
ה כללי מפתח  

ב  ..............................................   סדר הנחת תפילין  )א

ג  .....................................  קיז, קטז תהליםמזמורי   )ב

   'ה וישלח יעקב מלאכים גו"מאמר ד  )ג

ה .............................  י"חתש'ה כסלו ד"י, וישלחשבת פרשת 

  ה אשר ברא ששון ושמחה "מאמר ד  )ד

יד   ...........................  ח"תשמ'ד כסלו ה"י, שבת פרשת וישלח

  ה פדה בשלום נפשי "מאמר ד  )ה

יט   .................................................  י"תשח'ט כסלו ה"י

לג........  י"חתש'ה כסלו ד"י, שבת פרשת וישלחשיחת   )ו

לז  ......  י"חתש'ה ט כסלו"י, פרשת וישב' שיחת יום ה  )ז

נו  .................................  ח"תשמ'ד כסלו ה"שיחת יו  )ח

סז  .................................  ח"מתש'ה ט כסלו"שיחת י  )ט

עו  .............  ח"תשמ'ה כסלו ד"י, וישלחפ "משיחות ש  )י

   ח"תשמ'ה כסלו ד"י, וישלח בת פרשתשיחת שמ  )יא

פד  .......................  'ה ואלה המלכים וגו"י ד"ביאור בפירוש רש

פז  .........  ח"כסלו תשמ ד"י, וישלחשיחת שבת פרשת   )יב

  צז  .......................  וטכרך  וישלחת פרששיחות -לקוטי  )יג

המקובל  ח"ג הרה"ק הרה"לכ לוי יצחק על התורה ילקוט  )יד

ק  .....................................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' ר

קב  ..................  וישלחפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )טו

קג  ................  וישלחלשבוע פרשת יומי חומש  ישיעור  )טז

קלב  ...................  וישלחלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )יז

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )יח

קלג  .........................................  וישלחלשבוע פרשת  

קמד  ................  וישלחלשבוע פרשת " היום יום"לוח   )יט

מזק  ..............................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )כ

ם"שיעורי רמב

נק  ..................  וישלחלשבוע פרשת פרקים ליום ' ג –  )כא

צהק   ..............וישלחלשבוע פרשת פרק אחד ליום  –  )כב

ריט  ..................  וישלחלשבוע פרשת ות צוספר המ –  )כג

  נביאים וכתובים   )כד

רכא  .....................................  ול-הלאיוב פרק , נב-אנפרק  ישעיה

  תענית/ראש השנהמסכת  –משניות   )כה

רכג  ...........................................................  ביאור קהתי

רלב  .....................................................  תעניתמסכת  יעקבעין   )כו

  מסכת מכות עם ביאורים  )כז

רלד  ....................................................  דכעד דף  כאמדף 

  ות עם ביאוריםשבועמסכת   )כח

נר...........................................................  דעד דף ב מדף 

  

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כט

סגר  .........................................................  ר הזקן"אדמו

  טוב- יוםשולחן ערוך הלכות   )ל

סדר  .......................................ר הזקן"אדמו לפי לוח רב יומי

  אור תורה  )לא

סור  .........................................................  ר הזקן"ואדמ

   התשובשערי   )לב

סחר  ....................................................  ר האמצעי"אדמו

  ו"תרט-ד"צ תרי"מאמרי הצ –צ "מאמרי הצ  )לג

סחר  ..............................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )לד

סטר  ....................................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )לה

סטר  ...................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  )מתורגם( אידיש –ם מאמריספר ה  )לו

עאר  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"א בלה"תש-ת"ש'ספר השיחות ה  )לז

עגר  .....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לח

עדר  ................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

עור  ........................................  חומש לקריאה בציבור   )לט

פהר  .......................  קודש- קריאה התורה למנחת שבת  )מ

פור  .............................  וישלחלשבוע פרשת לוח זמנים   )מא

פזר  ..............  לערב שבת קודשת הדלקת נרות צוסדר מ  )מב

c"i ,glyie zyxt zay .c"qa
i"gyz'd ,elqk
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

ÁÏLiÂ וחמֹור ׁשֹור לי ויהי גֹו' מלאכים יעקב «ƒ¿«ְְֲֲִִִַַַַָֹ

וׁשפחה  ועבד ּבמדרׁש1צאן ואיתא , ְְְְְְִִִֶֶַָָֹ

ׁשּנאמר 2רּבה  מלחמה, מׁשּוח זה ּבכֹור 3ׁשֹור ְְְֱִֶֶֶַַַָָָ

הּמדרׁש ּדברי עלּֿפי זה (ויּובן לֹו הדר ְְְִִִֵֶַַָָָָׁשֹורֹו

להּלן  יֹוסף 4רּבה ּבן (מׁשיח יֹוסף זה ),5ׁשֹור ְִֵֵֶֶַַַָָָ

הדר  ׁשֹור ֹו ּבכֹור  הּפסּוק ׁשּיכ ּות ּתּובן ְִֶֶַַַַָָָָׁשעלּֿפי ֿזה

הּמׁשיח  מל זה חמֹור מלחמה), מׁשּוח לענין ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָלֹו

ּדוד  ּבן ׁשּנאמר 5(מׁשיח חמֹור,6), על ורֹוכב עני ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשּנאמר  יׂשראל, אּלּו צאן 7צאן צאני ואּתנה ְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹ

הּנה  ׁשּכתּוב) (ּכמֹו וׁשפחה, ועבד 8מרעיתי, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָ

אל  ׁשפחה ּכעיני אדֹוניהם יד אל עבדים ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָכעיני

ּגברּתּה. ְְִַָיד

ÔÈÚ‰Â צאן 9ּבזה ּבבחינת העבֹודה ׁשעלֿידי , ¿»ƒ¿»ְְֲִִֵֶֶַַָָָֹ

ׁשל  עבֹודתם ׁשּזֹוהי וׁשפחה, ְְְֲִִֶֶֶֶָָָועבד

ׁשּמּגיעים  וחמֹור, ׁשֹור לי ויהי אזי ְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָיׂשראל,

היא  יׂשראל ׁשל עבֹודתם ּדהּנה, הּמׁשיח. ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָלגּלּוי

ותכלית  העבֹודה יסֹוד ׁשּזהּו על, ְְְְֲִֶֶַַַָָָֹּבקּבלת

ּבדר הּוא העבֹודה ויסֹוד ּדהתחלת ְְְֲֲִֶֶַַָָָָָהעבֹודה,

העבֹודה  לתכלית ׁשּמּגיעים ועד ּפׁשּוט, ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָעבד

נאמן  ּדעבד העבֹודה יׁשנּה10ׁשהיא ּגּופא ּובזה . ְְֱֲִֶֶֶֶֶֶָָָָָָ

ּבנׁשמֹות  ׁשהיא ּכמֹו על ּדקּבלת ְְְֲִִֶַַָָָָֹהעבֹודה

העבֹודה  ויׁשנּה עבד, ּבחינת והּוא ְְְְְֲִִֶֶֶַָָָָּדדכּורא,

והּוא  ּדנּוקבא, ּבנׁשמֹות ׁשהיא ּכמֹו על ְְְְְְִִֶַַָָָֹּדקּבלת

ּבזה  ׁשּגם ּדצאן, הענין ּגם וזהּו ׁשפחה. ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹּבחינת

ּכתיב  ּדבּצאן על, ּדקּבלת זֹו עבֹודה 11מרּמזת ְְְְֲִֶֶַַַָָֹֹֻ

ּכלל  רצֹונ ֹות ׁשּום לּצאן  ׁשאין יּובל, לּטבח ְְֵֶֶַַַַָָֹֹּכּצאן

ׁשּצאן  ּגם וזהּו אֹותּה, ׁשּמֹוליכים למקֹום ְְְִִֶֶֶֶֶַָָֹוהֹולכת
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ד).1) (ל, פרשתנו ו.2)ריש פע"ה, יז.3)ב"ר לג, יב.4)ברכה א.5)פסקא רנב, זח"ג פי"ט. פדר"א ט.6)ראה ט, זכרי'

לא.7) לד, ב.8)יחזקאל קכג, ואילך.9)תהלים סע"ב מ, פרשתנו תו"ח (בהוצאה 10)ראה ואילך  ב תקפח, ויקהל תו"ח ראה

ואילך. שח ס"ע תרס"ו המשך ואילך). א שצו, ח"ב – ז.11)החדשה נג, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„·ÚÂ Ô‡ˆ ¯BÓÁÂ ¯BL ÈÏ È‰ÈÂ 'B‚ ÌÈÎ‡ÏÓ ·˜ÚÈ ÁÏLiÂ«ƒ¿««¬…«¿»ƒ«¿ƒƒ«¬…¿∆∆

‰ÁÙLÂ1‡˙È‡Â ¯a‰[מובא], L¯„Óa2‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ ‰Ê ¯BL ¿ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿««»∆¿«ƒ¿»»
בתורה  ככתוב למלחמה, היציאה בעת העם אל לדבר מיוחד תפקיד לו שהיה כהן

העם". אל ודיבר הכהן ונגש המלחמה אל בקרבכם "והיה שופטים בפרשת

לכך  המשוח הכהן, "וניגש רש"י: ופירש

מלחמה" משוח הנקרא והוא

¯Ó‡pL3BÏ ¯„‰ B¯BL ¯BÎa ∆∆¡«¿»»
‰Ê Ô·eÈÂ) ל"משוח "שור" בין הקשר ¿»∆

‰L¯„nמלחמה" È¯·c ÈtŒÏÚ«ƒƒ¿≈«ƒ¿»
‰a¯ שיובאÔl‰Ï4ÛÒBÈ ‰Ê ¯BL «»¿«»∆≈

- ל ÛÒBÈ(והכוונה Ôa ÁÈLÓ5,( »ƒ«∆≈
˙eÎiL Ô·ez ‰ÊŒÈtŒÏÚL∆«ƒ∆««»
BÏ ¯„‰ B¯BL ¯BÎa ˜eÒt‰«»¿»»

‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ ÔÈÚÏ משיח שכן ¿ƒ¿«¿«ƒ¿»»
והמינוי  בשמן המשיחה שם על נקרא

הכהן  גם וכך לתפקידו, המיוחד

ונתמנה  נמשח מלחמה" ה"משוח

"בכור  הפסוק ולכן במיוחד, זה לתפקיד

לכך  כהוכחה מובא לו" הדר שורו

מלחמה"), משוח זה ¬BÓÁ¯ש"שור
Ôa ÁÈLÓ) ÁÈLn‰ CÏÓ ‰Ê∆∆∆«»ƒ«»ƒ«∆

„Âc5¯Ó‡pL המשיח 6), במלך »ƒ∆∆¡«
el‡ Ô‡ˆ ,¯BÓÁ ÏÚ ·ÎB¯Â ÈÚ»ƒ¿≈«¬…≈

¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ7 ישראל בני על ƒ¿»≈∆∆¡«
,È˙ÈÚ¯Ó Ô‡ˆ È‡ˆ ‰z‡Â¿«≈»…ƒ…«¿ƒƒ

‰ÁÙLÂ „·ÚÂ בני כלפי גם אמור ¿∆∆¿ƒ¿»
e˙kL·ישראל, BÓk) לבני ביחס ¿∆»
‡p‰8Ï‰ישראל) ÌÈ„·Ú ÈÈÚÎ ƒ≈¿≈≈¬»ƒ∆

Ï‡ ‰ÁÙL ÈÈÚk Ì‰ÈB„‡ „È«¬≈∆¿≈≈ƒ¿»∆
dz¯·b „È אלוקינו ה' אל עינינו (כן «¿ƒ¿»

נמשלו  ישראל שבני הרי שיחננו), עד

ולשפחה. לעבד

‰Êa ÔÈÚ‰Â9 הפנימית המשמעות ¿»ƒ¿»»∆
ולעבד  לצאן ישראל בני דימוי של

היא, ‰B·Ú„‰ושפחה È„ÈŒÏÚL∆«¿≈»¬»
ÚÂ·„הרוחנית Ô‡ˆ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«…¿∆∆
‰ÁÙLÂ,להלן יבואר שעניינה ¿ƒ¿»

,Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙„B·Ú È‰BfL∆ƒ¬»»∆ƒ¿»≈
,¯BÓÁÂ ¯BL ÈÏ È‰ÈÂ ÈÊ‡¬««¿ƒƒ«¬

ÁÈLn‰ Èel‚Ï ÌÈÚÈbnL שהרי ∆«ƒƒ¿ƒ«»ƒ«
יוסף  בן למשיח רומז "שור" כאמור

דוד. בן למשיח רומז ו"חמור"

„BÒÈ e‰fL ,ÏÚ ˙Ïa˜a ‡È‰ Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙„B·Ú ,‰p‰c¿ƒ≈¬»»∆ƒ¿»≈ƒ¿«»«…∆∆¿
‰„B·Ú‰ ˙ÈÏÎ˙Â ‰„B·Ú‰(מא (פרק התניא בספר הזקן רבנו ובלשון »¬»¿«¿ƒ»¬»

מלכותו  עליו מקבל היראה... תחלה לעורר ושרשה... ועיקרה העבודה "ראשית

עבד", עבודת מיני בכל רצונו ולעשות ולעבדו עליו מלך »«¿»¿ÏÁ˙‰c˙להיות
C¯„a ‡e‰ ‰„B·Ú‰ „BÒÈÂƒ»¬»¿∆∆
ÌÈÚÈbnL „ÚÂ ,ËeLt „·Ú∆∆»¿«∆«ƒƒ
‡È‰L ‰„B·Ú‰ ˙ÈÏÎ˙Ï¿«¿ƒ»¬»∆ƒ

ÔÓ‡ „·Úc ‰„B·Ú‰10. נושא »¬»¿∆∆∆¡»
פשוט" "עבד של באופן ה' עבודת זה,

בכמה  בהרחבה מבואר נאמן" ו"עבד

מאמרים  (סדרת ב"המשך" מאמרים

בהמשכים) בחסידות נושאים שמבארת

תרס"ו" – השנה ראש של טוב "יום

היא  כללי באופן הדברים ונקודת

שמסור  עבד הוא פשוט" ש"עבד

אחר  וממלא מוחלטת במסירות לאדונו

אבל  בדייקנות האדון של ההוראות כל

לגמרי  אחרת ברמה מסור נאמן" "עבד

שום  לו שאין כך כדי עד התמסרות של

וכל  כלל משלו עניינים ושום רצונות

אדונו  רצון את למלא היא מגמתו

מרגיש  הוא גם מתענג אדונו וכאשר

פרטי  באריכות שם (כמבואר עונג

ב"עבד  השונות הדרגות בין ההבדלים

נאמן"). וב"עבד פשוט"

‡Ùeb ‰Ê·e עול קבלת בעבודת »∆»
שונות  דרגות יש עצמה שמים מלכות

שונים  ‰B·Ú„‰ואופנים dLÈ∆¿»»¬»
˙Ïa˜c‡È‰L BÓk ÏÚ ¿«»«…¿∆ƒ

‡¯eÎ„c ˙BÓLa,זכר e‰Â‡של ƒ¿»ƒ¿»¿
‰„B·Ú‰ dLÈÂ ,„·Ú ˙ÈÁa¿ƒ«∆∆¿∆¿»»¬»
‡È‰L BÓk ÏÚ ˙Ïa˜c¿«»«…¿∆ƒ

‡·˜ec ˙BÓLa,נקבה של ƒ¿»¿¿»
Ìb e‰ÊÂ .‰ÁÙL ˙ÈÁa ‡e‰Â¿¿ƒ«ƒ¿»¿∆«
‰Êa ÌbL ,Ô‡ˆc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿…∆«»∆
,ÏÚ ˙Ïa˜c BÊ ‰„B·Ú ˙Ên¯Ó¿À∆∆¬»¿«»«…

·È˙k Ô‡v·c11Á·hÏ Ô‡vk ¿«…¿ƒ«…«∆«
ÌeL Ô‡vÏ ÔÈ‡L ,Ï·eÈ»∆≈«…

˙ÎÏB‰Â ÏÏk ˙BBˆ¯ הכבשה ¿¿»¿∆∆
d˙B‡ ÌÈÎÈÏBnL ÌB˜ÓÏ מתוך ¿»∆ƒƒ»

לקבלת  משל היא ולכן מוחלטת כניעה

הרצונות  ביטול תוך שמים מלכות עול
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צאי  מּלׁשֹון ׁשּכתּוב 12הּוא ּכמֹו ,13ל צאי ְְְְִִִֶָָ

ּוראינה  צאינה הּצאן, הּוא 14ּבעּקבֹות ּדצאינה , ְְְְְִִֶֶֶַָָָֹ

ּגייט  ער אז עניניו, ּומּכל מעצמֹו הּיציאה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָענין

ּבאפן  ענינים, זיינע אלע פּון אּון זי פּון ְְְְִִִֶֶֶַַַָֹארֹויס

ועלֿידיֿזה  ודעת, טעם ׁשּום ּבלי על קּבלת ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָֹׁשל

ׁשּבסדר  הענינים מּכל הּיציאה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָנעׂשית

ּגּלּוי  על ּדקאי ּוראינה, ענין ׁשּזהּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָהׁשּתלׁשלּות,

זה  וגּלּוי הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ׁשּלמעלה ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָֹאלקּות

והינּו הׁשּתלׁשלּות. ּבסדר למּטה ּגם ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָממׁשיכים

ׁשּזֹוהי  וׁשפחה, ועבד ּדצאן העבֹודה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹׁשעלֿידי

אזי  על, קּבלת ּבדר מעצמֹו לצאת ְְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָֹהעבֹודה

ּדלעתיד  לגּלּוי ׁשּזֹוכים וחמֹור, ׁשֹור לי ְְְֲִִִִִִֶַַָויהי

וזהּו אׁשר 15לבא. לעׂשו, להֹודיע יעקב ׁשּׁשלח ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

ׁשם  ּוברר לבן ּבבית ׁשנה עׂשרים עבֹודתֹו ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָעבד

וׁשפחה, ועבד צאן ּבבחינת כּו' הּברּורים ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹּכל

וחמֹור. ׁשֹור לי ויהי ְְְֲִִֵֶַַַועלֿידיֿזה

‰p‰Â נצחית היא ׁשהּתֹורה ּוכמֹו16ּכיון , ¿ƒ≈ְְִִִֵֶַָָ

הּזקן  רּבנּו מה 17ׁשּמביא ּבבאּור זה ענין ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

על 18ּׁשּכתּוב  ּדקאי מאד, הּדבר אלי קרֹוב ּכי ְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

מ  ואחד אחד ׁשּגם ּכל הּפחּותים, ּגם ּיׂשראל, ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

מּובן  הרי ּדייקא, מאד מאד, הּדבר קרֹוב ְְְֲֵֶַָָָָָָָֹֹלהם

להּגיע  מאד קרֹוב מּיׂשראל ואחד אחד ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלכל

לי  ויהי ועלֿידי ֿזה וׁשפחה, ועבד צאן ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹלבחינת

אי להבין וצרי הּמׁשיח. מל זה וחמֹור, ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשֹור

ּכּמה  יׁשנם הּגלּות ּבזמן הרי לזה, להּגיע ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאפׁשר

ּדעקבתא  ּבדרא ּובפרט והסּתרים, ְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָהעלמֹות

אפׁשר  ואי ּומכּפל, ּכפּול ׁשהחׁש ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹֻּדמׁשיחא

מל זה ּדחמֹור לגּלּוי להּגיע ואחד אחד ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָלכל

ּכמאמר  הּוא, הענין ּכללּות א 19הּמׁשיח. ְְְֲִִַַַַָָָָָ
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ˆ‡Èהאישיים  ÔBLlÓ ‡e‰ Ô‡vL Ìb e‰ÊÂ ,12·e˙kL BÓk ,13 ¿∆«∆…ƒ¿¿ƒ¿∆»

,Ô‡v‰ ˙B·wÚa CÏ È‡ˆ הכתוב ללשון ˆ‡È‰בדומה ¿ƒ»¿ƒ¿«…¿∆»
‰È‡¯e14‰È‡ˆc מדובר , בה היציאה של הרוחנית המשמעות ¿∆»ƒ¿∆»

אלו  BÓˆÚÓבפסוקים ‰‡Èˆi‰ ÔÈÚ ‡e‰ האדם של המציאות מגדרי ƒ¿««¿ƒ»≈«¿
שלו  האישיות «ÏkÓeƒומההגבלות

ÒÈB¯‡ ËÈÈb ¯Ú Ê‡ ,ÂÈÈÚƒ¿»»»∆≈«¿
ÚÈÈÊ ÚÏ‡ ÔeÙ Ôe‡ CÈÊ ÔeÙƒ«∆«¿∆

ÌÈÈÚ ומכל מעצמו [שיוצא ƒ¿»ƒ
שלו], ˜Ïa˙העניינים ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆«»«

ÏÚ כל על ויתור תוך שמים מלכות …
האישיים  והרצונות ÈÏa¿ƒהעניינים

˙Ú„Â ÌÚË ÌeL התעלמות תוך ««»««
הגיוניים, וחישובים »¿ŒÏÚÂמשיקולים

‰ÊŒÈ„È עול עצמו על מקבל שהאדם ¿≈∆
מוחלטת  התבטלות תוך שמים מלכות

והעניינים  הרצונות כל על מלא וויתור

שלו  ‰Èˆi‡‰האישיים ˙ÈNÚ«¬≈«¿ƒ»
‰ÌÈÈÚוההתעלות  ÏkÓƒ»»ƒ¿»ƒ

˙eÏLÏzL‰ ¯„ÒaL סדר ∆¿≈∆ƒ¿«¿¿
מלמעלה  האלוקי האור של הירידה

לדרגה  מדרגה הדרגתית בצורה למטה

שלשלת  של כטבעות בזו זו שקשורות

ÔÈÚ(שרשרת), e‰fL ועל (צאינה, ∆∆ƒ¿«
(- זה È‡˜cידי ,‰È‡¯e הביטוי ¿∆»¿»≈
‡e˜Ï˙"וראינה" Èelb ÏÚ«ƒ¡…

¯„qÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈∆
‰Ê Èel‚Â ,˙eÏLÏzL‰ מאור ƒ¿«¿¿¿ƒ∆

השתלשלות  מסדר שלמעלה אלוקי

¯„Òa ‰hÓÏ Ìb ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ«¿«»¿≈∆
È„ÈŒÏÚL eÈ‰Â .˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿¿«¿∆«¿≈
„·ÚÂ Ô‡ˆc ‰„B·Ú‰»¬»¿…¿∆∆
‰„B·Ú‰ È‰BfL ,‰ÁÙLÂ¿ƒ¿»∆ƒ»¬»
˙Ïa˜ C¯„a BÓˆÚÓ ˙‡ˆÏ»≈≈«¿¿∆∆«»«
,¯BÓÁÂ ¯BL ÈÏ È‰ÈÂ ÈÊ‡ ,ÏÚ…¬««¿ƒƒ«¬
.‡·Ï „È˙ÚÏc Èel‚Ï ÌÈÎBfL∆ƒ¿ƒƒ¿»ƒ»…

e‰ÊÂ15ÚÈ„B‰Ï ·˜ÚÈ ÁÏML ¿∆∆»««¬…¿ƒ«
B˙„B·Ú „·Ú ¯L‡ ,ÂNÚÏ¿≈»¬∆»«¬»
¯¯·e Ô·Ï ˙È·a ‰L ÌÈ¯NÚ∆¿ƒ»»¿≈»»≈≈

'eÎ ÌÈ¯e¯a‰ Ïk ÌL מבואר »»«≈ƒ
הגשמי  הזה שהעולם בחסידות

לברר  האדם ועל יחד בהם מעורבים והרע שהטוב כך נבראו שבו והנבראים

שתכליתה  הבירורים" "עבודת נקראת זו ועבודה מהרע הטוב את ולהפריד

בעשרים  אבינו יעקב של הבירורים" ו"עבודת לקדושה הטוב את להעלות הוא

הייתה  לבן בבית שהותו ÁÙLÂ‰שנות „·ÚÂ Ô‡ˆ ˙ÈÁ·a שכאמור ƒ¿ƒ«…¿∆∆¿ƒ¿»
הרצונות  וביטול שמים מלכות עול קבלת על מורים הללו הדברים שלושת כל

-ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰האישיים, הבירורים כל את לברר שסיים ÈÏלאחר È‰ÈÂ ¿«¿≈∆«¿ƒƒ
,¯BÓÁÂ ¯BL כל את שהשלים היינו «¬

לגאולה. הדרושות ההכנות

‡È‰ ‰¯Bz‰L ÔÂÈk ‰p‰Â¿ƒ≈≈»∆«»ƒ
˙ÈÁˆ16ea¯ ‡È·nL BÓÎe , ƒ¿ƒ¿∆≈ƒ«≈
Ô˜f‰17 התניא Ê‰בספר ÔÈÚ «»≈ƒ¿»∆

נצחית  היא Ó‰שהתורה ¯e‡·a¿≈«
·e˙kM18EÈÏ‡ ·B¯˜ Èk ∆»ƒ»≈∆
¯·c‰והמצוות התורה Ó‡„קיום «»»¿…

לעש  ובלבבך בדיבור,(בפיך – ותו

ובמעשה), הפסוק È‡˜cבמחשבה ¿»≈
מתייחס  "אליך" קרוב שהדבר האומר

,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ÏÚ«»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
Ì‰Ï ÌbL ,ÌÈ˙eÁt‰ Ìb««¿ƒ∆«»∆
„‡Ó ,„‡Ó ¯·c‰ ·B¯»̃«»»¿…¿…

,‡˜ÈÈc נצחית היא שהתורה וכיוון »¿»
„Á‡Â „Á‡ ÏÎlL Ô·eÓ È¯‰¬≈»∆¿»∆»¿∆»
ÚÈb‰Ï „‡Ó ·B¯˜ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈»¿…¿«ƒ«
,‰ÁÙLÂ „·ÚÂ Ô‡ˆ ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«…¿∆∆¿ƒ¿»
¯BL ÈÏ È‰ÈÂ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«¿ƒƒ
.ÁÈLn‰ CÏÓ ‰Ê ,¯BÓÁÂ«¬∆∆∆«»ƒ«

¯LÙ‡ CÈ‡ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ≈∆¿»
‰ÊÏ ÚÈb‰Ï בקבלת ה' את לעבוד ¿«ƒ«¿∆

ו"עבד" "צאן" (בבחינת מוחלטת עול

‰eÏb˙ו"שפחה"), ÔÓÊa È¯‰¬≈ƒ¿««»
˙BÓÏÚ‰ ‰nk ÌLÈ∆¿»«»«¬»
‡¯„a Ë¯Ù·e ,ÌÈ¯zÒ‰Â¿∆¿≈ƒƒ¿»¿»»

‡ÁÈLÓc ‡˙·˜Úc של בדור ¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
סוף  לקראת כלומר המשיח, עקבות

עקבות  את נשמע בקרוב כאשר הגלות

המשיח  של ÏeÙkרגליו CLÁ‰L∆«…∆»
ÏÎÏ ¯LÙ‡ CÈ‡Â ,ÏtÎÓe¿À»¿≈∆¿»¿»

„Á‡Â „Á‡ בקבלת ה' את לעבוד ∆»¿∆»
ידי  ועל כזו ברמה שמים מלכות עול

Ê‰כך  ¯BÓÁc Èel‚Ï ÚÈb‰Ï¿«ƒ«¿ƒ«¬∆
ÁÈLn‰ CÏÓ זו לכאורה והרי ∆∆«»ƒ«

גבוהה? בדרגה עבודה

¯Ó‡Ók ,‡e‰ ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk C‡19 כפסק שהובאו ז"ל חכמינו כדברי «¿»»ƒ¿»¿«¬»
הגאולה  זמן בבוא הגלות, בסוף אשר ברמב"ם ÌÈNBÚהלכה Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ
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והינּו, נגאלים, הם ּומּיד ּתׁשּובה  עֹוׂשים ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָיׂשראל

כּו', והסּתרים ההעלמֹות ּכל על הּבט ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָּדמּבלי

את  מּיד לפעל אפׁשר הּתׁשּובה עלֿידי ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹהּנה

אי להבין, צרי ּגּופא זה אמנם ְְְִִֵֶַָָָָָָהּגאּולה.

הּקצה, אל הּקצה מן להפ חדא ּברגעא ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹאפׁשר

ועֹוד  רּום, לעמק יּגיעּו ּתחת עמק מּבחינת ְְְֲִִִֶֶֶַַַַֹֹאׁשר

יֹותר. ְְֵַָלמעלה

ּׁשּמברכים Ô·eÈÂב) מה ּבהקּדים ׂשֹוׂש20זה ¿»ְְְְִִֶֶַַָ

ּבניה  ּבקּבּוץ העקרה ותגל ְְֲִִֵֶָָָָָָָּתׂשיׂש

להבין  וצרי ּבׂשמחה, ענין 21לתֹוכּה הלא , ְְְְְְֲִִִִַָָָָֹ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּבנים, מּצד הּוא אם 22הּׂשמחה ְְִִִֵֶַַַָָָ

ׁשּי אי עקרה, ׁשהיא ּומאחר ׂשמחה, ְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּבנים

להבין  צרי וגם הּׂשמחה. ענין אצלּה ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשּיהיה

ׁשהיא  ּדמאחר ּוביּה, מיּניּה סתירה זֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָׁשהרי

ּבניה. ּדקיּבּוץ הענין אצלּה ׁשּי ּכיצד ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָעקרה,

הּגאּלה, נביא יׁשעיהּו, ּׁשאמר מה עלּֿפי ְְְְְִִֶַַַַַָָָָֻויּובן

ילדה  לא עקרה רּני העתידה, הּגאּלה ,23ּבענין ְְְֲֲִִִַַָָָָָָָָָֹֻ

ּבּגמרא  רּני 24ּופרי ילדה ּדלא מּׁשּום ְְְִִִַָָָָָָֹ

ׁשּדֹומה  יׂשראל ּכנסת רּני, ּומׁשּני, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ(ּבתמיהה),

ּכוותייכּו לּגיהּנם ּבנים ילדה ׁשּלא עקרה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹלאּׁשה

יׁש ּדהּנה, ּבזה, והענין העֹולם). אּמֹות ְְְְִִֵֵֶָָָָָֻ(ּכמֹו

זה'. ּב'לעּמת ּתֹולדֹות ויׁש ּבקדּׁשה ְְְִִֵֶַָָָֻֻּתֹולדֹות

מּצד  הּנמׁשכֹות הּמּדֹות הם ּבקדּׁשה ְְִִִִֵַַַָָָֻּתֹולדֹות

ׁשּׁשה  לֹו ילדּתי ּכי ּבלאה ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְִִִִֵֶַַָָָָָהּבינה,

ּכמֹו25ּבנים  ההתּבֹוננּות, ענין הּוא לאה , ְְְְִִִֵַַָָ

ה"א 26ׁשּכתּוב  הּגדֹולה לאה, הּגדֹולה וׁשם ְְְֵֵֶַַָָָָ

הּמּדֹות, נֹולדֹות ׁשעלֿידּה ּבינה, ּבחינת ְְִִִֶַַַָָָָָּגדֹולה,

אם הּבינה נקראת (ׂשמחה)ׁשּלכן ,27הּבנים ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

הוי' ּבטּוב הוי' ּבגדּלת מתּבֹונן ּדכאׁשר ְְְְְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָֻוהינּו,

לאלקּות, ּבאהבה מתעֹורר אזי עּמנּו ְְְְֱֲֲִִֵֶַַַָָֹוחסּדֹו
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ברכות.20) שבע ברכת שלאחרי 21)בנוסח בשיחה (וראה ואילך רצה ע' תרנ"ז בסה"מ תשיש שוש ד"ה ראה לקמן בהבא

מהר"ש  ואדמו"ר ואילך), תתטו ע' ח"ב נ"ך אוה"ת (ראה הצ"צ לאדמו"ר בועליך כי ד"ה על הוא מיוסד שכנראה המאמר

ואילך)). רצט ע' תרל"ד סה"מ ט.22)(ראה קיג, א.23)תהלים נד, א.24)ישעי' יו"ד, כ.25)ברכות ל, כט,26)ויצא שם

ועוד.27)טז. ב. רחצ, חנוכה אוה"ת ב. כט, ויצא תו"ח וראה הבנים. אם ערך הכינוים ערכי שער פרדס ראה
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eb'ח mik`ln awri glyie

אזי  יתּבר רֹוממּותֹו ּבענין מתּבֹונן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָוכאׁשר

וכן  ופחד, אימה עליו ׁשּנֹופלת ּביראה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמתעֹורר

אהבה  הם (ׁשּכללּותם הּמּדֹות ּבׁשאר ְְֲִִֵֶַַָָָָהּוא

הּתֹולדֹות  ׁשהן מהּבינה, ׁשּנֹולדֹות ְְִִֵֵֶֶַַָָָָויראה)

ּכמֹו הּבחירה, ענין ׁשּיהיה ּבכדי אמנם, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֻּדקדּׁשה.

ואת 28ׁשּכתּוב  החּיים את לפני נתּתי ראה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

מּדֹות  ּגם יׁשנם לכן ּבחּיים, ּובחרּת גֹו' ְְִִֵֶַַַַַָָָָהּטֹוב

ּובחרּת יהיה ׁשאףֿעלּֿפיֿכן ּכדי זה', ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻּב'לעּמת

נֹולדֹות  זה' ּד'לעּמת הּמּדֹות וגם ְְִִִֶַַַַַָֻּבחּיים.

ּבענין  מתּבֹונן ּדכאׁשר ּדבינה, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָמההתּבֹוננּות

ואהבה  ּבתאוה מתעֹורר אזי כּו', העֹולם ְְְֲֲֲֲִֵֵַַַַָָָָּתענּוגי

את  הּמביאים ּבענינים מתּבֹונן וכאׁשר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָזרה,

לחמֹו יחסר ּפן ּכמֹו אזי 29הּיראה, וכּדֹומה, ְְְְְֲִֶֶֶַַַַַָ

הּמּדֹות  ּבׁשאר כן ּוכמֹו זרה, ּביראה ְְְְְִִִִֵֵַָָָָנתעֹורר

זרֹות) ויראה אהבה הן (ׁשּכללּותן ְְְֲִֵֶַָָָָָָָהרעֹות

זה'. ּד'לעּמת הּתֹולדֹות והם מהּבינה, ְְִִֵֵֶֶַַַָָָֻׁשּנֹולדֹות

ילדה ׁשּלא ּדכיון ילדה, לא עקרה  רּני ּבנים וזהּו ְְְֲִִֵֶֶָָָָָָָָָָֹֹ

ׁשאין  היינּו, העֹולם, ּדאּומֹות ּכוותייהּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָֹלּגיהּנם

הּוא  הרי זה מּצד הּנה זרֹות, ויראה אהבה ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָלֹו

ְְִָּבׂשמחה.

אׁשר p‰Â‰ג) ּבטּוח ׁשּיהיה לזה להּגיע הּדר ¿ƒ≈ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָ

הּוא  זה', ּד'לעּמת ּתֹולדֹות לֹו יהיּו ְְִִֶַָֹֻלא

ׁשּכתּוב  רּבֹותינּו30מה ואמרּו ,עׂשי בעלי ּכי ְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹ

למי 31ז"ל  אּלא ּברית ּכֹורתת האּׁשה אין ְְִִִֵֶֶֶַָָָ

ועל  יׂשראל  ּכנסת על קאי ּדאּׁשה ּכלי, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשעׂשאּה

למי  ּברית ׁשּכֹורת מּיׂשראל, ואחד אחד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָּכל

והענין  לאלקּות. ּכלי ׁשּנעׂשה היינּו ּכלי, ְְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַָָָָֹׁשעׂשאֹו

ּכתיב  ּדהּנה הם 32ּבזה, ׂשרים ׂשרים, חפרּוה ּבאר ְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָ

העֹולם,33האבֹות  אבֹות ויעקב, יצחק אברהם , ְְְֲֲִַַָָָָָָָֹ

מעין  הּוא ׁשהּבאר ּדכׁשם ּבאר, החֹופרים ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָוהם

הּמֹונעים, הּדברים את מסירים ּדכאׁשר לעילא, מּתּתא ׁשּנֹובע חּיים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּומקֹור

חֹופרים  האבֹות ּכ ּגדֹול, ּבתקף נֹובע הּוא אזי ּומסּתירים, מעלימים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹמכּסים
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טוֿיט.28) ל, יד.29)נצבים נא, ישעי' ה.30)ע"פ נד, ב.31)שם כב, יח.32)סנהדרין כא, א.33)חוקת קנ, זח"ג ראה

ד. סב, חוקת לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
C¯a˙È B˙eÓÓB¯ ÔÈÚa ÔBa˙Ó ¯L‡ÎÂ ֿ הקדושֿברוך כמה עד ¿«¬∆ƒ¿≈¿ƒ¿«¿ƒ¿»≈

ונעלה  ונישא רם ‡ÓÈ‰ההוא ÂÈÏÚ ˙ÏÙBpL ‰‡¯Èa ¯¯BÚ˙Ó ÈÊ‡¬«ƒ¿≈¿ƒ¿»∆∆∆»»≈»
„ÁÙÂ,("הרוממות ("יראת הרוממות ‰Bcn˙מפני ¯‡La ‡e‰ ÔÎÂ »««¿≈ƒ¿»«ƒ

‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡ Ì‰ Ì˙eÏÏkL) וענפי האהבה ענפי הן המידות ושאר ∆¿»»≈«¬»¿ƒ¿»
ג) פרק בתניא כמבואר היראה,

Ô‰L ,‰Èa‰Ó ˙B„ÏBpL∆»≈«ƒ»∆≈
.‰M„˜c ˙B„ÏBz‰«»ƒ¿À»

ÔÈÚ ‰È‰iL È„Îa ,ÌÓ‡»¿»ƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿«
·e˙kL BÓk ,‰¯ÈÁa‰28‰‡¯ «¿ƒ»¿∆»¿≈

˙‡Â ÌÈiÁ‰ ˙‡ EÈÙÏ Èz˙»«ƒ¿»∆∆««ƒ¿∆
ÔÎÏ ,ÌÈiÁa z¯Á·e 'B‚ ·Bh‰«»«¿»««ƒ»≈
'‰Ê ˙nÚÏ'a ˙BcÓ Ìb ÌLÈ∆¿»«ƒƒ¿À«∆
היפך  שהיא אחרא הסיטרא בצד

ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Lהקדושה, È„k¿≈∆««ƒ≈
גם  ישנו בקדושה שיש מה שכל למרות

זה' ב'לעומת ∆¿È‰Èƒ‰(להבדיל)
ÌÈiÁa z¯Á·e נדרש אדם אם שכן »«¿»««ƒ

שקולים  שאינם דברים שני בין לבחור

ברור  יתרון יש מהם לאחד אלא ושווים

חופשית. בחירה זו אין »¿Ì‚Âומוכח,
'‰Ê ˙nÚÏ'c ˙Bcn‰ של רגשות «ƒƒ¿À«∆

לא  דברים כלפי וכד' ויראה אהבה

שבו B„ÏB˙רצויים  תהליך באותו »
- הקדושה בצד המידות "נולדות"

¯L‡Îc ,‰È·c ˙eBa˙‰‰Ó≈«ƒ¿¿¿ƒ»¿«¬∆
ושכלו ÔBa˙Óהאדם  ÔÈÚaבמוחו ƒ¿≈¿ƒ¿«

ÈÊ‡ ,'eÎ ÌÏBÚ‰ È‚eÚz«¬≈»»¬«
¯¯BÚ˙Óבליבו‰·‰‡Â ‰Â‡˙a ƒ¿≈¿«¬»¿«¬»

ÌÈÈÚa ÔBa˙Ó ¯L‡ÎÂ ,‰¯Ê»»¿«¬∆ƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ
BÓk ,‰‡¯i‰ ˙‡ ÌÈ‡È·n‰«¿ƒƒ∆«ƒ¿»¿

ומחשבות  הפרנסה ÒÁÈ¯דאגות Ôt∆∆¿«
ÂÓÁÏ29¯¯BÚ˙ ÈÊ‡ ,‰ÓBcÎÂ «¿¿«∆¬«ƒ¿≈

‰¯Ê ‰‡¯Èa רצוי לא BÓÎeפחד , ¿ƒ¿»»»¿
˙BÚ¯‰ ˙Bcn‰ ¯‡La ÔÎ≈ƒ¿»«ƒ»»
‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡ Ô‰ Ô˙eÏÏkL)∆¿»»≈«¬»¿ƒ¿»

˙B¯Ê של "ענפים" הן המידות ושאר »
והיראה) «∆B„ÏBpL˙האהבה

˙B„ÏBz‰ Ì‰Â ,‰Èa‰Ó≈«ƒ»¿≈«»
.'‰Ê ˙nÚÏ'cƒ¿À«∆

e‰ÊÂ הגמרא בדברי הפנימי הפירוש ¿∆
הפסוק  ÏÈ„‰על ‡Ï ‰¯˜Ú Èp»̄ƒ¬»»…»»»

ייתכן  איך השאלה נשאלה ולכאורה

גורם  יהיו הלידה וחוסר שהעקרות

אלא, e‰ÈÈ˙ÂÂkלשמחה? Ìp‰ÈbÏ ÌÈa ‰„ÏÈ ‡lL ÔÂÈÎc¿≈»∆…»¿»»ƒ«≈ƒ…¿»«¿
BÏ ÔÈ‡L ,eÈÈ‰ ,ÌÏBÚ‰ ˙BÓe‡c'ה את העובד ‡‰·‰לאדם ¿»»«¿∆≈«¬»

˙B¯Ê ‰‡¯ÈÂ,'ה ויראת ה' אהבת רק "מולידים" ושכלו מוחו ‰p‰אלא ¿ƒ¿»»ƒ≈
.‰ÁÓNa ‡e‰ È¯‰ ‰Ê „vÓƒ«∆¬≈¿ƒ¿»

‰ÊÏ ÚÈb‰Ï C¯c‰ ‰p‰Â (‚¿ƒ≈«∆∆¿«ƒ«¿∆
eÈ‰È ‡Ï ¯L‡ ÁeËa ‰È‰iL∆ƒ¿∆»«¬∆…ƒ¿
,'‰Ê ˙nÚÏ'c ˙B„ÏBz BÏ»ƒ¿À«∆
לידי  להגיע שלא לוודא הדרך כלומר,

ובלתי  זרים לדברים ויראה אהבה

רק  ויעורר "יוליד" והשכל רצויים,

ה' ויראת ה' אהבת של חיוביים רגשות

e˙kL·וכד' ‰Ó ‡e‰30Èk «∆»ƒ
CÈNÚ CÈÏÚ· לפי שמו, צבאות ה' …¬«ƒ…«ƒ

שהאדון  כיון הוא הכתוב פירוש פשוטו

הקב"ה  הוא ישראל כנסת של והבעלים

הדרש  ולפי כנגדו. יעמוד e¯Ó‡Âמי ,¿»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯31‰M‡‰ ÔÈ‡ «≈«≈»ƒ»
˙È¯a ˙˙¯Bk נאמנות ‡l‡של ∆∆¿ƒ∆»

ÈÏk d‡NÚL ÈÓÏ("בועליך"), ¿ƒ∆¬»»¿ƒ
Ï‡¯NÈ ˙Òk ÏÚ È‡˜ ‰M‡c¿ƒ»»≈«¿∆∆ƒ¿»≈

כללי Á‡Â„באופן „Á‡ Ïk ÏÚÂ¿«»∆»¿∆»
Ï‡¯NiÓ,פרטי BkL¯˙באופן ƒƒ¿»≈∆≈

˙È¯a והתמסרות נאמנות ÈÓÏשל ¿ƒ¿ƒ
ÈÏk B‡NÚL ֿ הקדושֿברוך הוא ∆¬»¿ƒ

עושיך"), ("בועליך ¿»‰eÈÈהוא
.˙e˜Ï‡Ï ÈÏk ‰NÚpL∆«¬»¿ƒ∆¡…

‰Êa ÔÈÚ‰Â,'ה p‰c‰בעבודת ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈
·È˙k32,ÌÈ¯N ‰e¯ÙÁ ¯‡a ¿ƒ¿≈¬»»»ƒ

˙B·‡‰ Ì‰ ÌÈ¯N33Ì‰¯·‡ , »ƒ≈»»«¿»»
,ÌÏBÚ‰ ˙B·‡ ,·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈƒ¿»¿«¬…¬»»
ÌLÎc ,¯‡a ÌÈ¯ÙBÁ‰ Ì‰Â¿≈«¿ƒ¿≈ƒ¿≈
¯B˜Óe ÔÈÚÓ ‡e‰ ¯‡a‰L∆«¿≈«¿»¿
‡ÏÈÚÏ ‡zzÓ Ú·BpL ÌÈiÁ«ƒ∆≈«ƒ«»¿≈»

למעלה, ÌÈ¯ÈÒÓמלמטה ¯L‡Îc¿«¬∆¿ƒƒ
,ÌÈÚBn‰ ÌÈ¯·c‰ ˙‡∆«¿»ƒ«¿ƒ
ÌÈ¯ÈzÒÓe ÌÈÓÈÏÚÓ ÌÈqÎÓ¿«ƒ«¬ƒƒ«¿ƒƒ

המים, נביעת ‰e‡את ÈÊ‡,המעיין ¬«
המים  ÏB„b,מקור Û˜˙a Ú·B≈«¿…∆»
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ט i"gyz'd ,elqk c"i ,glyie zyxt zay

א  האּבן זאל ער מּיׂשראל, ואחד אחד ּבכל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּבאר

ענין  וזהּו אלקּות. אין גיׁשמאק א אּון ְְְְֱִִִֶֶַַַֹקוועל

קּיּום  ּדהּנה, ּבקדּׁשה. חּיּות לֹו ׁשּיׁש ְְְִִִִֵֵֶַַָֻהּכלי,

מצות  ּבדר חּיּות, ּבלי ּגם להיֹות אפׁשר ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָהּמצוֹות

מלּמדה  ּבטבע 34אנׁשים ׁשהּוא מי ּוכמֹו , ְְְֲִִֶֶַָָָֻ

ּבעניני  חּיּות לֹו אין טבעֹו ׁשּמּצד ְְְְְִִִִֵֵֶַַַהּקרירּות,

 ֿ לא מצֹות ּומקּים מרע, סר הּוא ולכן ְְְֲִֵֵֵַַָָָֹּתאוֹות,

ּומצֹותֿעׂשה  הּוא 35ּתעׂשה הּמצֹות קּיּום אבל , ְְֲֲֲִִִֵֶַַָ

להיֹות  אפׁשר כן ּוכמֹו ּכלל. חּיּות ׁשּום ְְְְְִִֵֶַָָּבלי

ּומעׂשה  ּכן, ׁשּנתחּנ לפי הּמצֹות את ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַׁשּמקּים

ׁש ּבידיו, ׁשּום אבֹותיו ּבלי הּוא הּמצֹות קּיּום אז ְְְֲִִִֶַָָָָ

עד  הּמצוה ּבהּדּור חסר ולכן ּכלל, ְְְְִִֵֵַַַָָָָחּיּות

ׁשהּוא  ּוכמֹו הּמצוה. ּבעּקר  ּגם חסר ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּלפעמים

הּתפּלה, ּבעבֹודת ּגם הּוא ּכן הּמצֹות ְְְֲִִִֵַַַַַָּבקּיּום

עד  ּכלל , חּיּות ׁשּום ּבלי ּתהיה ׁשּתפ ּלתֹו ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָׁשאפׁשר 

אֹומר, הּוא מזמֹור  איזה לׁשּכח יכֹול ְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹׁשּלפעמים

ולּבֹו ּבלבד  בׂשפתיו רק הּוא ׁשּתפּלתֹו לפי ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָוהינּו

.זי טּוט אים מיט וואס ניט ווייס ער עּמֹו, ִִִִִֵֶַָּבל

מאיר  ׁשּבּתֹורה אף הּנה הּתֹורה, ּבלּמּוד ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָואפּלּו

לּמּוד  להיֹות אפׁשר מּכלֿמקֹום, איןֿסֹוף, ְְִִִֵֶָָָאֹור

הּוא  לּמּודֹו וכל  ּדקדּׁשה , חּיּות ׁשּום ּבלי ְְְִִִַַָָָֻהּתֹורה

אבל  ההרּגל, מּצד אֹו ּבטבעֹו מתמיד ׁשהּוא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָלפי

ׁשּלֹומד  ּכיון ּכלל, (ּדקדּׁשה) חּיּות ׁשּום לֹו ְְִֵֵֵֶַָָָֻאין

ׁשל  ּורצֹונֹו חכמתֹו היא ׁשהּתֹורה וׁשֹוכח ְְְִֵֶֶַַָָָָּתֹורה

מּכלֿמקֹום, ּתֹורה, ׁשּלֹומד ּדאף והינּו ְְְִֵֶַַַָָָָָהּקּב"ה,

נֹותן  על לׁשּכח  יכֹול ּגּופא הּלּמּוד ְְִִִֵַַַַָָֹּבׁשעת

והּכלי  הּבאר ענין להיֹות צרי ולזה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָהּתֹורה.

ּבקּיּום  ׁשהעבֹודה האבֹות, עלֿידי ְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָׁשּנעׂשה

ּבחּיּות  ּתהיה הּתֹורה ּובלּמּוד ּבתפּלה ְְְְְִִִִִֶַַַָָהּמצֹות,

ֱִֹאלקית.

‰p‰Â ּבעבֹודת הּוא לקדּׁשה ּכלי ׁשּיהיה ּבעצמֹו לפעל לזה הּמסּגל הּזמן ¿ƒ≈ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֻֻ

ּבאּפֹו נׁשמה יהיה ׁשּלא ּבעצמֹו לפעל הּוא הּתפּלה ּדענין 36הּתפּלה, ְְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹ
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יג.34) כט, (המו"ל).35)ישעי' קצת תצא 36)חסר דש"פ דודי לכה ד"ה ד. עד, פינחס לקו"ת א. יד, ברכות כב. ב, ישעי'

וש"נ. ואילך). רלה ע' אלול סה"מ (תו"מ פ"ד תשי"ד

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎa ¯‡a ÌÈ¯ÙBÁ הדברים את ממנו ומסירים ¿ƒ¿≈¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈

נשמתו, על ומסתירים ‡המכסים Ôe‡ ÏÚÂÂ˜ ‡ Ôa‡‰ Ï‡Ê ¯Ú∆»»¿«¿∆«
˙e˜Ï‡ ÔÈ‡ ˜‡ÓLÈ‚.באלוקות ונועם עונג לו ÔÈÚשיהיה e‰ÊÂ ƒ¿«ƒ¡…¿∆ƒ¿«

ÈÏk‰ שענייני דבר של פירושו לאלוקות כלי להיות הופך אדם כאשר «¿ƒ
בו  ומתחברים מתלבשים האלוקות

היינו, eiÁ˙כראוי, BÏ LiL∆≈«
‰M„˜a לאלוקות כלי אינו אם ואילו ƒ¿À»

בפנימיות  בו חודרים לא קדושה ענייני

בחיות. בהם עוסק לא ≈p‰c¿ƒ‰,והוא
˙BÂˆn‰ Ìei˜ בפועל¯LÙ‡ ƒ«ƒ¿∆¿»

eiÁ˙,יכול  ÈÏa Ìb ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿ƒ«
‰„nÏÓ ÌÈL‡ ˙ÂˆÓ C¯„a34 ¿∆∆ƒ¿«¬»ƒ¿À»»

האנשים  במצות אלא שלם בלב לא

אותו, e‰L‡המלמדים ÈÓ BÓÎe¿ƒ∆
BÚ·Ë „vnL ,˙e¯È¯w‰ Ú·Ëa¿∆««¿ƒ∆ƒ«ƒ¿

התלהבות  חסר eiÁ˙הוא BÏ ÔÈ‡≈«
¯Ò ‡e‰ ÔÎÏÂ ,˙BÂ‡z ÈÈÚa¿ƒ¿¿≈«¬¿»≈»
Œ‡Ï ˙BˆÓ Ìi˜Óe ,Ú¯Ó≈»¿«≈ƒ¿…

‰NÚŒ˙BˆÓe ‰NÚz35,בפועל «¬∆ƒ¿¬≈
ÈÏa ‡e‰ ˙Bˆn‰ Ìei˜ Ï·‡¬»ƒ«ƒ¿¿ƒ
ÔÎ BÓÎe .ÏÏk ˙eiÁ ÌeL«¿»¿≈

¯LÙ‡ יכול˙‡ Ìi˜nL ˙BÈ‰Ï ∆¿»ƒ¿∆¿«≈∆
,Ôk CpÁ˙pL ÈÙÏ ˙Bˆn‰«ƒ¿¿ƒ∆ƒ¿«≈≈
Ê‡L ,ÂÈ„Èa ÂÈ˙B·‡ ‰NÚÓe«¬≈¬»¿»»∆»

‡e‰ ˙Bˆn‰ Ìei˜ ה רגל מתוך ƒ«ƒ¿
ÔÎÏÂ ,ÏÏk ˙eiÁ ÌeL ÈÏa¿ƒ«¿»¿»≈
חיות  חסר המצוות שקיום מאחר

את  מקיים הוא אם גם הרי והתלהבות,

זאת  בכל בפועל, ≈«ÒÁ¯המצוות
ÌÈÓÚÙlL „Ú ‰Âˆn‰ ¯ec‰a¿ƒ«ƒ¿»«∆ƒ¿»ƒ
BÓÎe .‰Âˆn‰ ¯wÚa Ìb ¯ÒÁ»≈«¿ƒ««ƒ¿»¿

˙Bˆn‰ Ìei˜a ‡e‰L שהעדר ∆¿ƒ«ƒ¿
גדול  חסרון הוא והחמימות החיות

B·Úa„˙ביותר  Ìb ‡e‰ Ôk≈««¬«
¯LÙ‡L ,‰lÙz‰ יתכן «¿ƒ»∆∆¿»

ÌeL ÈÏa ‰È‰z B˙lÙzL∆¿ƒ»ƒ¿∆¿ƒ
„Ú ,ÏÏk ˙eiÁ כך כדי «¿»«

ÌÈÓÚÙlL אבל מתפלל אמנם הוא ∆ƒ¿»ƒ
הרי  חיות חסרת היא שהתפילה מאחר

BÓÊÓ¯הוא  ‰ÊÈ‡ ÁkLÏ ÏBÎÈ»ƒ¿…«≈∆ƒ¿
¯ÓB‡ ‡e‰ הוא היכן לזכור ולא ≈

בתפילה, ÈÙÏעומד eÈ‰Â¿«¿¿ƒ
ÂÈ˙ÙN· ˜¯ ‡e‰ B˙lÙzL∆¿ƒ»«ƒ¿»»

CÈÊ ËeË ÌÈ‡ ËÈÓ Ò‡ÂÂ ËÈ ÒÈÈÂÂ ¯Ú ,BnÚ Ïa BaÏÂ „·Ïaƒ¿«¿ƒ«ƒ∆≈ƒ»ƒƒƒ
אתו. נעשה מה יודע איננו ‡Ûהוא ‰p‰ ,‰¯Bz‰ „enÏa elÙ‡Â«¬ƒ¿ƒ«»ƒ≈«

ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ¯È‡Ó ‰¯BzaL שהלימוד מחייב התורה אור ולכאורה ∆«»≈ƒ≈
ובהתלהבות, בחיות ‡LÙ¯יהיה ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ויכול„enÏ ˙BÈ‰Ï ƒ»»∆¿»ƒ¿ƒ

˙eiÁ ÌeL ÈÏa ‰¯Bz‰«»¿ƒ«
ÈÙÏ ‡e‰ B„enÏ ÏÎÂ ,‰M„˜cƒ¿À»¿»ƒ¿ƒ

BÚ·Ëa „ÈÓ˙Ó ‡e‰L ואיננו ∆«¿ƒ¿ƒ¿
ללמוד  כדי יצרו על להתגבר ‡Bזקוק

BÏ ÔÈ‡ Ï·‡ ,Ïb¯‰‰ „vÓƒ««∆¿≈¬»≈
,ÏÏk (‰M„˜c) ˙eiÁ ÌeL«ƒ¿À»¿»
חיות  חסר הוא שהלימוד לכך והסיבה

- Bz¯‰היא „ÓBlL ÔÂÈk≈»∆≈»
B˙ÓÎÁ ‡È‰ ‰¯Bz‰L ÁÎBLÂ¿≈«∆«»ƒ»¿»
eÈ‰Â ,‰"aw‰ ÏL BBˆ¯e¿∆«»»¿«¿
ŒÏkÓ ,‰¯Bz „ÓBlL Û‡c¿«∆≈»ƒ»
‡Ùeb „enl‰ ˙ÚLa ,ÌB˜Ó»ƒ¿««ƒ»
.‰¯Bz‰ Ô˙B ÏÚ ÁkLÏ ÏBÎÈ»ƒ¿…««≈«»
¯‡a‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰ÊÏÂ¿»∆»ƒƒ¿ƒ¿««¿≈
את  ומעכבים המונעים הדברים הסרת

יעלו  שהמים שכדי כשם החיות

אותם  ולגלות לחפור יש מלמטה

ÈÏk‰Â באדם יחדרו הקדושה שענייני ¿«¿ƒ
דבר  פנימית, ŒÏÚבצורה ‰NÚpL∆«¬»«

·‡‰ È„È˙B ובזכותם שבכוחם ¿≈»»
כך, לידי מגיע «¬«∆B·Ú‰L„‰האדם

‰lÙ˙a ,˙Bˆn‰ Ìei˜a¿ƒ«ƒ¿ƒ¿ƒ»
˙eiÁa ‰È‰z ‰¯Bz‰ „enÏ·e¿ƒ«»ƒ¿∆¿«

.˙È˜Ï‡¡…ƒ
‰ÊÏ ÏbÒn‰ ÔÓf‰ ‰p‰Â¿ƒ≈«¿««¿À»»∆
ÈÏk ‰È‰iL BÓˆÚa ÏÚÙÏƒ¿…¿«¿∆ƒ¿∆¿ƒ
˙„B·Úa ‡e‰ ‰M„˜Ïƒ¿À»«¬«
‡e‰ ‰lÙz‰ ÔÈÚc ,‰lÙz‰«¿ƒ»¿ƒ¿««¿ƒ»
‰È‰È ‡lL BÓˆÚa ÏÚÙÏƒ¿…¿«¿∆…ƒ¿∆

Bt‡a ‰ÓL36„·Ïa:כתוב ¿»»¿«ƒ¿«
נשמה  אשר האדם מן לכם "חידלו

ואמרו  הוא". נחשב במה כי באפו

אלא  ּבמה תקרי "אל ז"ל: ֶַחכמינו

שקודם  בחסידות ומבואר ָָּבמה".

גבוהה, ּבמה כמו נחשב האדם ָָהתפילה
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eb'י mik`ln awri glyie

והּתפּלה  ּבפנימּיּות, ּתאיר ׁשהּנׁשמה אּלא ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָּבלבד,

נאמר  ׁשעלֿזה הּיֹום, ּכל לעבֹודת יסֹוד 37היא ְֱֲִֶֶֶַַַַַָ

ּובקּיּום  הּתֹורה ּבלּמּוד לדרּכֹו, הל ְְְְְֲִִַַַַָָֹויעקב

ּדעהּו ּדרכי ּובכל ׁשעלֿידי 38הּמצֹות, והינּו, , ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ

עניניו  ּכל אׁשר לאלקּות, ּכלי נעׂשה ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַָָָָֹהּתפּלה

ּכׁשם  והּנה, ּדקדּׁשה. ּבחּיּות יהיּו הּיֹום ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֻׁשּבמׁש

עץ  ׁשל ּגלם ׁשּלֹוקחים ּבגׁשמּיּות, ּכלי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַֹׁשּבעׂשּית

ב' להיֹות צריכים ּכלי, מּמּנּו ועֹוׂשים מּתכת ְְְְִִִִִִֶֶֶַאֹו

מּבפנים, וחקיקה מּבחּוץ חקיקה ְְֲֲִִִִִִִִַַָָָענינים,

מּבחּו הענינים ׁשהחקיקה את להסיר היא ץ ְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָ

מבלּבלים  ּובמילא לכלי, נצרכים ׁשאינם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּבּגלם

לּכלי, ּׁשּצרי מה רק וׁשּיּׁשאר הּכלי, ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָלעׂשּית

ּגם  להי ֹות צריכה אזי מּבחּוץ  החקיקה ְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַָָּולאחרי

הּנה  קּבּול, ּכלי ׁשּיהיה ּכדי מּבפנים ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַָהחקיקה

הּוא  ׁשענינּה הּתפּלה ּבעבֹודת ּגם הּוא כן ְְְֲִִֵֶַַַַָָָּכמֹו

ב' ּכן ּגם ּבזה יׁש לאלקּות, ּכלי יהיה ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשהאדם

מּבפנים, וחקיקה מּבחּוץ ּדחקיקה ְְֲֲִִִִִִִִַַַָָָָהענינים

מקֹומֹות  ּבכּמה הּוא 39וכּמבאר מּבחּוץ ׁשחקיקה ְְְְֲִִֶַַַָָָֹ

והינּו עריצים, לזּמר ׁשענינם ּדזמרה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָּבפסּוקי

ּדכאׁשר  הזרֹות, הּתאוֹות ּכל את ולכרֹות ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָלהסיר

ּכלי  ׁשּיהיה איֿאפׁשר זרֹות, ּתאוֹות ּבֹו ְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָיׁשנן

ּבפסּוקי  הּזרֹות הּתאוֹות הסרת ּולאחרי ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַָָָֻלקדּׁשה,

קריאתֿׁשמע  ּדברכֹות העבֹודה ּבאה ְְְְְְֲִִִַַָָָָָּדזמרה,

ׁשעלֿידּה ׁשמֹונהֿעׂשרה, עד ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָּוקריאתֿׁשמע

לקדּׁשה. ּכלי ׁשּיהיה מּבפנים החקיקה ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָֻנעׂשית

ׁשפיכת  ענין ׁשהּוא לׁשמֹונהֿעׂשרה ּבא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָואחרּֿכ

אמצעּיֹות  ּברכֹות י"ב ׁשם יׁש ולכן ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָהּנפׁש,

אחר  ּבמקֹום ּומבאר צרכיו, על 40ּדבּקׁשת ְְְְֵַַַַָָָָָֹ

על 41הּפסּוק  ּבעּקר לבּקׁש ׁשּצרי ּתפּלה, ואני ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָ

ׁשּלמעלה  החּסרֹון יתמּלאּו42מּלּוי ועלֿידיֿזה , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ
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ועוד.37) פצ"ו. תרל"ז וככה המשך וראה ב. לב, ויצא – הכתוב ו.38)לשון ג, ד.39)משלי מז, בחוקותי לקו"ת ראה

רנח.40) ע' עטר"ת רסה. ע' תרע"ח סה"מ ד.41)ראה קט, קח,42)תהלים ואילך. סע"ד יט, להה"מ תורה אור גם ראה

ועוד. ואילך. ג'צח ע' ח) (כרך תשא אוה"ת ד. קטו, ואילך. סע"ג

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ישותו  את מבטל האדם התפילה עבודת ידי ועל וישות, גאווה על המורה

חיצוני  כדבר "באפו" רק איננה הנשמה ואז לאלוקות ומתחבר ומתקרב

קטנה  ‰È‡שהשפעתו ‰lÙz‰Â ,˙eiÓÈÙa ¯È‡z ‰ÓLp‰L ‡l‡∆»∆«¿»»»ƒƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ»ƒ
¯Ó‡ ‰ÊŒÏÚL ,ÌBi‰ Ïk ˙„B·ÚÏ „BÒÈ37 ויצא פרשת בסיום ¿«¬«»«∆«∆∆¡«

אור  [=שהוא לבן, עם הפגישה שלאחר

שהייתה  העליון", "לובן הנקרא סוף אין

התפילה  עבודת היינו הבוקר], בהשכמת

לאור  שיצא במאמר גם שנתבאר (כפי

ביאור  עם ויצא לפרשת מלכות" ב"דבר

אזי, אפשר) ‰CÏבדרך ·˜ÚÈÂ¿«¬…»«
,Bk¯„Ï כל של העבודה סדר וזהו ¿«¿

ההתקרבות  שלאחר ויום יום בכל יהודי

התפילה  בעבודת לקדושֿברוךֿהוא

היום  בעבודת לעסוק לדרכו הולך

Ìei˜·e ‰¯Bz‰ „enÏa¿ƒ«»¿ƒ
e‰Úc EÈÎ¯c ÏÎ·e ,˙Bˆn‰38 «ƒ¿¿»¿»∆»≈

(דרכיך, החולין בענייני גם ה' את לדעת

לפי  כראוי יהיו הם שאף שלך) הדרכים

שמים, ולשם ŒÏÚLהתורה ,eÈ‰Â¿«¿∆«
‰NÚ ‰lÙz‰ È„È האדםÈÏk ¿≈«¿ƒ»«¬∆¿ƒ

ÂÈÈÚ Ïk ¯L‡ ,˙e˜Ï‡Ï∆¡…¬∆»ƒ¿»»
eÈ‰È ÌBi‰ CLÓaL מלאים ∆¿∆∆«ƒ¿

M„˜c‰.וחדורים  ˙eiÁa¿«ƒ¿À»
ÈÏk ˙iNÚaL ÌLk ,‰p‰Â¿ƒ≈¿≈∆«¬ƒ«¿ƒ
ÌÏb ÌÈÁ˜BlL ,˙eiÓL‚a¿«¿ƒ∆¿ƒ…∆

מעובד  לא גולמי ‡Bחומר ıÚ ÏL∆≈
,ÈÏk epnÓ ÌÈNBÚÂ ˙ÎzÓ«∆∆¿ƒƒ∆¿ƒ
,ÌÈÈÚ '· ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒƒ¿ƒ¿»ƒ

‰˜È˜Á וגילוף ıeÁaÓעיבוד ¬ƒ»ƒ«
ÌÈÙaÓלחומר ‰˜È˜ÁÂ בתוך «¬ƒ»ƒƒ¿ƒ

ıeÁaÓהחומר, ‰˜È˜Á‰L∆«¬ƒ»ƒ«
‡˙מטרתה ¯ÈÒ‰Ï ‡È‰ƒ¿»ƒ∆

ÌÏbaL ÌÈÈÚ‰ הגולמי החומר »ƒ¿»ƒ∆«…∆
,ÈÏÎÏ ÌÈÎ¯ˆ ÌÈ‡L∆≈»ƒ¿»ƒƒ¿ƒ

ÌÈÏaÏ·Ó ‡ÏÈÓ·e ומפריעים ¿≈»¿«¿¿ƒ
ÈÏk‰ ˙iNÚÏ,הרצוי¯‡MiLÂ «¬ƒ««¿ƒ¿∆ƒ»≈

È¯Á‡Ïe ,ÈÏkÏ CÈ¯vM ‰Ó ˜«̄«∆»ƒ«¿ƒ¿«¬≈
‰ÎÈ¯ˆ ÈÊ‡ ıeÁaÓ ‰˜È˜Á‰«¬ƒ»ƒ«¬«¿ƒ»

‰˜È˜Á‰ Ìb ˙BÈ‰Ï העיבוד ƒ¿««¬ƒ»
ליצור ÌÈÙaÓוהגילוף  מנת על ƒƒ¿ƒ

חלל  ÈÏkבכלי ‰È‰iL È„k¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ
‡e‰ dÈÚL ‰lÙz‰ ˙„B·Úa Ìb ‡e‰ ÔÎ BÓk ‰p‰ ,Ïeaƒ̃ƒ≈¿≈««¬««¿ƒ»∆ƒ¿»»

˙e˜Ï‡Ï ÈÏk ‰È‰È Ì„‡‰L,בפנימיות בו יחדרו האלוקות LÈוענייני ∆»»»ƒ¿∆¿ƒ∆¡…≈
,ÌÈÙaÓ ‰˜È˜ÁÂ ıeÁaÓ ‰˜È˜Ác ÌÈÈÚ‰ '· Ôk Ìb ‰Êa»∆«≈»ƒ¿»ƒ«¬ƒ»ƒ««¬ƒ»ƒƒ¿ƒ

˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡·nÎÂ39ıeÁaÓ ‰˜È˜ÁL להסרת המקבילה ¿«¿…»¿«»¿∆¬ƒ»ƒ«
ראוי  כלי ליצור מנת על והמפריעים המיותרים È˜eÒÙaהדברים ‡e‰ƒ¿≈

ÌÈˆÈ¯Ú ¯nÊÏ ÌÈÚL ‰¯ÓÊc¿ƒ¿»∆ƒ¿»»¿«≈»ƒƒ
"פסוקי  המושג של הפשוט הפירוש

לכך  יש אך שירה פסוקי הוא דזמרה"

זמירה  של במובן נוספת משמעות גם

"עזי  הפסוק על רש"י כפירוש וחיתוך

לא  "לשון הים): (בשירת וזמרת"

ה), כה, (ישעיה עריצים זמיר תזמור.

וכריתה, כסוח  ÈÒ‰Ï¯לשון eÈ‰Â¿«¿¿»ƒ
˙BÂ‡z‰ Ïk ˙‡ ˙B¯ÎÏÂ¿ƒ¿∆»««¬
Ba ÔLÈ ¯L‡Îc ,˙B¯Ê‰«»¿«¬∆∆¿»
¯LÙ‡ŒÈ‡ ,˙B¯Ê ˙BÂ‡z«¬»ƒ∆¿»
È¯Á‡Ïe ,‰M„˜Ï ÈÏk ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿ƒƒ¿À»¿«¬≈
È˜eÒÙa ˙B¯f‰ ˙BÂ‡z‰ ˙¯Ò‰¬»«««¬«»ƒ¿≈
‰„B·Ú‰ ‰‡a ,‰¯ÓÊc¿ƒ¿»»»»¬»
ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙BÎ¯·c¿ƒ¿¿ƒ«¿«
Œ‰BÓL „Ú ÚÓLŒ˙‡È¯˜e¿ƒ«¿««¿∆
˙ÈNÚ d„ÈŒÏÚL ,‰¯NÚ∆¿≈∆«»»«¬≈

ÌÈÙaÓ ‰˜È˜Á‰ התעוררות «¬ƒ»ƒƒ¿ƒ
לאלוקות  האדם של והתקרבות

Œ¯Á‡Â .‰M„˜Ï ÈÏk ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿ƒƒ¿À»¿««
‡e‰L ‰¯NÚŒ‰BÓLÏ ‡a Ck»»ƒ¿∆∆¿≈∆

LÙp‰ ˙ÎÈÙL ÔÈÚ לגבי ככתוב ƒ¿«¿ƒ««∆∆
הנביא  שמואל אם חנה ֵתפילת

ה'", לפני נפשי את ≈«¿ÔÎÏÂ"ואשפוך
ÌL LÈעשרה שמונה È"·בתפילת ≈»

˙BiÚˆÓ‡ ˙BÎ¯a"חונן (מ"אתה ¿»∆¿»ƒ
תפלה") "שומע סוף »«»¿Lw·c˙עד

¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·Óe ,ÂÈÎ¯ˆ40 ¿»»¿…»¿»«≈
˜eÒt‰ ÏÚ41‰lÙz È‡Â ««»«¬ƒ¿ƒ»

למעלה, גם קיים התפילה שעניין

היינו  העליונות בספירות כביכול,

'מקבל' הוא שעניינה המלכות שספירת

שלמעלה מהספירות ממנה,[=קליטה]

וכו', וגבורה חסד המידות הם

את  לה לתת ומתחננת 'מתפללת'

מתפלל  האדם כאשר גם וכך מחסורה

הצרכים  בקשת על (רק) לחשוב לו אל

אלא, ÏÚÓlL‰שלו ÔB¯qÁ‰ ÈelÓ ÏÚ ¯wÚa Lw·Ï CÈ¯vL42, ∆»ƒ¿«≈¿ƒ»«ƒ«ƒ»∆¿«¿»
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יי i"gyz'd ,elqk c"i ,glyie zyxt zay

עלינּו ּבר רפאנּו, ּבגׁשמּיּות, צרכיו ּגם ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָּבמילא

ּבנּסח  ּתּקנּום אּלּו ּבּקׁשֹות הּנה הּברכֹות, ְְְְִִֵֵַַַָָָֻּוׁשאר

ּבעצם  לֹו נֹוגע הענין אׁשר מֹורה ׁשּזה ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָקצר,

ענין  אֹודֹות מדּבר הּוא ּדכאׁשר נפׁשֹו, ְְְְְֲִִִֵֶַַַָּפנימּיּות

זה  אין אבל לֹו ׁשחסר אפּלּו אֹו לֹו חסר ֲֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָׁשאינֹו

הּוא  אזי נפׁשֹו, ּפנימּיּות ּבעצם ּכ ּכל אליו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָנֹוגע

ּבהסּברת  ּובין הענין ּבהקּדמת ּבין ּבענין, ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָמארי

ּבעצם  נֹוגע הענין ּכאׁשר אבל הּדבר, ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָּגּוף

נפׁשֹו, קצרים.ּפנימּיּות ּדברים מדּבר הּוא אזי ְְְְְֲִִִִֵַַַָָ

ׁשּלכן  לאלקּות, ּכלי ׁשּנעׂשה לפי הּוא זה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹוכל

ׁשּנֹוגע  ּבאפן ׁשּלמעלה החּסרֹון מּלּוי על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמבּקׁש

קדם  ׁשאֹומרים וזהּו נפׁשֹו. ּבעצם הענין ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָֹלֹו

גו' חסּד ּברב ואני הּפסּוקים ואני 43הּתפּלה ְְְְְֲֲִִִִַַַַַָֹ

האבֹות 44תפּלתי  ג' ּכנגד ׁשהם ּברב 45, ואני , ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹ

ואני  יצחק , ּכנגד ּביראת אברהם, ּכנגד ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָחסּד

ּבחיר  יעקב ּכנגד רצֹון עת גֹו' ְְְֲִִִֵֶֶַָָֹּתפּלתי

ועׂשּיית 46ׁשּבאבֹות  הּבאר ׁשענין לפי והינּו , ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ

הּוא  הּתפּלה) עבֹודת (ׁשעלֿידי לאלקּות ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָֹהּכלי

לעיל  ּׁשּנתּבאר מה ּגם וזהּו ּכּנ"ל. האבֹות, ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבכח

ׁשעלֿידי  ּוראינה, צאינה ּבפרּוׁש א) ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָ(סעיף

העבֹודה  אפן ׁשּזֹוהי מּמציאּותֹו, ְְֲִִִִֶֶַָָָֹהּיציאה

ׁשּלמעלה  הּגּלּוי ּגם לֹו נמׁש צאן, ְְְְִִִִֶַַַַָָֹּדבחינת

לבחינת  ּגם ּכלי ׁשּנעׂשה והינּו, ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָמהׁשּתלׁשלּות,

ׁשּזֹוהי  מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָֹהאלקּות

ּכמֹו האבֹות, עלֿידי ׁשּנמׁשכת ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָההמׁשכה

ּבזכּות 47ׁשּכתּוב  ההרים, על מדּלג גֹו' ּדֹודי קֹול ְְִִִֵֶֶַַָָ

האבֹות  אּלּו ענין 48ההרים נעׂשה ׁשעלֿידם , ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

מהׁשּתלׁשלּות  ׁשּלמעלה האֹור ׁשּנמׁש ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָהּדּלּוג,

ּדּלּוג. ְִֶֶּבדר

ּׁשּכתּוב e‰ÊÂד) מה ּכן על 49ּגם חתן ּכמׂשֹוׂש ¿∆ְִֵֶַַַָָָ

יׁש, ּפעמים ב' הּוא יׂשיׂש ,אלקי עלי יׂשיׂש ּכתר,ּכּלה ּבגימטרּיא ְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

ז"ל  חכמינּו ׁשאמרּו מּמה יֹותר נעלה ענין לכל 50והּוא להנחיל הּקּב"ה עתיד ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

ח.43) ה, יד.44)תהלים סט, רלט.45)שם אופן עמוקות מגלה ב. ח, ב.46)זח"ג קיט, ב. קמז, זח"א רפע"ו. ב"ר ראה

כה. כז, תולדות שעה"פ ב. ח.47)קעא, ב, א.48)שה"ש יא, ר"ה דודי".49)ראה "לכה בסופה.50)בפיוט עוקצין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,e‡Ù¯ ,˙eiÓL‚a ÂÈÎ¯ˆ Ìb ‡ÏÈÓa e‡lÓ˙È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿«¿¿≈»«¿»»¿«¿ƒ¿»≈

,˙BÎ¯a‰ ¯‡Le eÈÏÚ C¯a צרכיו בקשת הן אלו, שבקשות ומאחר »≈»≈¿»«¿»
באות  כביכול, למעלה, הצרכים מילוי על הבקשות והן כפשוטו האדם של

- הנפש שפיכת fL‰מתוך ,¯ˆ˜ Áqa Ìewz el‡ ˙BLwa ‰p‰ƒ≈«»≈ƒ¿¿À«»»∆∆
BÏ Ú‚B ÔÈÚ‰ ¯L‡ ‰¯BÓ∆¬∆»ƒ¿»≈«

,BLÙ ˙eiÓÈt ÌˆÚa טבע כי ¿∆∆¿ƒƒ«¿
הוא  a„Ó¯האדם ‡e‰ ¯L‡Îc¿«¬∆¿«≈

B‡ BÏ ¯ÒÁ BÈ‡L ÔÈÚ ˙B„B‡ƒ¿»∆≈»≈
‰Ê ÔÈ‡ Ï·‡ BÏ ¯ÒÁL elÙ‡¬ƒ∆»≈¬»≈∆
ÌˆÚa Ck Ïk ÂÈÏ‡ Ú‚B≈«≈»»»¿∆∆
‡e‰ ÈÊ‡ ,BLÙ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«¿¬«

,ÔÈÚa CÈ¯‡Ó היא והאריכות «¬ƒ»ƒ¿»
- ‰ÔÈÚכפולה ˙Óc˜‰a ÔÈa≈¿«¿»«»ƒ¿»

Ï·‡ ,¯·c‰ Ûeb ˙¯aÒ‰a ÔÈ·e≈¿«¿»««»»¬»
ÌˆÚa Ú‚B ÔÈÚ‰ ¯L‡k«¬∆»ƒ¿»≈«¿∆∆
‡e‰ ÈÊ‡ ,BLÙ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«¿¬«

ÌÈ¯ˆ˜ ÌÈ¯·c ¯a„Ó שמבטאים ¿«≈¿»ƒ¿»ƒ
הבקשה  של העיקרית הנקודה את

בעוד  הנפש מפנימיות הנובעת

להיות  יכולה דברים סטייה שבאריכות

העניין. ונקודת Ê‰מעיקר ÏÎÂ הגורם ¿»∆
כך  כל נעלית לדרגה מגיע שאדם לכך

ÈÏk ‰NÚpL ÈÙÏ ‡e‰¿ƒ∆«¬»¿ƒ
˙e˜Ï‡Ï בענייני חיות לו ויש ∆¡…

כנ"ל, ÏÚאלוקות, Lw·Ó ÔÎlL∆»≈¿«≈«
ÔÙ‡a ‰ÏÚÓlL ÔB¯qÁ‰ ÈelÓƒ«ƒ»∆¿«¿»¿…∆
.BLÙ ÌˆÚa ÔÈÚ‰ BÏ Ú‚BpL∆≈«»ƒ¿»¿∆∆«¿
‰lÙz‰ Ì„˜ ÌÈ¯ÓB‡L e‰ÊÂ¿∆∆¿ƒ…∆«¿ƒ»
EcÒÁ ·¯a È‡Â ÌÈ˜eÒt‰«¿ƒ«¬ƒ¿…«¿¿

'Â‚43 היכל אל אשתחווה ביתך אבא

ביראתך  ˙È˙lÙקדשך È‡Â44 לך «¬ƒ¿ƒ»ƒ
ענני  חסדך ברוב אלוקים רצון עת ה'

ישעך, הם Ì‰Lבאמת אלה פסוקים ∆≈
˙B·‡‰ '‚ „‚k45·¯a È‡Â , ¿∆∆»»«¬ƒ¿…

Ì‰¯·‡ „‚k EcÒÁ את שעבד «¿¿¿∆∆«¿»»
ה', ובאהבת החסד במידת ה'

˜ÁˆÈ „‚k E˙‡¯Èa את שעבד ¿ƒ¿»∆¿∆∆ƒ¿»
ה', וביראת הגבורה במידת È‡Â«¬ƒה'

„‚k ÔBˆ¯ ˙Ú 'B‚ È˙lÙz¿ƒ»ƒ≈»¿∆∆
˙B·‡aL ¯ÈÁa ·˜ÚÈ46 ומפני «¬…¿ƒ∆»»

שבאבות") ("בחיר המיוחדת מעלתו

ברצון, מתקבלת ÈÙÏתפילתו eÈ‰Â¿«¿¿ƒ
¯‡a‰ ÔÈÚL הרוחנית שמשמעותה ∆ƒ¿»«¿≈

ה' מעבודת ומעכבים המונעים הדברים הסרת ‰ÈÏkהיא ˙ÈiNÚÂ«¬ƒ««¿ƒ
,˙B·‡‰ ÁÎa ‡e‰ (‰lÙz‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL) ˙e˜Ï‡Ï∆¡…∆«¿≈¬««¿ƒ»¿…«»»

.Ï"pk««
‰È‡ˆ Le¯Ùa (‡ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿≈¿∆»
‰‡Èˆi‰ È„ÈŒÏÚL ,‰È‡¯e¿∆»∆«¿≈«¿ƒ»

B˙e‡ÈˆnÓ כל על וויתור תוך ƒ¿ƒ
האישיים, ‡ÔÙהעניינים È‰BfL∆ƒ…∆

CLÓ ,Ô‡ˆ ˙ÈÁ·c ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿ƒ«…ƒ¿»
‰ÏÚÓlL Èelb‰ Ìb BÏ««ƒ∆¿«¿»

zL‰Ó˙eÏLÏ,לעיל כמבואר ≈ƒ¿«¿¿
Ìb ÈÏk ‰NÚpL ,eÈ‰Â¿«¿∆«¬»¿ƒ«
‰ÏÚÓlL ˙e˜Ï‡‰ ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«»¡…∆¿«¿»
È‰BfL ,˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿∆ƒ
È„ÈŒÏÚ ˙ÎLÓpL ‰ÎLÓ‰‰««¿»»∆ƒ¿∆∆«¿≈

·e˙kL BÓk ,˙B·‡‰47ÏB˜ »»¿∆»
,ÌÈ¯‰‰ ÏÚ ‚l„Ó 'B‚ È„Bcƒ¿«≈«∆»ƒ
˙B·‡‰ el‡ ÌÈ¯‰‰ ˙eÎÊa48 ƒ¿∆»ƒ≈»»

"קול  הפסוק על ז"ל חכמינו כדברי

ההרים  על מדלג בא זה הנה דודי

 ֿ שהקדושֿברוך הגבעות" על מקפץ

יציאת  של הקץ את ומיהר דילג הוא

בזכות  ההרים, על "מדלג – מצרים

בזכות  הגבעות על מקפץ אבות;

- ובענייננו על Ì„ÈŒÏÚLאמהות", ∆«»»
האבות  שלושת ÔÈÚידי ‰NÚ«¬∆ƒ¿«

¯B‡‰ CLÓpL ,‚elc‰«ƒ∆ƒ¿»»
˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

‚elc C¯„a הסדר לפי שלא ¿∆∆ƒ
שבתוך  האור המשכת של וההדרגה

השתלשלות. סדר של הגדרים

·e˙kM ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ („49 ¿∆«≈«∆»
NÈNÈ ‰lk ÏÚ Ô˙Á NBNÓkƒ¿»»««»»ƒ
'· ‡e‰ NÈNÈ ,CÈ˜Ï‡ CÈÏÚ»«ƒ¡…»ƒ»ƒ

LÈ ÌÈÓÚt,(310)‡i¯ËÓÈ‚a ¿»ƒ≈¿ƒ«¿ƒ»
¯˙k שלמעלה הכתר והרי ,(620) ∆∆

על  מורה העליונות הספירות מעשר

השתלשלות  מסדר שלמעלה בחינה

‰nÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿»«¬∆≈ƒ«
Ï"Ê eÈÓÎÁ e¯Ó‡L50„È˙Ú ∆»¿¬»≈«»ƒ

˜Ècˆ ÏÎÏ ÏÈÁ‰Ï ‰"aw‰«»»¿«¿ƒ¿»«ƒ
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eb'יב mik`ln awri glyie

רק  ׁשהּוא  עֹולמֹות , (י"ש) ש"י וצּדיק ְִִֶַַַָצּדיק

היינּו ּדכתר, ּדכתר,מחצה הּתחּתֹונה מחצה ְְְְֱֱֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

ּבינה  קנה חכמה קנה ענין ּפעמים 51והּוא ב' , ְְְְְְִִִֵֵַָָָָ

ש"י  ּבגימטרּיא ב'52קנה יׂשיׂש, נאמר וכאן , ְְְְֱִִִֵֶַַָָָ

ּדכתר, העליֹונה ּבחינה ּגם ׁשּנמׁש יׁש, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּפעמים

מּסדר  ׁשּלמעלה ּגּלּוי ׁשּזהּו הּכתר, ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָּפנימּיּות

ּכּלה  על חתן ּכמ ׂשֹוׂש נאמר ועלֿזה ְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָהׁשּתלׁשלּות.

ּדיׂשיׂש הּגּלּוי ׁשּיהיה ׁשּבכדי ,אלקי עלי ְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹיׂשיׂש

ׁשּלמעלה  ּגּלּוי ׁשהּוא י"ש, ּפעמים ְְְִִֶֶַָָב'

מּלמּטה  העבֹודה להיֹות צריכה ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָמהׁשּתלׁשלּות,

צאן, ּבחינת מּמציאּותֹו, יציאה ׁשל ּבאפן ְְְְְְִִִִֶֶַַָָֹֹלמעלה

ּבדר ׁשהּוא ּתׂשיׂש, ׂשֹוׂש ּׁשּנאמר מה ְֱִֶֶֶֶֶֶֶַַָׁשּזהּו

הּגּלּוי  נמׁש ועלֿידיֿזה למעלה, מּלמּטה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָעלּיה

ׁשּכתּוב  מה ּכן ּגם וזהּו גֹו'. עלי והּוא 53ּדיׂשיׂש ְְְִִֵֶֶַַַָָָ

ׁשעלֿידי  והינּו גֹו', יׂשיׂש מחּפתֹו יֹוצא ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֻּכחתן

ויֹוצא  עניניו ּכל את וכֹורת ׁשּׁשֹובר ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָעבֹודתֹו

האֹור  ּגּלּוי ּגם לֹו ונמׁש ּכלי נעׂשה אזי ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָמהם,

רּני  וזהּו יׂשיׂש. ּבחינת מהׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּלמעלה

ּבנים  ילדה ׁשּלא זה ׁשּמּצד ילדה, לא ְֲִִֶֶֶַָָָָָָָָֹֹעקרה

נעׂשים  אזי זה', ּד'לעּמת הּתֹולדֹות ׁשהם ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֻלּגיהּנם,

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר ּדקדּׁשה, ּתֹולדֹות 54אצלֹו ְְְֲִֵֶַַַַָָֻ

(יראה  ירּוׁשלים נתמּלאה ולא קם, זה נֹופל ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּכׁשּזה

אם 55ׁשלם  ּכי רּני, ולכן צֹור, ׁשל מחרּבנּה אּלא  ( ְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֻ

ׁשּכתּוב  מה ּכן ּגם וזהּו ׂשמחה. ּבכל 56הּבנים ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּבוא"ו  לֹו ּוקרי ּבאל"ף, לא ּכתיב צר, לֹו ,57צרתם ְְְְִִֶָָָָָָֹ

ּבאל"ף  ולא ּדהׁשּתלׁשלּות, הּגּלּוי הּוא ּבוא"ו ְְְְְְְִִֶַַָָֹלֹו

מהׁשּתלׁשלּות  ׁשּלמעלה הּגּלּוי ּבכל 58הּוא וזהּו , ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָ

ּדיׂשראל  עקתא מטא לעילא להתם וגֹו', ,59צרתם ְְְְְְִֵֵַָָָָָָָָָָ

מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה ּבאל"ף לא ּבבחינת מּגיע הּמצר, מן עבֹודתֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹּדעלֿידי

ּבהׁשּתלׁשלּות, ּגם זה ּגּלּוי ּבעבֹודה ונמׁש הּוא כן  ּוכמֹו ּבוא"ו. לֹו ּבחינת ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָ

לא  ילדה, לא זה', ּד'לעּמת ּתֹולדֹות לֹו יהיּו ׁשּלא ּבעצמֹו ׁשּפֹועל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻּדעלֿידיֿזה
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ּכיון 60זרּועה  ּבקדּׁשה, ּתֹולדֹות אצלֹו נעׂשים אזי , ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָֻ

הּגּלּוי  לֹו ׁשּנמׁש ועד לאלקּות, ּכלי ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָֹׁשּנעׂשה

ותגל  ּתׂשיׂש ׂשֹוׂש וזהּו מהׁשּתלׁשלּות. ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָׁשּלמעלה

 ֿ ּדעלֿידי ּבׂשמחה, לתֹוכּה ּבניה ּבקּבּוץ ְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָהעקרה

נעׂשה  זה', ּד'לעּמת ּבתֹולדֹות עקרה ׁשהיא ְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָֻזה

ּבׂשמחה. לתֹוכּה ּדקדּׁשה ּבניה ְְְְִִִֶָָָָָֻקּבּוץ

וׁשפחה e‰ÊÂה) ועבד צאן וחמֹור ׁשֹור לי ויהי ¿∆ְְְְֲִִִֶֶַַָֹ

ּכל  אצל להיֹות יכֹול זה ׁשענין ְְִִֵֶֶֶָָָגֹו',

הּגלּות  ּבזמן ׁשּגם והינּו, מּיׂשראל, ואחד ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאחד

עׂשּית  עלֿידי הּנה והסּתר, ההעלם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹותקף

עניניו, מּכל הּיציאה ענין ׁשהּוא ְְְְִִִִֶַַַָָָָָהּתׁשּובה,

עלֿידי  ׁשּבאה צאן, ּבבחינת העבֹודה ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּזֹוהי

אזי  וׁשפחה, עבד ּבבחינת על ּדקּבלת ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָֹהעבֹודה

הּגאּולה, אֹור את ׁשּממׁשיכים נגאלים, ְְְִִִִִֶֶַַַָָמּיד

מל זה חמֹור וחמֹור, ׁשֹור לי ויהי ענין ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַׁשּזהּו

ׁשּזהּו חמֹור, על ורֹוכב עני ׁשּנאמר ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָהּמׁשיח,

נאמר  עליו ּבּבקר 61החמֹור אברהם וּיׁשּכם ְְֱֲֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

הּוא  ראׁשֹון (ּגֹואל ּבמׁשה וכן חמֹורֹו, את ְְֲֲִֵֵֶֶַַֹֹוּיחבׁש

אחרֹון  ּכתיב 62ּגֹואל החמֹור,63) על וּירּכיבם ְְֲֲִִֵֵַַַַַ

על  ורֹוכב  עני ּבֹו ׁשּנאמר מׁשיח ׁשּביאת ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָוהינּו

ּדוּיחבֹוׁש העבֹודה הקּדמת עלֿידי היא ְְְֲֲֲִֵַַַַַָָָחמֹור

ׁשחֹוב  החמֹור, על וּירּכיבם חמֹורֹו הּגּוף את חמר הּוא חמֹורֹו על ורֹוכב ,64ׁש ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹ

אֹויס  זיי מאכט (ער חמרּיים יהיּו ׁשּלא הענינים, מּכל החמרּיּות את ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּומבּטל

מּגיע  ועלֿידיֿזה ּומזּככים, מבררים ּגׁשמּיים ּדברים אם ּכי חמרּיים), ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻענינים

ּבסדר  ּגם לֹו נמׁש ּומּׁשם הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ׁשּלמעלה האֹור ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלבחינת

ּבהרחבה  ּפרנסה רפּואה, הענינים, ּבכל צרכיו ּבבּקׁשת למּטה ְְְְְְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָָָָָָָהׁשּתלׁשלּות

הׁשּתלׁשלּות  מּסדר ׁשּלמעלה האֹור למּטה ׁשּנמׁש ועד וקּימא, חּיא ְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָוזרעא

ּבימינּו. ּבמהרה לגאלנּו ׁשּיבֹוא צדקנּו, מׁשיח עלֿידי לבֹוא, ּדלעתיד ְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָּבּגּלּויים
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ּכיון 60זרּועה  ּבקדּׁשה, ּתֹולדֹות אצלֹו נעׂשים אזי , ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָֻ

הּגּלּוי  לֹו ׁשּנמׁש ועד לאלקּות, ּכלי ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָֹׁשּנעׂשה

ותגל  ּתׂשיׂש ׂשֹוׂש וזהּו מהׁשּתלׁשלּות. ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָׁשּלמעלה

 ֿ ּדעלֿידי ּבׂשמחה, לתֹוכּה ּבניה ּבקּבּוץ ְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָהעקרה

נעׂשה  זה', ּד'לעּמת ּבתֹולדֹות עקרה ׁשהיא ְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָֻזה

ּבׂשמחה. לתֹוכּה ּדקדּׁשה ּבניה ְְְְִִִֶָָָָָֻקּבּוץ

וׁשפחה e‰ÊÂה) ועבד צאן וחמֹור ׁשֹור לי ויהי ¿∆ְְְְֲִִִֶֶַַָֹ

ּכל  אצל להיֹות יכֹול זה ׁשענין ְְִִֵֶֶֶָָָגֹו',

הּגלּות  ּבזמן ׁשּגם והינּו, מּיׂשראל, ואחד ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאחד

עׂשּית  עלֿידי הּנה והסּתר, ההעלם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹותקף

עניניו, מּכל הּיציאה ענין ׁשהּוא ְְְְִִִִֶַַַָָָָָהּתׁשּובה,

עלֿידי  ׁשּבאה צאן, ּבבחינת העבֹודה ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּזֹוהי

אזי  וׁשפחה, עבד ּבבחינת על ּדקּבלת ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָֹהעבֹודה

הּגאּולה, אֹור את ׁשּממׁשיכים נגאלים, ְְְִִִִִֶֶַַַָָמּיד

מל זה חמֹור וחמֹור, ׁשֹור לי ויהי ענין ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַׁשּזהּו

ׁשּזהּו חמֹור, על ורֹוכב עני ׁשּנאמר ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָהּמׁשיח,

נאמר  עליו ּבּבקר 61החמֹור אברהם וּיׁשּכם ְְֱֲֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

הּוא  ראׁשֹון (ּגֹואל ּבמׁשה וכן חמֹורֹו, את ְְֲֲִֵֵֶֶַַֹֹוּיחבׁש

אחרֹון  ּכתיב 62ּגֹואל החמֹור,63) על וּירּכיבם ְְֲֲִִֵֵַַַַַ

על  ורֹוכב  עני ּבֹו ׁשּנאמר מׁשיח ׁשּביאת ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָוהינּו

ּדוּיחבֹוׁש העבֹודה הקּדמת עלֿידי היא ְְְֲֲֲִֵַַַַַָָָחמֹור

ׁשחֹוב  החמֹור, על וּירּכיבם חמֹורֹו הּגּוף את חמר הּוא חמֹורֹו על ורֹוכב ,64ׁש ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹ

אֹויס  זיי מאכט (ער חמרּיים יהיּו ׁשּלא הענינים, מּכל החמרּיּות את ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּומבּטל

מּגיע  ועלֿידיֿזה ּומזּככים, מבררים ּגׁשמּיים ּדברים אם ּכי חמרּיים), ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻענינים

ּבסדר  ּגם לֹו נמׁש ּומּׁשם הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ׁשּלמעלה האֹור ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלבחינת

ּבהרחבה  ּפרנסה רפּואה, הענינים, ּבכל צרכיו ּבבּקׁשת למּטה ְְְְְְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָָָָָָָהׁשּתלׁשלּות

הׁשּתלׁשלּות  מּסדר ׁשּלמעלה האֹור למּטה ׁשּנמׁש ועד וקּימא, חּיא ְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָוזרעא

ּבימינּו. ּבמהרה לגאלנּו ׁשּיבֹוא צדקנּו, מׁשיח עלֿידי לבֹוא, ּדלעתיד ְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָּבּגּלּויים
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i"gyz'd ,elqk c"i ,glyie zyxt zay

ּכיון 60זרּועה  ּבקדּׁשה, ּתֹולדֹות אצלֹו נעׂשים אזי , ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָֻ

הּגּלּוי  לֹו ׁשּנמׁש ועד לאלקּות, ּכלי ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָֹׁשּנעׂשה

ותגל  ּתׂשיׂש ׂשֹוׂש וזהּו מהׁשּתלׁשלּות. ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָׁשּלמעלה

 ֿ ּדעלֿידי ּבׂשמחה, לתֹוכּה ּבניה ּבקּבּוץ ְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָהעקרה

נעׂשה  זה', ּד'לעּמת ּבתֹולדֹות עקרה ׁשהיא ְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָֻזה

ּבׂשמחה. לתֹוכּה ּדקדּׁשה ּבניה ְְְְִִִֶָָָָָֻקּבּוץ

וׁשפחה e‰ÊÂה) ועבד צאן וחמֹור ׁשֹור לי ויהי ¿∆ְְְְֲִִִֶֶַַָֹ

ּכל  אצל להיֹות יכֹול זה ׁשענין ְְִִֵֶֶֶָָָגֹו',

הּגלּות  ּבזמן ׁשּגם והינּו, מּיׂשראל, ואחד ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאחד

עׂשּית  עלֿידי הּנה והסּתר, ההעלם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹותקף

עניניו, מּכל הּיציאה ענין ׁשהּוא ְְְְִִִִֶַַַָָָָָהּתׁשּובה,

עלֿידי  ׁשּבאה צאן, ּבבחינת העבֹודה ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּזֹוהי

אזי  וׁשפחה, עבד ּבבחינת על ּדקּבלת ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָֹהעבֹודה

הּגאּולה, אֹור את ׁשּממׁשיכים נגאלים, ְְְִִִִִֶֶַַַָָמּיד

מל זה חמֹור וחמֹור, ׁשֹור לי ויהי ענין ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַׁשּזהּו

ׁשּזהּו חמֹור, על ורֹוכב עני ׁשּנאמר ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָהּמׁשיח,

נאמר  עליו ּבּבקר 61החמֹור אברהם וּיׁשּכם ְְֱֲֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

הּוא  ראׁשֹון (ּגֹואל ּבמׁשה וכן חמֹורֹו, את ְְֲֲִֵֵֶֶַַֹֹוּיחבׁש

אחרֹון  ּכתיב 62ּגֹואל החמֹור,63) על וּירּכיבם ְְֲֲִִֵֵַַַַַ

על  ורֹוכב  עני ּבֹו ׁשּנאמר מׁשיח ׁשּביאת ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָוהינּו

ּדוּיחבֹוׁש העבֹודה הקּדמת עלֿידי היא ְְְֲֲֲִֵַַַַַָָָחמֹור

ׁשחֹוב  החמֹור, על וּירּכיבם חמֹורֹו הּגּוף את חמר הּוא חמֹורֹו על ורֹוכב ,64ׁש ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹ

אֹויס  זיי מאכט (ער חמרּיים יהיּו ׁשּלא הענינים, מּכל החמרּיּות את ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּומבּטל

מּגיע  ועלֿידיֿזה ּומזּככים, מבררים ּגׁשמּיים ּדברים אם ּכי חמרּיים), ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻענינים

ּבסדר  ּגם לֹו נמׁש ּומּׁשם הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ׁשּלמעלה האֹור ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלבחינת

ּבהרחבה  ּפרנסה רפּואה, הענינים, ּבכל צרכיו ּבבּקׁשת למּטה ְְְְְְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָָָָָָָהׁשּתלׁשלּות

הׁשּתלׁשלּות  מּסדר ׁשּלמעלה האֹור למּטה ׁשּנמׁש ועד וקּימא, חּיא ְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָוזרעא

ּבימינּו. ּבמהרה לגאלנּו ׁשּיבֹוא צדקנּו, מׁשיח עלֿידי לבֹוא, ּדלעתיד ְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָּבּגּלּויים
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גם השכל אנושי ואפילו השכל דנפש הבהמית, מכריחים, צו טראכטען גוט.
ממכתב ב' כסלו, תש"כ


