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  רהפשבת 

            

  אמאמר 

  

áåøááåøááåøááåøá  úùøô ïéøå÷ úåèåùôä íéðùä äøô
 éë úùøô ÷"áùáàùú ,çëåîå ùøôá åøîàðùä 
 úåëøãäå úåàøåä íâäîåãà äøô ïéðòì àéäù 

ù åîëå ,ìàøùé ìù ïúøäèð éîìùåøéá øîà) äìéâî

"ôâ (ä"ä ' ïéãá äðéðç øá àîç éáø íùá éåì éáø
äøôì ùãåçä íéã÷úù àåä,  í÷åä ïñéðá ãçàáù

äøôä äôøùð éðùáå ïëùîä, úîãå÷ äøô äîìå, 
ìàøùé ìë ìù ïúøäè àéäùå .' ïúùøôá äðä

øëæåä ïéðò  úùøôá äøäè úøåè÷ä(äì ,ì) 
'à úéùòååè÷ äúåø úøåîî ç÷åø äùòî ç÷å çì

øåäèøåäèøåäèøåäè ÷åùã .' ïéáäì ùéå úàïéðòä ÷îåò äîì ,
 à÷ééãäøäèä ïéðò øëæåä úøåè÷ä ïéðòá.  

  

äðäåäðäåäðäåäðäå  ì"æç åùøãäìë) éúáø (à"ä â"ô 'øéá  äãåäé
 ,çåø ìôùå åéðò íéîëç éãéîìú ìù ïëøã øîåà

ìåîîå æéøæç, '÷ øåäè çìåîîåùã' áéúë êéøöù ,
 àäé àìå ,íãà ìëì áøò úåéäì íëç ãéîìú

çìî äá ïéàù äøã÷ë .' ,àúééøáä úðååë úåèùôå
 äéäúù êéøöù íéãîì åðéöîð ,'çìåîî' úáéúîù

 ,úåéøáä íò úáøåòî ç"úä ìù åúòã ïéðòë
 ,ìéùáúá íòè ïúåðä çìîä 'éåòé íðîà ç"äåàá ç"äåàá ç"äåàá ç"äåàá

'÷ä'÷ä'÷ä'÷ä ' ì"æå áúëù ïàë éë äàøð .øåäè çìåîî
é àìù àåä øåäè ùåøéôéíéðååâ áåáøò åá äàø, 

ùéù ãöì éë  åáøúé íéðîîñ øùò ãçà åá
íéðååâä, ãçé íáøòéù íâäå,  éåáéø ãöì

íéðî ç"ñå úåàî ùìù úåîëä éåáéøå íéðîîñä, 
äá äåù ïååâä ïéàù åá äðéô äæéà øàùú,  íâäå

 úå÷ã ùåçá ÷ã÷ãéùë ïë éô ìò óà äåù äéäéù
ãçà ïååâ åððéà éë ìéëùé úåàøä,  éåø÷ åðéàå

 çìåîî åøîà äæì ,øåäè äæ úåàéöîøåäèøåäèøåäèøåäè  ùåøéô
 úáåøòúä úåòöîàá ùîî ãçà ïååâ äàøéù êæ

ùòîøúåéá ä÷ã äúåéä úåòöîàáå ïîåà ä .'  
  

éøäéøäéøäéøä  úáéúù'øåäè'  áåøéòä ìò äøåîíìùåîä 
å ,øúåéáù åðãîì äæî êéøöù ç"úä åúòã àäú

 àìà ,áìä úåäáâ íåù àìá úåéøáä íò úáøåòî
éá äåùë ,íéåù ï ïáåî '÷ä ç"äåàä éøáã ô"òå

úðééòîå ä÷åîò äèáäá íâù,  àìå àöîé àì
 øëéð äéäéíåù  úîàáå ,íòä ïéáå åðéá ÷åìéç

 ìò äøåî äøäèä ïéðòù øåáñì íéòåè íéáø
 ,äøåîâ úåìãáúäå úåùéøôíìåà  íéãîì åðéöîð

 ùåãéç ïàëìåãâøäèä ïéðòù éã àìù , åðéà ä
ìãáåî úåéäì çøëäá êéøöî  àìà ,íòä ïåîäî

 áåøéòä ïéðò ìò äøåî äøäèä ïéðò àáøãà
 ,úåéøáä íò úáøåòî åúòã äéäúù ,øåîâä

åù ô"òà øäæð úåéäì øåäèä êéøöù éàãååá
 êéøö ìòåôáå ,íéàîèä ïî àîèé ìáì øîùðå
 àìù å"çå ,íéàîèä ïî úå÷çøä éðéã øåîùì

 ìáà ,íäîò áøòúéåúòãáåúòãáåúòãáåúòãá  úðååëáå åúáùçîá
äì êéøö àåä ,åáì àìù ,úåéøáä íò áøåòî úåé

 øúåé äàð ïååâ äæéàå áìä úåäáâ äæéà ùéâøé
.íòä ïî ãçàë åîöò ùéâøéå ,ìàøùé éðá íò ìëî  

  

äæåäæåäæåäæå ùåãéçä ,'øåäè çìåîî' úåáéúá  ïéðòù
 ,úáøåòî åúòã ìò äøåî çìåîî àñéâ ãçîù

 íò úáøåòî åúòãù åðééä çìåîîä ïéðò êøöð
 ,øåäèä ïéðò êãéàîå ,úåéøáäêéøöù  úåéäì

 ìëî ùøôåîå ìãáð ,äøäè éðéî ìëá øåäè
,íéàîèä ìëîå äàîåè  äøåî åîöò øåäèä ïéðòå

 ,'÷ä ç"äåàä éøáãë íìùåîä áåøéòä ìò äéäéù
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 øëéð äéäé ìáì ,åúáåøòúá êæå øåäè çìåîîä
 .íéøçà ìò úåðåéìòå úåäáâ úðéçáå ÷åìéç äæéà  

  

úîàáåúîàáåúîàáåúîàáå  çìåîîäù ììë äøéúñ äæá ïéàù
 åùîùé øåäèäå øîàîëå ,ãçéá ÷öà÷î ÷"äøä ÷öà÷î ÷"äøä ÷öà÷î ÷"äøä ÷öà÷î ÷"äøä

à"òéæà"òéæà"òéæà"òéæ , øîàù àøîâä éøáã ùøôì):ãé úáù( ' øîà
 äîìù ï÷éúù äòùá ìàåîù øîà äãåäé áø

 äøîàå ìå÷ úá äúöé íéãé úìéèðå ïéáåøéò' éðá
íâ éáì çîùé êáì íëç íà éðà '(åè ,âë éìùî) .'

ù íãàä úòã áåøéò ìò äøåî ïéáåøéò ïéðò
ïéðòë ,úåøçà úåòãá  ìë ïéáøòîù úåøöç éáåøéò

 åúåàá íìåë íéøãù éîë áùçðå úô ìò øöçä éðá
 ïéðò êãéàîå ,úçà úåùø øöçä ìë úééäðå ,íå÷î
 ,éøîâì äëåôä äðéçá ìò äøåî íéãé úìéèð

÷åìéñ åðééä íéãé úìéèð,  ,úåãøôúäå úåããåáúä
 úåð÷ú 'áå ,íãàä éðá úåòãá ìåèéáå áåøéò àìá

ä"ò êìîä äîìù ìù åìà  úåîìùä ìò úåæîøî
 ,åìà íéøúåñ íéðéðò 'áá äðåëðäå úéúéîàä
 íãàä úòã äéäúù ,ïéáåøéò úðéçá ãçî
 êãéàî íìåà ,úåéøáä íò úìèåáîå úáøåòî
 éðá ìë ìòî åîöò äéáâäì åðééä íéãé úìéèð
 ïë ìòå ,úéúéîàäå äîìùä äîëçä éäåæå ,íãàä

 éðá' äøîàå ìå÷ úá äàöé çîùé êáì íëç íà
à íâ éáìéð.ç"çôãå .'  

  

ë"òåë"òåë"òåë"òå  úùøô úåø÷ì åð÷éú úåèåùô íéðù áåøá
 úùøôá à÷ééã ,ìàøùé ìù ïúøäè ,äîåãà äøô
 äøäèä ïéðòù ,äæ ãáëð ãåñé øîàðù ,àùú éë

 íéøäèðùíéàîèä ïî íéìãáðå ,ìàøùé éðá íò 
 øúåñ åðéà ,íéàîèä çåìéùå úå÷çøä éðéãá

 íéøåäèä ìù ïúòã äéäúù ïéðòìúáøåòîúáøåòîúáøåòîúáøåòî  íò
ë úåéøáä êéøö àìà ,çìåîî úðéçáá éã àìå ,íìå

éù,'øåäè çìåîî' ìù ïôåàá çìåîî äéä  äéäúù
 äëæ àäúù ãò ,äôé äôé úáøåòî úáåøòúä

 áìä úåäáâ íåù àìá ,ãçà ïååâá úãçåàîå
 ãçàîò.åøéáç ì  

  

íòôíòôíòôíòô  ,äøäèä ïéðò úà ïúùøôá åðéöî úéðù
 áåúëä äðîù ìäà úãåáò ìë úàå íéìëä ìë úà

òåîã  øéëæä ãçà éìëá à÷ååãå ,ïëùîä úëàìîå
 áåúëä øîàðù ,äøäèä ïéðò úà) ,àìç( ' úàå

ùäå úàå åéìë úàå ïçìðîäðîäðîäðîäååååäèä äøäèä äøäèä äøäèä äøååååäøäøäøäø  ìë úàå
è÷ä çáæî úàå äéìëåúø'  ìë ïéáîù àöîð .'åâå

 àìà äøäèä ïéðò øëæåä àì íìåë íéìëä ÷øå êà
.à÷ééã äøåðîá  

  

äðäåäðäåäðäåäðäå  äøåðîä' äæá áúë é"ùøäèäå äø-  ìò
øåäè áäæ íù äéäù é"ùø úðååë úåèùôå .'

 ïëå ,øúåéá ÷÷åæîå øåäè áäæäáúë éçøæîäéçøæîäéçøæîäéçøæîä 
' íù ìò äøåäèäøåäè áäæ ,÷÷åæî åùåøéôù .

îä úàå øîà åìéàë äøåäèä àì ,ú÷÷åæîä äøåð
äàîåèäî ïåùìå .'á ì"øäîäá ì"øäîäá ì"øäîäá ì"øäîääéøà øåâäéøà øåâäéøà øåâäéøà øåâ ' íù ìò

 éøäã ,äàîåèî äøäè øîåì ïéàã .øåäè áäæ
øåäè ïë íâ íéìë øàù íä íéåë äâéâç)(. .ë"ò .'

å úîàá ,â"òö íäéøáãíâ éøäù  åéä íéìëä øàù
 äîìå ,íééúòáù ÷÷åæîå øåäè áäæ íééåùò
 ,äøåðîä éáâ à÷ééã áäæä úøäè ïéðò øëæåä
 àúòééñ àéáäù ,ì"øäîä éøáãá ò"ö èøôáå
 ,äàîåèî äøäè ïéðò ùøôì ïéàù é"ùø éøáãì

å ,íéøåäè åéä íéìëä øàù íâ àåìäù éúééà àøåð
 ìò äøäè ïåùì øàáúé êàéä ë"àã ,äéðé÷ì
 'éòå ,íéìëä øàùá äéä àåä íâù ,áäæä ÷å÷éæ

øáã ÷îòäøáã ÷îòäøáã ÷îòäøáã ÷îòä (àì ,äë ìéòì)  ïééòå ,ïë äîúùéðå÷æçáéðå÷æçáéðå÷æçáéðå÷æçá 
.é"ùø éøáãî øçà ïôåàá ë"ùî ïàë  

  

úîàáåúîàáåúîàáåúîàáå  éìëî ãçà ìò äøäè ïåùì ãåò åðéöî
 ,ïëùîä øîàðù äî)å ,ãë àø÷éå( ' íúåà úîùå

 ìò úëøòîä ùù úåëøòî íéúùùäùäùäùäååååäèä ïçìäèä ïçìäèä ïçìäèä ïçìååååøøøø 



íëíëíëíë""""−−−−                ³îþëð³îþëð³îþëð³îþëð                íðî¼½íðî¼½íðî¼½íðî¼½    ³−¾−ñ¾³−¾−ñ¾³−¾−ñ¾³−¾−ñ¾    ××××ê¾³ −ê¾³ −ê¾³ −ê¾³ −    ¾³¾³¾³¾³½½½½""""¬¬¬¬                ¾ðîš¾ðîš¾ðîš¾ðîš                èèèè 

ä éðôì'' ì"æç íðîà .):åë äâéâç(  äæá åùøã' øîà
 áéúëã éàî ùé÷ì ùéø'ùä ìòåäèä ïçìåø'  ììëî

àîè àåäù,  àåä úçðì éåùòä õò éìë éàîàå
äàîåè ìá÷î åðéàå,  åúåà ïéäéáâîù ãîìî àìà

íéðôä íçì íéìâø éìåòì åá ïéàøîå,  íéøîåàå
åøåãéñë å÷åìéñ íå÷îä éðôì íëúáéç åàø íäì .'

 àöîðã àø÷ àúà úà ïéäéáâîù ãîìì äùøãì
 éðôì íúáéç úà íéìâøä éìåòì úåàøäì ïçìåùä

.äøåðîä éáâ ì"æç ïë åùøã àì ìáà ,íå÷îä  
  

àìààìààìààìà ù éúéøçà äùøã åùøãù àøîâá åðéöî
 äøåðîä' úáéúáäøåäèääøåäèääøåäèääøåäèä,'  åøîàù åäæ) úåçðî

.èë(  éáø øîà' ìàåîùø øîà éðîçð øáéá  ïúðåé
 áéúëã éàî)íù  íù(ã 'äøåäèä äøåðîä ìò' 

äøäè íå÷îî äéùòî åãøéù àøîâá ù"ééòå .'
 åùøã àì äîì äøåðîá ììëî øåäèä ,ïçìåùá åîë

 åãøéù' ùøéô íù é"ùøáå .'åëå àîè àåäù
 äéùòî äøäè íå÷îî-  äùîì åàøä íéîùä ïî

äøåðîä ãâðì' .à"ùøäîáåà"ùøäîáåà"ùøäîáåà"ùøäîáå  íù(â"àç)  àåìä ,äîú
 ì"æç åùøã åàøä íéìëä ìë úàù ,ïìäì íù

 ,íúéðáúá ä"òøùîì àøîâá íù åøîàù åîë
' ùà ìù ïåøà øîåà äãåäé éáøá éñåé éáø àéðú

ùåå íéîùä ïî åãøé ùà ìù äøåðîå ùà ìù ïçì
íúåîë äùòå äùî äàøå åãøé íéìëä ìëù éøä .'

 ,äãáì äøåðîä äãçééúð äîáå ,äøäè íå÷îî
ðò äá øéëæäì.äøäè íå÷îî äãøéù ,äøäèä ïé  

  

áúëåáúëåáúëåáúëå  à"ùøäîä íù éðùä åöåøéúá ì"æå ãåòå'
øîåì ùé ãäøåðîá óñåð øáã øîåì àá,  íâù

äúåà åùòé êàéä äéùòî,  åëøèöéù íéìë ïúåàå
íúééùòá, îì äù÷ äéäù åì ãøé äæ íâ äù

äøäè íå÷îî, ì"÷å äùòî äðúùðù åðééä .'
 íå÷îî äãøéù ãáìù ,íéìëä ìëî äøåðîä
 äìòî äá óñåð äðä ,íéìëä øàù åîë äøäè
 ,äøäè íå÷îî äúééùò äùòî íâ ãøéù ,äôñåð

 äùòîá ä"òøùî äù÷úðù êåúîù åðééä
 úéðáú úà ãáì ä"á÷ä åì äàøä ,äøåðîä

äúééùò êøã úà íâ ,äéåùòä äøåðîäå , êøã
 åæå ,íéìëä úééùò äøåðîä úà' áåúëä úðååë

 äøåäèä–  äéùòî åãøéùî åðééä .'äøäè íå÷î
 åãøéù ìë ,äéùòî åðééäàå úøåöå ,äéùòî ïô

 íâ åãøé äúåùòìå äúåðáì êàéä êøãäå ïî íä
íéîùä  ושמא יש לדחוק כן גם בדברי רש"י)

'. ועי' על שם זהב טהור -רה והטהבפרשתן 'המנורה 

‰ÓÈÓ˙ ‰¯Â˙ ואכמ"ל) ,כאן.  
  

åðéöîðåðéöîðåðéöîðåðéöîð  ïéðòá úå÷îò ãåò äæ ïéðòî íéãîì
äøäèä îìðäúåáéúî ã  äøåðîä'äøåäèääøåäèääøåäèääøåäèä,' 

ùî ìò ãîìì íâ êéøö ,äîöò äøäèä ïéðò ãáì
 æîøð äæå ,äøäèä úðéçáì òéâäì êàéä êøãä

 úáéúáäøåäèääøåäèääøåäèääøåäèä  ,àôåâ ïéðòä ÷îåòåàåä ,
ùá äøäèä ïéðò ,øåäè åîöò àåäù äîá éã àì

 äøäè úåáøäì êéøöù àìàíéøçàá íâ óéñåäìå ,
 àåáì êøãäå ,äøäèä äðçîì íéøåäè ãåòå ãåò

 äøåäèä äøåðîä' é"ò àéä äæì–  åãøéù
äéùòîäéùòîäéùòîäéùòî  .'äøäè íå÷îî òáöàá ïéøåîù é"ò

 úðéçáì àåáì ãöéë êøãäå úéðáúä ïéøééöîå
äøäèääøäèä êøãå ïôåà úà íéøçàì ãîìì ,.  

  
øãìåøãìåøãìåøãìåêêêê  úåãåñé 'á ïúùøôá åðãîì äãåáòä

,äøäèä úðéçáì íéàìôð  çìåîî úðéçá ìëì ùàø
 ,úåéøáä íò úáøåòî åúòã äéäúù ,øåäè

 ïôåàá ÷åìéçå úåäáâ íåù ùâøåé àìù ,øåäè ìù
 àìà ,úå÷çøää äùòîá àì ,íòä ïéáå åðéá
 óñåð ïéðò íéãîì åðéöîð ãåòå ,åúòãáå åúáùçîá
 øæçìå âåàãì àéä äøäèä úðéçá íöòù ,äæ ìò
 äøäè úåáøäì ,ìàøùé ìë ìù ïúøäè øçà

éá íúåàì íâ úåøäèää êøã úà úåàøäìå ,ìàøù
 àì ïééãòùíúàîåèî åìòéå åøäèé êàéä ,åøäèð. 



íëíëíëíë""""−−−−                ³îþëð³îþëð³îþëð³îþëð                íðî¼½íðî¼½íðî¼½íðî¼½    ³−¾−ñ¾³−¾−ñ¾³−¾−ñ¾³−¾−ñ¾    ××××ê¾³ −ê¾³ −ê¾³ −ê¾³ −    ¾³¾³¾³¾³½½½½""""¬¬¬¬                ¾ðîš¾ðîš¾ðîš¾ðîš                ðððð 

äæáåäæáåäæáåäæáå  åììä äøäè éðéðò 'á ïéáù úåëééùä ïáåé
 ,äøô úùøô úðéçáì ,àùú úùøôá åøîàðù
 úåðéçá 'áá ìåîòì êéøöù ,ìàøùé ìù ïúøäè
 ,àôåâ äøäèä úðéçá ø÷éò ãáìù ,åììä äøäè

éî ìëá ÷çøúäìå øäæéì äàîåèä ïî ÷åçéø éð
 ,åì äîåãä ïîå øåòéëä ïî ÷çøä ,ñåàéîä ïîå
 êéøö ,áø÷ú àì àîøëì àøéæðì ïðéøîà êì êìå
 äéäú ,íéàîèä ïî ÷åçéøäå úåìãáúää íòù
 åááìá úåáùçî áùçéå ,íäîò úáøåòî åúòã

 ,íéîùáù åðéáàì íáì áø÷é ãöéë úà íäì äàøéå
 ,úåøäèéäå äøäè éãéì àåáì êøãä àåä äæáå

 äøäè äáøúù ìëëù ,åîöò úøäèá óéñåî
 ,ìàøùéá.úéîöòä åúøäè úðéçá ìò óñåð íâ  

  

äðäåäðäåäðäåäðäå  àåäù ïîæá äúò ïéãîåò åðà ïééãò éãëá
 ìë ãáì éàãååáå ,ùã÷îä úî÷äì åùòéù
 úåãôå åðúìåàâ ùéçäì úåùòì êéøöù úåìåòôä
 øéùëäìå úåááìä ïéëäì øúåéá êøöð ,åðùôð

îåãà äøô ,ùã÷îä úøäèì úåùôðä ïúøäè ,ä
 úåðéçá 'áá øøåòúäì êéøö äæ ïéðòáå ,ìàøùé ìù
 ìù åúòã àäúù ,äøäèä ïéðòá ïì åùãçúðù
 ìòôéå ,äôé äôé úåéøáä íò úáøåòî øåäèä
 ,êøãä úà íäì úåàøäì ,íéøçà øäèìå áø÷ì
 .'íéîùä ïî äãøé ùà ìù äøåðî' úðéçáá
 äëæð äæáå ,äáéçáå úåéçá ,úåáäìúäå úåîéîçá

åðéìò êéùîäì  åðéìò äøòé ãò ,äøäèä úðéçá
 úéá äðáéå åðîçøéå áåùéå ,íåøîî äøäè çåø

åðúøàôúå åðùã÷î, .à"áá  

 

 מאמר ב

        

øéëæàøéëæàøéëæàøéëæà àëá ,úåáø íéðù éðôì éúäîúù ääéîú ï
å ,éìù úåëøá òáù ÷"áùá úåëøá òáù úáéñîáå

 ,á"áá äúéäù úøçà äîë éðôì ääéîúä éúòöä

åôúúùðù íéîëç éãéîìú  àì ïééãòå ,äçîùá
 àøîâá àúéà ,åæ ääéîúì äëåøà äúìòúáù) áð(. 

øåñàù çéðäì àùî ò"â äîäá úáùá, àìà íà 
àåä àùîä ïë ,äîäáä êøåöì ïåâë äîîçì 

áåéëå"æ çéðäì øúåîå àùî éåä àì äæ ïôåàáù ,
 ,úáùá äéìòå÷ìçðå íéàøåîà íà øúåî øåù÷ì 

äéìò ìáç éãë äøîùì' ,áø àééç øá éùà øîà 
áø øåñà ,áøå àééç øá ïéáà øîà ìàåîù øúåî. 

éáéúéî äøù÷ äéìòá ] - äøôì äîåãà[ äøñåîá 

äøùë .éàå à÷ìñ êúòã éåàùî àåä ,øùà àì 
äìò äéìò ìåò øîà àðîçø (á ,èé øáãîá) .øîà 
àáø éðàù äøô äéîãã ïéø÷é .'åùøéô"é íù 

'éðàù äøô äîåãà .äéîãã íéø÷é ,éòáå àúåøéèð 
àúøéúé äãìåðùî.'  

  

àöîðàöîðàöîðàöîð  éåä àúøéúé àúåøéèð áø úèéùìù äìåò
 ,äîäá â"ò ìáç øùå÷ì úáùá øåñàå ,éåàùî

 äîåãà äøô íðîà  êåúî  äéîãù  ìë éæà ,ïéø÷é  
 íåùî äæá ïéà ,äúøéîùá ïéôéñåîù äî
 éøä ,ïéø÷é äéîãå øçàîù ,àúøéúé àúåøéèð
 ìëá úãçåéîå äìåòî äøéîùá äøåîùì êéøöù

 ë"òå ,äøéîù éðéî äîåãà äøôá éåä àì
.àúøéúé àúåøéèð  

  

äøåàëìåäøåàëìåäøåàëìåäøåàëìå ùé úåù÷äì  äðùîî ,àúìéî àäã äìò
 åðéðùù úùøåôîäøôá äîåãà )äøô ô"á î"â( 'äæ 

ììëä ìë àåäù äëøåöì äøùë ,êøåöì øçà 
äìåñô .'åôéñåäå  äæ ìòîâáàø )á"î ì(.  ÷ø àìù

 åìéôà àìà ,ìåñô åëøåöìùåëøåöì äëøåöìå ãçé 
éîð äìåñô, øîàã àø÷ (â ,àë íéøáã) 'øùà àì ãáò 
äá' ìëî íå÷î .  

  

äúòîåäúòîåäúòîåäúòîå ùäù åäî ,ïéáäì ùé éðàù' àøîâá åáé
,'ïéø÷é äéîã äøô  åðéà ïéø÷é äéîãù äî àåìä

 ìåãâ çåéø àìà äæ ïéàå ,äîöòì äøôä ìù ïéðò
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 äøôä óåâå ,äøåáò íéáø úåòî ìá÷éù ,äéìòáì
 ,äáù äøôä ïéãî äøéúé äøéîù äëéøö äðéà

 äøôä ïéãî ÷øå ,úøçà äøô ìë åîë àìà ,ììë
äîåãàääîåãàääîåãàääîåãàä  úåòî äøåáò ìá÷ì äöåø äéìòáù
 ,ïéø÷é  àéä  äëéøö  ïéðòù àöîðå ,äøéúé äøéîù  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 êøåöì àìà ,ììë äøôä êøåöì åðéà ,äøôä úøéîù
 àì äîìå ,äëøåöìå åëøåöì éåä ô"äìëìå ,äéìòá

éåàùî ïéãî ìñôé äëøåöìå åëøåöì àåäù ìëù ,
.â"òöå ,éåàùî ïéãî ìåñô ס' (ועי' בÈÓ Ï˘ ˙·˘ )שבת שם( 

  .שהרגיש מעי"ז)
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  מאמר א
  

  :חאות  א"לפרק  רתנדבא"

 ובה בהם היתה הרוח גסות סדום אנשי וכן'

 סדום ואנשי )יג בראשית יג,( שנאמר העולם מן נתעקרו
ילוי בג וחטאים ,בגזל רעים ,מאד' לה וחטאים רעים

   .'השם בחילול מאד' לה ,עריות
  

לפרש כוונת אליהו  מפרשי התנדב"א וכתבו
שהיתה באנשי סדום גסות הרוח, ע"פ מה  ,הנביא

 נתגאו לא המבול דור' ).קח (סנהדריןגמרא דאמרו ב
 ברוך הקדוש להם שהשפיע טובה בשביל אלא
בחומר עוונות אנשי הפליגו והנה חז"ל '. הוא

סדום, שהרבו לחטוא ולפשוע עד כדי שכביכול 
לא היה אפשר לקב"ה להאריך אפו כנגדם, 
ונעקרו מן העולם במהפיכה נוראה משום 
עוונותיהם הנוראים בעבירות חמורות, עבודה 
זרה גילוי עריות ושפיכות דמים, חילול ה' וגזל, 
ומכל מקום אליהו הנביא גילה לן סוד חתום 

שונו של עולם, שבאמת עיקר חטאם ושורש מכב
עוונם של אנשי סדום, היה בגסות רוחם, ומידה 

העבירות החמורות  לכלשפלה זו היא שהביאתם 
  ביותר.

  
נו אנשים יאין בינבעזה"י ובחמלתו עלינו  נהוה

ד, אך ושהם כאנשי סדום רעים וחטאים לה' מא
מכל מקום מידה זו של גסות הרוח, יכולה היא 

אנשים  במידה מסיומת, אפילו בקרב שתימצא
יראים ושלמים, תלמידי חכמים עובדי ה', ומצינו 

 , ועי' סוטה ד:)תתקמז ילקו"ש משלי(הפלגה גדולה במדרש 
 שילא' ר דבי אמרי ,טז, ה) (משלי ינקה לא ליד יד'

 כמשה תורה בליק אפילוכל שיש בו גסות הרוח 
 ,למו דת אש מימינו (דברים לב, ג) בו שכתוב רבינו

'. והוא דבר חידוש גיהנם של מדינה ינקה לא
ופלא, שאיש ישראל אשר הצליח להתעלות עד 

קיבל תורה מפי הגבורה  וכאילודרגת משרע"ה, 
בו יתכן שתהא ומידו של הקב"ה, מכל מקום 

של גיהנום,  הוא לא ינקה מדינהאזי וגסות הרוח, 
  והוא נורא למתבונן.

נכבד היום, ללמוד דברים הללו מדברי  ומה
אליהו הנביא זל"ט, דייקא בהאי יומא רבא, יומא 

אלימלך  'הרה"ק הרבי רדהילולא קדישא של 
מלכא משיחא,  ד, בסעודתא דדומליז'ענסק זיע"א

בהדי סעודת ההילולא קדישא, יחד עם עוד 
רבבות אלפי ישראל בכל העולם כולו שמסבים 

לזכות להתדבק צים ורובסעודת הילולא, 
לקודש הקדשים באיזה מידה ובחינה ולהתקשר 

נועם בספר הקדוש והנורא הנה איש אלוקים, ו
"ק הרר"א זיע"א דברים כתב הרה אלימלך

בפרשת חוקת, שזכינו לקרות היום  נוראים בזה
כתיקון חז"ל, לקרות פרשת פרה קודם חודש 
ניסן, שהיא טהרתן של ישראל, ואלו דבריו 

 הוא ענין'ה (בדברי הכתוב זאת חוקת התורה)הקדושים 
 בעבודתו הולך להיות האדם שצריך לרמוז

 והיינו ,העבר מיום יותר ויום יום מדי שמו יתברך
 ביראה ודביקות לשמה בתורה עסק אם גם

 במעשיו לפשפש יוסיף למחרתו אז ,היום ואהבה
 ידי יצא שלא אתמול שלמד הלימוד על ולראות

 היום ללמוד וצריך ,כראוי היה ושלא חובה
 רתת ופרישות וטהרה בקדושה יותר בבחינה

זאת חוקת ' וזהו. ויום יום בכל וכן ,ורעדה וחיל
 לאמר לומר רצה ',לאמר' ה צוה אשרהתורה 

   .בה בעוסקו התורה אחרת בבחינה יום בכל
  

 ,)ד, יד איוב( 'אחד לא מטמא טהור יתן מי' וזהו
 ).יד יומא( ל"חז שאמרו מה(לעיל שם)  פירשנו דכבר
 האנשים, טהורים ומטמא טמאים מטהרת הפרה
 פניהם ונגד בעיניהם ויראים שלמים הם אשר

 חובתם ידי יוצאים שהם בנפשם ומדמים נבונים
 טמאים הם בודאי ,יתברך להשם בעבודתם

 ולא וחטאים בעונות מלוכלכים הם ועדיין לנפש
' ד העובד הצדיק אבל ,יתהלכו בחשכה יבינו

 להשם ועבודתו מעשיו שכל ,להיפך הוא באמת
 כלום עושה שאינו בנפשו הכל מדמה יתברך
 בעבודתו שמחסר חסרונות תמיד בעצמו ומוצא

 בכל ומתגבר הולך זה ידי ועל ,כתיקונו עשה ולא
 לו ואין ממעשיו לו נוח אינו ותמיד ,בעבודה יום

 מטמא וזהו ,ותכלית קץ אין עד והולך מנוחה
 היא הטהורים הצדיקים לומר רצה, טהורים
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 טמאים שהם בעצמם שמדמים פירוש ,מטמאת

 ההיפוך, טמאים ומטהר בחטאם וחלילה חס
 שהם תמיד שחושבים החוטאים ברשעים
 לא מטמא טהור יתן מי וזהו ,הטהורים הצדיקים

 פירוש, מטמא טהור יתן מי לומר רצה ,אחד
 דהיינו, עצמו מטמא שהוא מזה טהרה לו שיהיה

 לפעמים כי, באמת טהרה לו יהיה זה ידי שעל
 יתברך בעבודתו שמחסר שאומר אדם נמצא

 הצדיק אבל ,כך הוא ובאמת עצמו ומטמא שמו
 יותר ופרישות טהרה לו יבא זה ידי על האמיתי

'. עיי"ש המשך יום בכל ומתגבר מתאמץ שהוא
  דבריו הקדושים והנוראים.

  

 זאא"ויסד התקין חזר היתה הדרך שזו  ובאמת
, לברוח אור שבעת הימים הבעש"ט הק' זיע"א

ולהסתלק עד הקצה הכי אחרון ממידת הגאוה 
וגסות הרוח, ועאכ"ו מי שכבר למד והשיג מה, 

פול ח"ו למידת שצריך בכל כוחו לעמול שלא לי
  הגאות וגבהות הלב

  

הרה"ק בזה הדברים החריפים שאמר  וידועים
, כפי הכהן הגדול מאחיו בעל התולדות זיע"א

' ר(פ אהרה"ק הדגל מחנה אפרים זיע"שהביא 

 דרך על, זעירא' אויקרא  ירמוז עוד, וזלה"ק 'ויקרא)
 מישרים מגיד יוסף ביר בשם אומרים ששמעתי

 שאומרים מה על שאמר ה"זללה פולנאה ק"דק
 לערנין והחסידים יא לערנן שהלומדים העולם

 יותר ,שלומדים מה כל שהלומדים שהאמת ,ניט
 למדו שכבר בעיניהם ויחשב בעיניהם גדולים הם

 שלומדים מה כל והחסידים ,הצורך כל הרבה
 מגמתם כל וזהו, בעצמם קטנים יותר הם יותר

 ושפלים קטנים להיות עצמם את שלומדים
 ,לימוד לשון' א ,זעירא' א שרימז והוא ,בעצמם

  '.והבן ,עצמם להקטין זעירא
   

מי פתי ושוטה יסבור אחר שלמד  ובאמת
והשיג מה בתוה"ק, שיש בידו איזה דבר 

התורה הקדושה להתגאות ולהתרומם בו, והלוא 
 (איוב יא, ט)ואמר הכתוב , אין לה גבול וסוף כלל

, ואמרו חז"ל 'ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים'

'אורייתא מי איכא דידע לה, והכתיב  (שבועות ה.)
 דבריווכנודע לא ידע אנוש ערכה'.  (איוב כח, יג)

 שאמר, א"זיע מקאצק ק"הרה של הקדושים
 תמימה' ה תורת' )ח, יט תהלים( הכתוב בדברי

 דוד וכוונת, שלימה לשון שתמימה', נפש משיבת
 אלפים אלפי אף על, ק"שהתוה, לומר ה"ע המלך

 הדורות בכל חכמים ותלמדי וגאונים לומדים של
 והעריבו והשכימו, בה ונתנו ונשאו, בה שעסקו

 זאת כל אחר הנה, עליה נפשם ומסרו, עליה
 היא ועדיין, ותמימה שלימה היא ק"התוה

 השיג לא שעדיין, נתינתה כשעת בשלמותה
 ז"אא לשון היא ז"ומעי. ודרכה ערכה אנוש

 אור כי ט"הבעש מאמר' )חוקת' רפ( עינים במאור
 כי אדם שם לו הגיע שלא ,תמים הוא עדיין הגנוז

' ה תורת, תמימה' ה תורת ש"כמ, מזעיר מעט אם
' וכו' ה שם על שנקראת התורה בחינת פירוש

 לזו באו ולא רבים בה דרכו שלא תמימה
ומי פתי ושוטה יסבור שעלה  .ק"עכלה' המדריגה

בידו להשיג מה מן התוה"ק, שאפילו אינו בדרגת 
  כלב הלוקק טיפה אחת מן הים הגדול.

  
, סוף להם שאין כמיםהם  תורה דבריש כנודעו

 והגאון, רבות שנים לעיין אפשר ותג אות ובכל
 של הנאמן תלמידו, ל"זצ אורנשטיין רבי יעקב

 דיסקין ל"מהרי השרף התורה שר הגאון
 אמר, דירושלים דאתרא מרא, ל"זצ מבריסק
 הובא( לשונו וזה, רבו דברים מופלאים על בהספדו

 )קפד' עמ אורנשטיין יעקב רבי חידושי ספר שבסוף בכות באלון
 שעור הגיד בקודש לו ראשונים חדשים ששה'

 רצופים שעות ארבעה קדישא קרתא חכמי לפני
, ק"בש וגם ק"וערש ביום גם, הפסק מבלי יום בכל

 בליל היום שעור שהשלים כ"יוה ערב מלבד
 סוגיא השלים ולא, הערב תפלת אחר כ"יוה

 אלו חדשים ששה בכל ,ראיה דהיזק ראשונה
 ממקום והסבר תירוץ או קושיא ממנו נשמע לא

 נמצא כאן ,עצמה סוגיא באותה אם כי אחר
 רעהו אל איש הבטנו ,הקדמותיו כל היה וכאן

'. ליראיו' ה חלק אשר החכמה מגודל ותמהנו
 רבי הגאון בשם אמר ל"זצ איש החזון והגאון
, דיסקין ל"המהרי על שאמר, ל"זצ סלנט שמואל



−"íë−"íë−"íë−"íë                        ³îþëð³îþëð³îþëð³îþëð         í×ñô íîñô í×ñô íîñô í×ñô íîñô í×ñô íîñô××××ê¾³ −ê¾³ −ê¾³ −ê¾³ −    ¾³¾³¾³¾³"½"½"½"½ðððð                    ¾ðîš¾ðîš¾ðîš¾ðîš                    ìììì 
 הנה, אחד ביום דפים מאה לומד שהיה זה שענין

 אחד דף ללמוד אבל, לעשות יכול עצמו הוא גם
 כבחינה ממש זה בכוחו, והרי אין זה, ימים במאה

 מן טיפה המלקק ככלב אלא חסרתי ולא' שאמרו
  '. הים

  
זקני כ"ק שהמקום גורם, אתריה דמר,  ומלמד

, שנודע ונתפרסם ביותר מרן אדמו"ר זיע"א
במידת הענוה והשפלות שאחז צדיק דרכו בכל 
עוז, ובאמת אמרו שבענין זה של ענוה ושפלות, 
ורדיפה אחר הבזיון בכל כוחו, היה חד בדרא 
ממש, ובמקום קדוש זה שיסד כ"ק מרן אדמו"ר 
זיע"א, הוא המקום הראוי והמסוגל ביותר 

כל  להתעורר ולהתחזק במידה חשובה זו, שורש
המידות הטובות, וע"י ההתרחקות בכל כוחנו 
ממידת גסות הרוח, נזכה להביא להשראת 

על  (סוטה ה.)השכינה בבתינו, שהלוא אמרו חז"ל 
בעל גאוה, 'אין אני והוא יכולין לדור'. ועי"ז 
נמשיך עלינו השראת השכינה בבית הגדול 

  אכי"ר. ,והקדוש, שיבנה במהרה בימינו
  

  בר מאמ
  

, משך שנים רבות מרן אדמו"ר זיע"אכ"ק  זקני
היה רגיל לכתת רגליו בכל שבת ושבת, בימות 
הגשמים ובימות החמה, מביתו בשכונת בית וגן, 
להסתופף בצל הקודש אצל הרה"ק הבית ישראל 
זיע"א, ואחריו אצל אחיו הרה"ק הלב שמחה 
זיע"א, והנה מהלך זה מביתו עד ביהמ"ד דגור, 

נוני בהליכה הוא מהלך של שעה לאדם בי
מתונה, ואילו הוא, שהיה בא בימים, זקן שבא 

וזכורני לגבורות, היה מהלך כב' שעות ומחצה, 
 הרה"ק הבית ישראל זיע"אשאמר לי פעם 

בהתפעלות והתפעמות, שחישב ומצא שרק 
ההליכה מבית כ"ק מרן אדמו"ר זיע"א, ועד 
הכניסה לשכונת בית וגן, הוא כבר מהלך של 

כ"ק מרן ושנים רבות שהיה רבע שעה שלימה, 
מסובל ביסוריים קשים מחולאים אדמו"ר זיע"א 

, ולמרות רעים שהתייסר ברגליו הקדושות
הפצרות זקנתי מחברתו הטהורה ע"ה, ושאר בני 

המשפחה, שלא יכתת רגליו בהליכה קשה 
ומייגעת זו, נתעקש בקדשו והמשיך בהנהגה 

ם מופלאה זו עד כדי מסירות נפש, ומסופקני א
משך כל אותם השנים הרבות שנסתופף בחצר 
הקודש בגור, אם היה אחד מאלפי החסידים, 
שהוצרך לעבור עמל ויגיעה קושי וייסורים כאלו, 

  כדי לבוא להסתופף בצל הקודש.
  

פעמים רבות שאחר ההליכה הארוכה  והנה
והמייגעת הזו, היה מגיע לביהמ"ד בגור אחר 

ה פעמים עריכת השולחן הטהור, וזכורני שכמ
שאלתיו על כך, והפצרתי בו שלא יטריח עצמו 
כל כך, אם ממילא אינו זוכה לראות את הרבי או 
לכלה"פ לשמוע את דברי קדשו, ולא נענה 
להסכים לדברי, ופעם כשהפצרתי בו וחקרתי 
לידע על מה ולמה הוא טורח בקושי גדול כזה, 
והלוא אפילו אינו זוכה לחזות בפני הקודש, סיבר 

ני, ע"פ מאמר רש"י הק' בפרשתן, בדברי את אז
 מחוץ לו ונטה האהל את יקח ומשה' )(לג, זהכתוב 
 והיה מועד אהל לו וקרא המחנה מן הרחק למחנה

 מחוץ אשר מועד אהל אל יצא ה' מבקש כל
 למבקש מכאן - ' ה מבקש כל'. וז"ל 'והיה למחנה

  כינה'.הש פני כמקבל זקן פני
  

שלכאורה לאו כ"ק מרן אדמו"ר זיע"א,  תמה
 למקבל מכאןרישא סיפא, והיה לו לרש"י לומר '

 למבקש מכאןכינה'. או הש פני כמקבל זקן פני
כינה'. ולמה פתח הש פני כמבקש זקן פני
כינה'. הש פני מקבלוסיים ב' ',זקן פני מבקשב'

ועוד הוספתי לתמוה, שבאמת במקור דברי רש"י 
בירושלמי ובמדרש, לא אמרו כן, אלא לשון 

 פני המקבל שכל מיכן' )פ"ה ה"א (עירוביןושלמי היר
'. ולשון חז"ל במדרש שכינה פני מקבל כאילו רבו

 כמקביל זקן פני מקביל שהוא מי כל'(בר"ר סג, ו) 
  '. ולמה זה שינה רש"י מלשון המדרש.שכינה פני

  
ביאר כ"ק מרן אדמו"ר זיע"א, ביקש רש"י  אלא

הק' להשמיענו, שהמבקש פני זקן, אע"פ שלא 
זכה להקביל פניו, מכל מקום הוא זוכה להקביל 
פני השכינה, שמתוך הרצון וההשתוקקות 
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קן, מעלה עליו הכתוב כאילו להקביל פני ז

פני השכינה, וסיבר  להקבלתזוכה  והוא עשאה,
ץ ומשתוקק בכל מאודו את אזני, שאף שהוא חפ

לחזות בפני הקודש, ולהשתתף בשולחן הטהור 
ל ברוחו אם פאשר לפני ה', מכל מקום אינו נו

אחר כל המאמץ והטורח, הוא נתאחר והגיע אחר 
עריכת השולחן, לפי שמתוך שביקש פני זקן, אזי 

  הוא יזכה להקבלת פני השכינה, ודפח"ח.
  

מז רעיון נרטעם הענין יש לומר, ש ובעומק
 מבקש כל והיה'בלשון הכתוב דפרשתן, כמש"כ 

'. נרמז למחנה מחוץ אשר מועד אהל אל יצא ה'
בזה שצריך האדם לצאת ממקומו, לבוא לקבל 
פני זקן, וכל שלא יצא ממקומו, מכבודו ומעמדו, 
אינו יכול לזכות לקנין תורה כלל, ולזה המבקש 
פני זקן, היינו שיוצא ומסתלק לגמרי מכל עצמיות 
ויישות, ואינו מבקש אלא להדבק בתלמידי 
חכמים, אזי משום אותו רצון עצמו, שהוא מבקש 
פני זקן, משום זה לבד הוא כבר זוכה להקבלת 

  פני השכינה.
  

בדורות עברו, היו מקיימים בפועל ממש  והנה
'הוי גולה למקום תורה'.  (אבות ד, יד)הא דתנן 

בבחינת גלות ממש, ביציאה מארצם וממולדתם 
ומבית אביהם, ומיטלטלים בדרכים קשות 
ומייגעות, לבוא ללמוד במקום תורה, וגם במקום 
התורה היו בבחינת גלות, בעוני ומחסור, 
באכילת ימים ברעב ומצוקה נוראה, והנה בדורנו 
אנו, אפילו אותם אשר גולים מבית הוריהם 
בחו"ל, ובאים ללמוד תורה בישיבות הקדושות 

זה בחינת גלות כלל, וב"ה כאן בארה"ק, שוב אין 
מספיקים כל צרכיהם באש"ל מלא כפול ומכופל, 
ובחינת הוי גולה למקום תורה, צריכה להתקיים 
בבחינת הגלות שיגלה האדם מעצמו, מכבודו 
ומעמדו, וישליך עצמו מנגד ללמוד תורה 
בהתמדה ושקידה, לשבר את יצרו הרע ומידותיו 

ות, הנחותות ולעסוק בתוה"ק בחיות והתלהב
  בקדושה וטהרה בשמחה גדולה ועצומה.

  

 יד), (יטבפרשת פרה,  מאמר הכתובבחינת  וזה
'. ודרשו חז"ל באהל ימות כי אדם התורה זאת'

 תורה דברי אין לקיש ריש אמר' ):סג (ברכות
 שנאמר עליה עצמו שממית במי אלא מתקיימין

'. ובאמת שהוא באהל ימות כי אדם התורה זאת
 ה), יח (ויקרא בהם וחי' (סנהדרין עד.)תמוה, הלוא קיי"ל 

ולא שימות בהם'. ומהו שאמר ריש לקיש שצריך 
להמית עצמו על דברי תורה. אך ביאור פשט 
הדבר, שלא נאמר שייהרג על דברי תורה, אלא 

את עצמותו, את , היינו שימית עצמושימית 
רצונותיו ותאוותיו, ויבטל את כל רצונותיו 

התוה"ק, ואז תוכל התורה ורעינותיו בפני 
  להתקיים בו.

  

יש להתחזק בענין הזה בדור העני והיתום  וכמה
שלנו, שכולנו עסוקים בכל עת ובכל זמן, ברדיפה 
אחר הנאות העולם הזה, אחר חיים נוחים וקלים, 
וכל הזמן מחזרים אחר הטבת תנאינו הגשמיים, 
לשפר את מעמדנו ומצבנו וכבודנו, ותחת 

בור התורה, הננו מחיים הממית עצמותו ע
ומגדילים ומפנקים את עצמותנו, את יישותנו 
וכבודנו, עד בחינת מפנק עבדו מנוער, וכל זמן 
שלא נזכה לבוא לבחינת 'הוי גולה למקום תורה', 
לבטל ולבטש עצמותנו ולצאת מתוך עצמינו, 
שלא לחשב ולחזר כל העת אחר הנאותינו ואחר 

  "ק בנו רח"ל.ים התוהינוחיותנו, לא נזכה שתתק
  

 מנחות תני אבימי רבי' ).ז מנחות(בגמרא  ואיתא
 והאמר ,תני חסדא רב בי ואבימי ,חסדא רב בי
 דהא עלה מאבימי בלעי טאבי קולפי חסדא רב

 איתעקרא מסכתא אבימי תא וכו',שמעת
 לאדכורי חסדא דרב קמיה ואתא ליה איתעקר

 הכי סבר ,לגביה וליתי ליה ולישלח ,גמריה
'. היינו שבאמת היה רבי טפי מילתא מסתייעא

אבימי רבו של רב חסדא, עד כדי שהכה את רב 
חסדא בעת שלימדו סוגיא אחת, ומכל מקום 
מאחר ורח"ל נתעקר תלמודו של רבי אבימי, 

  מפי רב חסדא, ולא שלח  מנחות   ללמוד   ביקש 
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לבוא אצלו ללמדו, אלא  לתלמידו רב חסדא

הטריח עצמו לבוא וללמוד מפי תלמידו כתלמיד 
היושב לפני רבו, 'סבר הכי מסתייעא מילתא 
טפי'. וביאור עומק הענין כנ"ל, שבכדי לזכות 

היה כל לקנין תורה, נצרך לצאת לגמרי מעצמו, 'ו
שנצרך יציאה  מבקש ה' יצא אל אהל מועד',

  .מוגמורה והסתלקות מוחלטת מצרכי עצ

  
זה הטעם שלמד דווקא מסכת מנחות מפי  ואולי

רב חסדא, שהלוא קרבן מנחה מורה על שפלות 
 כי ונפש' א), ב (ויקראוענוה שלימה, כמאמר הכתוב 

 תקריב כי ונפש. ופירש"י ''לה מנחה קרבן תקריב
 אלא נדבה קרבנות בכל נפש נאמר לא - 

 אמר, עני, מנחה להתנדב דרכו מי, במנחה
   הקריב כאלו עליו  אני  מעלה  הוא  ברוך  הקדוש

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

'. ועל כן השפיל עצמו עד בחינת עני, ויצא נפשו
לגמרי מכל מעמדו ומצבו, כדי לזכות לקנות קנין 

  תורה.
  

הזמן גרמא, שהקריאה מעורר הזמן,  נמצא
שמקבלים סיוע משמים לצאת מכל מגבלות הגוף 
החומרי הגס, ולהתעלות לבחינת מבקש פני זקן 

ה, והמקום גורם, אתרא דמר כמקבל פני שכינ
זיע"א, שהראה בעצמו  זקני כ"ק מרן אדמו"ר

נפש, לצאת מעצמותו, לבטל  מסירות של זו מידה
עצמו מכל וכל כאסקופא הנדרסת בביטול גמור 
לתלמידי חכמים וצדיקי הדור, להתחזק בענינים 
הללו, לשבר מידות ורצונות הלב החומרי, ולשוב 

י זקן יקבל פני להתקרב אליו, וכל המבקש פנ
 ,שכינה, ותחזינה עיננו בשובו לציון ברחמים

  אכי"ר.
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