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בס"ד ,חנוכת בית הכנסת כ"א אלול ,ש"ת

ַעל
WORLD IS
A STATE OF
CONCEALMENT

ׁ ְשל ֹ ָשׁה ְד ָב ִרים ָהעוֹ לָ ם עוֹ ֵמדַ ,על ַה ּתוֹ ָרה ַעל ָה ֲעבוֹ ָדה וְ ַעל
ְ ּג ִמילוּת ֲח ָס ִדים,

ו ֵּפ ֵר ׁש ַר ֵ ּבינ ּו נִ ׁ ְש ָמתוֹ ֵע ֶדן ַעל ׁ ְשל ֹ ָשׁה ְד ָב ִרים ָהעוֹ לָ ם עוֹ ֵמדַ ,על
ג' דְּ ָב ִרים ַה ֶה ְעלֵ ם עוֹ ֵמד ,דְּ עוֹ לָ ם ִענְ יָ נוֹ ֶה ְעלֵ ם,
יאת
וְ ַט ַעם ַהדָּ ָבר ִמ ּ ְפנֵ י ָמה נִ ְק ָרא ָהעוֹ לָ ם ֶה ְעלֵ ם ,הוּא לְ ִפי ׁ ֶש ְ ּב ִר ַ
ָהעוֹ לָ ם הוּא ַעל יְ ֵדי ֶה ְעלֵ ם ָהאוֹ ר,
יתא ְ ּב ֵעץ ַח ִ ּיים דִּ ְת ִח ַּלת ַהכּ ֹל ָהיָ ה אוֹ ר ֶעלְ יוֹ ן ּ ָפ ׁשוּט ְמ ַמ ֵּלא
וְ ִכ ְד ִא ָ
ָּכל ַה ְּמ ִציאוּת וְ ל ֹא ָהיָ ה ָמקוֹ ם לַ ֲע ִמ ַידת ָהעוֹ לָ מוֹ ת וְ ַא ַחר ַּכ ְך ִס ֵּלק
אוֹ רוֹ ַה ָ ּגדוֹ ל ַעל ַה ַּצד ִּכ ְביָ כוֹ ל וְ נַ ֲעשָׂ ה ָחלָ ל ו ָּמקוֹ ם ּ ָפנוּי לַ ֲע ִמ ַידת
ָהעוֹ לָ מוֹ ת

TZIMTZUM

FINITE AND
INFINITE

דְּ זֶ ה ּו ִענְ יַ ן ִצ ְמצוּם ָה ִר ׁ
אשוֹ ן ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַצ ְמ ֵצם אוֹ ר ֵאין סוֹ ף ַה ְ ּבלִ י גְ בוּל,
וְ נִ ְת ַ ּג ָּלה כּ ַֹח ַה ְ ּגבוּל ׁ ֶש ְ ּב ֵאין סוֹ ף,
דִּ ְבלִ י גְ בוּל וּגְ בוּל ֵהם ַק ִּוים ׁ ְשקוּלִ ים ְ ּב ַע ְצמוּת ֵאין סוֹ ף ָ ּברו ְּך
יתא ְ ּב ֵס ֶפר ֲעבוֹ ַדת
הוּא לִ ְהיוֹ ָתם ִמ ַּצד ׁ ְשלֵ ימוּת ַהכּ ֹל יָ כוֹ ל וְ ִכ ְד ִא ָ
ַה ּק ֶֹד ׁש לְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ִא ְ ּבן ַ ּג ַ ּבאי ֵאין סוֹ ף הוּא ׁ ְשלֵ ימו ָּתא ְדכ ָֹּלאְּ ,כ ׁ ֵשם
ת ַ
אמר ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ
ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ כּ ַֹח ְ ּב ִבלְ ִּתי גְ בוּל ָּכ ְך יֵ ׁש לוֹ כּ ַֹח ִ ּבגְ בוּלְ ,ד ִאם ּ ֹ
כּ ַֹח ְ ּב ִבלְ ִּתי גְ בוּל וְ ֵאין לוֹ כּ ַֹח ִ ּבגְ בוּלֲ ,ה ֵרי ַא ָּתה ְמ ַח ֵּסר ׁ ְשלֵ ימוּתוֹ וְ ֵאין
סוֹ ף הוּא ׁ ְשלֵ ימו ָּתא ְדכ ָֹּלא,
יאת ָהעוֹ לָ מוֹ ת הוּא ַעל יְ ֵדי ֶה ְעלֵ ם ָהאוֹ ר,
ו ְּב ִר ַ

על שלשה :אבות פ"א ,מ״ב.

בעץ חיים :שער א ענף ב.

בספר עבודת הקדש :ח״א רפ״ח.
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אשית ָ ּב ָרא ֱאל ִֹקים ֵאת ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ ֵאת ָה ָא ֶרץ
וְ זֶ ה ּו דִּ ְכ ִתיב ְ ּב ֵר ׁ ִ
יאה הוּא ַעל יְ ֵדי ׁ ֵשם ֱאל ִֹקים,
דְּ ַה ְ ּב ִר ָ

ELOKIM

יאה הוּא ִמ ּ ׁ ֵשם ֲהוַ יָ '
וְ לִ ְכאוֹ ָרה ֵאינוֹ מו ָּבן דַּ ֲהל ֹא ְּכלָ לוּת ִענְ יַ ן ַה ְ ּב ִר ָ
דַּ וְ ָקא ,דַּ ֲהוַ יָ ' הוּא ְמ ַה ֶּוה ,וְ ׁ ֵשם ֲהוַ יָ ' הוּא ְמקוֹ ר ָהאוֹ רוֹ ת ,וְ ַה ִה ְת ַה ּווּת
ִהיא ֵמ ָהאוֹ ר דַּ וְ ָקא ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכ ַתב ַר ֵ ּבינ ּו ְ ּב ִא ֶ ּג ֶרת ַה ּק ֶֹד ׁש דִּ בּ וּר ַה ַּמ ְת ִחיל
אשית ָ ּב ָרא ֲהוַ יָ ' ִמ ּ ְפנֵ י
ימר ְ ּב ֵר ׁ ִ
יה לְ ֵמ ַ
ִאיה ּו וְ ַח ּיו ִּהי ַחדִ ,אם ֵּכן ֲהוָ ה לֵ ּ
אשית ָ ּב ָרא ֱאל ִֹקים,
ָמה אוֹ ֵמר ְ ּב ֵר ׁ ִ

ISN’T
CREATION
FROM
?LIGHT

יאה ִהיא ַעל יְ ֵדי ֶה ְעלֵ ם ָהאוֹ ר
ִה ֵ ּנה ַה ּ ַט ַעם הוּא ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ַה ְ ּב ִר ָ
דַּ וְ ָקא ,וְ ִעם ֱהיוֹ ת ׁ ֶש ַה ִה ְת ַה ּווּת ְ ּב ִע ָּק ָר ּה הוּא ִמ ַּצד ֶע ֶצם ָהאוֹ ר ַהיְ נ ּו
ָהאוֹ ר ַהדָּ בוּק ְ ּב ַה ָּמאוֹ ר ,דְּ ַט ַעם וְ ִס ַ ּבת ַהדָּ ָבר ִמ ּ ְפנֵ י ָמה אוֹ ר ְמ ַה ֶּוה
לְ ִפי ׁ ֶשדָּ בוּק ְ ּב ַה ָּמאוֹ ר ִאם ֵּכן ָה ִע ָּקר הוּא ַה ָּמאוֹ רּ ְ ,ב ָכל זֶ ה ִה ֵ ּנה
ֵמ ַה ָּמאוֹ ר ְ ּב ַע ְצמוֹ ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַק ֵ ּבל ִּכי ִאם ַעל יְ ֵדי ֶא ְמ ָצעוּת ָהאוֹ ר,
יח ָתם
ו ְּכמוֹ ְ ּבגַ ׁ ְש ִמ ּיוּת ִה ֵ ּנה ָּכל ַה ְּצ ָמ ִחים ְמ ַק ְ ּבלִ ים ִטיב ְצ ִמ ָ
ו ִּב ּ ׁשוּלָ ם ַעל יְ ֵדי ַה ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ו ִּמ ֶּמגֶ ד ְּתבוּאוֹ ת ׁ ָש ֶמ ׁש ,ו ָּבא
ַעל יְ ֵדי ָמגֵ ן ַה ּ ׁ ֶש ֶמ ׁשִּ ,כי ֵמ ַה ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש ַע ְצמוֹ ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַק ֵ ּבל ִּכי ִאם ַעל
יְ ֵדי ָמגֵ ן ׁ ֶשהוּא ִּכ ּסוּי ַה ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש ,וְ ֵכן הוּא ְ ּב ִענְ יַ ן ַה ִה ְת ַה ּווּת ׁ ֶשהוּא ָ ּבא
ִמן ַה ָּמאוֹ ר וְ ַרק ׁ ֶשהוּא ַעל יְ ֵדי ֶא ְמ ָצעוּת ָהאוֹ ר,
וְ זֶ ה ּו דִּ ְכ ִתיב ִּכי ׁ ֶש ֶמ ׁש ו ָּמגֵ ן ֲהוַ יָ ' ֱאל ִֹקים דִּ ְכ ׁ ֵשם ׁ ֶשהוּא ְ ּב ַה ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש
ו ָּמגֵ ן ׁ ֶשהוּא ַה ְמ ַכ ֶּסה ַעל ַה ּ ׁ ֶש ֶמ ׁשֶ ׁ ,ש ָה ִע ָּקר הוּא ֶע ֶצם ַה ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש וְ ַרק
ׁ ֶש ָ ּבא ַעל יְ ֵדי ַה ִּכ ּסוּי ׁ ֶשהוּא ַה ָּמגֵ ןִ ,ה ֵ ּנה ֵּכן הוּא ְ ּב ַה ּ ׁ ֵשמוֹ ת דַּ ֲהוַ יָ '
וֵ אל ִֹקים ׁ ֶש ַה ִה ְת ַה ּווּת ִהיא ִמ ּ ׁ ֵשם ֲהוַ יָ ' ַרק ׁ ֶש ַה ּפוֹ ֵעל הוּא ַעל יְ ֵדי ׁ ֵשם
ֱאל ִֹקים,
וְ יָ דו ַּע דְּ ׁ ֵשמוֹ ת ֲהוַ יָ ' ֱאל ִֹקים ֵהם ֶט ַבע וּלְ ַמ ְעלָ ה ִמן ַה ּ ֶט ַבע,
דְּ ֶב ֱא ֶמת ִה ֵ ּנה ְּכלָ לוּת ַה ַהנְ ָהגָ ה ׁ ֶש ְּל ַמ ְעלָ ה ִהיא לְ ַמ ְעלָ ה ִמן ַה ּ ֶט ַבע
וְ ַרק ׁ ֶש ָ ּבא ִ ּבלְ בו ׁ ֵּשי ַה ּ ֶט ַבע.
וממגד תבואות :דברים לג ,יד.

כי שמש ומגן :תהלים פד ,יב.

THE SUN
AND ITS
SHEATH
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-ב-

וְ זֶ ה ּו
PURPOSE OF
CONCEALMENT:
REVELATION

TEACHER AND
STUDENT

ַעל ׁ ְשל ֹ ָשׁה ְד ָב ִרים ָהעוֹ לָ ם עוֹ ֵמדַ ,ה ֶה ְעלֵ ם עוֹ ֵמד,

וְ ַכ ָּונַ ת ַה ֶה ְעלֵ ם הוּא ִ ּב ׁ ְש ִביל ַה ִ ּגלּ וּי ׁ ֶש ַעל יְ ֵדי ֲה ָס ַרת ַה ֶה ְעלֵ ם
ימי ַה ָּצפוֹ ן ְ ּב ַה ֶה ְעלֵ ם,
ִמ ְת ַ ּג ֶּלה ָהאוֹ ר ַה ּ ְפנִ ִ
יע שֵׂ ֶכל לְ ַתלְ ִמידוֹ ,
וְ יו ַּבן זֶ ה ַעל דֶּ ֶר ְך ָמ ׁ ָשל ָה ַרב ָהרוֹ ֶצה לְ ַה ׁ ְש ּ ִפ ַ
ימית ַה ַהשְׂ ָּכלָ ה ֲא ָבל ֵאינוֹ לְ ִפי ֶע ֶר ְך
וְ ַכ ָּונָ תוֹ ִהיא ׁ ֶש ֵ ּי ַדע ָּכל ע ֶֹמק ּ ְפנִ ִ
שֵׂ ֶכל ַה ַּתלְ ִמיד ,ו ְּב ֶה ְכ ֵר ַח ׁ ֶש ָה ַרב יַ ֲעלִ ים ֶאת ֶע ֶצם ַה ַהשְׂ ָּכלָ ה ׁ ֶש ָ ּב ִענְ יָ ן
ַההוּא וִ יגַ ֶּלה לְ ַתלְ ִמידוֹ ַרק ֶאת זֶ ה ׁ ֶש ּיו ַּכל לְ ַק ֵ ּבל ,וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ַה ַּתלְ ִמיד
ְמ ַק ֵ ּבל ַמה ּ ׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר לוֹ לְ ַק ֵ ּבל ָאז ִמ ְת ּ ַפ ֵּת ַח שִׂ ְכלוֹ ו ְּב ֶמ ׁ ֶש ְך ַה ְ ּז ַמן יָ כוֹ ל
ימית ַה ַהשְׂ ָּכלָ ה ,וְ ַרק ָּכל זֶ ה הוּא ַּכ ֲא ׁ ֶשר ַה ַּתלְ ִמיד
לְ ַק ֵ ּבל ַ ּגם ע ֶֹמק ו ְּפנִ ִ
ְמיַ ֵ ּג ַע ֶאת ַע ְצמוֹ לְ ָה ִסיר ֶה ְעלֵ ם ַה ְּמ ׁ ָשלִ ים וְ ַה ַה ָּצעוֹ ת ׁ ֶשאוֹ ֵמר לוֹ ָה ַרב
ִ ּב ְת ִח ַּלת ִ ּגלּ וּי ַה ַהשְׂ ָּכלָ ה,

REMOVING THE
CONCEALMENT

וְ ֵכן הוּא ַ ּב ֲה ָס ַרת ַה ֶה ְעלֵ ם ׁ ֶש ָ ּבעוֹ לָ ם ׁ ֶש ַה ֲה ָס ָרה ִהיא ַעל יְ ֵדי
ָה ֲעבוֹ ָדה ְ ּבג' דְּ ָב ִרים ֵאלּ ּו ּתוֹ ָרה וַ ֲעבוֹ ָדה וּגְ ִמילוּת ֲח ָס ִדים,

G-D’S ESSENTIAL
LOVE TO JEWS

וַ ֲעבוֹ ָדה זוֹ נִ ְּתנָ ה לְ נִ ׁ ְשמוֹ ת יִ שְׂ ָר ֵאל דַּ וְ ָקא דְּ ָא ַה ְב ִּתי ֶא ְת ֶכם ָא ַמר
ֲהוַ יָ ' ,ו ִּמ ַּצד ָה ַא ֲה ָבה ַע ְצ ִמית לְ נִ ׁ ְשמוֹ ת יִ שְׂ ָר ֵאל נָ ַתן לָ נ ּו ַה ָּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך
הוּא ַה ּתוֹ ָרה ו ִּמ ְצווֹ ת וְ ַהכּ ֹחוֹ ת לְ ָע ְבדוֹ יִ ְת ָ ּב ֵר ְך ַ ּב ֲעבוֹ ַדת ַה ּמוֹ ַח לְ ָה ִבין
וּלְ ַהשְׂ ִּכיל ְ ּב ִענְ יְ נֵ י ֱאל ֹקוּת ו ַּב ֲעבוֹ ַדת ַה ֵּלב לְ ָב ֵרר וּלְ זַ ֵּכ ְך ֶאת ַהגּ וּף וְ ָכל
ִענְ יְ נֵ י עוֹ לָ ם ַה ֶ ּזה וּלְ ָה ִאיר ֶאת ָהעוֹ לָ ם ְ ּבאוֹ ר ּתוֹ ָרה ו ִּמ ְצווֹ ת,
דְּ זֶ ה ּו גַ ם ֵּכן ַה ּ ַט ַעם ַמה ּ ׁ ֶש ַה ָּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ֵאינוֹ ׁשוֹ ֵמ ַע לְ ִד ְב ֵרי

LOVE SEES NO
FAULTS

ַה ְמ ַק ְט ְרגִ ים ַעל יִ שְׂ ָר ֵאל וְ תוֹ ְב ִעים דִּ ין ָק ׁ ֶשה ַחס וְ ׁ ָשלוֹ םֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ִמ ַּצד
ָה ַא ֲה ָבה ַע ְצ ִמית ׁ ֶשל ַה ָּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא לְ יִ שְׂ ָר ֵאל,

דאהבתי אתכם :מלאכי א ,ב.
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דְּ ִה ֵ ּנה ְ ּב ִענְ יַ ן ָה ַא ֲה ָבה יֵ ׁש דַּ ְרגּ וֹ ת ֲחלוּקוֹ ת ,ו ְּכמוֹ ַעל דֶּ ֶר ְך ָמ ׁ ָשל
ָא ָדם ָהאוֹ ֵהב ֶאת ֲח ֵברוֹ ְ ּב ַא ֲה ָבה נַ ְפ ׁ ִשית רוֹ ֶצה לִ ׁ ְשמוֹ ַע ָעלָ יו ׁ ְשמוּעוֹ ת
טוֹ בוֹ ת וְ ֵאינוֹ רוֹ ֶצה ְ ּב ׁשוּם א ֶֹפן לִ ׁ ְשמוֹ ַע ׁ ְשמוּעוֹ ת ל ֹא טוֹ בוֹ ת ו ַּמ ְד ֶחה
ֶאת ַה ְמ ַד ֵ ּבר ו ִּמ ׁ ְש ַּת ֵּמט ִמ ִּל ׁ ְשמוֹ ַעּ ְ ,ב ָכל זֶ ה ִה ֵ ּנה ַ ּגם ְ ּבא ֶֹפן ַא ֲה ָבה זוֹ
יֵ ׁש ִחלּ ו ֵּקי דַּ ְרגּ וֹ ת לְ ִפי א ֶֹפן ַה ִּסבּ וֹ ת ַה ְּמ ִביאוֹ ת ֶאת ָה ַא ֲה ָבה,
דְּ ַכ ֲא ׁ ֶשר ָה ַא ֲה ָבה ִהיא ִמ ַּצד ִח ּיוּב ַה ּ ֵׂש ֶכלְּ ,כמוֹ ֵמ ֲח ַמת ַה ּטוֹ ב
ׁ ֶשלּ וֹ  ,ווָ אס ֶער ִאיז ְ ּב ֶע ֶצם ַא גו ֶּטער ֶמענְ ׁ
טשן
טש ,אוּן ַא גו ְּטן ֶמענְ ׁ ְ
יע
אבן ַאלֶ ע לִ יבּ  ,אוֹ ָה ַא ֲה ָבה ִהיא ֵמ ֲח ַמת ַה ׁ ְש ּ ָפ ַעת ַה ּטוֹ ב ׁ ֶש ִה ׁ ְש ּ ִפ ַ
ָה ְ ּ
לוֹ ּ ֵ ,בין ַה ׁ ְש ּ ָפ ָעה רו ָּחנִ ית ְ ּב ַה ׁ ְש ּ ָפ ַעת שֵׂ ֶכל ו ִּמדּ וֹ ת טוֹ בוֹ ת אוֹ ַה ׁ ְש ּ ָפ ָעה
גַ ׁ ְש ִמיתּ ַ ,גם ֵּכן רוֹ ֶצה לִ ׁ ְשמוֹ ַע ָעלָ יו ׁ ְשמוּעוֹ ת טוֹ בוֹ ת וְ ֵאינוֹ רוֹ ֶצה
לִ ׁ ְשמוֹ ַע ׁ ְשמוּעוֹ ת ָרעוֹ ת,

LEVELS OF
LOVE

RATIONAL
LOVE

וְ ַט ַעם ַהדָּ ָבר הוּא ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ַה ּ ֵׂש ֶכל ְּכ ָבר ִח ֵ ּיב ֶאת ָה ַא ֲה ָבה ֵאינוֹ
רוֹ ֶצה לְ ׁ ַשנּוֹ ת ֶאת ַה ּ ֵׂש ֶכל ,וְ גַ ם ֲהל ֹא יֵ ׁש לוֹ ַא ֲה ָבה ֵאלָ יו ,וְ ַהיְ נ ּו דִּ לְ ַבד
זֹאת ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ַט ַעם שִׂ ְכלִ י ׁ ֶש ְּמ ַח ֵ ּיב ֶאת ָה ַא ֲה ָבה ִה ֵ ּנה ֶע ֶצם ָה ַא ֲה ָבה ַמה
ּ ׁ ֶשהוּא אוֹ ֵהב אוֹ תוֹ ִה ֵ ּנה זֶ ה ַע ְצמוֹ ֵמ ִביא ַה ְמ ׁ ָש ַכת ָה ַא ֲה ָבה ,וְ ַאדְּ ַר ָ ּבא
ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ֵאיזֶ ה ָד ָבר ַה ּמוֹ נֵ ַע ְמעוֹ ֵרר ֶאת ָה ַא ֲה ָבה ו ַּמגְ ִ ּב ָיר ּה,
ו ִּמ ָּכל ָמקוֹ ם ִה ֵ ּנה ַה ּ ׁ ְשמוּעוֹ ת ַהלּ ֹא טוֹ בוֹ ת יְ כוֹ לוֹ ת לִ ְפעוֹ ל
ֲחלִ ׁ
ישוּת ְ ּב ָה ַא ֲה ָבה ְּכמוֹ ׁ ֶש ָאנ ּו רוֹ ִאים ְ ּבמו ָּח ׁש ְ ּב ִענְ יַ ן לָ ׁשוֹ ן ָה ָרע
ו ְּר ִכילוּת ׁ ֶש ַּמ ְפ ִר ִידים ַ ּגם ֵ ּבין אוֹ ֲה ִבים ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ִּמ ְת ַק ֵ ּבל דִּ ְב ֵרי
ַה ְמנַ ֵ ּגד אוּלַ י ֶ ּב ֱא ֶמת ֵאינוֹ ִּכ ְד ָב ֵעי וַ ֲאזַ י יְ כוֹ לָ ה ָה ַא ֲה ָבה לְ ִה ּ ָפ ֵסק,
דְּ ַא ֲה ָבה ַה ְּתלוּיָ ה ְ ּב ָד ָבר ָ ּב ֵטל דָּ ָבר ְ ּב ֵטלָ ה ַא ֲה ָבה.

CONDITIONAL
LOVE
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ג-ESSENTIAL
LOVE

LIKE
LOVING
YOURSELF

LOVE OF
FATHER TO
SON

2 LEVELS
OF G-D’S
LOVE

וְ ִה ֵ ּנה ָּכל זֶ ה הוּא ְ ּב ָה ַא ֲה ָבה ַה ְּתלוּיָ ה ְ ּב ֵאיזֶ ה ַט ַעם שִׂ ְכלִ יֲ ,א ָבל
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָה ַא ֲה ָבה ִהיא ַע ְצ ִמית ל ֹא ִמ ַּצד ִח ּיוּב ַה ּ ֵׂש ֶכל ִּכי ִאם
ׁ ֶשהוּא ִמ ַּצד ָה ֶע ֶצם ֵאינוֹ רוֹ ֶצה לִ ׁ ְשמוֹ ַע ׁ ְשמו ָּעה ל ֹא טוֹ ָבה ַעל אוֹ ֲהבוֹ
וְ ָכל ֶח ְפצוֹ ו ְּרצוֹ נוֹ הוּא לִ ׁ ְשמוֹ ַע ַרק טוֹ ב וְ ֵאינוֹ רוֹ ֶצה ְ ּב ׁשוּם א ֶֹפן
לִ ׁ ְשמוֹ ַע ֵאיזֶ ה ָד ָבר ל ֹא טוֹ ב ׁ ֶשדּ וֹ ֶחה ָּכל ְמנַ ֵ ּגד לְ אוֹ ֲהבוֹ ו ִּמ ׁ ְש ַּת ֵּמט
ִמ ִּל ׁ ְשמוֹ ַע ׁשוּם דָּ ָבר ַרע ַעל אוֹ ֲהבוֹ ִּכי ֵאינוֹ יָ כוֹ ל ְּכלָ ל לִ ׁ ְשמוֹ ַע.
דִּ ְכמוֹ ׁ ֶש ֵאינוֹ יָ כוֹ ל לִ ׁ ְשמוֹ ַע דָּ ָבר ַעל ַע ְצמוֹ ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָא ָדם ָקרוֹ ב
ֵא ֶצל ַע ְצמוֹ וְ גַ ם ֵאינוֹ רוֹ ֶאה חוֹ ב לְ ַע ְצמוֹ ָּ ,כ ְך ֵאינוֹ רוֹ ֶצה וְ ֵאינוֹ יָ כוֹ ל
לִ ׁ ְשמוֹ ַע ַרע ַעל אוֹ ֲהבוֹ ְּכנַ ְפ ׁשוֹ וַ ֲא ִפיל ּו ִאם הוּא ׁשוֹ ֵמ ַע ֵאינוֹ ּפוֹ ֵעל
ָעלָ יו ְּכלוּם ְּכ ִאלּ ּו ל ֹא ׁ ָש ַמע ְּכלָ ל,
ו ְּכמוֹ ְ ּב ַא ֲה ַבת ָה ָאב ֶאל ַה ֵ ּבן ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשהוּא ַע ְצמוֹ ו ַּמהוּתוֹ
ֵאינוֹ רוֹ ֶצה וְ ֵאינוֹ יָ כוֹ ל לִ ׁ ְשמוֹ ַע ָעלָ יו דְּ ָב ִרים ִ ּבלְ ִּתי ֻמ ְכ ׁ ָש ִרים ַחס
וְ ׁ ָשלוֹ ם ,וְ ִאם ׁ ָש ַמע הוּא ְּכ ִאלּ ּו ל ֹא ׁ ָש ַמע לִ ְהיוֹ תוֹ ִמ ַּמהוּתוֹ וְ ַע ְצמוֹ
וְ ַא ֲה ָבתוֹ ֵאלָ יו ִהיא ַא ֲה ָבה ַע ְצ ִמית,
וְ ַהדֻּ גְ ָמא ִמ ֶ ּזה יו ַּבן לְ ַמ ְעלָ ה ְ ּב ַא ֲה ַבת ַה ָּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא לִ ְכנֶ ֶסת
יִ שְׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָ ּבזֶ ה ב' ַמ ְד ֵרגוֹ ת,

ָהא' ָה ַא ֲה ָבה ׁ ֶש ַעל ּ ִפי ַה ּ ַט ַעם ַהיְ נ ּו ִמ ַּצד ַה ֲעלָ ַאת ַמ ִ ּיין נו ְּק ִבין
ׁ ֶש ָּל ֶהם ְ ּב ִק ּיוּם ַה ּתוֹ ָרה ו ִּמ ְצווֹ ת ו ַּב ֲעבוֹ ָדה ׁ ֶש ַ ּב ֵּלב דְּ ַכ ַּמיִ ם ַה ּ ָפנִ ים
לַ ּ ָפנִ ים ְמעוֹ ְר ִרים ַעל יְ ֵדי זֶ ה ַא ֲה ַבת ה' ֲאלֵ ֶ
יהם ׁ ֶש ַ ּגם ִמ ּ ְפנֵ י ַא ֲה ָבה זוֹ
ֵאין ַה ָּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא רוֹ ֶצה לִ ׁ ְשמוֹ ַע ֶאל ַה ְמ ַק ְט ֵרג ַעל יִ שְׂ ָר ֵאל,
G-D SEES
NO FAULT
IN ISRAEL

וְ ַהב' ִהיא ָה ַא ֲה ָבה ָה ַע ְצ ִמית לְ נִ ׁ ְשמוֹ ת יִ שְׂ ָר ֵאל ִמ ּ ׁשוּם דְּ יִ שְׂ ָר ֵאל
ימית וְ ַע ְצ ִמית
ָעל ּו ְ ּב ַמ ֲח ׁ ָש ָבה ,ו ֵּפרו ּׁש ָעל ּו ְ ּב ַמ ֲח ׁ ָש ָבה ַהיְ נ ּו ִ ּב ְב ִחינַ ת ּ ְפנִ ִ
יכם ו ְּכמוֹ ַה ֵ ּבן
ֵאין סוֹ ף ָ ּברו ְּך הוּא ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ָ ּבנִ ים ַא ֶּתם לַ ה' ֱאל ֵֹק ֶ
ׁ ֶשהוּא ֵמ ַע ְצמוּת מוֹ ַח ָה ָאב ְּכמוֹ ֵכן ִה ֵ ּנה ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת ֵהם ֵמ ַע ְצמוּת

דישראל עלו :ראה בכ"ז לעיל
[בספר המאמרים ה'ש"ת] ע' .17
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ֵאין סוֹ ף ,דְּ ִמ ּ ׁשוּם זֶ ה ֵאינָ ם רוֹ ִצים לְ ַמ ְעלָ ה ְּכלָ ל לִ ׁ ְשמוֹ ַע ֶאל דִּ ְב ֵרי
ַה ְמ ַק ְט ֵרג ַעל יִ שְׂ ָר ֵאל ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ל ֹא ִה ִ ּביט ָאוֶ ן ְ ּביַ ֲעק ֹב וְ ל ֹא ָר ָאה
ָע ָמל ְ ּביִ שְׂ ָר ֵאלַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ְּל ַמ ְעלָ ה ֵאינָ ם רוֹ ִצים וְ ֵאינָ ם יְ כוֹ לִ ים לְ ַה ִ ּביט
וְ לִ ְראוֹ ת ַעל ַהלּ ֹא טוֹ ב אוֹ ַרע ׁ ֶשעוֹ שִׂ ים יִ שְׂ ָר ֵאל ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב וַ ַ ּי ְרא
ָאוֶ ן וְ ל ֹא יִ ְתבּ וֹ נָ ן וְ ָא ְמר ּו ַרזַ "ל ֵ ּבין ָּכ ְך ו ֵּבין ָּכ ְך ָ ּבנַ י ֵהם ,וּלְ ַה ֲחלִ ָיפם
ְ ּב ֻא ָּמה ַא ֶח ֶרת ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ,דְּ ָכל זֶ ה הוּא ִמ ּ ְפנֵ י ָה ַא ֲה ָבה ַע ְצ ִמית
דְּ ַה ָּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא לְ נִ ׁ ְשמוֹ ת יִ שְׂ ָר ֵאל,
וְ ֵכן הוּא ְ ּב ַא ֲה ַבת נִ ׁ ְשמוֹ ת יִ שְׂ ָר ֵאל לְ ַה ָּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ׁ ֶש ִהיא
ַע ְצ ִמית ִ ּב ְמ ִס ַירת נֶ ֶפ ׁש ְ ּבפ ַֹעל ַמ ָּמ ׁש ְ ּב ֶד ֶר ְך לְ ַמ ְעלָ ה ֵמ ַה ּ ֶט ַבע ְּכמוֹ
ׁ ֶש ָּכתוּב ִּכי ָעלֶ ָ
יך הוֹ ַרגְ נ ּו ָכל ַה ּיוֹ ם ,דְּ ָכל זֶ ה הוּא ִמ ּ ְפנֵ י ָה ַא ֲה ָבה
ַע ְצ ִמית ַה ְ ּנטו ָּעה ו ְּקבו ָּעה ְ ּב ָכל ֶא ָחד וְ ַא ַחת ִמ ִ ּישְׂ ָר ֵאל,
וְ ַהיְ נ ּו דְּ ָה ַא ֲה ָבה ַע ְצ ִמית ׁ ֶשל ַה ָּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא לְ נִ ׁ ְשמוֹ ת
יִ שְׂ ָר ֵאל גּ וֹ ֶר ֶמת ָה ַא ֲה ָבה ַע ְצ ִמית דְּ נִ ׁ ְשמוֹ ת יִ שְׂ ָר ֵאל לְ ַה ָּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך
הוּא ְ ּב ֻדגְ ַמת דָּ ָבר ְּכ ַא ֲה ָבה ַע ְצ ִמית דְּ ָאב ו ֵּבן
וְ ָה ַא ֲה ָבה ָה ַע ְצ ִמית דְּ ַע ְצמוּת ֵאין סוֹ ף ָ ּברו ְּך הוּא ִהיא ַהנּוֹ ֶתנֶ ת
עוֹ ז וְ כ ַֹח לְ נִ ׁ ְשמוֹ ת יִ שְׂ ָר ֵאל ַ ּב ֲעבוֹ ַדת ֲהוַ יָ ' ְ ּבתוֹ ָרה ֲעבוֹ ָדה וּגְ ִמילוּת
ֲח ָס ִדים ֲא ׁ ֶשר ַעל יְ ֵדי זֶ ה ְמ ִס ִירים ֶאת ַה ֶה ְעלֵ ם ו ִּמ ְת ַ ּג ֶּלה ָהאוֹ ר
ימי,
ַה ּ ְפנִ ִ
וַ ֲעבוֹ ָדה זוֹ ִהיא חוֹ ַבת ָּכל ָא ָדם ַּכ ַּמ ֲא ָמר ַח ָ ּיב ָּכל ָא ָדם לוֹ ַמר
ִ ּב ׁ ְש ִבילִ י נִ ְב ָרא ָהעוֹ לָ םּ ִ ,ב ׁ ְש ִבילוֹ נִ ְב ָרא ַה ֶה ְעלֵ ם ֲא ׁ ֶשר הוּא ַ ּב ֲעבוֹ ָדתוֹ
יָ ִסיר אוֹ תוֹ ,

THE JEW’S
ESSENTIAL
LOVE OF
G-D

G-D’S LOVE
EMPOWERS
US

OUR
RESPONSIBILITY
TO REMOVE THE
CONCEALMENT

וְ זֶ ה ּו ַעל ג' דְּ ָב ִרים ָהעוֹ לָ ם עוֹ ֵמד דְּ ַעל יְ ֵדי ָה ֲעבוֹ ָדה ְ ּבתוֹ ָרה
ימי.
ֲעבוֹ ָדה וּגְ ִמילוּת ֲח ָס ִדים ֵמ ִסיר ַה ֶה ְעלֵ ם וְ יִ ְת ַ ּג ֶּלה אוֹ ר ַה ּ ְפנִ ִ
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יוֹ ם א' נִ צָּ ִבים
יב ְ
טשט ֶדער אוֹ ֶ ּ
(כ ׁ ֶש ִ ּנ ְכנַ ס ְּכבוֹ ד ְק ֻד ּ ׁ ַשת ֶ ּבענְ ׁ ְ
ער ׁ ְש ֶטער ַאלֵ יין.
אְּ .
ַא ְדמוּ"ר ַ ּב ּ ַפ ַעם ָה ִר ׁ
אשוֹ נָ ה לִ ְמעוֹ נוֹ
ׁ ַש ָ ּבת ְמ ָב ְר ִכים ִּת ׁ ְש ֵרי ִאיז
אר ְקווֵ יי,
ערן ּ ַפ ְ
יס ֶט ְ
ֶה ָח ָד ׁש ִ 770א ְ
עמאל ּ ַפ ְר ׁ ַשת נִ ָּצ ִביםַ ּ .פ ְר ׁ ַשת
ַאלֶ ָ
ארק ,נִ ְכנַ ס ִר ׁ
אשוֹ נָ ה
ְ ּברו ְּקלִ ין ,נְ י ּו יָ ְ
ייבט זִ ְ
יך ָאן ַא ֶּתם נִ ָּצ ִבים
נִ ָּצ ִבים ֵה ְ ּ
לְ ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת ׁ ֶש ִ ּנ ְס ַּתדֵּ ר ִ ּב ְדיו ָּטא
עכנְ ט אוֹ יס ַאלֶ ע
ַה ּיוֹ ם גו' אוּן ֶר ְ
ָה ִר ׁ
אשוֹ נָ ה ,וְ ָא ַמר) :יְ ִהי ָרצוֹ ן ַאז ִדי
ּ ְפ ָר ֵטי ַמ ְד ֵריגוֹ ת ִאין נִ ׁ ְשמוֹ ת יִ שְׂ ָר ֵאל,
ימ ּיוּת
ְּת ִפלּ וֹ ת זָ אלְ ן זַ יְ ין ִמיט ַא ּ ְפנִ ִ
יה יִ ְת ָ ּב ֵר ְך זַ יְ ינֶ ען ַאלֶ ע
ווָ אס ַק ֵּמ ּ
ְ
אוּן ֶעס זָ אל זִ יך ַדאווֶ ענֶ ען ִמיט גְ לַ יְ ְ
(פ ֶרק
יך ,ווִ י ֶער זָ אגְ ט ִאין ַּתנְ יָ א ּ ֶ
ּת'ד ְיקן
ימ ּיו ִ
ה־פנִ ִ
ת־עבוֹ ָד ּ ְ
ֶדעם ֱא ֶמ ֲ
ל"ב) ְ ּב ׁ ֶש ַ ּגם ׁ ֶש ֻּכ ָּלן ַמ ְת ִאימוֹ ת וְ ָאב
עש ַמאק.
גֶ ׁ ְ
ֶא ָחד לְ ֻכ ָּלנָ ה.
(א ַחר ַּכ ְך נִ ְכנַ ס ְּכבוֹ ד ְק ֻד ּ ׁ ַשת
בַ .
ער ֶקענְ ט ֶמען
ִמיט ֵעינֵ י ָ ּבשָׂ ר ֶד ְ
ׁ
ַא ְדמוּ"ר לַ ֲח ַדר ָהא ֶֹכל ,יָ ַשב ַעל ַא ִא ׁ
יש ָח ׁשוּבַ ,אן ָע ׁ ִשיר ,פוּן זַ יְ ינֶ ע
ְמקוֹ מוֹ וְ ָא ַמר):
עטאן,
ְ ּבגָ ִדים ווָ אס ֶער ִאיז ָאנְ גֶ ָ
אבן ַאזוֹ י אוֹ ְ
יך ַא ַּתלְ ִמיד ָח ָכם לְ ִפי רוֹ ב
ַאלֶ ע ֳח ָד ׁ ִשים ִאין יָ אר ָה ְ ּ
ארווָ אס ָהאט יְ ִדיעוֹ ָתיו ווִ י ֶדער ַר ְמ ַ ּב"ם זָ אגְ ט נֶ ֶפ ׁש
ַא ׁ ַש ָ ּבת ְמ ָב ְר ִכיםַ .פ ְ
ְ
)152
(אין ֶדער ְ ּג ָמ ָרא
ח ֶֹד ׁש ִּת ׁ ְש ֵרי נִ יט ֵקיין ׁ ַש ָ ּבת ְמ ָב ְר ִכים .זַ ָּכה ִ ּבלְ בו ּׁש זַ ך ִ
נָ אר ֶעס ִאיז יָ דו ַּע  )151פוּן ַאלְ ְטן ִאיז ָדא ַא ִסגְ נוֹ ן ִ ּב ְכלִ י ְמעו ָּכר),
ֶר ִ ּבין ְ ּב ׁ ֵשם ַה ַ ּב ַעל ׁ ֵשם טוֹ בַ ,אז ַאלֶ ע ָא ֶ ּבער ַ ּביי ַה ָּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא זַ יְ ינֶ ען
טשן ִדי ִא ְידן ַאלֶ ע גְ לַ יְ ְ
יך.
ֳח ָד ׁ ִשים פוּן יָ אר ֶ ּבענְ ׁ ְ
ֶדעם ח ֶֹד ׁשָ ,א ֶ ּבער ֶדעם ח ֶֹד ׁש ִּת ׁ ְש ֵרי

 )151ראה התמים ח"ב ע' סח .היום יום ע' צ.

 )152תענית ז ,א.
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ַא ֶּתם נִ ָּצ ִבים ִאיז ְמ ַר ֵּמז אוֹ יף
ֶדער ַציְ יט ווֶ ען ְס'ווֶ עט ִאם יִ ְר ֶצה
יח ,ווֶ עט ָד ְ
אך
ַה ּ ׁ ֵשם קו ֶּמען ָמ ׁ ִש ַ
אמאלְ ְסט זַ יְ ין ַא עוֹ לָ ם ָח ָד ׁש ,ווִ י ֶעס
ַד ָ
)153
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ַה ֲח ָד ׁ ִשים
ׁ ְש ֵטייט
ְ
וגו' ווַ יְ יל ִדי ווֶ עלְ ט ווֶ עט ָדאך ָחרוּב
ערן ווִ י ֶעס ׁ ְש ֵטייט ִּ )154כי ׁ ָש ַמיִ ם
ווֶ ְ
ֶּכ ָע ׁ ָשן נִ ְמלָ ח ּו וְ ָה ָא ֶרץ וגו' ,ווֶ עלְ ן
ָד ְ
ייפלְ ט,
אר ְצווֵ ְ
ערן ַפ ְ
אך ִא ְידן ווֶ ְ
ווָ אס ווֶ עט זַ יְ ין ִמיט זֵ יי .זָ אגְ ט ֶדער
יב ְ
אוֹ ֶ ּ
ער ׁ ְש ֶטער ַא ֶּתם נִ ָּצ ִבים ְּכמוֹ
ׁ ֶש ָּכתוּב ַ ּב ִּמ ְד ָר ׁש ֶ ׁ )155ש ַאף ַעל ּ ִפי
ׁ ֶש ֻּכ ָּלם ִמ ְתמוֹ ְט ִטים יִ שְׂ ָר ֵאל נִ ָּצ ִבים
וְ ַק ָ ּי ִמים לְ עוֹ לָ ם.

ייער
יבער זֵ ֶ
עצט ִא ֶ ּ
עבן יֶ ְ
ִמיר לֶ ְ ּ
ַא ׁ ְשווֶ ֶ
ערע ַציְ יט ,ווֶ ען ַח ֵ ּיי ָה ָא ָדם
ִאיז נִ יט נֶ ְח ׁ ָשב לִ ְכלוּם ו ִּב ְפ ַרט ֶדער
עבן
עבן פוּן ְ ּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל אוּן ֶדער לֶ ְ ּ
לֶ ְ ּ
עדער ֵאיינֶ ער ִאיז
פוּן ְ ּבנֵ י ּתוֹ ָרה .יֶ ֶ
ייפלְ ט ווֶ עגְ ן
אר ְצווֵ ְ
אר'ד ֲאגֶ ה'טַ ,פ ְ
ַפ ַ
אענְ ֶטעֶ .מען ָטאר נִ יט ַחס
זַ יְ ינֶ ע נָ ֶ
וְ ׁ ָשלוֹ ם זָ אגְ ןַ ,אז ִמיר זַ יְ ינֶ ען ָדאס
ארף ִמ ְת ּ ַפ ֵּלל זַ יְ ין
ערט ,נָ אר ֶמען ַד ְ
ווֶ ְ
ְ
צ ּו ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ֵרךֶ ,ער זָ אל אוּנְ ז ְמזַ ֶּכה
ערן גוּט.
זַ יְ יןֶ ,עס זָ אל אוּנְ ז ווֶ ְ
ַע ְכ ׁ ָשיו הוּא זְ ַמן ׁ ֶשל ְּת ׁשו ָּבה.

יוֹ ם ג' נִ צָּ ִבים
אִ .א ְידן זַ יְ ינֶ ען ַר ְח ָמנִ יםּ ַ ,ב ְ ּי ׁ ָשנִ ים
וְ גוֹ ְמלֵ י ֲח ָס ִדים ִ .)156די ִמדּ וֹ ת זַ יְ ינֶ ען
טוֹ בוֹ ת ְ ּב ֶע ֶצם ,אוּן ַ ּביי ִא ְידן זַ יְ ינֶ ען
מ ֶשׁה ַר ֵ ּבנ ּו נְ שִׂ יא
זֵ יי ִמדּ וֹ ת ֱאל ִֹק ִ ּייםֹ .
יִ שְׂ ָר ֵאל אוֹ ֵהב יִ שְׂ ָר ֵאל ִ ,)157אין זַ יְ ין
ְּת ִפ ָּלה אוֹ יף ִא ְידן זָ אגְ ט ֶער ִּ )158כי
)159
בֶ .עס ִאיז ָדא ַא ַמ ֲא ַמר ַרזַ "ל
ַעם ְק ׁ ֵשה ע ֶֹרף הוּא .לִ ְכאוֹ ָרה ִאיז
ארף זִ ְ
יך נוֹ ֵהג זַ יְ ין ְּכ ִמנְ ַהג
ַאז ֶמען ַד ְ
ָד ְ
אך ַא ּ ֶפלֶ א ,ווָ אס ִאיז ִדי ַמ ֲעלָ ה ִאין
ַה ָּמקוֹ ם ,אוּן ֶעס ִאיז ָדא אוֹ יף
ֶדעם .נָ אר ֶדער ִענְ יָ ן ִאיזַ ,אז ִדי ִמדּ וֹ ת
ֶדעם ְצווֵ יי ַר ְאיוֹ ת :פוּן ִדי ַמלְ ָא ִכים
אר ְפן זַ יְ ין ִמיט ַא ְק ׁ ֵשה
טוֹ בוֹ ת ַה ַ ּנ"ל ַד ְ
ע ֶֹרףַ .ר ְח ָמנוּת ִמיט ַא ְּת ִקיפוּת ,אוּן
ַאזוֹ י אוֹ ְ
ערע ִמדּ וֹ ת טוֹ בוֹ ת
יך ִדי ַאנְ ֶד ֶ
אר ְפן זַ יְ ין ִמיט ַא ְּת ִקיפוּת אוּן ַא
ַד ְ
ַח ּיוּת ,נִ יט נָ אר לָ ֵצאת יְ ֵדי חוֹ ָבתוֹ .

 )153ישעי' סו ,כב.
 )154ישעי' נא ,ו.
 )155ראה מדרש תנחומא פרשת נצבים בתחלתה.
 )156יבמות עט ,א.

 )157מנחות סה ,א.
 )158שמות לד ,ט.
 )159ב"מ פו ,ב .ב"ר פמ"ח ,יד.
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ווֶ עלְ ֶכע זַ יְ ינֶ ען גֶ עקו ֶּמען צ ּו ַא ְב ָר ָהם ִ ּב ְפ ַרט ַאז ִא ְידן קו ֶּמען זִ ְ
אמען
יך צוּזַ ֶ
אכ ְטן ווֶ עגְ ן
ארף ֶמען ַאוַ ַדאי ְט ַר ְ
שה ַד ְ
מ ֶׁ
ָא ִבינ ּו ָעלָ יו ַה ּ ׁ ָשלוֹ ם ,אוּן פוּן ֹ
ַר ֵ ּבנ ּו ׁ ֶש ָעלָ ה לָ ָהרָ .א ֶ ּבער ֶ ּב ֱא ֶמת ְּכלַ ל.
מ ֶשׁה ַר ֵ ּבנ ּו ׁ ֶש ָא ַכל לֶ ֶחם
ׁ ְש ֵטייט אוֹ יף ֹ
ִאין ֶדער ֵהיים ָהאט ַא ִקינְ ד
ַא ִ ּב ִירים אוּן אוֹ יף ִדי ַמלְ ָא ִכים ַ ּביי
ערנֶ ען ִאין ֵח ֶדר ַאז
אר ְפט לֶ ְ
עד ְ
נִ יט גֶ ַ
ַא ְב ָר ָהם'ן ׁ ְש ֵטייט נִ ְרא ּו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְכלוּ.
ארף לֵ ייגְ ן ְּת ִפ ִּ
יליןִ ,צ ִיצית,
ַא ִאיד ַד ְ
יטן ׁ ַש ָ ּבתֶ .ער ָהאט גֶ עזֶ ען ַאז זַ יְ ין
נָ אר ֶדער ִענְ יָ ן ִאיזַ ,אז ֶמען ִה ְ
אטע אוּן ֶדער ְמלַ ֵּמד טו ֶּען ַאזוֹ י
אסן ִדי ִמנְ ֲהגֵ י ַה ָּמקוֹ ם ַט ֶ
ארף צו ּ ַּפ ְ
ַד ְ
ְ
עטאןָ .א ֶ ּבער
יסגֵ יין ִמ ְּמקוֹ מוֹ ָהאט ֶער אוֹ יך ַאזוֹ י גֶ ָ
לִ ְמקוֹ מוֹ  ,אוּן נִ יט ַארוֹ ְ
אטעס
צ ּו ִמנְ ֲהגֵ י ַה ָּמקוֹ ם וְ ַדי לַ ֵּמ ִביןִ .די ָדא ִאין לַ אנְ ד זַ יְ ינֶ ען ִדי ַט ֶ
זֶ עלְ ֶ ּבע זַ ְ
אכן ַא
"מ ְ
ארנו ֶּמען ִאין ַ
ארק ַפ ְ
אך ִאיז ַ ּביי אוּנְ ז ִמיט ִדי ׁ ְש ַט ְ
יטן ֶדעם
אטעס ווָ אס ִה ְ
עבן"ִ .די ַט ֶ
ער ַיקאִ .די ווֶ עלְ ֶכע זַ יְ ינֶ ען לֶ ְ ּ
ִמנְ ָהגֵ י ַא ֶמ ִ
ארף ֶמען זֵ יי ַדאווְ נֶ עןַ ,דאווְ נֶ ען ווֶ ען ֶדער ִקינְ ד
נִ יט ַעל ּ ִפי ּתוֹ ָרה ַד ְ
ְ
אפט נָ אך .אוּן ֶדער גַ אנְ ֶצער
עוֹ ֵקר זַ יְ ין ִמן ַה ּ ׁשוֹ ֶר ׁש לְ גַ ְמ ֵרי ,אוּן ִדי ׁ ְשלָ ְ
עפינְ ט זִ ְ
יך ִאין ִדי ֶהענְ ט פוּן
אסן זֵ יי ִחי ּנו ְּך גֶ ִ
ארף ֶמען צו ּ ַּפ ְ
ער ֶיקע ַד ְ
יב ִ
ִא ֶ ּ
זָ אלְ ן זַ יְ ין לְ ִפי ַה ַּכ ָּונָ ה ְדתוֹ ָרה ו ִּמ ְצווֹ תְ .מלַ ְּמ ִדיםִ .איז ֶדער חוֹ ב פוּן ִדי ַר ָ ּבנִ ים
עבן
ערגֶ ְ ּ
יב ְ
אטעס ִא ֶ ּ
ישע ַט ֶ
אוּן ִא ִיד ׁ ֶ
עצ ִט ֶיקער ַמ ָּצב ִאין
גֶ .דער יֶ ְ
ְ
ִדי ִקינְ ֶדער נָ אר ִאין ִחי ּנוּך ַה ָּכ ׁ ֵשר.
עדער
ֶדער ווֶ עלְ ט ִאיז ְמא ּו ָ ּים .יֶ ֶ
ארן ְּכלַ ל ,אוּן
יָ ִחיד ַד ֲאגֶ ה'ט ִא ְיצט ַפ ְ

ֶע ֶרב ר ׁ
ֹאש ַה ּׁ ָשנָ הַ ,א ַחר ְּת ִפ ַּלת ַה ִּמנְ ָחה
יהַ .אז ֶעס זָ אל
יה וְ ָת ֵחל ׁ ָשנָ ה ו ִּב ְרכוֹ ֶת ָ
יְ ִהי ָרצוֹ ן ׁ ֶש ִּת ְכלֶ ה ׁ ָשנָ ה וְ ִקלְ לוֹ ֶת ָ
זַ יְ ין ִּכי ִת ָּׂשא ֶאת ר ׁ
ֹאש ְ ּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל.

AN EVENING of LEARNING

770 TURNS 80
SAME TIME, SAME PLACE

For a complete and speedy recovery for
SHOLOM DOVBER BEN MIRIAM BLUMA

'שיחי

In loving memory of
REB AVRAHAM ARON HALEVI RUBASHKIN ע״ה
OSHER AND RIVKA KARNOWSKY שיחיו
In loving memory of their beloved son
HATOMIM SHMUEL KARNOWSKY ע״ה
YOSSI AND NECHAMA DINA KATZ
SHLOIMY AND MIRELE GREENWALD
ZALMAN AND DEVORA VISHEDSKY
YERACHMEAL AND RIVKA LEAH JACOBSON
NUSSI AND GITTIE STERNBERG
YOSSI AND MICA SOFFER

PRODUCED BY MENACHEM M. D. BENCHEMON
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RABBI SIMON JACOBSON
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LIVE FROM HEADQUARTERS

