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 בּחינת משׂיח אלּמים, שׁבּוֹ מתפּלּל,משׁיח הוּא הדּבּוּר
 כּי, שׁאָסוּר בּמלאכה, הינוּ שׁבּא לקדשּׁת שׁבּת,חוֹרין- ואָז נעשׂה בּן,'וכו
שׁבּת זוֹ 'שׁין בּת' 'שׁין' תּלת גּונין וכו' וּקדשּׁת שׁבּת זה בּחינת תּכלית
, ותכלית הזּה הוּא עקּר המּקוֹם,' ותכלית הידיעה שׁלּא נדע וכו,הידיעה
,' שׁזּה התּכלית הוּא המּקּיף את כּל העוֹלם וכו,הינוּ בּחינת מקוֹמוֹ שׁל עוֹלם
 בּבחינת, כּי זה עקּר המּקוֹם,' 'הקּוֹבע מקוֹם לתפלּתוֹ:(:וזהוּ בּחינת )בּרכוֹת ו
, ואָז פּוֹשׁט גּוּפוֹ המצרע," "אַל יצא אישׁ ממּקמוֹ בּיּוֹם השּׁביעי:()שׁמוֹת ט"ז
עדן כּי- הינוּ גּוּף קדוֹשׁ מגּן, ולוֹבשׁ בּגדי שׁבּת,שׁהוּא ממּשׁכא דּחויא
( "שׁל נעליך וכוּ' כּי המּקוֹם" וכוּ' )עין תיקון י"ב:( בּבחינת )שׁם ג,המּקוֹם גּוֹרם
-" "והנּה שׁבה כּבשׂרוֹ:( בּבחינת )שׁם ד,שׁם הגּוּף הקּדוֹשׁ נקרא שׁבּת-ועל
 בּחינת, הנּקרא בּשׂר,עדן- ונתלבּשׁ בּגוּף קדוֹשׁ מגּן,''שׁנּרפּא מצּרעתּוֹ
," "בּשׂר מבּשׂרי:()בּראשׁית ב
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 עד שׁנּתקרב וּבא,והגּבּוֹר הנּ"ל היה הוֹלך וּמתקרב ושׁוֹלח בּכל פּעם שׁלוּחיו
- וּבקּשׁוּ מהבּעל, ועמד חוּץ לעיר ושׁלח להם שׁלוּחיו ונתיראוּ מאד,אליהם
 שׁצּריכין לחקר הדּרך,תּפלּה- ואָמר הבּעל, שׁיּתּן להם עצה,תּפלּה הנּ"ל
זה אם הוּא אוֹתוֹ הגּבּוֹר-ידי-וההנהגה שׁל אוֹתוֹ הגּבּוֹר כּדי שׁיּכּיר על
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, ויצא אל הגּבּוֹר הנּ"ל,תּפלּה-)דּהינוּ הגּבּוֹר שׁל המּלך הנּ"ל( והלך הבּעל
 והתחיל לדבּר עם גּבּוֹר אחד מגּבּוֹריו שׁל הגּבּוֹר,וּבא אל המּחנה שׁל הגּבּוֹר
)הינוּ עם אחד מהשּׁוֹמרים כּדי לחקר אם הוּא אוֹתוֹ הגּבּוֹר הנּ"ל( ושׁאַל
 מה מּעשׂיכם ואיך נתחבּרתּם עם הגּבּוֹר הזּה? השׁיב לוֹ:תּפלּה-אוֹתוֹ הבּעל
. כּך היה,תּפלּה( מעשׂה שׁהיה-)הינוּ אחד מהגּבּוֹרים הנּ"ל השׁיב להבּעל
והגּבּוֹר הנּ"ל היה הוֹלך       
 ועמד חוּץ לעיר, עד שׁנּתקרב וּבא אליהם,וּמתקרב ושׁוֹלח בּכל פּעם שׁלוּחיו
       ,ושׁלח להם שׁלוּחיו ונתיראוּ מאד
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 , שׁיּתּן להם עצה,תּפלּה הנּ"ל-וּבקּשׁוּ מהבּעל



             

 שׁצּריכין לחקר הדּרך וההנהגה שׁל אוֹתוֹ הגּבּוֹר כּדי,תּפלּה-ואָמר הבּעל
 ,(זה אם הוּא אוֹתוֹ הגּבּוֹר )דּהינוּ הגּבּוֹר שׁל המּלך הנּ"ל-ידי-שׁיּכּיר על
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, וּבא אל המּחנה שׁל הגּבּוֹר, ויצא אל הגּבּוֹר הנּ"ל,תּפלּה-והלך הבּעל
והתחיל לדבּר עם גּבּוֹר אחד מגּבּוֹריו שׁל הגּבּוֹר )הינוּ עם אחד מהשּׁוֹמרים
 מה:תּפלּה-כּדי לחקר אם הוּא אוֹתוֹ הגּבּוֹר הנּ"ל( ושׁאַל אוֹתוֹ הבּעל
מּעשׂיכם ואיך נתחבּרתּם עם הגּבּוֹר הזּה? השׁיב לוֹ )הינוּ אחד מהגּבּוֹרים
 , כּך היה,תּפלּה( מעשׂה שׁהיה-הנּ"ל השׁיב להבּעל
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""אלּה מסעי בני ישׂראל
 הם, דּהינוּ הנּסיעוֹת שׁבּני ישׂראל נוֹסעין ממּקוֹם למקוֹם,שׁמּסעי בני ישׂראל
 כּי אפלּוּ כּשׁאין,זרה- 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
 ועיקּר, ונמשׁך רחמנוּת,אַף- נמתּק החרוֹן,זרה כּנּ"ל-כּשׁנּתכּפּר פּגם עבוֹדה
'לכם' דּיקא-" "ואל שׁדּי יתּן לכם רחמים:(רחמנוּת הוּא בּבחינת )בּראשׁית מ"ג
 כּי, שׁיּמסר את הרחמנוּת בּידינוּ,הינוּ שׁהשּׁם יתבּרך יתּן לנוּ הרחמנוּת
 שׁגּם החוֹלאַת הקּשׁה וכל היּסּוּרין הם הרחמנוּת,אצלוֹ יתבּרך יכוֹל להיוֹת
, אפלּוּ יסּוּרין קשׁים, כּי בּודּאי כּל מה שּהשּׁם יתבּרך עוֹשׂה להאָדם,שׁלּוֹ
, שׁיּתּן וימסר בּידינוּ את הרחמנוּת,הכּל הוּא רק רחמנוּת אבל אָנוּ מבקּשׁים
 וגם אין אָנוּ יכוֹלין לקבּל אוֹתוֹ הרחמנוּת,כּי אין אָנוּ מבינים הרחמנוּת שׁלּוֹ
 שׁאנחנוּ בּעצמנוּ, רק שׁהשּׁם יתבּרך יתּן בּידינוּ את הרחמנוּת,שׁלּוֹ הנּ"ל
, להתרפּא מן החלי וכיּוֹצא בּזה, ואצלנוּ הרחמנוּת בּפשׁיטוּת,נרחם עלינוּ
 כּי הרחמנוּת, כּנּ"ל, אל שׁדּי יתּן לכם רחמים:תבוֹת- ראשׁי- וזהו ישׂראל
 ,ידי מסעי בני ישׂראל כּנּ"ל-נעשׂה על

()בּמּדבּר ל"ג
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