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אצו לוםש     הבתא

 צו

 הקדמה
 החסידות ספרי כל וכדרך בקודש כדרכו משולב שלום האהבת רבינו של זה

  .למעשה הלכה העבודה בדרכי שנוגעים כפי הקבלה מתורת נוראים בסודות

 שמהותה היסוד מידת דרך שהיא השפעה כל כי התורה בפנימיות הוא מוסד יסוד

 בחינת שהיא המלכות במידת היא קבלה וכל, ההתלהבות אש מתוך ההשפעה כח היא

 מידת ידי על היא שבעולם השפעה כל כי נמצא כן ואם. בעלה עטרת חיל אשת, מקבל

, לעליון אדמה מלשון הוא אדם שהרי, לקונו דומה להיות היא האדם שבריאת ומכיון, היסוד

 כלולים כולם אשר המצוות את לקיים הוא צריך ממילא, עליו שכינתו להשרות כלומר

  .העליונים בעולמות הם כן אשר באופן, הספירות בעשרת 

 בחיות העבודה הוא, חי ל-א הקדוש השם ידי על בעולמות מתגלית אשר היסוד

 הכנסת מצות של ענינה כי מתבאר זה ובמאמר, עת בכל ובהתחדשות, והתלהבות

 מתוך הבאה השפעה ידי על מקבל בחינת שהוא לאורח להשפיע, זה ביסוד היא אורחים

  .והתחדשות חיות שמחה 

, בנעימה הכלולה הכלה, העליון האורח פני קבלת היא אשר שבת קבלת מצות היא

 ואשר, בעולם שמים מלכות כבוד גילוי היא ועצמותה מהותה אשר, המלכה שבת

 חיות מתוך עבודה, מחופתו יוצא חתן בחינת שהוא היסוד מידת ידי על נשלמת היא

  .מלומדה אנשים כמצות ולא מחדש שבת בכל, והתחדשות 

   מאמר

   הנה

   ומידת

   והיא



שלום     אהבת צו  ב

 'רק אפ
 לקיים מצות הכנסת אורחים בהתלהבות

 המדרש לבאר בהקדם ל"י .תכבה לא המזבח לע תוקד תמיד

 שמעולם י"אעפ ,)ב ,צג תהלים( מאז כסאך נכון ל"וז )א כג ר"שמו(

 כ"וא ,לאורח השבת מדמה )כב בראשית א"(ח ק"בזוה דהנה 'פי, אתה

זאת האופנים, וכשם שהאדם צריך לקיים  בכל דומה שיהא צריך

 וזהו ,והתלהבות בחיות חסד נתבחי שהוא אורחים תהכנס המצוה

 על שחס 'פי ',ד ס"ח אותיות הוא ד"חס כי חסד בתיבת נרמז

 ורומז ם"חיי גימ'ב הוא ס"וח ,עמהם חסד וגומל הדלים מדריגת

 שצריך והיינו ,דל נתיחב שהם בהאורחים חיות להמשיך שצריך

 ,והתלהבות באש חסד נתבחי שהיא אורחים הכנסת מצות לעשות

 כי ם"שמי בתיבת נרמז כ"ג וזהו ,בהאורחים חיות ממשיך הוא ואזי

 אש םבמי להמשיך שצריך והיינו ,כנודע םומי אש הוא שמים

 ,אורחים הכנסת נתבחי לחסד הרומז מים נתבבחי חיות נתבחי

 ל"ז אמרם ד"ע ,התחדשות נתבחי אצלו להיות צריך פעם ובכל

 אורחים והיינו ,כחדשים בעיניך יהיו ויום יום בכל )ו ו ואתחנן ז"פס(

 ז"ועי ,כחדשים פעם בכל אצלו להיות צריכין תבתמידי לאדם שיש

 כטבע והתלהבות ואש בחיות פעם בכל המצוה זאת לקיים יוכל

 הכנסת מצות מקיים אם אבל ,חדש לדבר לבו שיתלהב האדם

  .כלום אינה אזי והתלהבות חיות בלא אורחים 

כ‚ (שמו"ר המדרש לבאר בהקדם ל"י ִתְכֶּבה. �א ַהִּמְזֵּבַח  ַעל ּתּוַקד ָּתִמיד

 תיישב ל‡ ,ָאָּתה ֵמעֹוָלם ש י"אעפ ,ב) צ‚, (ת‰לים ,ֵמָאז ִּכְסֲא# ָנכֹון ל"וז ‡)

 ק"בזוה דהנה פי' מ‡ז. ‡מר לכך שיר‰, ביך ש‡מרו ע„ בעולמך ו„עת ול‡ כס‡ך
 .האופנים בכל דומה שיהא צריך כ"וא לאורח, השבת מדמה כב) בר‡שית ‡"(ח

 חסד בחינת שהוא שהאדם צריך לקיים מצות הכנסת אורחים
כלל ‰ו‡ בתורת ‰קבל‰ כי כל ‰שפע‰ ש‰י‡ ‰קר‡ת  והתלהבות בחיות

חס„ ב‡‰ רק על י„י ‰מי„‰ ש‰י‡ מי„ת ‰‰שפע‰ ‰קר‡ת מי„ת ‰יסו„, ועי‰ של 

 ס"ח אותיות הוא ד"חס כי חסד בתיבת נרמז וזהו מי„‰ זו ‰י‡ חיות ו‰תל‰בות

  אש

   ֵאׁש

  וכשם 



גצו לוםש     הבתא

‰יסו„ ‰ו‡  עיו של מי„ת עמהם חסד וגומל הדלים מדריגת על שחס פי' ד',

, ‡ל‡ מתוך רצון חזק ל‰שפיע וז‰ ב‡ ש‰תי‰ ‡י‰ ב‡‰ כמצו‰ ועוש‰ בעלמ‡

 בגימ' הוא ס"וח ,מתוך שחס על ‰„לים, ועין ז‰ קר‡ ‰שפעת ‰יסו„ למלכות
‰שפע‰  דל בחינת שהם בהאורחים חיות להמשיך שצריך ורומז ם"חיי

משום  ת ל‰מקבל,‡מיתית ‰י‡ כ‡שר ותן ‰משפיע ‡ת כל מ‰ות חיותו ‰פימי

ו‰שפע‰ כז‡ת קר‡ יסו„ ש‰י‡  שעצמותו ‰פכת ל‰יות רצון ל‰שפיע ולתת,

 .‰שפע‰ פימית בחיות ו‰תל‰בות 

 באש חסד בחינת שהיא אורחים הכנסת זאת המצוה לעשות שצריך
מכיס ‡ת כ‡שר  בהאורחים חיות ממשיך הוא ואזי והתלהבות,

מ‡ור פים ‡מיתי ול‡ חיצוי, „‰ייו כשיש לו ‰תל‰בות ש‰י‡ ב ‰‡ורחים לביתו

‰שתוקקות ל‰שפיע ומשפיע ב‡ש ו‰תל‰בות פימית, ‡זי ‰‰כסת ‡ורחים ‰י‡ 

‰כס‰ פימית, ‡י ‰תית מ‡כל ומשק‰ בלב„ ש‰י‡ צ„ק‰ בלב„, ‡ל‡ ‰תי‰ ‰י‡ 

"כל ‡שר יחסר לו", „‰ייו שמ‰ ש‰‡ורח ש‰ו‡ בעיר ‡חרת רחוק מביתו מר‚יש 

ר בחית "מלכות" ש‰י‡ ביתו של ‡„ם, ו‰י‡ בחית ו‚ילוי כוחותיו עצמו חס

‰פימיים ב‰ע„ר ישוב ‰„עת, מקבל ז‡ת בביתו של ‰מכיס שותן לו בבחית יסו„ 

כסת ‡ורחים ע„ שמר‚יש כ‡ילו ‰ו‡ ביתו ממש, וזו ‰י‡ ‰ב‰שתוקקות ‡מיתית וב

שביתו של  ‰שפע‰ פימית שלימ‰ ש‰י‡ ‰תכללות ‰משפיע ו‰מקבל יח„יו ע„

 ‰משפיע עש‰ כביתו של ‰מקבל.  

 תשל מי„ עי‰ כנודע ומים אש הוא שמים כי ם"שמי בתיבת נרמז כ"ג

„ת ‰יסו„ ‰י‡ ‰שפע‰ מי„‰ייו ש‰יסו„ ‰י‡ ‰תכללות חס„ים ו‚בורות, 

‰ב‡ מתוך ‰שתוקקות שמתוכ‰  ,‡ופן ‰‰שפע‰ ב‡ ב‰ת‚ברותשעי‰ חס„, ‡ך 

 שצריך והיינו תבערת ‡ש של‰בת יוק„ת, ובחי‰ זו מיח„ת ‡ש ומים יח„יו,
כמו  חיות בחינת אש ל‡ורח שמשפיע‰מכו‰ מים „‰ייו בחס„  במים להמשיך

 מים בבחינת בכל ר‚ע ור‚ע, חיות ח„ש‰‰‡ש ‰בוערת ומתל‰בת ומתל‰טת ב
 .אורחים הכנסת בחינת לחסד הרומז 

כ‡ש ‰מתח„שת בכל עת  התחדשות בחינת אצלו להיות צריך פעם

 בעיניך יהיו ויום יום בכל ו) ,ו ו‡תחן ז"(פס ל"ז אמרם ד"עב‰ת‚ברות, 
 בכל אצלו להיות צריכין בתמידיות לאדם שיש האורחים והיינו כחדשים,

‡פילו כשב‡ים ‡ותם בי ‡„ם עצמם בקביעות ‡ליו, י‰יו חשובים  כחדשים פעם

 זאת לקיים יוכל ז"ועיבעייו כ‡ילו ‰ם ‡ורחים ח„שים ול‡ ‰יו בביתו מעולם, 

 והיינו

  וזהו

 ובכל



שלום     אהבת צו  ד

 לדבר לבו שיתלהב האדם כטבע והתלהבות ואש בחיות פעם בכל המצוה
 אינה אזי ,והתלהבות חיות בלא אורחים הכנסת מצות מקיים אם אבל חדש,
ע„ ש‰י‡ כקבלת פי  מצוות צ„ק‰ מעלת‰ עלש‰רי כל מ‰ות‰ של מצו‰ זו ו כלום

 בשל ‰יות‰ תי‰ פימית ‰ב‡‰ מתוך ‰תל‰בות. שכי‰, ‰י‡ 

 רק ב'פ
 לקבל השבת בהתלהבות הבאה מתוך ההכנה

 לקבל שצריך והיינו ,זה באופן השבת מתנת להיות צריכה כן

 וההתלהבות האש זה לוקחין ומנין והתלהבות באש השבת

 כי ,לשבתא בשבתא מחד עצמו את כשמכין הוא קודש השבת של

 השבת ימי 'ז על והולך סובב 'וכו בכח אנא שהוא ב"מ דשם נודע

 המשכת הוא קודש ובשבת ז"אבגית השם המשכת הואא'  וביום

 מכין םא כ"וע ,ש"א הוא הללו שמות 'ב של ת"והר ת"שקוצי השם

 זוכה קודש שבת כשבאה כ"אח ,לשבתא בשבתא מחד עצמו את

 וגם ,קודש השבת של שלהבת אש בו ובוער והתלהבות באש לקבלה

 ההכנה י"שע ,ל"כנ כ"ג ורומז לשבת רומז 'וש 'א ליום רומזא'  ש"א

 כ"ג וצריך ,והתלהבות באש השבת לקבל כ"אח זוכין לשבתא'  מיום

 תענוג כי ואזלא מעמיא לה דשבק כיוון ו"ח יהיה שלא להזהר

 נתבבחי פעם בכל השבת מתנת לקבל צריך רק ,תענוג אינו תמידי

 חדשה מתנה פעם בכל השבת מתנת אצלו ושתהיה ,התחדשות

 באש קודש השבת לקבל שזוכה ומי ,אורחים הכנסת במצות ל"וכנ

 כות,המל קומת בנין בונה הוא אזי התחדשות נתבבחי והתלהבות

 יחדיו אצלו ויצדקו חד,בא שלם כסא ונעשה ,המלכות כסא ומכונן

 וכמבואר ב"ב לעתיד כמו דודים ואהבת רעים אהבת האהבות שני

  .באריכות א"במ אצלינו 

 שביארנו האופנים לשני והתלהבות לאש רומז ז"א תיבת

 כסאך נכון וזהו ,שבת הוא 'וזא'  ליום רומזא'  ז"א כי ,לעיל

 כ"ואעפ תמידי תענוג שהוא י"אעפ 'פי ,תהא שמעולם י"אעפ מאז

 לו שיש התחדשות נתבבחי והתלהבות וחיות באש הדבר עושה

  כמו

  והנה



הצו לוםש     הבתא

 שלם הכסא ונעשה המלכות כסא מכונן ז"עי ,ז"א בתיבת הנרמז

 ,תוקד תמיד אש וזהו .זו נהבבחי להיות צריכין המצות כל וכן ,ל"וד

 באש להיות צריכה כ"אעפ תמידית אהבה שהיא י"אעפ רושפי

 האדם צריך התפלה בשעת ובפרט ,התחדשות נתבבחי והתלהבות

 וצריך, התפלה של וההתלהבות האש ממנו תופסק שלא לראות

 זה בפסוק פנחס 'פ אצלינו וכמבואר, מחדש לעוררה פעם בכל

 רומז תכבה לא המזבח על וזהו ,ש"יע 'לה תקריבו אשר האשה

 .ל"וד תיקנום תמידין כנגד תפלות )כו ברכות( ל"ז אמרם ד"ע ,לתפלה

ש‰רי ‰שבת קרוי‰ ‡ורח,  זה באופן השבת מתנת להיות צריכה כן

כ„י שת‰י‰ קבלת  והתלהבות באש לקבל השבת שצריך והיינווכ„לעיל, 

‰שבת וזוכ‰ לקבלת ‡ור‰ ‡ור ‰שבת קבל‰ פימית שעל י„י מת‡ח„ ‰י‰ו„י עם 

 הוא קודש השבת של וההתלהבות האש זה לוקחין ומניןכקבלת חתן פי כל‰, 
כלל ‰ו‡ בפימיות ‰תור‰ כי ‰בחי‰  לשבתא בשבתא מחד עצמו את כשמכין

על י„י ‰שתוקקות ‰קו„מת ל‡ור,  ‰קר‡ת ‚בורות, ו‰י‡ ‡ש ‰מוזכרת לעיל, ב‡‰

ו‰‰שתוקקות מ‚ביר‰ ‡ת של‰בת ‰‡ש יותר ויותר, ו‰שתוקקות זו ב‡‰ „ווק‡ מתוך 

 כי ‰חושך כ‡ש ‰מתל‰טת ומתח„שת „ווק‡ בריבוי עצים, וב‡פס עצים תכב‰ ‡ש,
על ו‡ שם ‰‚בור‰ ‡שר ‰ו‡ בחית ‡ש, שו‰ וכו' בכח אנא שהוא ב"מ דשם דענו

 ימי ז' על והולך סובבי„י שם ז‰ עליית כל ‰עולמות כשל‰בת ‰עול‰ מ‡לי‰, 
 על י„י ‰‰שתוקקות שביום ז‰ ז"אבגית השם המשכת הוא 'א וביום ,השבת

 ,ת"שקוצי השם המשכת הוא קודש ובשבת, וכן בכל ‰ימים, ל‰„בק ב‰שי"ת
כי ‰‡' שבתיבת ‡ש ש‰י‡ ‰‡ות ‰ר‡שו‰  ש"א הוא הללו שמות ב' של ת"והר

במיל‰ זו מור‰ על שורש ‰‡ש ו‰י‡ ‰‰שתוקקות, ו‰ש' מור‰ על ‰ת‚לות ‰‡ש 

‡שר ‡ליו כל ‰תשוקות, ו‰י‡ בחית‰ של ‰תל‰בות  ‰‡לוקי בפועל בב‡ ‰תעו‚

 ‰שבת. 

 קודש שבת כשבאה כ"אח לשבתא, בשבתא מחד עצמו את מכין אם
 השבת של שלהבת אש בו ובוער ,והתלהבות באש לקבלה זוכה

כי „רך ‰‰תל‰בות ‰י‡ שמת‚ברת על י„י תשוק‰ ו‰שתוקקות, ולכן ‡ם  קודש,

‰‰שתוקקות ‰י‡ מיום ‡' ‡זי ‚ם ‰‰שתוקקות שלימ‰ ‰י‡ בכל כוחות ‰פש, וכל 

יום מימי ‰שבוע מכוון כ‚„ מי„‰ ‡חרת, ו‰יסו„ ש‰ו‡ ‰‰תל‰בות של‡חר 

ברים ‰‰שתוקקות ב‰ על י„י ש‰ו‡ מ‡סף ‡ת כל ‰מי„ות יח„יו לבעור כל ‰‡י

   כמו

 כ"וע



שלום     אהבת צו  ו

ל‰שי"ת, ובפרט יום ‡' ש‰ו‡ כ‚„ מי„ת חס„ ש‰י‡ ‡‰ב‰ וממ‰ עיקר בין מי„ת 

 .‡‰יסו„ 

 ההכנה י"שע ל,"כנ כ"ג ורומז לשבת רומז וש' א' ליום רומזא'  ש"א
 כ"ג וצריך והתלהבות, באש השבת לקבל כ"אח זוכין לשבתא'  מיום

 אינו תמידי תענוג כי ואזלא מעמיא לה דשבק כיוון ו"ח יהיה שלא להזהר
„כ‡מור  התחדשות בבחינת פעם בכל השבת לקבל מתנת צריך רק תענוג,

לעיל קבלת ‰שבת ‰י‡ בחית מי„ת ‰יסו„ ש‰י‡ ‰תל‰בות ו‰תח„שות כל‰בת 

 פעם בכל השבת מתנת אצלו ושתהיה בוער‰ ‰מתח„שת בכל עת בשל‰בת,
‡ „ווק‡ כי שלימות ‰‰תל‰בות ‰י אורחים הכנסת במצות ל"וכנ חדשה מתנה

   ש„ומ‰ לפיו של‡ ‰י‰ לו ‡ורח ושבת זו מעולם. , „‰ייועל י„י ‰תח„שות  

‡שר בז‰ ‚ורם יחו„ יסו„  והתלהבות באש קודש השבת לקבל שזוכה

ומלכות ‡שר ‰ו‡ כ‡מור לעיל על י„י ‰שפע‰ לבחית מלכות ש‰ו‡ ‰מקבל 

 המלכות קומת בנין בונה הוא אזי התחדשות בבחינתובחית שבת ש‰י‡ כל‰ 

 ויצדקו חד,בא שלם כסא ונעשה המלכות, כסא ומכונן ש‰י‡ ‰שכי‰ ‰ק„וש‰,

 הוספות והערות

ימי ‰מעש‰ על ר‡‰ עו„ ‡‰בת שלום פ' פחס „"‰ פחס: ו‰עיקר ‰ו‡ על י„י ‰כ‰ מששת   .‡

 מח„ בשבת‡ לשבת‡.  (ביצ‰ טז.)ל "שבת קו„ש, על „רך ‡מרם ז

 ו‰י‰ בית יעקב ‡ש ובית יוסף ל‰ב‰ ובית עשו לקש, פירוש כי ו„ע (עוב„י‰ ‡, יח)וז‰ו 

צ כו' "ב חלק לז' חלקים, ז' שמות ‚„ ז' ימי ‰שבוע, וביום ‡' שולט ‰שם ‡ב‚ית"ש‰שם מ

ש, "ת, ו‰ר‡שי תיבות של ‰ב' שמות ‰ללו ‰ו‡ ‡"שקוציע„ שבת קו„ש ש‡ז שולט ‰שם 

ש ‰ו‡ ר‡שי תיבות ‡'מת ש'לום בחית יעקב ויוסף, כי יסו„ מ„ת יוסף קר‡ שלום כו„ע "ו‡

, ורמז שעל י„י ‰‰כ‰ מח„ בשבת‡ לשבת‡ ‡זי כשב‡ שבת קו„ש (זו‰"ק ח"‚ קטו:, רע‚:)

ת יעקב ויוסף, בחית יחו„ ‡מת ושלום, בחיעש‰ בחי ת „עת תפ‡רתת קו ‰ממוצע בחי

ו‡זי עש‰ יחו„ ‚„ול ו‰סטר‡ ‡חר‡ בחית  ,יסו„, כי יסו„ יש לו ס‚ול‰ לעלות ע„ ‰„עת

 עשו תבטל ועש‰ בחית קש. 

ל מח„ בשבת‡ לשבת‡, ‰ייו מבחית ‡' ל‡ות ש', ו‰ייו ליח„ ‡'מת "וז‰ו כווות ‡מרם ז

ו, ועל "‰ברית, ושל‡ ל‰יות משקר בברית ח וש'לום, בחית יעקב ויוסף, ש‰ו‡ בחית תיקון

ל "ל כ"ל מכ"בכרך ל ‰מור‰ ברכ‰, על „"י„י ז‰ י‰‡ יחו„ ‚„ול ושפע שפע וברכ‰ בחית כ

. וז‰ו שכתב בשבח ‡רץ ישר‡ל (עי' בב‡ בתר‡ יז.)שתברכו ‰‡בות ‡בר‰ם יצחק ויעקב 

 ל ב‰. "חית כל ב‰, פירוש ש‡ין ב‰ שום חסרון, מחמת שב"ל‡ תחסר כ („ברים ח, ט)

   וגם

   ומי
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זצו לוםש     הבתא

שי‰י‰  ב"ב לעתיד כמו דודים ואהבת רעים אהבת האהבות שני יחדיו אצלו

 באריכות. חראקום במ אצלינו וכמבואריחו„ תמי„י כתרין ריעין „ל‡ מתפרשין   

 כי לעיל, שביארנו האופנים לשני והתלהבות לאש רומז ז"א תיבת
ש‰‰תל‰בות ‰י‡ „וק‡ על י„י שתחילת  שבת הוא 'וז 'א ליום רומז 'א ז"א

‰י‡ מת‚ברת מיום ליום ו‡ז  ש‰ו‡ כ‚„ ‰חס„ ‰‰שתוקקות מתחיל‰ ביום ‡' בשבת

 ,ָאָּתה ֵמעֹוָלםש י"אעפ ֵמָאז ִּכְסֲא# ָנכֹון וזהו ר"ת תיבת ‡ש,מז‰  עש‰ע„ שב"ק ו
 והתלהבות וחיות באש הדבר עושה כ"ואעפ תמידי תענוג שהוא י"אעפ פי'

 המלכות כסא מכונן ז"עי ז,"א בתיבת הנרמז לו שיש התחדשות בבחינת
מלכותו של ‰קב"‰ עש‰ „ווק‡ על י„י שבי  „‚ילוי ל"וד שלם הכסא ונעשה

ישר‡ל עשים מרכב‰ למי„ת ‰יסו„ ורוצים לכו‰ ולבות ‡ת בין ירושלים על י„י 

  .‚ילוי מלכות ‰' ב‰תל‰בות ו‰תח„שות 

 י"אעפ פירוש ,ּתּוַקד ָּתִמיד ֵאׁש וזהו זו. בבחינה להיות צריכין המצות כל
 בבחינת והתלהבות באש להיות צריכה כ"אעפ תמידית אהבה שהיא
 ם"‰רמב „כתב, ל"ו: )‚ ‡ות - שר‰ חיי רשת(פוכמ"ש בתול„ות יעקב יוסף  התחדשות

' ‡ מצו‰ קיום ‰תל‰בות י"ע ו‰עין'. וכו כולן קיים כ‡לו כ‰לכת‰' ‡ מצו‰ ‰מקיים

, )'‡ במצו‰ ס‚י ‡ז ‚י„יו ‰"ושס ‡יברים( ח"רמ כלב בו שכלל ‰‚וי‰ ר‡ש כמו, חי ב‡בר

 כ"‡. ו‰תל‰בות זריזות בלי מת ‡בר „‰ייו' ‡ ב‡בר' ‡ מצו‰ ‰מקיים כן ש‡ין מ‰

 .ש"יע ל"וק פלי‚י ול‡ ח„‡ ‡מר ומר ח„‡ מ„‡מר 

 האש ממנו תופסק שלא לראות האדם צריך התפלה בשעת
כ„‡ית‡  מחדש לעוררה פעם בכל התפלה, וצריך של וההתלהבות

 ‰‚שמיי בזוו‚ כמו )ט"י ‡יוב( ‡לו‰ ‡חז‰ מבשרי כי מורי בשםממרן ‰בעש"ט ‰ק': 

 ‰„יבור ‰ו‡ ‰רוחיי בזוו‚ כך, ובשמח‰ בחשק חי ב‡בר ‰משמש ‡ם כי מולי„ ‡יו

 ‰עוסק ז‰ כן ‡ם', וכו מולי„ ‰ו‡ ‡ז ותעו‚ בשמח‰ חי ב‡בר כש‰ו‡, ובתפל‰ בתור„

 שום בלי יתברך ל‰שם רוח חת לעשות שמים לשם יתברך ‰שם ובעבו„ת בתור‰

, יתברך ‰שם ובעבו„ת בתור‰ ותעו‚ ועריבות מתיקות לטעום זוכ‰ ‡ז, שכר תשלום

 ‰עוסק כן ש‡ין מ‰, ושמח‰ בתעו‚ כש‰ו‡ בזוו‚ כמו, ברוחיי מולי„ ‰ו‡ ז‰ י„י ועל

 יוסף פורת בן(, מולי„ ‡יו ותעו‚ חת לו ו‡ין, שמים לשם של‡' ‰ ובעבו„ת בתור‰

 תקריבו אשר האשה זה בפסוק פנחס פ' אצלינו וכמבואר .)„"ע ט"„י ח פ"לר

   והנה

   וכן

 ובפרט



שלום     אהבת צו  ח

 כו) (ברכות ל"ז אמרם ד"ע לתפלה, רומז ִתְכֶּבה �א ַהִּמְזֵּבַח  ַעל וזהו ,בש"יע לה'
ל."וד תיקנום תמידין כנגד תפלות 

 הוספות והערות

. יש לומר על „רך ז‰, „‰‰ על י„י תפל‰ (כח, ‚)וזל‰"ק ז‰ ‰‡ש‰ ‡שר תקריבו ל„'   .ב

ב‰תל‰בות יכולין ל‰משיך ‰שפעות „רך מעבר ‰יסו„ מ„ת יוסף ש‰ו‡ ‰צור ‰מעביר 

 (ברכות ל„.)ל "יוסף ‰ו‡ ‰משביר, ועל כן תפסו חז (בר‡שית מב, ו)‰שפעות, על „רך 

‰עובר לפי ‰תיב‰, כי ‰שליח צבור על י„י תפלתו יכול ל‰משיך  בשליח ציבור לשון

ועל י„ו עובר כל ‰שפעות, ו‰ו‡ ‰צור ‰מעבר ‰שפעות בחית יסו„ מ„ת  ,‰שפעות כו„ע

וז‰ו בלבת ‡ש, פירוש שעיקר ‡ש ו‰תל‰בות ‰ו‡  ,יוסף, ו‰עיקר ‰תל‰בות ‰ו‡ בלב כו„ע

ברים ‰חיצוים, וז‰ו ז‰ ‰‡ש‰, פירוש בלב, ועל י„י ‰‰תל‰בות שבלב ול„ עועים ב‰‡

‰ רומז ל‡ש ו‰תל‰בות, ופירוש ש‰יסו„ ושורש ‰כל "ו‰‡ש ,‰"‰ רומז ליסו„ ‰קר‡ ז"ז

‰ו‡ ‰‡ש ו‰תל‰בות, ‡שר תקריבו ל„', ועל י„י ז‰ יכולין ל‰משיך ‰שפעות „רך מעבר 

 ל. "‰, ו„"‰יסו„ ‰קר‡ ז

ו‡ם זוכ‰ לר‡ות ז‡ת , תוק„ בקרבוועל כן צריך כל ‡יש ‰משכיל ל‰סתכל בעצמו ‡ם ‡ש 

ו כיוון „שבק ל‰ מעמי‡ ו‡זל‡ "בפימות לבו ‡זי ע„יין צריך ליז‰ר של‡ תכב‰ של‡ י‰‡ ח

וז‰ עש‰ על , ועל כן צריך לר‡ות לפח‰ בכל פעם מח„ש ‰‡ש ו‰תל‰בות, בב‡ קמ‡ ט:)(

למט‰ בכ„י על „רך משל ‰רוצ‰ לפוח ב‡ש ‰‚שמי צריך לשחות עצמו , י„י שפלות ו‰כע‰

שצריך ‰‡יש , ‡יוב יט, כו)(וככ‰ ממש מבשרי ‡חז‰ ‡לו‰ , שיעורר יפ‰ ‰‡ש ‰של‰בת

 .ל"ו„, ‰משכיל ל‰שפיל ול‰כיע ‡ת עצמו ע„ מ‡„ בכ„י שיעורר ‰תל‰בות מח„ש
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