדוֹלוֹת שׁעשׂה אלישׁע ,כּלּם היוּ על ידי תּפלּה ,כּמוֹ שׁאָמרוּ
רבּוֹתינוּ ,זכרוֹנם לברכה )מגלּה כ"ז( על פּסוּק" :ספּרה נּא לי את כּל הגּדלוֹת
אשׁר עשׂה אלישׁע" ,דּע ,שׁאפשׁר שׁיּהיה התּלמיד גּדוֹל מהרב ,דּהינוּ
שׁיּהיה לוֹ פּי שׁנים כּרבּוֹ ,ואַף-על-פּי-כן ,הכּל יהיה בּכחוֹ שׁל רבּוֹ ,וזה
בּחינת" :ויהי נא פּי שׁנים בּרוּחך אלי"' ,בּרוּחך' דּיקא ,שׁעל ידי בּחינת
הרוּח עצמוֹ שׁל אליּהוּ רבּוֹ ,יהיה לוֹ פּי שׁנים כּמוֹתוֹ :כּי איתא ,שׁיּשׁ
להצּדּיק בּחינת שׁני רוּחוֹת ,רוּח לעלּא ,רוּח לתתּא )בּראשׁית ו( "אלּה תּוֹלדוֹת
נח נח"' ,נח לעלּא נח לתתּא' דּהינוּ שׁיּשׁ לוֹ בּחינת חיּוּת למעלה ,וחיּוּת
למטּה ,והרוּח והחיּוּת שׁלּמעלה ,הוּא גּדוֹל מאד מאד ,והתּלמידים הם עם
הצּדּיק משּׁרשׁ אחד ,רק שׁהם תּלוּיים בּוֹ כּענפים בּאילן ,שׁהאילן יוֹנק חיּוּתוֹ
משּׁרשׁוֹ ,והענפים יוֹנקים החיּוּת דּרך האילן ,וישׁ בּזה כּמּה בּחינוֹת ,כּי ישׁ
תּלמידים שׁהם בּבחינת ענפים וישׁ שׁהם בּבחינת עלים ,וכן שׁאָרי הבּחינוֹת,
וּבשׁעת הסתּלּקוּת הצּדּיק ,אזי הוּא משּׂיג הרבּה יוֹתר ממּה שּׁהשּׂיג בּחיּיו ,כּל
אחד לפי מדרגתוֹ כּמוֹ שׁמּצינוּ בּרבּי שׁמעוֹן בּן יוֹחאי בּאדּרא ,וּברבּנוּ
הקּדוֹשׁ ,וּבשׁאָר צדּיקים:
ודע ,שׁזּהוּ על ידי שׁבּשׁעת הסתּלּקוּת ,אזי יוֹרד וּבא למטּה בּחינת הרוּח
והחיּוּת דּלעלּא ,ואזי נתחבּקין ונתאַחדים יחד ,הרוּח דּלתתּא עם הרוּח
דּלעלּא ,כּי בּאמת שׁניהם אחד ,ותכף כּשׁנּתגּלּין זה לזה ,נתאַחדין מאד
בּאַחדוּת גּדוֹל ,וּמחמת שׁהרוּח דּלעלּא אינוֹ יכוֹל להיוֹת בּזה העוֹלם ,כּי טבעוֹ
אינוֹ יכוֹל לסבּל כּלל זה העוֹלם ,על כּן נסתּלּק לעלּא ועל ידי זה נסתּלּק
הצּדּיק ,כּי כּשׁנּסתּלּק למעלה הרוּח הנּ"ל ,נסתּלּק עמּוֹ הרוּח דּלתתּא ,מחמת
שׁנּתאַחדוּ מאד בּאַחדוּת גּדוֹל כּנּ"ל:
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 אפלּוּ מי שׁאינוֹ, להיוֹת בּשׁעת הסתּלּקוּת הצּדּיק,ועל כּן הוּא דּבר גּדוֹל מאד
 נמצא שׁנּתגּלּה אָז, כּי מחמת שׁאָז יוֹרד ונתגּלּה למטּה הרוּח דּלעלּא,תּלמידוֹ
 והוּא, על כּן הוּא טוֹבה גּדוֹלה לכל מי שׁנּמצא אָז שׁם,האָרה גּדוֹלה מאד
:( על פּסוּק )תּהלּים מ"ט:(: וכמו שאמרו רז"ל )חגיגה ה,טוֹבה להם לאריכת ימים
 אבל להתּלמידים מגּיע," כּי יראה חכמים ימוּתוּ,'"ויחי עוֹד לנצח וכוּ
 ויוֹנקים, כּי מחמת שׁהם תּלוּיין בּהצּדּיק,האָרה גּדוֹלה מאד אָז בּיוֹתר
 ונתאַחדים, הוּא חיּוּתם ממּשׁ, נמצא שׁזּה החיּוּת דּלעלּא,משּׁרשׁ אחד
 כּי הוּא רוּחם וחיּוּתם ממּשׁ,ונתחבּקים גּם כּן עם זה הרוּח בּאַחדוּת גּדוֹל
 כּי הצּדּיק שׁהגּיע זמנּוֹ, אם זוֹכה יכוֹל לקבּל פּי שׁנים, ועל ידי זה,כּנּ"ל
,ידי האַחדוּת שׁנּתאַחד עם הרוּח דּלעלּא כּנּ"ל- נסתּלּק על,להפּטר מן העוֹלם
 אזי אַדּרבּה נשׁאָר אצלם הרוּח,אבל התּלמידים שׁעדין לא הגּיע זמנּן
 כּי אי אפשׁר להם,דּלעלּא לגדל האַחדוּת שׁנּתאַחד מאד עם הרוּח דּלתתּא
 על ידי שׁמּוֹשׁך עמּוֹ, נמצא שׁהצּדּיק נסתּלּק על ידי זה,להתפּרד עוֹד זה מזּה
, והתּלמידים מגּיע להם פּי שׁנים על ידי זה,הרוּח דּלעלּא את הרוּח דּלתתּא
 כּי נתאַחד מאד עם הרוּח דּלתתּא,כּי נשׁאָר אצלם בּחינוֹת הרוּח דּלעלּא
 ,כּנּ"ל
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 וראיתי שׁעוֹמד אבן שׁחקוּק עליו תּמוּנת היּד הנּ"ל עם,וכן עברתּי יוֹתר
 והוּא חקק לוֹ,( והבנתּי שׁכּאן הוּא בּודּאי החכם )שׁל המּלך הנּ"ל,שׂרטוּטין
 וראיתי, וכן עברתּי יוֹתר, אַך לא היה אפשׁר למצאוֹ,תּמוּנת היּד על האבן
שׁעוֹמד מסדּר על הר אחד השּׁלחנוֹת שׁל זהב וה'קרידענצין' ]חפצים יקרי
 והבנתּי שׁכּאן הוּא בּודּאי הממנּה על האוֹצרוֹת,ערך[ וּשׁאָר אוֹצרוֹת המּלך
: אַך לא היה אפשׁר למצאוֹ,()שׁל המּלך הנּ"ל
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 וראיתי,וכן עברתּי יוֹתר       
 והבנתּי שׁכּאן הוּא,שׁעוֹמד אבן שׁחקוּק עליו תּמוּנת היּד הנּ"ל עם שׂרטוּטין
 אַך לא, והוּא חקק לוֹ תּמוּנת היּד על האבן,(בּודּאי החכם )שׁל המּלך הנּ"ל
           ,היה אפשׁר למצאוֹ



              

           


             

 




           
           
 



 וראיתי שׁעוֹמד מסדּר על הר אחד השּׁלחנוֹת שׁל זהב,וכן עברתּי יוֹתר
 והבנתּי שׁכּאן הוּא,וה'קרידענצין' ]חפצים יקרי ערך[ וּשׁאָר אוֹצרוֹת המּלך
 , אַך לא היה אפשׁר למצאוֹ,(בּודּאי הממנּה על האוֹצרוֹת )שׁל המּלך הנּ"ל
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 וצריך כּל אחד, העיקּר הוּא האמוּנה     
 שׁיּשׁ להם, כּי ישׁ סוֹבלי חלאים,לחפּשׂ את עצמוֹ וּלחזּק את עצמוֹ בּאמוּנה
 בּבחינת, והם סוֹבלים החלאים רק בּשׁביל נפילת האמוּנה,מכּוֹת מפלאוֹת
 "והפלא ה' את מכּתך מכּוֹת גּדלת ונאמנוֹת וחלים רעים:()דברים כ"ח
.ידי פּגם אמוּנה- כּי הם בּאים על,ונאמנים" 'ונאמנים' דיקא
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