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 אזי כּל, כּשׁאָדם מתפּלּל בּשּׂדה,דּע      
 ונוֹתנין לוֹ כּח בּתפלּתוֹ וזה, וּמסיּעין לוֹ,העשׂבים כּלּם בּאין בּתוֹך התּפלּה
 שׁכּל שׂיח," "שׂיח השּׂדה:( בּחינת )בּראשׁית ב,בּחינת שׁנּקראת התּפלּה שׂיחה
-" "ויּצא יצחק לשׂוּח בּשּׂדה:(השּׂדה נוֹתנין כּח וסיּוּע בּתפלּתוֹ )שׁם כ"ד
 שׁכּל עשׂבי השּׂדה נתנוּ כּח וסיּוּע,שׁתּפלּתוֹ היתה עם סיּוּע וכח השּׂדה
כּן בּקּללה- שׁבּשׁביל זה נקראת התּפלּה שׂיחה כּנּ"ל ועל,בּתפלּתוֹ כּנּ"ל
 "והאדמה לא תתּן את יבוּלהּ"; כּי כל יבוּל האָרץ צריכין:(נאמר )דּברים י"א
: אזי נאמר, וּכשׁיּשׁ פּגם ועכּוּב על זה,לתּן כּח וסיּוּע בּתוֹך התּפלּה
- נוֹתנים גם,"והאדמה לא תתּן את יבוּלהּ" כּי אפלּוּ כּשׁאינוֹ מתפּלּל בּשּׂדה
 כּגוֹן אכילתוֹ, דּהינוּ כּל מה שּׁסּמוּך אל האָדם,כּן יבוּל האָרץ סיּוּע בּתפלּתוֹ
 אזי כּל, שׁאזי סמוּך להם בּיוֹתר, רק כּשׁהוּא בּשּׂדה,וּשׁתיּתוֹ וכיּוֹצא
:תבוֹת-ראשׁי-העשׂבים וכל יבוּל האדמה נוֹתן כּח בּתפלּתוֹ כּנּ"ל וזה יבוּל
 , כּנּ"ל,שׁכּל יבוּל השּׂדה התפּלּלוּ עמּוֹ-ויּצא יצחק לשׂוּח בּשּׂדה
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והבּן והבּת הנּ"ל למדוּ שׁניהם בּחדר אחד לשׁוֹנוֹת וכיּוֹצא כּדרכּם והבּת
 עד, ונתנוּ מתּנוֹת, היוּ הוֹלכים וּבאים לראוֹתהּ מגּדל החדּוּשׁ כּנּ"ל,הנּ"ל
 והיוּ בּאים שׂרים לראוֹתהּ והוּטבה בּעיניהם מאד והיה יפיהּ,שׁנּתעשּׁר העני
 וּמגּדל הפלגת יפיהּ בּא, כּי לא היה יפי שׁל אנוֹשׁי כּלל,חדּוּשׁ גּדוֹל בּיניהם
 חשׁק להתחתּן, שׁהיה לוֹ בּן, ושׂר,על דּעת השּׂרים להשׁתּדּך עם העני הזּה
 על כּן הכרחוּ לראוֹת להשׁתּדּל, אַך אין נאה להם להתחתּן עם כּזה,עמּהּ
 והשׁתּדּלוּ שׁיּעבד אצל הקּיסר ונעשׂה מתּחלּה,לגדּל את האישׁ הזּה
 כּי השׁתּדּלוּ,כּך למעלה למעלה-פּראפירטשׁיק ]קצין צבא נמוך[ ואַחר
 עד שׁנּעשׂה יעדניראל, עד שׁהלך מהר ממּעלה למעלה,להגבּיהוֹ בּמהרה
 כּי כּמּה,והיוּ חפצים השּׂרים להשׁתּדּך עמּוֹ אַך היוּ רבּים קוֹפצים על זה
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 וגם כּי לא היה אפשׁר לוֹ להתחתּן,שׂרים בּאוּ על זה ועסקוּ בּזה להגבּיהוֹ
. שׁכּבר היוּ מדבּרים להשׁתּדּך עמּוֹ,מחמת הבּערגיר
 והיה שׁוֹלח אוֹתוֹ, היה מצליח יוֹתר ויוֹתר, שׁנּעשׂה יעדניראל,והעני הזּה
 והצליח מאד בּכל פּעם ונשּׂא אוֹתוֹ עוֹד יוֹתר למעלה,הקּיסר להמּלחמה
 ונתיעצוּ כּל, עד אשׁר נסתּלּק שׁם הקּיסר, והיה הוֹלך וּמצליח מאד,למעלה
 שׁהוּא, ונתקבּצוּ כּל השּׂרים והסכּימוּ כּלּם,בּני המּדינה לעשׂוֹת אוֹתוֹ לקיסר
 והיה לוֹחם,(יהיה קיסר ונעשׂה קיסר )הינוּ העני הנּ"ל נעשׂה קיסר
 והיה לוֹחם וּמצליח וכוֹבשׁ, והיה מצליח מאד וכבשׁ מדינוֹת,מלחמוֹת
 כּי ראוּ, עד שׁשּׁאָר המּדינוֹת נתיעצוּ למסר תּחת ידוֹ בּרצוֹן טוֹב,והוֹלך
 על כּן, שׁכּל היּפי שׁל העוֹלם וכל המּזּל שׁל העוֹלם אצלוֹ,הצלחתוֹ הגּדוֹלה
 ונתנוּ לוֹ, שׁהוּא יהיה קיסר על כּל העוֹלם,נתקבּצוּ כּל המּלכים והסכּימוּ
.כּתב בּאוֹתיּוֹת שׁל זהב
והבּן והבּת הנּ"ל למדוּ שׁניהם
 היוּ הוֹלכים וּבאים לראוֹתהּ,בּחדר אחד לשׁוֹנוֹת וכיּוֹצא כּדרכּם והבּת הנּ"ל
    , עד שׁנּתעשּׁר העני, ונתנוּ מתּנוֹת,מגּדל החדּוּשׁ כּנּ"ל
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והיוּ בּאים שׂרים לראוֹתהּ והוּטבה בּעיניהם מאד והיה יפיהּ חדּוּשׁ גּדוֹל
בּיניהם ,כּי לא היה יפי שׁל אנוֹשׁי כּלל ,וּמגּדל הפלגת יפיהּ בּא על דּעת
השּׂרים להשׁתּדּך עם העני הזּה ,ושׂר ,שׁהיה לוֹ בּן ,חשׁק להתחתּן עמּהּ ,אַך
אין נאה להם להתחתּן עם כּזה ,על כּן הכרחוּ לראוֹת להשׁתּדּל לגדּל את
האישׁ הזּה ,והשׁתּדּלוּ שׁיּעבד אצל הקּיסר ונעשׂה מתּחלּה פּראפירטשׁיק
]קצין צבא נמוך[ ואַחר-כּך למעלה למעלה ,כּי השׁתּדּלוּ להגבּיהוֹ בּמהרה,
עד שׁהלך מהר ממּעלה למעלה ,עד שׁנּעשׂה יעדניראל והיוּ חפצים השּׂרים
להשׁתּדּך עמּוֹ אַך היוּ רבּים קוֹפצים על זה ,כּי כּמּה שׂרים בּאוּ על זה ועסקוּ
בּזה להגבּיהוֹ ,וגם כּי לא היה אפשׁר לוֹ להתחתּן מחמת הבּערגיר ,שׁכּבר היוּ
מדבּרים להשׁתּדּך עמּוֹ        ,

          
             


והעני הזּה ,שׁנּעשׂה יעדניראל ,היה מצליח יוֹתר ויוֹתר ,והיה שׁוֹלח אוֹתוֹ
הקּיסר להמּלחמה ,והצליח מאד בּכל פּעם ונשּׂא אוֹתוֹ עוֹד יוֹתר למעלה
למעלה ,והיה הוֹלך וּמצליח מאד ,עד אשׁר נסתּלּק שׁם הקּיסר ,ונתיעצוּ כּל
בּני המּדינה לעשׂוֹת אוֹתוֹ לקיסר ,ונתקבּצוּ כּל השּׂרים והסכּימוּ כּלּם ,שׁהוּא
יהיה קיסר ונעשׂה קיסר )הינוּ העני הנּ"ל נעשׂה קיסר( ,והיה לוֹחם
מלחמוֹת ,והיה מצליח מאד וכבשׁ מדינוֹת ,והיה לוֹחם וּמצליח וכוֹבשׁ
והוֹלך ,עד שׁשּׁאָר המּדינוֹת נתיעצוּ למסר תּחת ידוֹ בּרצוֹן טוֹב ,כּי ראוּ
הצלחתוֹ הגּדוֹלה ,שׁכּל היּפי שׁל העוֹלם וכל המּזּל שׁל העוֹלם אצלוֹ ,על כּן
נתקבּצוּ כּל המּלכים והסכּימוּ ,שׁהוּא יהיה קיסר על כּל העוֹלם ,ונתנוּ לוֹ
כּתב בּאוֹתיּוֹת שׁל זהב,
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""אלּה מסעי בני ישׂראל 
 הם, דּהינוּ הנּסיעוֹת שׁבּני ישׂראל נוֹסעין ממּקוֹם למקוֹם,שׁמּסעי בני ישׂראל
זרה כּי אפלּוּ כּשׁאין- הינוּ על פּגם עבוֹדה,מכפּרין על אלּה אלקיך ישׂראל
כּן- כּי קלקוּל האמוּנה היא גם,זרה- ישׁ פּגם עבוֹדה,זרה-עוֹבדין עבוֹדה
טוֹב( על פּסוּק )דּברים-שׁם-  וּכמוֹ שׁמּוּבא )בּשׁם הבּעל,זרה-בּחינת עבוֹדה
 שׁתּכף כּשׁסּרים מהשּׁם יתבּרך הוּא," "וסרתּם ועבדתּם אלקים אחרים:(י"א
ידי הנּסיעוֹת שׁל ישׂראל נתכּפּר 'וכל זמן שׁיּשׁ- ועל,זרה-בּחינת עבוֹדה
 פּרשׁת ראה והוּבא בּפּרשׁ"י שׁם( נמצא,אַף בּעוֹלם' )ספרי- חרוֹן,זרה בּעוֹלם-עבוֹדה
 ונמשׁך רחמנוּת ועקּר,אַף- נמתּק החרוֹן,זרה כּנּ"ל-כּשׁנּתכּפּר פּגם עבוֹדה
'לכם' דּיקא-" "ואל שׁדּי יתּן לכם רחמים:(רחמנוּת הוּא בּבחינת )בּראשׁית מ"ג
 שׁיּמסר את הרחמנוּת בּידינוּ כּי אצלוֹ,הינוּ שׁהשּׁם יתבּרך יתּן לנוּ הרחמנוּת
 כּי, שׁגּם החוֹלאַת הקּשׁה וכל היּסּוּרין הם הרחמנוּת שׁלּוֹ,יתבּרך יכוֹל להיוֹת
 הכּל הוּא, אפלּוּ יסּוּרין קשׁים,בּודּאי כּל מה שּהשּׁם יתבּרך עוֹשׂה להאָדם
 כּי אין, שׁיּתּן וימסר בּידינוּ את הרחמנוּת,רק רחמנוּת אבל אָנוּ מבקּשׁים

()בּמּדבּר ל"ג
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אָנוּ מבינים הרחמנוּת שׁלּוֹ וגם אין אָנוּ יכוֹלין לקבּל אוֹתוֹ הרחמנוּת שׁלּוֹ
 שׁאנחנוּ בּעצמנוּ נרחם, רק שׁהשּׁם יתבּרך יתּן בּידינוּ את הרחמנוּת,הנּ"ל
- להתרפּא מן החלי וכיּוֹצא בּזהישׂראל, ואצלנוּ הרחמנוּת בּפשׁיטוּת,עלינוּ
ידי- כּי הרחמנוּת נעשׂה על, כּנּ"ל, אל שׁדּי יתּן לכם רחמים:תבוֹת-ראשׁי
 ,מסעי בני ישׂראל כּנּ"ל
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