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הנּה הצּדּיקים אשׁר בּכל דּוֹר ודוֹר כּלּם
 שׁיּשׁ בּהם צדּיקים, וּמדּוּע אָנוּ רוֹאין בּחוּשׁ הראוּת,'קדוֹשׁים וּבתוֹכם ה
, וישׁ אשׁר הוּא צדּיק אמת, וטוֹבים המּה לכּל,אשׁר מזגּם וטבעם טוֹבה מאד
 הנּה, ולפעמים נראה ממּנּוּ כּעס וּקפידה,ואין מזגּוֹ וטבעוֹ נוֹחה עם המוֹן עם
, כּי היא המּוֹרה דּרך,ידוּע שׁכּל צדקת הצּדּיקים הוּא לוֹקח מאוֹר התּוֹרה
, והנּה הצּדּיק אשׁר השּׂיג מאוֹר גּדוֹל ממּאוֹר התּוֹרה,וּממּנּה לקּחה צדקתוֹ
 אזי צדקתוֹ ותוֹרתוֹ שׁניהם,וּמעשׂיו גּם כּן בּשׁוים לפי השּׂגתוֹ בּתּוֹרה
 והצּדּיק אשׁר אוֹר, לפיכך דּעתּוֹ נוֹחה עם הבּריּוֹת,מתישּׁבים בּשׁוּבה ונחת
 אזי התּוֹרה מרתּחת בּוֹ האשׁ,חכמת התּוֹרה שׁהשּׂיג גּדלה מאד ממּעשׁיו
 וּמעוֹרבת, ואי אפשׁר שׁתּהא דּעתּוֹ נוֹחה עם הבּריּוֹת,הקּדוֹשׁה שׁל התּוֹרה
 זכרוֹנם לברכה )תּענית, וזה שׁאָמרוּ רבּוֹתינוּ,עם המוֹן עם כּמוֹ הצּדּיק הנּ"ל
 לפי שׁגּדלה תּוֹרתוֹ, 'האי צוֹרבא מרבּנן דּרתח אוֹריתא דּקא מרתחא בּהּ:(ד
 ,מאד כּנּ"ל
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וזה )הינוּ בּן המּלך האמת שׁהוּא האָדם שׁל הבּהמוֹת( היה משׁמּשׁ עם עבדּוֹ
הנּ"ל כּכל אשׁר היה צריך ,וחרה להעבד מאד ,על אשׁר נמכּר לעבד בּשׁביל
שׁעה אַחת שׁהיה צריך לחם לאכל ,כּי עתּה ישׁ להם מה לּאכל ,ורק בּשׁביל
שׁעה אַחת-יהיה עבד עוֹלם ,והיה מתאַנּח וגוֹנח :איך בּאתי למדּה כּזוֹ,
להיוֹת עבד ,שׁאַל לוֹ) :הינוּ בּן המּלך האמת שׁהוּא האָדוֹן שׁלּוֹ שׁאַל אוֹתוֹ(
וּבאיזה גּדלּה היית ,שׁאַתּה מתאַנּח על שׁבּאת למדּה זוֹ? השׁיב לוֹ וספּר לוֹ,
איך שׁהוּא היה מלך ,והיוּ מרנּנים עליו שׁנּחלף וכוּ' כּנּ"ל )כּי בּאמת זה
האָדם שׁל הסּוּס-הוּא הוּא המּלך הנּ"ל אשׁר בּאמת הוּא בּן השּׁפחה כּנּ"ל(,
וגרשׁ את חברוֹ כּנּ"ל ,וּפעם אַחת בּא על דּעתּוֹ שׁלּא טוֹב עשׂה ונתחרט וכוּ'
והיוּ בּאים עליו חרטוֹת תּמיד על המּעשׂה הרעה והעולה הגּדוֹלה שׁעשׂה
נגד חברוֹ ,פּעם אַחת חלם לוֹ ,שׁהתּקּוּן שׁלּוֹ הוּא ,שׁיּשׁליך את המּלוּכה ,וילך
למקוֹם שׁעיניו ישּׂאוּ אוֹתוֹ ,וּבזה יתקּן חטאוֹ ,ולא רצה לעשׂוֹת כּזאת ,אַך
היוּ מבלבּלין אוֹתוֹ תּמיד חלוֹמוֹת הלּלוּ ,שׁיּעשׂה כּנּ"ל ,עד שׁנּגמר בּדעתּוֹ,
שׁיּעשׂה כּך ,והשׁליך את המּלוּכה ,והלך בּאשׁר הלך ,עד שׁבּא לכאן ,ועתּה
יהיה עבד ,וזה שׁמע את כּל זה ושׁתק )הינוּ זה הבּן מלך האמת ,שׁהוּא
האָדם שׁל הבּהמוֹת ,שׁמע כּל זה שׁסּפּר לוֹ האָדם שׁל הסּוּס ,שׁהוּא עכשׁו
עבדּוֹ ושׁתק( ואָמר :אראה ואתישּׁב איך לנהג עם זה.
בּלּילה בּא האָדם היּער הנּ"ל ונתן להם לאכל ולשׁתּוֹת ,ולנוּ שׁם לפנוֹת בּקר
שׁמעוּ קוֹל החוּכא הגּדוֹלה מאד כּנּ"ל ,עד שׁכּל האילנוֹת היוּ רוֹעשׁים
וּמזדּעזעים כּנּ"ל ,והסיתוֹ )הינוּ העבד הסית את בּן המּלך האמת ,שׁהוּא
אדוֹנוֹ( ,לשׁאל את אָדם היּער מה זּאת ,וּשׁאָלוֹ :מה קּוֹל החוּכא הגּדוֹלה
הזּאת סמוּך לבּקר? השׁיב לוֹ :זהוּ חוּכא ,שׁהיּוֹם שׂוֹחק מן הלּילה ,שׁהלּילה
שׁוֹאלת את היּוֹם :מדּוּע כּשׁאַתּה בּא ,אין לי שׁם? ואזי היּוֹם שׂוֹחק ,ועוֹשׂה
חוּכא גּדוֹלה ,ואַחר-כּך נעשׂה יוֹם; וזהוּ קוֹל החוּכא הנּ"ל ונפלא בּעיניו ,כּי
זהוּ ענין פּלא ,שׁהיּוֹם שׂוֹחק מן הלּילה.
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 וזה )הינוּ בּן המּלך האמת      
 היה משׁמּשׁ עם עבדּוֹ הנּ"ל כּכל אשׁר היה,(שׁהוּא האָדם שׁל הבּהמוֹת
 על אשׁר נמכּר לעבד בּשׁביל שׁעה אַחת שׁהיה, וחרה להעבד מאד,צריך
יהיה- ורק בּשׁביל שׁעה אַחת, כּי עתּה ישׁ להם מה לּאכל,צריך לחם לאכל
 ,עבד עוֹלם




            
 





    
 
              


 )הינוּ בּן: שׁאַל לוֹ, להיוֹת עבד, איך בּאתי למדּה כּזוֹ:והיה מתאַנּח וגוֹנח
 שׁאַתּה,המּלך האמת שׁהוּא האָדוֹן שׁלּוֹ שׁאַל אוֹתוֹ( וּבאיזה גּדלּה היית
 והיוּ, איך שׁהוּא היה מלך,מתאַנּח על שׁבּאת למדּה זוֹ? השׁיב לוֹ וספּר לוֹ
הוּא הוּא-מרנּנים עליו שׁנּחלף וכוּ' כּנּ"ל )כּי בּאמת זה האָדם שׁל הסּוּס
 וּפעם, וגרשׁ את חברוֹ כּנּ"ל,(המּלך הנּ"ל אשׁר בּאמת הוּא בּן השּׁפחה כּנּ"ל
אַחת בּא על דּעתּוֹ שׁלּא טוֹב עשׂה ונתחרט וכוּ' והיוּ בּאים עליו חרטוֹת
 ,תּמיד על המּעשׂה הרעה והעולה הגּדוֹלה שׁעשׂה נגד חברוֹ
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 וילך למקוֹם, שׁיּשׁליך את המּלוּכה, שׁהתּקּוּן שׁלּוֹ הוּא,פּעם אַחת חלם לוֹ
 אַך היוּ, ולא רצה לעשׂוֹת כּזאת, וּבזה יתקּן חטאוֹ,שׁעיניו ישּׂאוּ אוֹתוֹ
, עד שׁנּגמר בּדעתּוֹ, שׁיּעשׂה כּנּ"ל,מבלבּלין אוֹתוֹ תּמיד חלוֹמוֹת הלּלוּ
 ועתּה, עד שׁבּא לכאן, והלך בּאשׁר הלך, והשׁליך את המּלוּכה,שׁיּעשׂה כּך
 ,יהיה עבד





 שׁהוּא האָדם שׁל,וזה שׁמע את כּל זה ושׁתק )הינוּ זה הבּן מלך האמת
( שׁהוּא עכשׁו עבדּוֹ ושׁתק, שׁמע כּל זה שׁסּפּר לוֹ האָדם שׁל הסּוּס,הבּהמוֹת
 , אראה ואתישּׁב איך לנהג עם זה:ואָמר

            
            
            
       


 ,בּלּילה בּא האָדם היּער הנּ"ל ונתן להם לאכל ולשׁתּוֹת

            






 ,ולנוּ שׁם
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 עד שׁכּל האילנוֹת היוּ,לפנוֹת בּקר שׁמעוּ קוֹל החוּכא הגּדוֹלה מאד כּנּ"ל
, והסיתוֹ )הינוּ העבד הסית את בּן המּלך האמת,רוֹעשׁים וּמזדּעזעים כּנּ"ל
       , לשׁאל את אָדם היּער מה זּאת,(שׁהוּא אדוֹנוֹ




            


, זהוּ חוּכא: מה קּוֹל החוּכא הגּדוֹלה הזּאת סמוּך לבּקר? השׁיב לוֹ:וּשׁאָלוֹ
 אין, מדּוּע כּשׁאַתּה בּא: שׁהלּילה שׁוֹאלת את היּוֹם,שׁהיּוֹם שׂוֹחק מן הלּילה
כּך נעשׂה יוֹם; וזהוּ- ואַחר, ועוֹשׂה חוּכא גּדוֹלה,לי שׁם? ואזי היּוֹם שׂוֹחק
, שׁהיּוֹם שׂוֹחק מן הלּילה, כּי זהוּ ענין פּלא,קוֹל החוּכא הנּ"ל ונפלא בּעיניו
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 'בּזּע פּוֹרפירא,(בּצּע אמרתוֹ )איכה ב 
המּקדּשׁ יכוֹל לסבּל כּבוֹדוֹ וגאותוֹ- )מדרשׁ שׁם( כּי בּודּאי אין הבּית,'דּילהּ
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 "הנּה השּמים וּשׁמי השּׁמים לא יכלכּלוּך:(א ח- כּמוֹ שׁכּתוּב )מלכים,יתבּרך
 רק מחמת אַהבת ישׂראל צמצם והלבּישׁ את גּאותוֹ,'אַף כּי הבּית הזּה" וכוּ
 וזה בּחינת )תּהלּים,המּקדּשׁ כּדי לגלּוֹת מלכוּתוֹ-כּדי להשׁרוֹת שׁכינתוֹ בּבית
 הלבּישׁ, שׁכּביכוֹל בּשׁביל לגלּוֹת מלכוּתוֹ," "ה' מלך גּאוּת לבשׁ:(צ"ג
 אבל, כּדי שׁנּוּכל לסבּל קבּלת על מלכוּתוֹ עלינוּ,וצמצם את גּאוּת שׁלּוֹ
כּשׁיּשׂראל חטאוּ לפניו אזי כּביכוֹל הראָה וגלּה השּׁם יתבּרך את גּאותוֹ
 כּי,המּקדּשׁ- וּממּילא נחרב הבּית, ולא רצה להלבּישׁוֹ וּלצמצמוֹ עוֹד,וּגאוֹנוֹ
 שׁקּרע,' וזה "בּצּע אמרתוֹ" 'בּזּע פּוֹרפירא דּילהּ,לא היה יכוֹל לסבלוֹ כּנּ"ל
 הינוּ שׁקּרע את הלּבוּשׁ והצּמצוּם הנּ"ל בּחינת "גּאוּת,את הלּבוּשׁ שׁלּוֹ
 כּי מאַחר שׁקּרע וּבטּל את,המּקדּשׁ- וּממּילא נחרב הבּית,לבשׁ" הנּ"ל
 כּי "הן,המּקדּשׁ יכוֹל לסבּל גּאותוֹ וּגאוֹנוֹ- שׁוּב אין הבּית,הצּמצוּם והלּבוּשׁ
:השּׁמים וּשׁמי השּׁמים לא יכלכּלוּך" כּנּ"ל
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וממשיך מוהרנ"ת ז"ל ,עוֹד שׁמעתּי בּשׁמוֹ לענין הנּ"ל ,שׁהלבּישׁ וצמצם
את גּאותוֹ כּדי לגלּוֹת מלכוּתוֹ ,שׁהזכּיר אָז מה שּׁאָמר בּיּוֹם שׁלּפניו ,והענין,
שׁיּראָה בּחינת מלכוּת הוּא בּחינת הכנעה ,וזה שׁכּתוּב )דּברים י(" :מה ה'
אלקיך שׁוֹאל מעמּך כּי אם ליראָה" ,שׁהשּׁם יתבּרך מקטין את עצמוֹ כּביכוֹל
ושׁוֹאל מהם יראָה ,כּי שׁוֹאל מעמּך ,הוּא בּחינת הכנעה ושׁפלוּת ,כּמוֹ
השּׁוֹאל וּמבקּשׁ מחברוֹ ,כי יראה הוא בחינת מלכות ,כמו שכתוב )אָבוֹת פּרק
ג'(" :אלמלא מוֹראָהּ שׁל מלכוּת" :וּמלכוּת הוּא בּחינת עני והכנעה ,כּי 'אין
מלך בּלא עם' ,שׁזּהוּ בּחינת 'עניּוּת דּלית להּ מגּרמהּ כּלוּם' :הינוּ שׁמּדּת
המּלכוּת אין להּ מצּד עצמהּ כּלוּם ,כּי אם על-ידי העוֹלם נתגּלּה מדּת
המּלכוּת ,כּי 'אין מלך בּלא עם' ,נמצא שׁמּדּת המּלכוּת שׁהיא בּחינת יראָה,
היא בּחינת עני והכנעה ,ועל-כּן בּשׁעת מתּן תּוֹרה שׁרצה השּׁם יתבּרך
לגלּוֹת מלכוּתוֹ ויראָתוֹ ,הכניע את עצמוֹ השּׁם יתבּרך לישׂראל כּביכוֹל,
וּבקּשׁ מהם שׁיּקבּלוּ מלכוּתוֹ והבטיח להם כּמּה הבטחוֹת ,כּמוֹ שׁכּתוּב )שׁמוֹת
יט(" :ואַתּם תּהיוּ לי ממלכת כּהנים וגוֹי קדוֹשׁ" וכוּ' ,שׁכּל אלּוּ ההבטחוֹת
הם בּחינת הכנעה ,וכל זה היה בּשׁביל לגלּוֹת מלכוּתוֹ ויראָתוֹ ,כּמוֹ שׁכּתוּב
)שׁם כ(" :וּבעבוּר תּהיה יראָתוֹ על פּניכם" וכוּ' ,כּי כּל זה היה בּשׁביל
היּראָה שׁהיא בּחינת מלכוּת כּנּ"ל ,כּי השּׁם יתבּרך מקטין את עצמוֹ בּשׁביל
לגלּוֹת מלכוּתוֹ כּנּ"ל ,וזהוּ" :ה' מלך גּאוּת לבשׁ"' ,ה' מלך' הינוּ כּשׁרצה
השּׁם יתבּרך לגלּוֹת מלכוּתוֹ אזי "גּאוּת לבשׁ" ,שׁהלבּישׁ וצמצם את גּאותוֹ
והקטין את עצמוֹ כּביכוֹל כּנּ"ל וכו':
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 "אם יסּתר:( שׁאָמר על פּסוּק )ירמיה כ"ג, שׁמעתּי בּשׁמוֹ,עוֹד מעין הנּ"ל
 אָז השּׁם, כּי כּשׁאָדם מקטין את עצמוֹ,"אישׁ בּמסתּרים ואני לא אראנּוּ
 אזי השּׁם, אבל כּשׁהאָדם מתגּאה וּמתגּדּל,יתבּרך גּם כּן מקטין את עצמוֹ
," "אם יסּתר אישׁ בּמסתּרים: וזהוּ,כּן מראה גּאותוֹ וגדלוֹ-יתבּרך גּם
 דּהינוּ שׁמּסתּיר וּמעלים,שׁכּשׁהאָדם מקטין וּמסתּיר את עצמוֹ בּמסתּרים
כּן- שׁאני גּם," אזי "ואני לא אראנּוּ,וּמקטין את עצמוֹ בּענוה ושׁפלוּת
מראה עצמי אליו בּבחינת "לא" שׁהוּא בּחינת אַין ואפס בּחינת ענוה
 : וכנּ"ל,ושׁפלוּת
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