

             


 ושׁם גּדלים אילנוֹת ועשׂבים יפים ונאים, כּי ישׁ שׂדה,דּע
 ואילנוֹת, אַשׁרי עין ראתה זאת, וגדל יקר יפי השּׂדה וגדּוּליו אי אפשׁר לספּר,מאד
, וישׁ כּמּה וכמּה נשׁמוֹת ערמּוֹת, הם בּחינת נשׁמוֹת קדוֹשׁוֹת הגּדלים שׁם,ועשׂבים
 שׁיּוּכלוּ לשׁוּב ולכנס אל, וּממתּינים וּמצפּים על תּקּוּן,שׁהם נעים ונדים מחוּץ לשּׂדה
, שׁיּוּכל להתעסּק בּצרך תּקּוּנם, והם כּלּם מבקּשׁים וּמצפּים על בּעל השּׂדה,מקוֹמם
 צריך להיוֹת אישׁ, להכניס עצמוֹ להיוֹת הוּא הבּעל השּׂדה,וּמי שׁרוֹצה לחגר מתניו
 כּי צריך להיוֹת אָדם גּדוֹל וּמפלג, וצדּיק גּדוֹל מאד, וחכם, וגבּוֹר חיל,אָמוּד ותקּיף
 כּי, אזי טוֹב ויפה מאד להתפּלּל, וּכשׁזּוֹכה לתקּן הנּשׁמוֹת וּלהכניסם,בּמעלה מאד
 הוּא משׁגּיח וּמשׁתּדּל תּמיד להשׁקוֹת, וזה הבּעל השּׂדה,אזי התּפלּה על תּקּוּנהּ
, וּבשׁאָר תּקּוּני השּׂדה וּלהרחיק האילנוֹת זה מזּה הרחקה הראוּי,האילנוֹת וּלגדּלם
,שׁלּא יכחישׁ אחד את חברוֹ כּי לפעמים צריך להראוֹת למקרב גּדוֹל הרחקה גּדוֹלה
 ,'כּדי שׁלּא יכחישׁ את חברוֹ וכו




            




           

           
            
           






           
           



 
             
            


            
    
    
           
          





 בּודּאי היוּ,'אַך קרבּנוֹת לא הקריבוּ שׁם )כּי לפי דעתּם הנּ"ל שׁהוּא אלוֹק על וכוּ

 הזהירוּ אוֹתם, כּי כּשׁיּצאוּ אלּוּ השּׁלוּחים,(' אַך וכוּ,מקריבים את עצמן לאלוֹק כּזה
 כּי חשׁשׁוּ שׁאם ירצוּ בּדּרך להקריב קרבּנוֹת לא,שׁבּדּרך לא יהיוּ מקריבים קרבּנוֹת
הכּסּא- אוּלי ילך אחד לבית, כּי אוּלי ימצאוּ איזה אוֹצר בּדּרך,ישּׁאר מהם כּלוּם
 ולא, ויתחילוּ להקריב את עצמן אליו,(וימצא שׁם אוֹצר )והוּא אצלוֹ אלוֹק כּנּ"ל
כּן הזהירוּ את השּׁלוּחים )הינוּ בּני המּדינה הזהירוּ את- על,ישּׁאר מהם אחד
כּן לא הקריבוּ אלּוּ השּׁלוּחים- על,השּׁלוּחים( שׁבּדּרך לא יקריבוּ קרבּנוֹת כּלל
, שׁהוּא אלוֹק על כּל אלקים, אבל זה היה בּרוּר אצלם,קרבּנוֹת לזה הממנּה הנּ"ל
.מאַחר שׁיּשׁ לוֹ עשׁירוּת עצוּם ורב כּזה
אַך קרבּנוֹת לא הקריבוּ שׁם )כּי לפי
 אַך, בּודּאי היוּ מקריבים את עצמן לאלוֹק כּזה,'דעתּם הנּ"ל שׁהוּא אלוֹק על וכוּ
, הזהירוּ אוֹתם שׁבּדּרך לא יהיוּ מקריבים קרבּנוֹת, כּי כּשׁיּצאוּ אלּוּ השּׁלוּחים,('וכוּ
 ,כּי חשׁשׁוּ שׁאם ירצוּ בּדּרך להקריב קרבּנוֹת לא ישּׁאר מהם כּלוּם

         
            


    
 


            
              
             







               


הכּסּא וימצא שׁם אוֹצר )והוּא- אוּלי ילך אחד לבית,כּי אוּלי ימצאוּ איזה אוֹצר בּדּרך
 , ולא ישּׁאר מהם אחד, ויתחילוּ להקריב את עצמן אליו,(אצלוֹ אלוֹק כּנּ"ל

  -   





כּן הזהירוּ את השּׁלוּחים )הינוּ בּני המּדינה הזהירוּ את השּׁלוּחים( שׁבּדּרך לא-על
,כּן לא הקריבוּ אלּוּ השּׁלוּחים קרבּנוֹת לזה הממנּה הנּ"ל- על,יקריבוּ קרבּנוֹת כּלל
 מאַחר שׁיּשׁ לוֹ עשׁירוּת עצוּם, שׁהוּא אלוֹק על כּל אלקים,אבל זה היה בּרוּר אצלם
 ,ורב כּזה



             
            
             
             
            

           
 

              
            







    
    הכּלל שׁצּריך לעשׂוֹת אחד מכּל התּפלּה כּלּהּ ,וּבכל דּבּוּר
שׁמּדבּר ,יהיה נמצא שׁם כּל הדּבּוּרים שׁל התּפלּה ,וּמהתחלת התּפלּה עד הסּוֹף יהיה
הכּל אחד ,וּכשׁעוֹמד בּהדּבּוּר האַחרוֹן שׁל התּפלּה ,יהיה עדין עוֹמד בּתבה ראשׁוֹנה
שׁל התּפלּה ,כּדי שׁעל-ידי-זה יוּכל להתפּלּל כּל התּפלּה כּלּהּ ,ואַף-על-פּי-כן לא
יתפּרד אפלּוּ מאוֹת ראשׁוֹנה שׁל התּפלּה :ודע ,שׁבּחינה זוֹ ,הינוּ בּחינת אחד ,זה הוּא
בּחינת התּכלית )זכריה י"ד(" :בּיּוֹם ההוּא יהיה ה' אחד וּשׁמוֹ אחד" 'וּביּוֹם ההוּא',
הינוּ התּכלית והוּא בּחינת כּלּוֹ טוֹב ,כּי אחד הוּא כּלּוֹ טוֹב ,כּמוֹ שׁאָמרוּ רבּוֹתינוּ,
זכרוֹנם לברכה )פּסחים נ( על פּסוּק זה" :בּיּוֹם ההוּא יהיה ה' אחד" וכוּ'' ,אַטּוּ האדּנא
לאו אחד הוּא ,אלּא האדּנא מברכין על הרעה' :דּיּן אמת' ,ועל הטּוֹבה' :הטּוֹב
והמּיטיב' ,אבל לעתיד יברכוּ על הכּל הטּוֹב והמּיטיב' נמצא ,שׁבּחינת אחד הוּא
התּכלית ,והוּא כּלּוֹ טוֹב ,כּי התּכלית הוּא כּלּוֹ טוֹב ,כּי אפלּוּ כּל הצּרוֹת והיּסּוּרין
והרעוֹת העוֹברין על האָדם ,חס ושׁלוֹם ,אם יסתּכּל על התּכלית ,בּודּאי אינם רעוֹת
כּלל ,רק טוֹבוֹת גּדוֹלוֹת ,כּי בּודּאי כּל היּסּוּרין בּאים בּכוּנה מהשּׁם יתבּרך לטוֹבתוֹ,
אם להזכּירוֹ שׁיּשׁוּב בּתשׁוּבה ,אם למרק עווֹנוֹתיו ,ואם כּן היּסּוּרין הם טוֹבוֹת
גּדוֹלוֹת ,כּי כּוּנת השּׁם יתבּרך הוּא בּודּאי רק לטוֹבה ,נמצא ,שׁבּכל הרעוֹת והיּסּוּרין
שׁיּשׁ לאָדם ,חס ושׁלוֹם ,אם יסתּכּל על התּכלית ,הינוּ כּוּנת השּׁם יתבּרך ,לא יהיה לוֹ
יסּוּרין כּלל ,רק אַדּרבּא יתמלּא שׂמחה ,מגּדל רב הטּוֹבה שׁיּסתּכּל בּתכלית היּסּוּרין
הלּלוּ ,כּי התּכלית הוּא כּלּוֹ טוֹב כּלּוֹ אחד כּנּ"ל ,וּבאמת אין שׁוּם רע בּעוֹלם ,רק כּלּוֹ
טוֹב ,אַך עקּר הצּער שׁיּשׁ לאָדם מהיּסּוּרין שׁעוֹברים עליו חס ושׁלוֹם ,הוּא רק מחמת
שׁלּוֹקחין מהאָדם הדּעת ,עד שׁאין יכוֹל להסתּכּל על התּכלית ,שׁהוּא כּלּוֹ טוֹב ,ואָז
מרגּישׁ צער וּכאב היּסּוּרין כּי כּשׁיּשׁ לוֹ דּעת ,וּמסתּכּל על התּכלית ,אינוֹ מרגּישׁ כּלל
הצּער שׁל היּסּוּרין כּנּ"ל ,וּבזה תּבין דּבר נעלם ונסתּר ,מה שּׁנּטבּע בּנפשׁ האָדם,
כּשׁיּשׁ לוֹ יסּוּרין גּדוֹלים ,רחמנא לצלן ,כּגוֹן למשׁל כּשׁחוֹתכין איזה איבר לאָדם ,חס
ושׁלוֹם ,אזי סוֹתם ועוֹצם את עיניו בּחזק ,כּי זה אָנוּ רוֹאים בּחוּשׁ ,כּשׁאָדם רוֹצה
להסתּכּל על דּבר שׁהוּא רחוֹק ממּנּוּ ,אזי סוֹתם את עיניו ,וּמצמצם וּמכוּץ הראוּת,
כּדי לכוּן הראוּת אל הדּבר הרחוֹק שׁרוֹצה לראוֹת וזה מחמת כּי הראוּת הוּא משׁרת
ושׁליח שׁל המּח ,להביא הדּבר שׁרוֹאה לתוֹך המּח כּי עקּר הראיּה היא הידיעה,
דּהינוּ לידע מהוּת הדּבר שׁרוֹאה ,והידיעה היא בּמּח וּכשׁרוֹצה המּח לידע זה הדּבר
שׁעוֹמד כּנגדּוֹ ,אזי הוּא שׁוֹלח את הראוּת ,והראוּת הוֹלך ורוֹאה הדּבר ,וּמביאוֹ לתוֹך

המּח ,ואָז יוֹדע מה שּׁרוֹאה ,ועל כּן כּשׁמּעבירין דּבר לפני אָדם בּמהירוּת גּדוֹל ,אינוֹ
יוֹדע מהוּת הדּבר ,אַף שׁבּאמת ראָה הדּבר בּעיניו ממּשׁ ,עם כּל זה מחמת המּהירוּת,
לא היה פּנאי להביא הדּבר לתוֹך המּח ועל כּן כּשׁהדּבר רחוֹק ממּנּוּ ,אין כּח בּהראוּת
לילך לשׁם ולהביאוֹ לתוֹך המּח ,מחמת שׁהדּברים אחרים שׁרוֹאה מן הצּד מבלבּלים
אוֹתוֹ ,וכן מחמת הפּזּוּר שׁנּתפּזּר הראוּת ,על-ידי-זה הוּא נקלשׁ ,ואין בּוֹ כּח להביא
הדּבר שׁרוֹאה לתוֹך המּח על-כּן צריך לסתּם את עיניו ,וּלצמצם הראוּת ,וּלכוּנוֹ אל
הדּבר שׁצּריך ,כּדי שׁלּא יבלבּלוּ דּברים אחרים וגם כּדי שׁיּתחזּק כּח הראוּת ,ולא
יהיה קלוּשׁ ,ואָז יוּכל לראוֹת הדּבר הרחוֹק כּנּ"ל כּמוֹ כן ,כּשׁרוֹצים להסתּכּל על
התּכלית ,שׁהוּא כּלּוֹ טוֹב ,כּלּוֹ אחד צריך לסתּם את עיניו ,וּלכוּן ההסתּכּלוּת אל
התּכלית ,כּי אוֹר התּכלית הזּה היא רחוֹקה מהאָדם ,ואי אפשׁר לראוֹתוֹ כּי אם
בּסתימוּ דּעינין ,שׁצּריך לסתּם את העינים לגמרי ,וּלסגרם בּחזקה מאד ,אַף גּם
לדחקם בּהאצבּע ,כּדי לסתמם לגמרי ,ואָז יוּכל להסתּכּל על התּכלית הזּה הינוּ
שׁצּריך לסתּם את עיניו מחזוּ דּהאי עלמא לגמרי ,להעלים עיניו וּלסגרם מאד ,לבלי
להסתּכּל כּלל על תּאווֹת עוֹלם הזּה והבליו ,ואָז יוּכל לראוֹת וּלהשּׂיג אוֹר התּכלית
הזּה ,שׁכּלּוֹ טוֹב ואָז יתבּטּלוּ היּסּוּרין כּנּ"ל ,כּי עקּר היּסּוּרין מחמת שׁרחוֹק
מהתּכלית כּנּ"ל ,ועל כּן נטבּע בּנפשׁ האָדם לסתּם עיניו בּשׁעת יסּוּרין כּנּ"ל ,כּדי
לברח מהיּסּוּרין וּלבטּלם ,על ידי ההסתּכּלוּת על התּכלית ,שׁהוּא כּלּוֹ טוֹב
שׁההסתּכּלוּת הזּאת אי אפשׁר ,כּי-אם על-ידי סתימת העינים כּנּ"ל ,ואַף שׁהאָדם
אינוֹ יוֹדע כּלוּם מה הוּא עוֹשׂה ,אַף-על-פּי-כן הנּפשׁ יוֹדעת הכּל ,ועל-כּן מטבּעה
לסתּם העינים בּשׁעת יסּוּרין כּנּ"ל וכו',






             

      


 
             
             


            


 



              
             

 




          
           



          




             

             
      



   




           


            
            

            

            





             
 

           
           
           
 
              






             

             

             
           
 



             

 
             

            
            

            

        




    



 
   
           


          


