
 ~]tc:v "(..,"4 ,ז,1 .ו;-.fie" פרנקל(:!( ידידיההה9,.צחק

 האדם,בעולמו(לפ?.תחשבת!-לקיקוו4,.חובת

 ,11, """""קוץ1"
 ""ת 1,:( ,:;'( קסת "תוו ו" :",ה ",(1'"

 .תניא, י ממסכת.ברכות:דףי'ג .במאמה. דבק. אפהח'את","
 יחור לחיר4ה ונכנסת? בדרך הלכת!, אחת פעם יגסי ר:אמר

 לקיב זהור, הנביאו אליהו, להתפלל(:בא,מחורבות,ירושלים,
 לאחה:שסיי9ת, תפולת,. ע";שסיימהי הפתח לוד ליוהמהין
 לחורבהןזה!':אמךתי: מה,.נכנסת: )מפני :בני, י ל? אמרתפילה,

 =1.:מתי!כא י:בדר7:;1 ל7.ילהתפלל ,הזה, י., "להתפלל'. :לו
 להתפגל 'היה.לדן = דרכים:. יפסיקוניי,עןבהי שמאהייהם
 1; יבהים שלושה ממנו שעהזימדתו קצרה'.(באוהה,תפילה

 בדהוה ולמדתןושמתפלל,ס, לחורבהה! נכנסים( שאיןלמדהי.
 בדרניטתפיי עהמתפליולמדתי

 בעל:ה"נודע קצרה'. תפילה
 לנפש.ח?הישואיג ספהיציון מסכת.4הכות, עלביהוזה-,בספרו

 י.קמלנן נדואג 1ושנית,ץכיאדם.! )חורבהעז1 'מה::נקנס-1מפג, בני" י אותו ש14ל: שאזן!נכנסים,לחורבה,.הוא,;רק,מנ"ו,ימד
 רנצה שהוא מתנגד~,יתכן, שחוץ. מוכיח זק! אין, ' עדיין .מה,
 ולחנרבתזן נכנסלס שאין, איפח1למד יעיו הטעם:' את'לדעת

 ולמדתוו'ממנו:4ה שעה הבאותה ביהודה. ה.נודע:אומט;בעל
 אליהו, !,בא אלא!מהתנסגוהו מדבהיוי שלמדחקאין;הפירגש

 ו' נכנס לא: .נ-ממדוע הפתח .ליד ליוקמרי
-  

 O?NW~'i ,יסדתי:

 כך':.קפני.,מוה אחר ששאל:אותי מפנינכגסית,לחורבה,(ולא
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 מהתנחגותה פירושו משנר, .למדתי זוז, לחורבהנכנסת
 מדיבוריו.ולא

 ראשון עיקרון לקבוע כדי הזאת, האימרה אתהבאתי
 אדם מדיבוריו. ולא האדם מהתנהגות לומדים יבחסידות

 ממושגי רחוק ולהיות שעות, כ-ד תורה בדברי לדבריכול
 הפירוש, - ממנו- -למדתי הארץ. מן שמים כרחוקהתורה

 שבחסידות המוח חריפי מדיבוריו. ולא אדם שלמהתנהגותו
 לי יתן אם י אמר בלעם כאשר : דוגמא כעין אומריםהיו
 אומר השם. פי את לעבור אוכל לא וזהב כסף ביתו מלאבלק

 י נשגבים דברים מדבר הוא היה- ממון שחומד 'מלמד :רש-י
 'לעבור ,אוכל לא וזהב כסף כיתי מלא בלק לי יתךאס

 תתרשם. אל י רש-י אומר קטנה. או גדולה לעשות השם,פי או"
 אומר יעקב זאת,-כאשר לעומת היה-! ממון חומד הואמכך,
 קל וכי רש.י? אומר אליה. ואבואה אשתי את הבה 1ללבן

 המסקנה: ' התכוון תולדות להעמיד אלא ז כך אומרשבקלים
 יעקב, 1 טהורה אינה כוונתו אבל נשגבים דברים מדברבלעם

 כוונתו אבל עם, פשוטי של פשוטים, דברים מדברלכאורה
 את מודדים שבו קנהיהמידה כלזמר, וטהורה.אמיתית
 הוא.מתנהג. כיצד אלא מפיו, מוציא' שהוא מה איננוהאדם

 הקודמים בדירות המוסר בעלי לאותם התשובהומכאן
- השאלה את ,חעמידויאשר  צורדילנסוע יש מה בשביל 
 ולהתבונן להסתכל, 1לרבי

_- 
 חולק אין ו ספרים ישנם הלא

 אצל דיאגנוזה קובע שרופא כשנו ; היא התשובה אבלעל.כדי
 ;סיכר דריש דווקא אחד לחולה :. לו דויש מה גוףחולה
 בתכלית, זהופסול אחר לחולה כוחותיו; את לחזקהרבה,
 כך בדיוק בסכרת. חולה שהוא לפי סוכר לו לתתואסור
 כולם טובים, כולם שונים, ספרים ישנם ; הנפשבחולי

- אד10 לכל הם מותאמים אבל,-כלוםטהורים,  יש לאו 
 ומדוכא;. עצוב ממילא כשהוא בו מתבונן אדם אם אשרספר,
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- - - - -

-  
- - - -  .- 

- . ן .  

- -- - - -  

 יהיה והוא נפש-ו, דיכאון ועל עצבותו על הזח הספר לויוסיף
 מאה פישבור

 אשר ספר בו:.ויש שהסתכל לפני יותר.טאשי
 תעולמף בשביליזנברא אח-)הדעהדכי :צאדם מחזק~ויקא
 ואיך תתרומם; לא ואיד שבהם, .הטוב לחיר."יצייהוהוא

 שהוא כזה אדם בשביל הלאה: וכן:הלאהווכןלא:תתנשא;
 מדן רוח ונכהשבוי,'

 ואילו ו התרופה היא זאת בשבילו -
 ומליאו עולם כאילו ברעיון מסתובב היא אשר אחר;.לאדם
 אף את ולא-שואל כלום, איו' וקמנו לעב-ה ומחוץשלול
אחדך

 ואותה הספרייך לתתיאותס צריך כזה לאדם -
 את שוברת קצת ואשר' קומת. את מנסיבה -אשרההירכה,
 היא טלו.-ההדרכה והתרופה אדם כולל;.כל אין,דברלבי.

 . היבר; אותו ואחד אחד לכל לאאינדיבידואלית,
- 

 .חסד-ן המושג על נדבר. אלו, הקדמה- -דברןואחרי
 אדם שבין בשטח בעיקר הוא מושגייחז-ל, כל לפ,חסיד,

 עם נאמו.ש,מתחסד למקוט..אמנם אדם ביןלחבירו,'לא

 'אומרים חכמינו לגמר.. אחר משהו זמ מתחסד -קוני-
 בשבת הדליקה מפני שמצילים למשנה, קל, דף שבתבמתכת

 ואם לכם, יהצילו לאחריפ'בואו גילרוה.,אומר מלאסל
 והגמרא השבת.' אחלי חשבון אתו DIWlp פיקחיםהיו

 לשלם חייבים לכלל האם אחר.השבת? חשבוןשואלתי
 ההפקר. מן זכו הלוא-הס זכוז קא מהפקייא משהוולו

 חסידי' ל-אן;-אמ5'לבא שנו חסידות מידת 'חטזא רבאמר
 עטקינן. שמים לירא ה-כא רבא אמר אלא שקליו דשבתאגיא-
ירא

 שמים'ל_
 רש-י

 ירא. משלו. מוותר חסיד כד; אימר.
 עצמו. את מטריח לא אבל הזולת, לוקה'אצל אינושמים,

 ספק b1W אין הדרי באוולו אומר חננאל רבינו הזולת.בשביל

 י - שמים.' מירא יותר גדול שחסיד בש-ס, הסוגיאמן
 ומי: גדול יותר מי ציונים, לחלק כאילו כאן באתילא

 חסיד.לפי המושג כך.כי. על להצביע רציתי'רקפחות'גדול.

שנט
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 :על,חקיד.יפנןם:משולת מאבהיות ואם .ותרנות, הואהגמרא
 74ט הדיג.בשטח,ק,שבון משורת לפנים הדבר הירושהיין,

 מקוהיאחר יש,קחבירו:
 ס?קה .בטופ בגמרא חסיד! למושגי

 בצןפרןןים,;הזןיקןן קודות עקגשלוש מדובק ששמההוריות,

 התוקפות =,חסןד:; ;ולשוקפה צדוק, -. העוברן: קשע,-
 1 חסיד ID?1Wn למה, שטכלעבירים

-  הדבר,, שקעו;לו מפני 
 לו,.,מאיד17גיקא;- מזיק מגופו,;זה קששו שורף אדםשאם
 מז,ק_גאדם( יז:זון, על,ציפרניים,גזוזות, דורך יישכןאם
 .יזיק-ולוון חסןד,,מפנןןיהואןמוכו,ןותר.:עזה נקרא הןאלכן

 .בקוצןך,ן ,מזןק'לאחה. אחק;ןדרו7,,ץי.זה חלילה,שאשר,
 חסיד שלפדוגמאות

 את:עצאה קקק!ב המדובר:שהו71 שבש,ס"
 את(הןגלה4:איקהן משמח; : ,הזולת, 4ת ק"ודד, הזולתי:למען

 והן י-,, לחבירו. שבין,אדם בשטחים --הכללמעך,תזולת

 בעולמוי:לפז, של'חובת.וזאדם להגדרה בא אני ומכאן-
 האבריך בין,רמ,ח: האדם" בגוה קיימיםמושגי.החסידות.
 השולטים,יהמנהלים' שהם.הינם -.שניים,ושס,.ה,הגידים

 יעןאדת והלב. !י"לה,הם,המוחאותו.והמדריכים;אוהו,
 אשה אדם ויש ; הואוהמוח שלו. והמחליט המדרי":שלו,אשר

 ב?ן,:קגיבאלהן ההביל. . הלב: הוא:' שלך והמחליט.ה"דרי17
 יטן,ח,הוא,:שמה המוח מי;שהולד:אחיי : בזאתמתבעא
 7עת:ושוחול שיקוק אחרי נכווה, מחליט,זוהנהחלטהשהוא
 ובל, התלהבות ש,נאה,.ביי "ל,:אהבה:)וגלי רגשות, בליקר,

 איי-אנחנון פעם אף לג,, אחרי הולד אשר אדםשפל..ואילו
 עו,דקת;, ה,א:סחלטה ההחלטהי;שףי";מחליט, אסבייחיכו

 ,יי ':, 1: , להשפעות. ונתון רגשות בעל שהלב.הואמפני
 הרבןיחליט. רב,,אם: דין(לפני בעלי שני באים 1.:לדוגמא

 ייתכט עיניו מבט רק.'לפי. .אלא: הכתובה ההלכה לפילא
 כושרון לו שיש בעל:דיו. _:יש מדועזמאד,שהוא_יטעה-

 המבע: אחה. בדמעות,: מדבה אהרס בתחנוניכן לדבר.יותר.
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שלו
 הו"

 סיף -הוא.: וירי ההיפדי, קוא.: : והשן, ,קומפאט!,
 צלבו, ונוצותןאיזה,ישהיא,'ה?בה 4גם,, בשהסוהי

 שהוא,יואה; לפקמו4לאחר::אבל:אם,הוא,.מהליט,לאי:ה,ק שול,.הזייי
 3אש4 עדוד- מחבה.ה-שולחן ההי ההלכה,זלא,מחליע.לפי

 לאורות לנגד,עינ,ו יהוא.לא,דאה, :ושמעון, ראובן עלדיסק

ראובןי,לא!:טי
 ,v~w1U ולהיות :היהגוכול לא הוא: שמעון!

 הטענוה,של:שמעוןך מ4 מן-היענותושל,ראובן,מאשה-יותה

 כאשי:הו"ועלזכם
 אותי לפה,'ההיכה;ןאש4 החלעה מוקא,

 אשרייש"ע4 לנגר-עיניו,אגשו5 ראה ההלהה:לא שלהמהבר
 1, , ':זג ד: הנכון; צקו הגלך שהוי הוא רגשותיו,'בטוחעל
 לעש,sbi 41]-".:א14אצשה המוח גיסא,:ב(:עם מאויך אבלן(,ק,
 להכהיש4אפשה;לגלוחך(,בל דבר,:אפשרילהחלוט,:אפשרשום

 ובלי"התלהגותו:יומ:דצר, רגשות הלייבלי מךיצירה,נאה
 הלצ,' מן נבע ונוצד מו4וצנעשה גאיצג4:כל כאן נוצר.,גםלא

 ימיטז י*שקיע חשבון כל היה לא הקר החשבון שלפימכיוון
 לא חילוצים כלזמיגי והין משמע,.עד;לאיו,ש,עולילתרתי

 אומ"',, הנניא:לעשות.(אבל!
 את[ ייושלי6." על..לב, -דברוי

 יגשף הרכה עש: הלב, עם אלא המוח, לא:עס בניניירושליט.
 יזץ4: להיות:שיש'מקומרת,.יר1טוציט: יכול התלהבות.עם

 ה1את1-שלל4" והללה: שלנה לא; זה'נוהיםהוותר:קלים!'יבל.
 ,(ן ש(( יט("1 ,"י,י.(,אומרהי:שזה"נובשימו'הלב.,1::1.ע,

-
Tt~D' עלפי: מ4ה ומקדין.וזה:של% 

 חליק"
 ,גפקיייטיי:ו

 הלב' על הטו"עה,דר :ל"משיל(יי,נ. fiv~wאומרתזהחסידותיעב

fwY1lnההצילה, אלליאדו לעשילה, אה'הההל"בו% הלבייצי 
 נקרש: 1קהלדנ%,ל%ה,.,11ה החייט מצעדי צעד בכלהאחרונה
 'לשטח-ז4 מאד .מוצ%יט"ה4בה; אנחנו המוחיןך,..גדלות:
 זבהרצא"י,קצ4הילפטלי 1צ11נ,י וחגן החסידות,: של,בס-פרות'

 H~tfbI ו1זבהר";'141ה,ן; באידיכן" הדבש נוייך כללי, יש,ד, '".י דקו ;,. (:, "י, ;rerr 4,(,) הדבזיט.'סי,:ו,",'אש

שראי-
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 ספרים ובהרבה בחז-ל בתנ"ך, כך על נאחר הרבה !ה-שמחה-
 : השאלה אותה ושוב השמחה. של התועלת על מדבריםאשר

 היא החסידות במישגי שמחה אולם. 1 חידשו מה כן,אם
 לא.רק לשמוח, במה לו אין כשאדם אחר. משהולגמרי

 במה לו אין נפשית, מבחינה אפילו חומרית,מבחינה
 לו ואין כמעט במחשבות, דל במעשים, דל הואלשמוח,
 צריך שאדם ואומרת .החסידות באה שלו, במטעןכלום
 תועלת. יש שבה נקודח, שהיא איזה ולמצוא בעצמולחפש

 ר'.נחמן אומר בעודי-, לאלקי אזמרה בחיי לד'.אשירה
 עוד יש - עפעס נאץ האב איך - שלי בעוד,מעטמברצלג,
 נקודת לי יש משהו, עוד ל' אבל..יש אפס, אני 99%משהו.
 ממשיך: והפסוק להתרומם. כך אחר במשהו זאת בכלאחיזה
 משהו, עוד להם שאין מי הדבר, פירוש - אינס עודורשעים
 לו;.אין אין .העוד- אותו הקצת, אותו את אפילו להםאין'
 , : . ! אחיזה שוםלו

- 
 ל

 נתן. אליו כשבא גם הנביא, נתו אליו בבא לדודכיזכור
 זאת בכל !., -חטאתי ואמר הודה ודוד להוכיחו,הנביא

 עור יש  לחיוי,  ואפשר  לתשובה, D~pn שיש  -חובמזמור!!;
 צריכה לא הזאת 'ההתיימרות אבל, בי, תועלת שהיאאיזה
 ובמחשבה, במעשים שפל הוא אשר שאדם כל, כדי עדלהיות

 ברחובות עצמו על ויכריז יסתובב, יתיימר, ובכל, בכלעגי
D)p11WI: חסיד של הזה לתואר לכל קודם !. אני חסוד 
 עד - ופרישות וטהרה זריזות י שלבים גבי על שלביםישנם

 את רב בי בר כל היום קורא אפוא כיצד לחסידות.שמגיעים
 שכשם היתה, הראשונים חסידים של תשובתם ו חסידעצמו
 קודם pD11 למעשה הוא לירושלים, אביב מתל נוסעשאדם
 נוסע הוא כד אחר לרמלה, vgll הוא כד אחר חב-ד,לכפר
 כאשר אבל, לירושלים. מגיע דברים של בסופם ורקללוד

 שנוסע יגיד לא. הוא ו נוסע אתה לאן אותו ישאל שהואמי

,. .. .,שסב.
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- - -
. - - - -  

- - = - ,  

 מפני 3 מדוע לירושלים- נוסע שהוא יגיד ללוד, אולרמלה
 וללן בדרך. תחנות היגן אלה וכל הסופית, מטרתושזוהי

 והולד שעולה סולו שם על -חסיד- שנקרא היתהתערובתם
 .תחנות'על מאד הרבה עוד יש זו בדרך כי'בדרייזו;-אם

 שזווגינו ששיב,ש נאמרל כהן'גדול י,אגן ר' על זאת ועודז,.
 :הפושל ספי' לס צדוקיי 1לנס,ף.נעש" ללולהשנ1)'בנ"ונ1,

 שעליו-14ב השאלה:'חלא'מי אח ושואלים על,כך'עמדו
 מי 4 נאמר גם 3 יחטא טלא מובטח.לו ולא.חטא'שנותיו

 ואיך'יה ידו; על -בא חטא אין לו, תלויהשזכות-הרבים
 מסויימות למחלות ש1נרופ11נ וזיתהל ותשובתפ זל.קרה

מועילות
 'רי

 האוויריאינו אם ואולט נקי, הוא כשהאוויר
 תרופית גם מדנקת, מחלה של חיידקים מלא יהואנקי,
 בזמן'ולתקופה'שהא11ירה כי רצו'לומר חז-ל מועילות.אינן
 ש3ה שמונים ששימש מי שגם היה, יתכן מורעלת,היתה
 היה מקוצק הרבי ואולם צדוקי. 'היה לבסוף גדולה,בכהונה
 ולבסוף גדולה, בלהוגה שנה שמונים שימש יוחנן ר' :אומר
 שאדם זמן כל עצמו. בעיני צודק נעשה פתאום צדוקילנעשה
 אבל בעולם. לתקן מה עוד לו יש אי131-צודק, שהואחויב
 אין-לו'מה: .אז שהוא'צ1דק; בעצמו מחליט שאדםברגע
 בהתנשאות בגאוותי, עושה הוא עושה,' שהנא כלימהלתקן,

 עצבות; אחד מצד טובים- הלא הדברים אחד וזהווההגפחותי
 התנשאותן גיסא'ב: מאידך מטוכן. זה -ב רוחייידה,'שברון
 '"1 ירידת.רוח.:' מאשר מסוכנת פחות לא היאהתיימיותן

 11wv -הוא הפסוק אמרו-על שם'טוב הבעל תלמידיי-'

 אשה :-הבית וכתיב. קרי לה יש לו המלה אנקנו.,ולו
 שאתה ברגע א'. עם ולא וי, עם לו : וכתיב קרי יש חומה.לו
 שאתה ברגע אולס' ו'; עם לו אתה,באמת עם'א';'אזלא

 היו אלו' 'אתה, לא אז ו', עם לו שאתה בעצמךמרגיש
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 ינטות גם ביטאו הללו. מליט משחקי אבל ~ליס..משחקי
 נהמזו שהלכות כשם רמזרם: וברמזי ברמזים נתלבשואשר

 כאן אין תורה. בדברי. כך - ובאותתה בתיבותבפסוקים,
 רעיוןות,.דרכי.ח!,ם) הם דמחטא.,אלה בקופה פילאהכנסת
 .והעיקר פסוק, של ברמז או בפסוק מלובשים שהינםאלא
 מגאוני אחד היה נזרך,;שבעגמו; בעל,ךאבני: הרעיון,בהט:

 נזר-.,,ינם י-אביי טלי -אגלי עיו הספהיםעילצו,-וע1.7מינו
 טל אגלי לספרו בהקדמה כותב היומדים, בעולםספרי,יסוה

 בש-ס, בקי כבר הייתי עשה בן כשהייתה ;, מלאכות ל.ט.על
 חתנו היה )הוא. = ולפנים .לפני כשנכנסתי כך אחר,אולם
 ההלהק .דיעות, שישנה למדת,;.לדעת מקוצק(. הרבץשל.
 בה,שום:'יתרון אין התורה ידיעות התורה. חכמתוישנה

 לחכמה לקזייעוה-יבות יש אחרות.:אחד חנמוהלידיעות
 משהו זה התורה חקקת אולם בתורה. ידיעוה לו יש והואזי,

 טהוה הוא כמה.ש~~דם עד הגוה. בהזדככות תלוי זה_אחר
 לחכמת.התויה, להגי) יכול הוא במידות, מזוכךבנשמתו,

 ידועות.,.. קשק,ע9 לזה ואין נשגב יותר הרבה דבר זהואשר

 נזנה,גהקדחה,לאגלי, לא זה.כבה - כד על הוסיףוהוא

 אבל למת. להיטמא לי שאסור בתורה נאמר כהן עלטל.י
 גמק;ואסוח להיטמץ לו אסור כן גם גויר, יטמא.לקרועים,

 אסוי מדוש:נזיר ו ההבדל מה קרובים. לשות. להיטמאלו
 היא .וההשיבה' ז .כן - וכהן אפיל41לקריבים להיטמאלו

 היה שהמשפחה מפני המשפחה. בגלל כהן נעשה .כהן, יזאת
 תייק גס כן,הוא ,על נובע, זה מעצמו לא כהן, הוא אזכהנים
 בגלל לא, מעצמו נזיר נעשה הרי אבלז;היזיר משהו.להם

 אינו.חז?בושום, הוא. כן ועל נזיה'במשפחתו;, שהיהמישהו.
 4- ימשפחהדבי'

 :אבלי המשפחה, מן. נובעת קדושתו,אינה'
 זה להסז:כנגד והוא:חויב המשפחה מה תבעתכהןיקדושהו

 איננה, שלו שהגדולה מפני לחרובים אסוהלחיטמא גדולכהן
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 מ"לשפחה.,"רי 'שכהתתי:באה "י עעבקיומה-משפח"ל'אף
 להיוי' ' %יך ,היה'. הגדולהמהן

 המשפח"עימ6%'ע 14 נובעת אינה _,גדולתו: 6ן אם'לחלמה, גדולי,בתורה:יגליל-בנויי
 מעצמון ו 5וטה4,וונובעת . "%תעלה, שאדם י שהקדישהמכך,

 קרומם; עם תורשהך עם שייכתת כל לה אשר1אין קדושהזוהי
 -', י משפחה::ע-ם

 :,'י
 ו :ן יר. ס:: (::., .'

 .עניון על בציבור, 4אבנ4 "על")א,- גם לומילים-א4דות',(
 ::kihl הטבע לגועשה ו, :אמרו :המסילות ודולי,:6י"תו6..:,

 הרי את:הט5ע nvlbw'-לשנות ,כלימי הקב-ה, שליקירתו
 לשיש זא.ונז לע%)ת.1לול מותר מתי הקב-ה. נגד הולךהוא

 הכרמל עלי4ר אליהו שמ'4.ךבמעמד שם קייוש5שי11י.הזה
 b'b שהיל נגי,הטבע, זה4יה

~)sR 
 יהדת אינה ואש בועלים;

 הגן5ל אוד אליהו מפני'קי"וש:השם,.שינה השמים,יאבלמן
 יצא גיחזי אצל יאת השם.!ל9.מ% קידיש מזקכדי'שיצא

 -. רלשם חיל1ל'ךמש.יניל,הטבע,,
 לקחי'אחר, שהוא מפני

 ששינוך'את ימצא וא%'הו45. האדרותן' 'נע6ן',א1תןמיןי כי
 DWn אלא:חילול השם קידוש לא מזה ויצאהטבע

_ 
 כן על

 אומרים אנחנו אלין,-הנביא -על לדוף"דורו,.ןאבלנעלל"
 האלקים.: אוא "י5 אחוזיו, ;אין:סחו שבתות:1מוצאי'

 פניהם -ויפל.'על נאמר:541וק אש:מן.השמים5אשרקרדה

ויאמרי
 מזכירי0:את 1כן-אנחנו ,על 'האליקים.. השם:הזא

 האלוקיסי..זאת 4וא השם אחריו סחו הנביא';אישאליהו
 צעקו אלא אוהו, היללו פיארו'ולע לא הפלא אחריא1מרת
 "איש אלקיט.""מדריגה:הנשגב4:ביותר הוא להשםאחריו

 שט מתקדש כך רדי על כאשר הוא; שינו1'טבעה%4%ל
 לכך. השליח רק היה אשר האדם, של שמו ולאשמים,
 הוא רעונו. את עושה ה' אט אף להתהדר לאדם לואין

 כחרס, משול הוא לחינם לא לא. ותו תוך, לו שיש כלירק

 3ן שאין מה מתזנו. אלא מגבו מטמא אינו חרס גםכי

שטה
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 ואילו משהו, שווה החומר מתכת שכלי מפני מתכת,בכלי
 רק שהוא מפני כלום, שווה עצמו החומר אין חרסכל?

 הדבר ואותו ן תוך לו יש אם ערכו כן ועל ועפר,טיק
 אינו עצמו שהחומר ונמצא האדמה, מן עפר הואהאדם,
 תוכן, בלי הוא אם אבל ערך. לו יש תוך לו כשיש אלאכלום,

 בנפשי, עצות אשית אנה .עד - ממש כלום כלום,אינו
 לו שיש חושב שהאדם זמן כל ממני-. פגיך תסתיר אנהעד

 מגיע שהאדם ברגע ואולם ממנו, פניו מסתיר השםעצות,
 אזי עולם, הבורא לעצת ופונה עצות, לו שאיןלמסקנה
 . . הפנים- הסתרמסתלק

 כל כשאבדו הסתר, בתוך ההסתר תקופתבתקופתנו,
 השיטות וכל המה, תוהו דרכי אדם בני של והדרכיםהעצות,
 כדברי - לומר יכולים אנו אין הרגל, את פשטו.החדשות

 שעה שנהין שהיו הראשונים, חסידים על ברכות במס'חז-ל
 שעה שוהין ושוב אחת, שעה ומתפללים התפילה, קודםאחת
 מלאכתן שחסידים .מפני ותפילה. תפילה כל על וכךאחת,
 ותורתןנעשית

 משתמרת-

 בכוונה להתפלל עלינו אלא =
 וייחד במצוותיך, לבנו ודבק בתורתך, עינינו .והארמיוחדת
 ללמוד לשמוע ולהשכיל, להבין בינה בלבנו ותן וכו',לבבנו
 תורתיך תלמוד דברי כל את ולקיים ולעשות לשמורוללמד,

 לאל אשר ככל לעשות מצדו שהשתדל אחרי וזאתבאהבה..

 למקום אדם ובין לחברו, אדם בין חטא מנדנוד להיזהרידו

-
- השם מאת ותושיה עצה מבקש היא  מתוך תפילה לא 
 התחדשות יום כל אלא אתמול. שהתפלל מפני ולאשיורא
 בראשית. מעשה תמיד יום בכל מחדש שהקב-ה כשםחדשה,
ן..,  

אקט
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