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 וספּר הגּבּוֹר,תּפלּה עם הגּבּוֹר איך נתגּלגּלוּ וּבאוּ לכאן-ודבּרוּ יחד הבּעל
 אָז, שׁאָז נתפּזּרוּ כּלּם כּנּ"ל,סערה הנּ"ל- שׁמּאָז שׁהיה הרוּח,תּפלּה-להבּעל
 כּשׁחזר ולא מצא את המּלך,כּשׁחזר ממּקוֹם שׁעלה לשׁם לחדּשׁ כּחוֹ כּנּ"ל
, ועבר על כּל האנשׁים הנּ"ל, אָז הלך בּאשׁר הלך,עם כּל האנשׁים שׁלּוֹ הנּ"ל
 והבין שׁשּׁם הוּא, הינוּ שׁעבר בּאיזה מקוֹם,הינוּ שׁהבין שׁהיה בּמקוֹם כּלּם
 שׁהבין, אַך לא היה יכוֹל לבקשׁוֹ וּלמצאוֹ; וכן עבר בּמקוֹם אַחר,בּודּאי המּלך
 וכן עבר על כּל, אַך לא היה יכוֹל לבקשׁהּ וּלמצאָהּ,שׁשּׁם היא המּלכּה
 אַך אוֹתך לא עברתּי )הינוּ שׁהגּבּוֹר לא עבר על מקוֹם שׁהיה,האנשׁים הנּ"ל
:(תּפלּה-שׁם הבּעל
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תּפלּה עם- ודבּרוּ יחד הבּעל      
 שׁמּאָז שׁהיה,תּפלּה- וספּר הגּבּוֹר להבּעל,הגּבּוֹר איך נתגּלגּלוּ וּבאוּ לכאן
 אָז כּשׁחזר ממּקוֹם שׁעלה לשׁם, שׁאָז נתפּזּרוּ כּלּם כּנּ"ל,סערה הנּ"ל-הרוּח
 אָז, כּשׁחזר ולא מצא את המּלך עם כּל האנשׁים שׁלּוֹ הנּ"ל,לחדּשׁ כּחוֹ כּנּ"ל
         ,הלך בּאשׁר הלך

           



 
            
            


 הינוּ שׁעבר, הינוּ שׁהבין שׁהיה בּמקוֹם כּלּם,ועבר על כּל האנשׁים הנּ"ל
 אַך לא היה יכוֹל לבקשׁוֹ, והבין שׁשּׁם הוּא בּודּאי המּלך,בּאיזה מקוֹם
 אַך לא היה יכוֹל, שׁהבין שׁשּׁם היא המּלכּה,וּלמצאוֹ; וכן עבר בּמקוֹם אַחר
 אַך אוֹתך לא עברתּי )הינוּ, וכן עבר על כּל האנשׁים הנּ"ל,לבקשׁהּ וּלמצאָהּ
 ,(תּפלּה-שׁהגּבּוֹר לא עבר על מקוֹם שׁהיה שׁם הבּעל



 


אַך 
          ,"אוֹתך לא עברתּי
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   ודע שׁאישׁ אמת ,דּהינוּ שׁעוֹשׂה מצווֹת בּשׁלמוּת וּבכל
הדּקדּוּקים בּינוֹ לבין קוֹנוֹ כּמוֹ שׁמּדקדּק לעשׂוֹת המּצוה בּפני בּני אָדם ,שׁזּה
בּחינת אמת ,שׁהכּל אחד אצלוֹ ,בּין כּשׁעוֹשׂה מצוה לפני ה' וּבין כּשׁעוֹשׂה
בּפני בּני אָדם ,זה האישׁ האמת ,ישׁ לוֹ כּח להמשׁיך לעצמוֹ כּל הצּדקוֹת ,כּי
אלּוּ הצּדקוֹת הנּ"ל שׁהם עוֹשׂין ,היא עוֹמדת רחוֹקה מהם ואינהּ אצלם ,כּי
דּרך הצּדקה למשׁך עצמהּ לאמת ,וּמחמת שׁהם רחוֹקים מאמת ,הצּדקה
רחוֹקה מהם ,וזה האישׁ אמת מוֹשׁך לעצמוֹ כּל הצּדקוֹת ,כּי הצּדקה נמשׁכת
רק אַחר האמת ,וזה בּחינת )ישׁעיה נ"ט(" :וּצדקה מרחוֹק תּעמד ,כּי כשׁלה
ברחוֹב אמת" ,הינוּ שׁהצּדקה עוֹמדת מרחוֹק ,זה מחמת ,שׁנּכשׁל בּרחוֹב
אמת ,כּי מחמת שׁאין אמת ,על-כּן הצּדקה רחוֹקה מהם כּנּ"ל:
וזה שׁכּתוּב )דּברים ו(" :וּצדקה תּהיה לנוּ כּי נשׁמר לעשׂוֹת את כּל המּצוה
הזּאת לפני ה' אלקינוּ כּאשׁר צוּנוּ" הינוּ כּשׁיּהיה לנוּ בּחינוֹת אמת ,דּהינוּ
לשׁמר לעשׂוֹת כּל המּצוות לפני ה' לבדּוֹ ,בּכל הדּקדּוּקים ,כּמוֹ שׁעוֹשׂה בּפני
בּני אָדם ,שׁזּה בּחינת אמת כּנּ"ל ,וזה "כּי נשׁמר לעשׂוֹת את כּל המּצוה
הזּאת לפני ה' אלקינוּ כּאשׁר צוּנוּ" וכוּ' 'לפני ה' אלקינוּ' דּיקא ,הינוּ
שׁנּשׁמר לעשׂוֹת כּל המּצווֹת לפני ה' לבד ,בּינינוּ לבין קוֹננוּ ,בּכל הדּקדּוּקים
והפּרטים ,כּאשׁר צוּנוּ ,הינוּ בּכל הדּקדּוּקים כּאשׁר צוּנוּ השּׁם יתבּרך ,הינוּ
בּחינת אמת הנּ"ל ,שׁגּם כּשׁעוֹשׂה המּצוה לפני השּׁם יתבּרך לבד ,הוּא
מדקדּק בּכל הדּקדּוּקים וכוּ' כּנּ"ל ,ואָז" :וּצדקה תּהיה לנוּ"' ,לנוּ' דּיקא
הינוּ שׁנּמשׁיך לעצמנוּ כּל הצּדקוֹת ,כּי דּרך הצּדקה למשׁך לאמת כּנּ"ל:
נמצא כּשׁזּה האישׁ אמת מוֹשׁך לעצמוֹ הצּדקוֹת ,אזי אין להם כּח הצּדקה
ואין כּח בּמחשׁבתּם להתקיּם כּנּ"ל

           


  
            
           



6

-7-








            
      
















          

 כּי צדקה הוּא בּחינת אמת,וּמה שּׁצּדקה נמשׁכת לאמת
 כּי אמת הוּא אחד כּי אחד הוּא רק אחד כּי לפני אחד מה אַתּה,(זוהר אמור פ"ט
 כּי, וכן האמת הוּא רק אחד, ואם ישׁ שׁני וכוּ' אינוֹ אחד:(סוֹפר )ספר יצירה
 דּהינוּ האמת, אי אפשׁר לוֹמר כּי אם אחד,כּשׁאוֹמרים על איזה דּבר האמת
)עיין

7

-8-

כּמוֹ שׁהוּא ,אבל שׁקר אפשׁר לוֹמר על דּבר אחד דּברים רבּים כּמבאָר בּמקוֹם
אַחר )ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' נ"א ,עיּן שׁם מה שּׁמּבאָר שׁם ,כּי על כּלי
כּסף אי אפשׁר לוֹמר האמת כּי-אם אחד ,דּהינוּ שׁהוּא כּלי כּסף לבד ,אבל אם
ירצה לוֹמר שׁקר ,יכוֹל לוֹמר הרבּה כּי יוּכל לוֹמר שׁהוּא כּלי זהב אוֹ נחשׁת
אוֹ שׁאָר שׁמוֹת ,וכן בּכל הדּברים שׁבּעוֹלם ,אי אפשׁר לוֹמר האמת כּי אם
דּבר אחד כּמוֹ שׁהוּא ,אבל השּׁקר הוּא הרבּה כּנּ"ל ,נמצא שׁאמת הוּא אחד,
ועיּן שׁם עוֹד דּברים נפלאים מענין האמת שׁהוּא אחד עיּן שׁם(,ועל כּן
קדשׁא בּריך הוּא ואוֹריתא וישׂראל כּלּא חד ,כּי השּׁם יתבּרך אמת ,ותוֹרתוֹ
אמת וישׂראל אמת ,וכיון שׁכּלּם אמת ,הכּל אחד ,כּי בּאמת אין בּוֹ שׁוּם
שׁנּוּי ,כּמוֹ שׁכּתוּב )מלאָכי ג( :אני ה' לא שׁניתי ואַתּם בּית יעקב לא כליתם ,כּי
השּׁם יתבּרך אמת והוּא אחד בּלי שׁנּוּי ,חס ושׁלוֹם ,כּנּ"ל ,והשּׁנּוּי הוּא רק
אצל המקבּלים ,כּי כּפי המקבּל כּן נתהוּה אצלוֹ השּׁנּוּי ,אבל השּׁם יתבּרך אין
בּוֹ שׁוּם שׁנּוּי ,חס ושׁלוֹם ,וזה בּחינת שׁמשׁ ,כּי השּׁמשׁ הוּא רק כּח אחד לבד,
והשּׁנּוּי הוּא אצל המקבּלים ,כּי כּמּה שׁנּוּיים נתהוּים על-ידי השּׁמשׁ ,כּגוֹן
להתּיך וּלהקפּוֹת לקרר וּלחמּם וּשׁאָר הכּחוֹת כּמבאָר בּמקוֹם אַחר וזה רק
מחמת המקבּלים ,כּגוֹן כּשׁהשּׁמשׁ בּאָה על שׁעוה ,מתּכת אוֹתוֹ זה מחמת
שׁהשּׁעוה אינוֹ קשׁה בּאמת ,ועל כּן נתהוּה אצלהּ הכּח להתּיך ,וכן בּשׁאָר
הכּחוֹת אבל השּׁמשׁ הוּא רק כּח אחד לבד ,וזה בּחינת צדקה ,שׁהיא בּחינת
שׁמשׁ בּחינת אמת כּנּ"ל )מלאָכי ג(" :וזרחה לכם יראי שׁמי שׁמשׁ צדקה" ,וזה
שׁאָמרוּ חכמינוּ ,זכרוֹנם לברכה )בּרכוֹת ו' :(:כּרוּם זלּת לבני אָדם ,כּיון שׁנּצרך
אָדם לבּריּוֹת פּניו משׁתּנּין לכמּה גּונין' ,כּי על-ידי הצּדקה בּאים כּמּה
שׁנּוּיים ,והכּל הוּא רק מחמת המקבּלים ,אבל הצּדקה שׁהוּא בּחינת אמת
בּחינת שׁמשׁ כּנּ"ל הוּא רק כּח אחד לבד ,ואין בּהּ שׁנּוּי כּנּ"ל ,והשּׁנּוּי הוּא
רק אצל המקבּלים שׁנּשׁתּנּין פּניהם לכמּה גּונין ,וישׁ שׁנּשׁתּנּה פּניו מחמת
גּדלוּת שׁיּשׁ לוֹ ,בּאשׁר שׁאינוֹ ראוּי לוֹ שׁיּצטרך לבּריּוֹת ,וישׁ מחמת קטנוּת
על שׁהוּא נצטרך לבּריּוֹת ,וישׁ שׁנּשׁתּנּה פּניו מחמת שׂמחה ,שׁשּׂמח על
שׁנּוֹתנים לוֹ ,וגם בּזה ישׁ שׁנּוּיים ,כּי ישׁ מי שׁשּׂמח מאד על שׁנּוֹתנין לוֹ,
נמצא שׁהשּׁנּוּיים הוּא רק אצל המקבּלים כּל אחד לפי בּחינתוֹ כּן נשׁתּנּין
פּניהם כּנּ"ל אבל הצּדקה היא רק כּח אחד לבד ,כּי היא בּחינת אמת ,בּחינת
שׁמשׁ ,ועל כּן מוֹשׁכת עצמהּ לאמת כּנּ"ל :ויעקב שׁהוּא בּחינת אמת כּמוֹ
שׁכּתוּב )מיכה ז(" :תּתּן אמת ליעקב" נאמר בּוֹ )בּראשׁית ל"ב(" :ויּזרח לוֹ
השּׁמשׁ" ,הינוּ בּחינת ולנוּ תּהיה צדקה הנּ"ל ,כּי שׁמשׁ היא בּחינת צדקה
כּנּ"ל "וזרחה לכם יראי שׁמי שׁמשׁ צדקה" ,הינוּ שׁיּעקב על-ידי האמת היה
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 וזה "ויּזרח, שׁהם בּחינת שׁמשׁ,לוֹ כּח להמשׁיך וּלהזריח לעצמוֹ כּל הצּדקוֹת
: בּחינת "ולנוּ תּהיה צדקה" כּנּ"ל, לוֹ דּיקא,"לוֹ השּׁמשׁ
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