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e"`e ,gp zyxt zay .c"qa
b"nyz'd ,oeygxn
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

˙‡Ê'גֹו ּבענן נתּתי קׁשּתי את גֹו' הּברית אֹות …ְְִִִֶֶַַַָָָ

גֹו' ּבענן הּקׁשת מאמר 1והיתה יׁשנֹו הּנה . ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

זהֿעּתה  ׁשּנדּפס אּלה, ּפסּוקים וכנראה 2על , ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָ

זה  מאמר מאמצע [ּדקטע הּזקן. לרּבינּו ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּוא

(ּב'אֹור  ה'ּצמחֿצדק' אדמֹו"ר כ"ק ּבדרּוׁש ְְְִֶֶֶַַַָהּובא

ׁשּמּזה 3הּתֹורה' ואפׁשר ז"ל. אדמֹו"ר ּבׁשם ( ְְְְִֵֶֶֶַַַָָ

לאדמֹו"ר  היא הּמאמר התחלת ׁשּגם ְְְְֲִֶַַַַַַַַָָמׁשמע

הּוא  ׁשהּמאמר נאמר אם ׁשּגם ּולהעיר, ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹהּזקן.

ּכֹותב  ּׁשאינֹו מה יקׁשה לא ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹמה'ּצמחֿצדק '

מאדמֹו"ר  ׁשהּוא ׁשּבאמצע קטע על זה ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָּבדרּוׁש

וכדמצינּו הּתֹורה') ּב'אֹור הּנ"ל עלֿדר) ְְְִִֶֶַַַַַָָז"ל

מעּתיק  ה'ּצמחֿצדק' ׁשאדמֹו"ר ּפעמים ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָּכּמה

אדמֹו"ר  אֹו הּזקן אדמֹו"ר לׁשֹון את ְְְְֲֵֶַַַַָָָּבמאמריו

אף  הּלׁשֹון העּתקת ׁשהּוא מצּין ואינֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָהאמצעי

ּכתּוב' 'מצאתי ּבׁשם ׁשהּוא מצּין ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּלפעמים

זאת, מצ ּין אינֹו לפעמים אבל ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹוכיֹוצאּֿבזה,

ּׁשאין  ּומה הּזקן, מרּבינּו ּכּלֹו ׁשהּוא אפׁשר ּכּנ"ל אבל לֹו. הּידּוע ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֻמּטעם

אֹופנים: ּבב' לֹומר יׁש – הראׁשֹון הּקטע את ּגם מעּתיק ה'ּצמחֿצדק' ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָאדמֹו"ר

הּזה  הּקטע אמירת לפני ה'ּצמחֿצדק' רּבינּו עלֿידי נכּתב זה ׁשּמאמר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָאֹו

לידי  הּגיע הּמאמר התחלת נמצאת ׁשּבֹו זה ׁש'ּביכל' אֹו הּזקן, אדמֹו"ר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָעלֿידי

ּברכה  עליהם ּתבֹוא אֹופן ּובכל הּנ"ל. הּמאמר את ׁשּכתב אחר ְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָה'ּצמחֿצדק'

נׂשיאנּו, מרּבֹותינּו ׁשהּוא ּבטח עלּֿכלּֿפנים ּכי זה. מאמר לאֹור ׁשהֹוציאּו ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעל

קּׁשית  את זה ּבמאמר ּומביא עצמֹו]. הּזקן לרּבינּו ׁשהּוא לוּדאי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻוקרֹוב

ּבתחּלתֹו4המפרׁשים  ה'ּצמחֿצדק' אדמֹו"ר כ"ק ּכל 5(ּובמאמר את העּתיק ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

הּמּבּול  אחר ׁשּנתחּדׁש הּקׁשת ענין מהּו כּו') ּדבריהם ותֹוכן ּבּׁשמם ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָהמפרׁשים

זֹורחת  ּכׁשהּׁשמׁש טבעי ּדבר הּוא ׁשהּקׁשת ידּוע הרי כּו') ּברית אֹות ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ(והּוא
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יבֿטז.1) ט, ואילך.2)פרשתנו נז ע' והמועדים, התורה פרשיות על אדה"ז מאמרי וראה 3)ס' א. תרנב, ג' כרך פרשתנו

א'עא. ע' ח"ב) (נ"ך איכה אוה"ת ב).4)גם תרמח, - שם פרשתנו באוה"ת גם (נעתק קכז ע' תקס"ד בסה"מ גם הובא

ד. לא, פרשתנו הרימון פלח תרנ"ד. - קשתי את ואילך.5)סוד"ה א תרמח,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙Lw‰ ‰˙È‰Â 'B‚ ÔÚa Èz˙ ÈzL˜ ˙‡ 'B‚ ˙È¯a‰ ˙B‡ ˙‡Ê…«¿ƒ∆«¿ƒ»«ƒ∆»»¿»¿»«∆∆

'B‚ ÔÚa1,עליכם לקטרג הדין מדת תבא שכאשר לזכרון. תהיה הקשת ∆»»
כל  לשחת המבול עוד יהיה "ולא ההבטחתי את ואזכור הקשת, את ֶֶאראה

zÚŒ‰Ê‰בשר" Òt„pL ,‰l‡ ÌÈ˜eÒt ÏÚ ¯Ó‡Ó BLÈ ‰p‰ .ƒ≈∆¿«¬»«¿ƒ≈∆∆ƒ¿«∆«»
הזקן  אדמו"ר מאמרי  ,2בספר

.Ô˜f‰ eÈa¯Ï ‡e‰ ‰‡¯ÎÂ¿«ƒ¿∆¿«≈«»≈
הסביר [ תשד"מ תשא פרשת בשבת

בעל  מיהו לבדוק שצריך הטעם הרבי

בשם  דבר האומר ש"כל כיון המאמר,

לעולם". גאולה מביא כאן אומרו ואכן

הוכחה  הרבי מביא - מוסגר במאמר -

הזקן, אדמו"ר של הוא שהמאמר לכך

של  שהוא לומר סיבות שישנן אף

צדק. ÚˆÓ‡Óהצמח ÚË˜c¿∆«≈∆¿«
˜"Î Le¯„a ‡·e‰ ‰Ê ¯Ó‡Ó«¬»∆»ƒ¿
'˜„ˆŒÁÓv'‰ ¯"BÓ„‡«¿«∆«∆∆

'‰¯Bz‰ ¯B‡'a)3ÌLa ( ¿«»¿≈
Ï"Ê ¯"BÓ„‡(הזקן .(=אדמו"ר «¿«
‰fnL ¯LÙ‡Â שבאמצע שהקטע ¿∆¿»∆ƒ∆

הזקן  אדמו"ר בשם הוא המאמר

¯Ó‡n‰ ˙ÏÁ˙‰ ÌbL ÚÓLÓ«¿«∆««¿»«««¬»
.Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Ï ‡È‰ מכל אך ƒ¿«¿«»≈

של  הוא שהמאמר גם מושלל לא מקום

צדק, ‡Ìהצמח ÌbL ,¯ÈÚ‰Ïe¿»ƒ∆«ƒ
‡e‰ ¯Ó‡n‰L ¯Ó‡…«∆««¬»
‰Ó ‰L˜È ‡Ï '˜„ˆŒÁÓv'‰Ó≈«∆«∆∆…ƒ¿∆«

‰Ê Le¯„a ·˙Bk BÈ‡M שנדפס ∆≈≈ƒ¿∆
הזקן  אדמו"ר ˜ÚËבמאמרי ÏÚ«∆«

¯"BÓ„‡Ó ‡e‰L ÚˆÓ‡aL∆»∆¿«∆≈«¿
¯B‡'a Ï"p‰ C¯„ŒÏÚ) Ï"Ê««∆∆««¿

('‰¯Bz‰ על שיציין הכרח שאין «»
הזקן. מאדמו"ר שהוא הקטע

ÌÈÓÚt ‰nk eÈˆÓ„ÎÂ¿ƒ¿»ƒ«»¿»ƒ
'˜„ˆŒÁÓv'‰ ¯"BÓ„‡L∆«¿«∆«∆∆
ÔBLÏ ˙‡ ÂÈ¯Ó‡Óa ˜ÈzÚÓ«¿ƒ¿«¬»»∆¿
¯"BÓ„‡ B‡ Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡«¿«»≈«¿
‡e‰L ÔiˆÓ BÈ‡Â ÈÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒ¿≈¿«≈∆
ÌÈÓÚÙlL Û‡ ÔBLl‰ ˙˜zÚ‰«¿»««»«∆ƒ¿»ƒ
È˙‡ˆÓ' ÌLa ‡e‰L ÔiˆÓ¿«≈∆¿≈»»ƒ
Ï·‡ ,‰ÊaŒ‡ˆBÈÎÂ '·e˙k»¿«≈»∆¬»
,˙‡Ê ÔiˆÓ BÈ‡ ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ≈¿«≈…

eÈa¯Ó Blk ‡e‰L ¯LÙ‡ Ï"pk Ï·‡ .BÏ Úe„i‰ ÌÚhÓƒ«««»«¬»««∆¿«∆À≈«≈
˜ÈzÚÓ '˜„ˆŒÁÓv'‰ ¯"BÓ„‡ ÔÈ‡M ‰Óe ,Ô˜f‰'התורה ב'אור «»≈«∆≈«¿«∆«∆∆«¿ƒ

ÔBL‡¯‰ ÚËw‰ ˙‡ Ìbכאן במאמר a·'המובא ¯ÓBÏ LÈ Y «∆«∆«»ƒ≈«¿
'˜„ˆŒÁÓv'‰ eÈa¯ È„ÈŒÏÚ ·zÎ ‰Ê ¯Ó‡nL B‡ :ÌÈÙB‡«ƒ∆«¬»∆ƒ¿««¿≈«≈«∆«∆∆
ŒÏÚ ‰f‰ ÚËw‰ ˙¯ÈÓ‡ ÈÙÏƒ¿≈¬ƒ««∆««∆«
B‡ ,Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ È„È¿≈«¿«»≈

'ÏÎÈa'L[יד כתב BaL[=כרך ‰Ê ∆ƒ¿∆∆
¯Ó‡n‰ ˙ÏÁ˙‰ ˙‡ˆÓ של ƒ¿≈«¿»«««¬»

הזקן  È„ÈÏאדמו"ר ÚÈb‰ƒƒ«ƒ≈
˙‡ ·˙kL ¯Á‡ '˜„ˆŒÁÓv'‰«∆«∆∆««∆»«∆

Ï"p‰ ¯Ó‡n‰ כתבו לא .ולכן ««¬»««
Ì‰ÈÏÚ ‡B·z ÔÙB‡ ÏÎ·e¿»∆»¬≈∆

לאור  ÏÚ(המוציאים ‰Î¯a (¿»»«
Èk .‰Ê ¯Ó‡Ó ¯B‡Ï e‡ÈˆB‰L∆ƒ»«¬»∆ƒ
‡e‰L ÁËa ÌÈtŒÏkŒÏÚ«»»ƒ∆«∆
·B¯˜Â ,e‡ÈN eÈ˙Ba¯Ó≈«≈¿ƒ≈¿»
Ô˜f‰ eÈa¯Ï ‡e‰L È‡cÂÏ¿««∆¿«≈«»≈
‰Ê ¯Ó‡Óa ‡È·Óe .[BÓˆÚ«¿≈ƒ¿«¬»∆
ÌÈL¯ÙÓ‰ ˙ÈM˜ ˙‡4 ∆À¿««¿»¿ƒ
¯"BÓ„‡ ˜"Î ¯Ó‡Ó·e)¿«¬««¿
B˙lÁ˙a '˜„ˆŒÁÓv'‰5 «∆«∆∆ƒ¿ƒ»
ÌÈL¯ÙÓ‰ Ïk ˙‡ ˜ÈzÚ‰∆¿ƒ∆»«¿»¿ƒ
('eÎ Ì‰È¯·c ÔÎB˙Â ÌÓMaƒ¿»¿∆ƒ¿≈∆
LcÁ˙pL ˙Lw‰ ÔÈÚ e‰Ó«ƒ¿««∆∆∆ƒ¿«≈

Ïean‰ ¯Á‡ נאמר הקשת שעל ««««
È¯‰ ('eÎ ˙È¯a ˙B‡ ‡e‰Â)¿¿ƒ¬≈
ÈÚ·Ë ¯·c ‡e‰ ˙Lw‰L Úe„È»«∆«∆∆»»ƒ¿ƒ
„Á‡ „ˆa ˙Á¯BÊ LÓM‰Lk¿∆«∆∆««¿«∆»
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כללי   מפתח   

 ב   ......................................   סדר הנחת תפילין  )א

 ג   ..............................  קכ  ,קיט תהליםמזמורי   )ב

  זאת אות הברית גו'ה "מאמר ד  ) ג

 ה   ..........................   ג"מה'תש  , מרחשוןוא"ו , נח ש"פ 

  ,בראשית, מבה"ח וער"ח מרחשון ת ש"פשיח  )ד

 אי  ......................................................ה'תש"ל 

 כו  ........  תש"ל ת יום ב', בדר"ח מרחשון, ה'ושיח  )ה

 לד  .....................  טו ך כר פרשת נחשיחות -לקוטי  )ו

  "ח הרה  ה"גלכ"ק הר רה ק על התוחלוי יצ טילקו  )ז

 לח   ..................  "ל הן זצאורסאשני  צחקי ילו ר' ובלקמה 

 לט  .................  פרשת נח –ילקוט גאולה ומשיח   )ח

 מ  ............... פרשת נחלשבוע יומי חומש  ישיעור  )ט
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   יםחי תורת  )כד
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  ות קודש  אגר  )לא
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 נדר  .................................  חומש לקריאה בציבור  )לב

 סא ר  ................  קודש-שבתת חורה למנהתה אקרי  ) לג

 סבר  ..........................  פרשת נחלשבוע  לוח זמנים   )לד

 סגר  .............  לשבת קודשהדלקת נרות סדר מצות   ) לה



b"nyz'dו ,oeygxn e"`e ,gp zyxt zay

הּנה  עננים יׁש ׁשּכנגדֹו ּובּצד מהרקיע אחד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבצד

ּבעננים. הּקׁשת ּגֹוני נראים ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָעלֿידיֿזה

Ô·eÈÂ ׁשעליו) הענן ענין ּבאּור ּבהקּדים זה ¿»ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ

ּדהּנה  ּברּוחנּיּות. נתּתי) קׁשּתי את 6נאמר ְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָ

הענן  ענין ּבחינֹות, ב' יׁש ּברּוחנּיּות הענן ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּבענין

ּביֹותר, נעלית ּבחינה על הּמֹורה ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָלמעליּותא

ׁשאיֿאפׁשר  ּביֹותר נעלה ּגּלּוי מאיר ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַדכאׁשר

ׁשעלֿידֹו לענן צריכים זה ּבׁשביל הּנה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָלקּבלֹו

מה  ועלֿדר הּגּלּוי. לקּבל יכֹולים ְְְְִִֵֶֶַַַַַָּדוקא

ׁשאי 7ׁשּכתּוב  ּדכׁשם אלקים, ה' ּומגן ׁשמׁש ּכי ְֱִִִִֵֵֶֶֶֶָָֹ

ּכ מגן, עלֿידי אּלא ּבּׁשמׁש להסּתּכל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאפׁשר

ּכיֿאם  הוי' דׁשמׁש הּגּלּוי את לקּבל ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָאיֿאפׁשר

אלקים  ּדׁשם ונרּתק הּמגן (ולכן 8עלֿידי . ְְְְְֱִֵֵֵֵֵַַַָָֹ

חּמה  יֹוציא הקב"ה ּכאׁשר ֲִִֶֶַַָָָלעתידֿלבֹוא

כּו' אז הּנה ּדׁשם 9מנרּתקּה לנרּתק צרי ּכי , ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָ

וזהּו ּדכתיב 10אלקים). דמּתןּֿתֹורה הענן 11ענין ְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָֹ

דמּתןֿ ׁשהּגּלּוי דלהיֹות הענן, ּבתֹו מׁשה ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹֹוּיבא

את  לקּבל ּכדי לכן, ּביֹותר, נעלה ּגּלּוי היה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּתֹורה

עד  דענן. לּלבּוׁש הצרך הּזה, ׁשּבחינת 12הּגּלּוי ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֻ

יׁשת  דּבחינת מהּגּלּוי ּגם למעלה ׁשרׁשֹו ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָענן

סתרֹו דיֹום 13חׁש הּקטרת ענן ענין גםּֿכן וזהּו , ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַֹֹ

ׁשהּוא  הּתׁשּובה, עבֹודת עלֿידי הּבא ְְֲִִֵֶַַַַַָָֻהּכּפרים,

ּבחינת  ׁשּבֹו, נעלית הכי ּבדרּגא למעליּותא ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָהענן

לגריעּותא, ענן ּבחינת ויׁש סתרֹו. חׁש ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹיׁשת

רּבּוי  מחמת ּכי ּביֹותר. הירידה ענין על ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָהּמֹורה

לענין  ועד והּפרסאֹות והּמסכים ְְְְְְְְְִִִַַַַַַַָָָההׁשּתלׁשלּות

אלקים  ּדׁשם הּצרּופים (מק"כ נׁשּתלׁשל ּדקדּׁשה מהענן הּנה )14הּׁשבירה, ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻ
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.(6 בהע' (הנ"ל שם סוכות אוה"ת א'תרעא. ע' האזינו אוה"ת א. עג, יב.13)האזינו יח, חגהמ"צ 14)תהלים שער פע"ח ראה
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נקראת  ולכן כלל, לקבלה העולמות
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ז 'eb zixad ze` z`f

ּומּטעם  לגמרי. והסּתר העלם ׁשהּוא ענן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבחינת

ׁשּכתּוב  ּכמֹו לעננים, ּופׁשעים עֹונֹות ּדּמּו 15זה ְְֲֲִִִֶֶַָָָ

זה  ענן ּכי ,חּטאתי וכענן ּפׁשעי כעב ְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹמחיתי

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מבּדיל מס היּו16הּוא עֹונֹותיכם ְְֲִֵֶֶַָָָָ

(אּגרת  ּבתניא ּבארּוכה  וכמבֹואר ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָמבּדילים,

ּבזה.17הּתׁשּובה  הענין ( ְְִֶַָָָָ

‰‰Â הרּוחני ּבענן אּלּו ּבחינֹות ב' ׁשּיׁש ּכׁשם ¿ƒ≈ְְִִֵֵֵֶֶָָָָ

ּובחינת  הּגּלּוי, ׁשענינֹו הענן ְְְִִִִֶֶַַַָָָ(ּבחינת

לגמרי), ּולהעלים להסּתיר ּבׁשביל ׁשענינֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָהענן

אֹופּנים. ב' ּבֹו ׁשּיׁש הּגׁשמי ּבענן ּגם הּוא ְִִֵֵֶֶַַַַָָָלכן

להסּתּכל  אפׁשר ׁשעלֿידם קּלים עננים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָדיׁשנם

ויׁש לרגע), (עלּֿכלּֿפנים מהּׁשמׁש ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוליהנֹות

רּבֹותינּו אמרּו דעלֿזה לגמרי, הּמחׁשיכים ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָעננים

ּבּמאמר 18ז"ל  דעיבא 19(ּכּמּובא יֹומא קׁשה ( ְֲֵֶַַַָָָָָ

רחמנאֿליצלן. ּדין ּבבחינת ׁשהם ּדדינא, ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָּכיֹומא

‰Ê·e הּמּבּול אחר ׁשּנתחּדׁש הּקׁשת ענין יּובן »∆ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָ

ּבלּתי 20ּדוקא  העֹולם היה הּמּבּול דלפני . ְְְְִִִֵַַַָָָָָ

הּׁשמׁש אֹור ׁשאין ּבאֹופן העננים היּו ולכן ,ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻמּזּכ

עלֿידם, אֹותֹו ׁשּיראּו ּכדי אֹותם לחדֹור ְְֲִֵֶַַָָָָיכֹול

מהֿ קׁשת, ּגֹוני ׁשּיהיּו אפׁשר היה לא ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹולכן

העֹולם  נזּדּכ ׁשעלֿידֹו הּמּבּול, אחר יֹותר,21ׁשאיןּֿכן קּלים העננים נעׂשּו , ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ

הּקׁשת. ּבגֹוני עלֿידם נראה להיֹות יכֹול הּׁשמׁש ׁשאֹור ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבאֹופן

‰‰Â הּתׁשּובה ענין על גםּֿכן מֹורה הּגּלּוי) ּבׁשביל (ׁשהּוא הּזה ,22הענן ¿ƒ≈ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

עלֿידי הּבא הּכּפרים דיֹום הּקטרת ענן דיֹום עלֿדר הּתׁשּובה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֻ

ּביּה ּכתיב ּבפׁשטּות ׁשהענן ּדכׁשם הּוא, והענין מן 23הּכּפרים. יעלה ואד ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

הענן  ענין גםּֿכן הּוא ּכי הארץ, מן ּבא (אד) ׁשהענן גֹו', והׁשקה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָהארץ

וכידּוע  הּתׁשּובה. עבֹודת מּלמּטה, העבֹודה על הּמראה ג'24ּברּוחנּיּות ׁשּיׁש ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

החמימּות, ּבתקף הּוא לּׁשמׁש הּקרֹוב דהאויר לארץ, הּׁשמׁש ּבין ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאוירים

לארץ  הּקרֹוב הּתחּתֹון ּובאויר הּקרירּות, ּבתקף הּוא ׁשּבאמצע ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹוהאויר
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כב.15) מד, ב.16)ישעי' נט, ב)17)שם (צז, א'ע.18)פ"ז ע' ח"ב) (נ"ך איכה אוה"ת א. פה, ב"מ ב. ח, תענית ראה

(19.6 בהע' שנסמנו קשתי 20)מקומות את ד"ה .5 בהע' לעיל שנסמנו ומפרשים אוה"ת גם וראה .6 בהע' שנסמנו מקומות

.(4 בהע' לעיל (הנסמן תרנ"ד ובכ"מ.21)- ואילך. ג ח, נח תו"א גם בריש 22)ראה (הנ"ל פרשתנו אדה"ז מאמרי ס'

ואילך. נח ע' עג,23)המאמר) האזינו לקו"ת ב. תרנא (הנ"ל) פרשתנו אוה"ת שם. אדה"ז מאמרי ס' ראה ו. ב, בראשית

קלא.24)א. ע' תקס"ד סה"מ א). (תרנא, שם פרשתנו אוה"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈÚLÙe ˙BBÚ enc ‰Ê ÌÚhÓe .È¯Ó‚Ï ¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰ ‡e‰L∆∆¿≈¿∆¿≈¿«¿≈ƒ««∆ƒ¬¿»ƒ

·e˙kL BÓk ,ÌÈÚÏ15EÈ˙‡hÁ ÔÚÎÂ EÈÚLt ·ÚÎ È˙ÈÁÓ «¬»ƒ¿∆»»ƒƒ»»¿»∆¿∆»»«…∆
ברוח] ומתפזר המתפוגג כענן העברות את Ê‰[=מחקתי ÔÚ Èk של , ƒ»»∆

ÏÈc·Óהחטאים  CÒÓ ‡e‰ שבשמים לאביהם ישראל BÓkבין , »»«¿ƒ¿
·e˙kL16eÈ‰ ÌÎÈ˙BBÚ ∆»¬≈∆»

ÌÈÏÈc·Ó אלוקיכם ה' ובין ,ביניכם «¿ƒƒ
‡È˙a ‰Îe¯‡a ¯‡B·ÓÎÂ¿«¿»«¬»¿«¿»

‰·eLz‰ ˙¯b‡)17ÔÈÚ‰ ( ƒ∆∆«¿»»ƒ¿»
.‰Êa»∆

˙BÈÁa '· LiL ÌLk ‰‰Â¿ƒ≈¿≈∆≈¿ƒ
˙ÈÁa) ÈÁe¯‰ ÔÚa el‡≈∆»»»»ƒ¿ƒ«
˙ÈÁ·e ,Èelb‰ BÈÚL ÔÚ‰∆»»∆ƒ¿»«ƒ¿ƒ«
¯ÈzÒ‰Ï ÏÈ·La BÈÚL ÔÚ‰∆»»∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ

,(È¯Ó‚Ï ÌÈÏÚ‰Ïe שלכל ומפני ¿«¬ƒ¿«¿≈
ברוחניות, שורש ישנו גשמי ≈«ÔÎÏדבר

Ba LiL ÈÓLb‰ ÔÚa Ìb ‡e‰«∆»»««¿ƒ∆≈
ÌÈÚ ÌLÈ„ .ÌÈpÙB‡ '·«ƒ¿∆¿»¬»ƒ

Ì„ÈŒÏÚL ÌÈl˜ ודרכם¯LÙ‡ «ƒ∆«»»∆¿«
LÓM‰Ó ˙B‰ÈÏÂ ÏkzÒ‰Ï¿ƒ¿«≈¿≈»≈«∆∆
LÈÂ ,(Ú‚¯Ï ÌÈtŒÏkŒÏÚ)«»»ƒ¿∆«¿≈
,È¯Ó‚Ï ÌÈÎÈLÁn‰ ÌÈÚ¬»ƒ««¬ƒƒ¿«¿≈
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰ÊŒÏÚ„18 ¿«∆»¿«≈

¯Ó‡na ‡·enk)19‰L˜ ( «»««¬»»∆
‡È„c ‡ÓBÈk ‡·ÈÚ„ ‡ÓBÈ»¿≈»¿»¿ƒ»

הדין  כיום המעונן, יום ],[=קשה
ÔÈc ˙ÈÁ·a Ì‰L גבורות ∆≈ƒ¿ƒ«ƒ
.ÔÏˆÈÏŒ‡ÓÁ«̄¬»»ƒ¿»

˙Lw‰ ÔÈÚ Ô·eÈ ‰Ê·e»∆»ƒ¿««∆∆
‡˜Âc Ïean‰ ¯Á‡ LcÁ˙pL∆ƒ¿«≈«««««¿»
היתה  לא כלל אכן המבול שקודם

‰20‰Èהקשת  Ïean‰ ÈÙÏ„ .¿ƒ¿≈««»»
eÈ‰ ÔÎÏÂ ,CkfÓ ÈzÏa ÌÏBÚ‰»»ƒ¿ƒ¿À»¿»≈»

ÌÈÚ‰ עבים¯B‡ ÔÈ‡L ÔÙB‡a »¬»ƒ¿∆∆≈
Ì˙B‡ ¯B„ÁÏ ÏBÎÈ LÓM‰«∆∆»«¬»
,Ì„ÈŒÏÚ B˙B‡ e‡¯iL È„k¿≈∆ƒ¿«»»
eÈ‰iL ¯LÙ‡ ‰È‰ ‡Ï ÔÎÏÂ¿»≈…»»∆¿«∆ƒ¿

˙˘˜ ÈBb אור כאשר הנוצרים ≈∆∆
היינ  העננים דרך עובר שלפני השמש ו

לגמרי  מחשיכים העננים היו המבול

(כידוע  התחתונים וגסות עביות בשל

הארץ) מין העולה אד ידי על היא העננים ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Óשהיווצרות ,«∆≈≈
ÌÏBÚ‰ CkcÊ B„ÈŒÏÚL ,Ïean‰ ¯Á‡21 המטהר מקווה ,כדוגמת ««««∆«»ƒ¿«≈»»

ÏBÎÈ LÓM‰ ¯B‡L ÔÙB‡a ,¯˙BÈ ÌÈl˜ ÌÈÚ‰ eNÚ לחדור «¬»¬»ƒ«ƒ≈¿∆∆«∆∆»
‰Lw˙.דרכם ÈB‚a Ì„ÈŒÏÚ ‰‡¯ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿∆«»»¿≈«∆∆

‡e‰L) ‰f‰ ÔÚ‰ ‰‰Â¿ƒ≈∆»»«∆∆
Èelb‰ ÏÈ·La נראית שדרכו ƒ¿ƒ«ƒ

המבול )הקשת  ‚ŒÌלאחרי ‰¯BÓ∆«
‰·eLz‰ ÔÈÚ ÏÚ Ôk22ŒÏÚ , ≈«ƒ¿««¿»«

ÌBÈ„ ˙¯Ëw‰ ÔÚ C¯„∆∆¬««¿…∆¿
È„ÈŒÏÚ ‡a‰ ÌÈ¯tk‰«ƒÀƒ«»«¿≈
.ÌÈ¯tk‰ ÌBÈ„ ‰·eLz‰«¿»¿«ƒÀƒ
ÔÚ‰L ÌLÎc ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»ƒ¿≈∆∆»»

dÈa ·È˙k ˙eËLÙa23„‡Â ¿«¿¿ƒ≈¿≈
,'B‚ ‰˜L‰Â ı¯‡‰ ÔÓ ‰ÏÚÈ«¬∆ƒ»»∆¿ƒ¿»
ı¯‡‰ ÔÓ ‡a („‡) ÔÚ‰L∆∆»»≈»ƒ»»∆
הארץ  מן העולים מאדים מתהווה הענן

השמש  ידי על מהתחממותה ,כתוצאה
ÔÚ‰ ÔÈÚ ÔkŒÌ‚ ‡e‰ Ôk≈«≈ƒ¿«∆»»
ÏÚ ‰‡¯n‰ ˙eiÁe¯a¿»ƒ««¿∆«
˙„B·Ú ,‰hÓlÓ ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿«»¬«

‰·eLz‰ היא התשובה שהתעוררות «¿»
התחתון  מצד - עצמו .מהאדם

Úe„ÈÎÂ24ÔÈa ÌÈ¯ÈÂ‡ '‚ LiL ¿«»«∆≈¬ƒƒ≈
¯ÈÂ‡‰„ ,ı¯‡Ï LÓM‰«∆∆»»∆¿»¬ƒ
Û˜˙a ‡e‰ LÓMÏ ·B¯w‰«»«∆∆¿…∆
ÚˆÓ‡aL ¯ÈÂ‡‰Â ,˙eÓÈÓÁ‰«¬ƒ¿»¬ƒ∆¿∆¿«
¯ÈÂ‡·e ,˙e¯È¯w‰ Û˜˙a ‡e‰¿…∆«¿ƒ»¬ƒ
ı¯‡Ï ·B¯w‰ ÔBzÁz‰««¿«»»»∆
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מחמת  יֹותר, ּבתקף גםּֿכן הּׁשמׁש אֹור ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹמתּפּׁשט

מן  חֹוזר והּוא יֹותר להתּפּׁשט יכֹול ְְְִִֵֵֵֵֶַָׁשאינֹו

חֹוזר  אֹור ּבחינת היינּו ענין 25הארץ, ׁשּזהּו , ְְְִִֵֶֶֶַַַָָ

הּתׁשּובה. ְֲַַָעבֹודת

‰‰Â26 אֹור ׁשּבבחינת הּתׁשּובה עבֹודת עלֿידי ¿ƒ≈ְְְֲִִֵֶַַַַָ

ּבּה ׁשּיׁש הּקׁשת אחרּֿכ נעׂשית ֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָחֹוזר,

גֹונים  הּתׁשּובה 27ג' עבֹודת ּדהּנה הּוא, והענין . ְְְְֲִִִֵַַָָָ

חסדּֿדיןֿרחמים  הּקוין ג' ּבכל להיֹות ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָצריכה

ׁשם  ּבּמאמר ׁשּמֹוסיף  רחמים [ּוכפי ּבחינת : ְְֲֲִִִִֶַַַַָָ

אּלּו ּבחינֹות ּבג' למּטה הּתׁשּובה ועלֿידי ְְְְְְִִֵֵַַַַָָרּבים],

הגֹונים  ג' עם הּקׁשת את מּלמעלה ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָממׁשיכים

ׁשעלֿידיֿזה  רּבים, חסדּֿדיןֿרחמים ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָׁשּבּה,

ּובאֹופן  דּלעּומתֿזה, הּקוין ג' את ְְְְִִִֶֶֶַַַַמבּטלים

ׁשל  ּובאֹופן ּגמּורה, מחּיה גֹו', כעב ְְְְִִִֶֶָָָָָדמחיתי

כּו'. ִזּכּו

e‰ÊÂ את גֹו' הּברית אֹות זאת ּׁשּכתּוב מה ¿∆ְִֶֶַַָֹ

עבֹודת  ּדעלֿידי ּבענן, נתּתי ְְְֲִִֵֶַַַַָָָקׁשּתי

למעליּותא, הענן ּבחינת נעׂשה ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָהּתׁשּובה

ונתּתי  הּברכֹות, ּכל את מביאים ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָׁשהעננים

גֹו' ּבעתם דעֹוד 28גׁשמיכם ּברית, ׁשל ּובאֹופן , ְְְְְִִִֵֶֶֶָ

(ו' גֹו' וחֹום וקר וקציר זרע הארץ ימי ְְְִֵֶֶַָָָָָֹּכל

יׁשּבֹותּו לא הּׁשנה) את 29ּתקּופֹות מּזֹו ויתירה . ְְִִִֵֶַָָָֹ

ּבדרֿאפׁשר, לֹומר דיׁש ּבענן. נתּתי ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָקׁשּתי

נעלה  ענין יׁשנֹו הענן  ׁשעלֿידי הּקׁשת ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּבענין

ּבמה  מקֹומֹות ּבכמה וכמבֹואר הענן, עלֿידי הּנמׁשכֹות הּברכֹות מּכל ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָיֹותר

לי  הּמּוקׁש ּדבר קׁשּתי גֹו', נתּתי קׁשּתי את מּכל 30ּׁשּכתּוב למעלה ׁשּזהּו , ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו .יתּבר ּומהּותֹו לעצמּותֹו לי, מּוקׁש הּוא אּלא ּכמראה 31הּגּלּויים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּבאֹופן  הּוא זה וכל ה'. ּכבֹוד ּדמּות מראה הּוא וגֹו' ּבענן יהיה אׁשר ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָהּקׁשת

הּוא  הּברית ענין אׁשר ּברית, להיֹות 32ׁשל הּבתרים ּבין העֹוברים את ׁשּמאחד ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

מּמׁש. ּכאחד לאחדים להיֹות מּמׁש, אחד ּגּוף ּבתֹו ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָעֹוברים
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שם.25) תקס"ד וסה"מ אוה"ת בארוכה ואילך).26)ראה נג (ס"ע שם אדה"ז מאמרי ס' ובכ"מ.27)ראה ב. צח, זח"א ראה

ובכ"מ. ואילך. ב כא, בראשית ג.28)אוה"ת כו, כב.29)בחוקותי ח, ג.30)פרשתנו פל"ה, כח.31)ב"ר א, יחזקאל

ב.32) מד, נצבים לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏBÎÈ BÈ‡L ˙ÓÁÓ ,¯˙BÈ Û˜˙a ÔkŒÌ‚ LÓM‰ ¯B‡ ËMt˙Óƒ¿«≈«∆∆«≈¿…∆≈≈¬«∆≈»

¯˙BÈ ËMt˙‰Ï בארץ מתרכז השמש של ÔÓשחומו ¯ÊBÁ ‡e‰Â ¿ƒ¿«≈≈¿≈ƒ
eÈÈ‰ ,ı¯‡‰ הוא החוזר ÊBÁ¯שהחום ¯B‡ ˙ÈÁa נעשה שממנו »»∆«¿¿ƒ«≈

‰eLz·25‰ענן  ˙„B·Ú ÔÈÚ e‰fL בתחתית , נמצא האדם שכאשר ∆∆ƒ¿«¬««¿»
שב  ומשם חטאיו), (מצד המדריגה

יקיים  כך בשל דווקא אזי בתשובה,

דרך  על יותר. בתוקף מצוות אחרֿכך

הוא  שאדם המיצר" "מן שכתוב מה

יֿה" במרחב "ענני אז בדוחק,

העצמי. מערכו יותר שמתעלה

‰‰Â26˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ¿ƒ≈«¿≈¬«
¯B‡ ˙ÈÁ·aL ‰·eLz‰«¿»∆ƒ¿ƒ«
˙Lw‰ CkŒ¯Á‡ ˙ÈNÚ ,¯ÊBÁ≈«¬≈««««∆∆

ÌÈB‚ '‚ da LiL אדום לבן ∆≈»ƒ
אור  כאשר בקשת הנוצרים וירוק,

הענן  דרך חודר 27ÔÈÚ‰Âהשמש .¿»ƒ¿»
‰·eLz‰ ˙„B·Ú ‰p‰c ,‡e‰¿ƒ≈¬««¿»
ÔÈÂw‰ '‚ ÏÎa ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¿»««ƒ

ÌÈÓÁ¯ŒÔÈcŒ„ÒÁ מה לתקן ∆∆ƒ«¬ƒ
רחמים), - (תפארת בתורה שחיסר

חסדים  וגמילות (גבורה) תפילה

Ó‡na¯(חסד) ÛÈÒBnL ÈÙÎe] ,¿ƒ∆ƒ««¬»
,[ÌÈa¯ ÌÈÓÁ¯ ˙ÈÁa :ÌL»¿ƒ««¬ƒ«ƒ
'‚a ‰hÓÏ ‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«¿»¿«»¿
ÌÈÎÈLÓÓ el‡ ˙BÈÁa¿ƒ≈«¿ƒƒ
'‚ ÌÚ ˙Lw‰ ˙‡ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»∆«∆∆ƒ
ŒÔÈcŒ„ÒÁ ,daL ÌÈB‚‰«ƒ∆»∆∆ƒ

ÌÈÓÁ¯,ÌÈÏh·Ó ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL «¬ƒ∆«¿≈∆¿«¿ƒ
‰ÊŒ˙ÓeÚl„ ÔÈÂw‰ '‚ [חסד ‡˙ ∆««ƒƒ¿«∆

בהם  משתמשים כאשר ורחמים דין

ח"ו] טומאה ÔÙB‡·eלעניני ,¿∆
‰iÁÓ ,'B‚ ·ÚÎ È˙ÈÁÓ„¿»ƒƒ»»¿ƒ»
.'eÎ CekÊ ÏL ÔÙB‡·e ,‰¯eÓb¿»¿∆∆ƒ
˙B‡ ˙‡Ê ·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»…
Èz˙ ÈzL˜ ˙‡ 'B‚ ˙È¯a‰«¿ƒ∆«¿ƒ»«ƒ

ÔÚa ברית תחילה שלבים: שני שהם ∆»»
בענן, הקשת ≈¿»¿È„ÈŒÏÚcואחרֿכך

‰NÚ ‰·eLz‰ ˙„B·Ú.א ¬««¿»«¬∆
,‡˙eÈÏÚÓÏ ÔÚ‰ ˙ÈÁa¿ƒ«∆»»¿««¿»
Ïk ˙‡ ÌÈ‡È·Ó ÌÈÚ‰L∆»¬»ƒ¿ƒƒ∆»
ÌÎÈÓL‚ Èz˙Â ,˙BÎ¯a‰«¿»¿»«ƒƒ¿≈∆

'B‚ ÌzÚa28˙È¯a ÏL ÔÙB‡·e תוקף , לזה שיש הברית", אות "זאת ¿ƒ»¿∆∆¿ƒ
להלן  כמבואר „נצחי בפסוק , הכתוב משמעות ÈÓÈזוהי Ïk „BÚı¯‡‰ ¿»¿≈»»∆

ÌBÁÂ ¯˜Â ¯Èˆ˜Â Ú¯Ê וחורף Ï‡קיץ (‰M‰ ˙BÙe˜z 'Â) 'B‚ ∆«¿»ƒ¿…»¿«»»…
e˙BaLÈ[כסדרן מלהתנהג אלה כל יפסקו 29BfÓ[לא ‰¯È˙ÈÂ ‡˙ב.. ƒ¿ƒ≈»ƒ∆

¯ÓBÏ LÈ„ .ÔÚa Èz˙ ÈzL«̃¿ƒ»«ƒ∆»»¿≈«
˙Lw‰ ÔÈÚaL ,¯LÙ‡ŒC¯„a¿∆∆∆¿»∆¿ƒ¿««∆∆
ÔÈÚ BLÈ ÔÚ‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆»»∆¿ƒ¿»
˙BÎ¯a‰ ÏkÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚ«¬∆≈ƒ»«¿»
,ÔÚ‰ È„ÈŒÏÚ ˙BÎLÓp‰«ƒ¿»«¿≈∆»»
˙BÓB˜Ó ‰ÓÎa ¯‡B·ÓÎÂ¿«¿»¿«»¿
Èz˙ ÈzL˜ ˙‡ ·e˙kM ‰Óa¿«∆»∆«¿ƒ»«ƒ
ÈÏ L˜en‰ ¯·c ÈzL˜ ,'B‚«¿ƒ»»«»ƒ

אלי] השוה 30e‰fL[=דבר ,∆∆
‡l‡ ÌÈÈelb‰ ÏkÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ»«ƒƒ∆»
B˙eÓˆÚÏ ,ÈÏ L˜eÓ ‡e‰»ƒ¿«¿
BÓÎe .C¯a˙È B˙e‰Óe«ƒ¿»≈¿

·e˙kL31˙Lw‰ ‰‡¯Ók ∆»¿«¿≈«∆∆
‡e‰ 'B‚Â ÔÚa ‰È‰È ¯L‡¬∆ƒ¿∆∆»»¿
‰Ê ÏÎÂ .'‰ „B·k ˙eÓc ‰‡¯Ó«¿≈¿¿¿»∆
¯L‡ ,˙È¯a ÏL ÔÙB‡a ‡e‰¿∆∆¿ƒ¬∆

‡e‰ ˙È¯a‰ ÔÈÚ32„Á‡nL ƒ¿««¿ƒ∆¿«≈
ÌÈ¯˙a‰ ÔÈa ÌÈ¯·BÚ‰ ˙‡∆»¿ƒ≈«¿»ƒ
Ûeb CB˙a ÌÈ¯·BÚ ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ¿
ÌÈ„Á‡Ï ˙BÈ‰Ï ,LnÓ „Á‡∆»«»ƒ¿«¬»ƒ

LnÓ „Á‡k החפצים אוהבים כשני ¿∆»«»
אהבתם  תיפסק שלא ברית לכרות

עגל, לוקחים היו כך לשם לעולם.

עוברים  ושניהם לשנים, אותו חוצים

הם: אומרים כמו ובזה חלקיו, בין

כך  אחד, בגוף עוברים ששנינו כשם

דוגמת  אחד. כגוף שנינו נהיה לעולם

אשר  לקב"ה ישראל עם שבין הקשר

לעולם. יינתק שלא נצחי קשר הוא
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ט 'eb zixad ze` z`f

‰Ê·e ּבּזהר ׁשּכתּוב מה ּגם 33יּובן (הּובא »∆ֶַַַַָָָֹ

מהר"ׁש אדמֹו"ר כ"ק לא 34ּבדרּוׁשי ( ְְִֵַַַַֹ

קׁשת  האי דיתחזי  עד מׁשיח לרגלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָתצּפי

הּקׁשת  ענין ּכי נהירין, ּבגוני מתקׁשטא ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָּבעלמא

הּקּוים  ג' ּובכל ּכּנ"ל, הּתׁשּובה עבֹודת על ְְֲִֶַַַַַַַָָמֹורה

לרגלי  ּתצּפה אז ולכן ּכּנ"ל, ּבגֹונים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּנרמזים

הּתׁשּובה, ענין הּוא מׁשיח ׁשל ענינֹו ּכי ְְְִִִִִֶַַַַָָָָמׁשיח,

ּבתיּובּתא  צּדיקיא לאתבא אתא ּדעל35ֿמׁשיח , ְְְֲִִִַַַַַָָָָָָָ

צּדיק, ׁשּבכל מׁשיח' 'ניצֹוץ את ׁשּמגּלים ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָידי

הּכללי. מׁשיח מתּגּלה עלֿידיֿזה הּתׁשּובה, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָענין

ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂ ּבזמן ועבֹודתנּו מעׂשינּו ׁשעלֿידי ƒƒ»ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָ

ּבכלל  עלֿידי 36הּגלּות ּובפרט , ְְְִִֵַַָָָ

זּכרֹון  ּבחינת יהיה ּבּתֹורה, אּלּו ענינים ְְְִִִִִִֵֶַַָָָלּמּוד

הּקׁשת  ענין ּובפרט  ּדנח, הּברית מּכללּות ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹלמעלה

זכרֹונֹות  ּבפסּוקי ּגם מּובא ּדנח דהּזּכרֹון ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשּבזה,

ׁשהּוא  נצחי, זּכרֹון ּבחינת הּוא ּכי ְְְִִִִִֶַַָָָֹּדראשֿהּׁשנה,

(ּכּמבֹואר  יׂשראל נׁשמֹות עצם עם ְְְִִֵֶֶַָָָָקׁשּור

נׁשמתֹוֿעדן  אדמֹו"ר כ"ק זה 37ּבמאמרי ּדענין ,( ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָ

ּבראשֿהּׁשנה  ּובכּסּוי ּבּכסא ונמׁש38ׁשהּוא ְְְְִִֶֶֶַַַָָֹ

ׁשּנקרא  הּכּפרים, דיֹום הּקטרת ּבענן 39אחרּֿכ ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָֹֻ

קֹולֹות  ׁשּמּמאה ועד ּבּׁשנה, אחת ׁשל 40ּבׁשם ְְִֵֵֶֶַַַַָָָ

סכ ּדסּכה, ּבּסכ נמׁש ּדראשֿהּׁשנה ְְְְְְִִַַַַַַָָָֹֻהּתקיעֹות

מאה  עלֿׁשם 41ּבּגּמטרּיא ּכן נקראת הסּכה אׁשר , ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻ

לויתן 42סככה  ׁשל עֹורֹו ּבסּכת ליׁשב מּמׁש ּבקרֹוב זֹוכים ועלֿידיֿזה סּכת 43, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻ

צדקנּו.44ׁשלֹום  מׁשיח ּבביאת , ְְְִִִֵַַָ

‰‰Â לרגליו לצּפֹות צרי ּבהירים הם הּקׁשת ּגֹוני ׁשּכאׁשר לעיל, נתּבאר ¿ƒ≈ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּברגלין  רגלין מטּו ּכאׁשר דמׁשיחא ּבעקבתא ּובפרט מׁשיח, 45ׁשל ְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָ

לרגל  יׂשראל עלּית היא ׁשאז רגלים, ג' ענין עם ּגם קׁשּור ה'רגלין' ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ[ּדענין
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אורה33) שערי גם וראה ב. עב, (הנסמן ח"א תרנ"ד - קשתי את ד"ה .27 בהע' לעיל הנסמן בראשית אוה"ת רע"ב. מד,

.(20 ובהע' 4 בהע' הדברים).34)לעיל ביאור ולהבין (רד"ה סט ע' תרל"א ב.35)והחרים צב, שמע"צ בלקו"ת הובא

ב. קנג, זח"ג וראה ובכ"מ. סע"ב. נ, רפל"ז.36)שה"ש תניא בששה"ק 37)ראה (המשך עדר"ת - בהמצאו ה' דרשו ד"ה

ואילך). תז ע' ח"א ובכ"מ.38)תער"ב ב. רלה, סדור ועוד.39)ראה לד, טו, ר"ס 40)אחרי אדה"ז ושו"ע מג"א ראה

שג.41)תקצ"ו. ע' תולוי"צ וראה ספצ"ג. תרל"ז וככה הסוכות. שער ופע"ח ושחמתה.42)מ"ח ד"ה א ב, סוכה רש"י ראה

כשרין. ד"ה א א.43)יב, עה, ובכ"מ.44)ב"ב ב. תרלח, פרשתנו אוה"ת שם.45)ראה מק"מ וראה א. רנח, זח"ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯‰fa ·e˙kL ‰Ó Ô·eÈ ‰Ê·e33˜"Î ÈLe¯„a Ìb ‡·e‰) »∆»«∆»«…«»«ƒ¿≈

L"¯‰Ó ¯"BÓ„‡34ÈÊÁ˙È„ „Ú ÁÈLÓ ÈÏ‚¯Ï Ètˆ˙ ‡Ï ( «¿«««…ƒ¿≈¿«¿≈»ƒ««¿ƒ¿¬≈
ÔÈ¯È‰ ÈÂ‚a ‡ËL˜˙Ó ‡ÓÏÚa ˙L˜ È‡‰ מלשון) תצפה לא =] «∆∆¿»¿»ƒ¿«¿»¿«¿≈¿ƒƒִֶ

ב  נראת הקשת שתהיה עד משיח לביאת בגוונים ראיה) מקושטת עולם

BÓ¯‰מאירים] ˙Lw‰ ÔÈÚ Èk ,ƒƒ¿««∆∆∆
,Ï"pk ‰·eLz‰ ˙„B·Ú ÏÚ«¬««¿»««
ÌÈÊÓ¯p‰ ÌÈew‰ '‚ ÏÎ·e¿»««ƒ«ƒ¿»ƒ
‰tˆz Ê‡ ÔÎÏÂ ,Ï"pk ÌÈB‚a«ƒ««¿»≈»ƒ¿∆
ÏL BÈÚ Èk ,ÁÈLÓ ÈÏ‚¯Ï¿«¿≈»ƒ«ƒƒ¿»∆
,‰·eLz‰ ÔÈÚ ‡e‰ ÁÈLÓ»ƒ«ƒ¿««¿»
‡È˜Ècˆ ‡·˙‡Ï ‡˙‡ ÁÈLÓ»ƒ«»»«¬»»«ƒ«»

‡z·eÈ˙a35 להחזיר בא [=משיח ƒ¿¿»
חטאו  שלא אף בתשובה. הצדיקים את

את  גם בהם ויגלה אותם ירומם ח"ו,

תשובה] עבודת של התוקף ,מעלת
ıBˆÈ' ˙‡ ÌÈl‚nL È„ÈŒÏÚc¿«¿≈∆¿«ƒ∆ƒ
ÔÈÚ ,˜Ècˆ ÏÎaL 'ÁÈLÓ»ƒ«∆¿»«ƒƒ¿«
‰lb˙Ó ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,‰·eLz‰«¿»«¿≈∆ƒ¿«∆

.ÈÏÏk‰ ÁÈLÓ»ƒ««¿»ƒ
eÈNÚÓ È„ÈŒÏÚL ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂƒƒ»∆«¿≈«¬≈
˙eÏb‰ ÔÓÊa e˙„B·ÚÂ«¬»≈ƒ¿««»

ÏÏÎa36 הנעלים הגילויים שכל ƒ¿»
במעשינו  תלויים לבוא, לעתיד שיהיו

הגלות  בזמן ŒÏÚועבודתנו Ë¯Ù·e ,ƒ¿»«
,‰¯Bza el‡ ÌÈÈÚ „enÏ È„È¿≈ƒƒ¿»ƒ≈«»
‰ÏÚÓÏ ÔB¯kÊ ˙ÈÁa ‰È‰Èƒ¿∆¿ƒ«ƒ»¿«¿»

Ác ˙È¯a‰ ˙eÏÏkÓ אחר ƒ¿»«¿ƒ¿…«
הברית", אות "זאת «¿Ë¯Ù·eƒהמבול,

‰ÊaL ˙Lw‰ ÔÈÚ קשתי "את ƒ¿««∆∆∆»∆
בענן" eÓ·‡נתתי Ác ÔB¯kf‰„ ,¿«ƒ»¿…«»

Œ˘‡¯c ˙BB¯ÎÊ È˜eÒÙa Ìb«ƒ¿≈ƒ¿¿…
‰M‰ מוסף בתפילת Èkשאומרים , «»»ƒ

,ÈÁˆ ÔB¯kÊ ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«ƒ»ƒ¿ƒ
˙BÓL ÌˆÚ ÌÚ ¯eL˜ ‡e‰L∆»ƒ∆∆¿»
È¯Ó‡Óa ¯‡B·nk) Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿»¿«¬¿≈
Ô„ÚŒB˙ÓL ¯"BÓ„‡ ˜"Î«¿ƒ¿»≈∆

הרש"ב) עלֿ(הרבי נתרחקנו אם שגם

שיש  מזכיר דנח הזכרון העוונות, ידי

שתמיד  הנשמה בעצם פוגמים אינם שהעוונות הקב"ה, עם לנשמה עצמי קשר

בו  ודבוקה 37‰Êקשורה ÔÈÚc הקב"ה ), עם יהודי של העצמי הקשר ¿ƒ¿«∆
ÈeqÎ·e ‡Òka ‡e‰L‰M‰Œ˘‡¯a38ÔÚa CkŒ¯Á‡ CLÓÂ ∆«∆∆¿ƒ¿…«»»¿ƒ¿«««««¬«

‡¯˜pL ,ÌÈ¯tk‰ ÌBÈ„ ˙¯Ëw‰39„ÚÂ ,‰Ma ˙Á‡ ÌLa «¿…∆¿«ƒÀƒ∆ƒ¿»¿≈«««»»¿«
˙BÏB˜ ‰‡nnL40ÏL ∆ƒ≈»∆

CLÓ ‰M‰Œ˘‡¯c ˙BÚÈ˜z‰«¿ƒ¿…«»»ƒ¿«
בגילוי  כך kÒc‰,אחר CÎqa«¿«¿À»

‰‡Ó ‡i¯Ënba CÎÒ41¯L‡ , ¿«¿ƒ«¿ƒ»≈»¬∆
ÌLŒÏÚ Ôk ˙‡¯˜ ‰kÒ‰«À»ƒ¿≈≈«≈

‰ÎÎÒ42 עבודת נמשכת בו שהסכך ¿»»
עיקר  היא הכיפורים, ויום השנה ראש

הסוכה  של ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰ענינה ,¿«¿≈∆
·LÈÏ LnÓ ·B¯˜a ÌÈÎBÊƒ¿»«»≈≈

Ô˙ÈÂÏ ÏL B¯BÚ ˙kÒa43˙kÒ ¿À«∆ƒ¿»»À«
ÌBÏL44ÁÈLÓ ˙‡È·a , »¿ƒ«¿ƒ«

.e˜„ƒ̂¿≈
¯L‡kL ,ÏÈÚÏ ¯‡a˙ ‰‰Â¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈∆«¬∆
CÈ¯ˆ ÌÈ¯È‰a Ì‰ ˙Lw‰ ÈBb≈«∆∆≈¿ƒƒ»ƒ
,ÁÈLÓ ÏL ÂÈÏ‚¯Ï ˙BtˆÏƒ¿¿«¿»∆»ƒ«
‡ÁÈLÓ„ ‡˙·˜Úa Ë¯Ù·eƒ¿»¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»

עקב] מלשון גם - L‡k¯[עקבתא ָ«¬∆
ÔÈÏ‚¯a ÔÈÏ‚¯ eËÓ45 הדרגות=] »«¿ƒ¿«¿ƒ

(רגלים) האצילות שבעולם הנמוכות

שבעולם  הנמוכות לדרגות עד יורדות

יצירה  בריאה, שבעולמות הבריאה

כאשר  דמשיחא בעקבתא וזה ועשיה].

אלא  ולב, במוח לא היא העבודה עיקר

הצדקה. עבודת - (רגל) המעשה בכח

ÌÚ Ìb ¯eL˜ 'ÔÈÏ‚¯'‰ ÔÈÚc]¿ƒ¿«»«¿ƒ»«ƒ
‡È‰ Ê‡L ,ÌÈÏ‚¯ '‚ ÔÈÚƒ¿«¿»ƒ∆»ƒ
˙È·Ï Ï‚¯Ï Ï‡¯NÈ ˙iÏÚ¬ƒ«ƒ¿»≈¿∆∆¿≈
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b"nyz'dי ,oeygxn e"`e ,gp zyxt zay

ּבכל  זה ענין יהיה לבֹוא ּולעתיד הּמקדׁש. ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָלבית

ּבילקּוט  ּוכדאיתא חֹודׁש, וראש (ּכּמבֹואר 46ׁשּבת ְְְְְְִֶַַַָָָֹ

נׁשמתֹוֿעדן  אדמֹו"ר כ"ק ּבמאמר זה )47ילקּוט ְְְְֲִֵֶֶַַַָָ

יהיה  וזה חֹודׁש, ּובכל ׁשּבת ּבכל יבֹואּו ְְְְִֶֶֶֶַָָָָָׁשאז

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו כּו', ּדקדּׁשה העננים אל 48עלֿידי וכיֹונים ּתעּופינה ּכעב אּלה מי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻ

ׁשמּיא  ענני עם וארּו ׁשּיהיה ועד לרגלי 49ארּבֹותיהם, לצּפֹות צריכין אז הּנה ,[ ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ

יׂשראל  ּבית אחד לאחד ּתלקטּו ואּתם יהיה מּמׁש ּבקרֹוב אׁשר דכל 50מׁשיח, , ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

הּמקדׁש לבית לעלֹות ׁשמּיא, ענני עם יבֹוא עצמֹו ּבפני מּיׂשראל ואחד ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָאחד

לראֹות  ּבא ּכ לראֹות ׁשּבא והּׁשלמה.51ּוכׁשם האמּתית ּבּגאּלה ּבּגּלּוי, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ

ׁשּיהיה  ּתבׁשיל מּכל לטעם צרי ׁשּבת ּבערב ׁשעֹוד זכּו חּיים ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹוטֹועמיה

גֹו'52לעתיד  אֹומני מלכים והיּו להיֹות צרי לפניֿזה ּגם ולכן ׁשּנזּכה 53, עד , ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

צדקנּו. מׁשיח עלֿידי ׁשמּיא, ענני עם וארּו והּׁשלמה, האמּתית לּגאּלה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֻּבקרֹוב
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תקיד.46) רמז קעג.47)ישעי' ע' תרע"ח סה"מ - בשנה פעמים שלש ח.48)ד"ה ס, יג.49)ישעי' ז, כז,50)דניאל ישעי'

שם.51)יב. ותוס' רש"י א. ב, וש"נ.52)חגיגה .282 ע' חט"ו לקו"ש כג.53)ראה מט, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˘‡¯Â ˙aL ÏÎa ‰Ê ÔÈÚ ‰È‰È ‡B·Ï „È˙ÚÏe .L„˜n‰«ƒ¿»∆»ƒ»ƒ¿∆ƒ¿«∆¿»«»¿…

Ëe˜ÏÈa ‡˙È‡„Îe ,L„BÁ46¯Ó‡Óa ‰Ê Ëe˜ÏÈ ¯‡B·nk) ∆¿¿ƒ»¿«¿«¿»«¿∆¿«¬»
Ô„ÚŒB˙ÓL ¯"BÓ„‡ ˜"Î47‡B·È Ê‡L (ÏÎ·e ˙aL ÏÎa e «¿ƒ¿»≈∆∆»»¿»«»¿»

BÓÎe ,'eÎ ‰M„˜c ÌÈÚ‰ È„ÈŒÏÚ ‰È‰È ‰ÊÂ ,L„BÁ∆¿∆ƒ¿∆«¿≈»¬»ƒƒ¿À»¿
·e˙kL48·Úk ‰l‡ ÈÓ ∆»ƒ≈∆»»

Ï‡ ÌÈBÈÎÂ ‰ÈÙeÚz¿∆»¿«ƒ∆
Ì‰È˙Ba¯‡ הגולה בני הם [=מי ¬À≈∆

יעופו  כעננים לשוב, ממהרים אשר

השובך  אל החוזרים ÚÂ„וכיונים ,[¿«
e¯‡Â ‰È‰iL[והנה=]ÈÚ ÌÚ ∆ƒ¿∆«¬ƒ¬»≈

‡iÓL49 משיח ביאת על הנאמר ¿«»
התשובה  עבודת גמר עם שמגיע

השמים  לענני ‡Êהנמשלת ‰p‰ ,[ƒ≈»
,ÁÈLÓ ÈÏ‚¯Ï ˙BtˆÏ ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒƒ¿¿«¿≈»ƒ«
‰È‰È LnÓ ·B¯˜a ¯L‡¬∆¿»«»ƒ¿∆

eË˜Ïz Ìz‡Â הגלויות Á‡Ï„מן ¿«∆¿À¿¿««
Ï‡¯NÈ ˙Èa „Á‡50ÏÎ„ , ∆»≈ƒ¿»≈¿»

ÈÙa Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»ƒƒ¿»≈ƒ¿≈
,‡iÓL ÈÚ ÌÚ ‡B·È BÓˆÚ«¿»ƒ¬»≈¿«»

˙B‡¯Ï ‡a Ck ˙B‡¯Ï ‡aL ÌLÎe L„˜n‰ ˙È·Ï ˙BÏÚÏ51 «¬¿≈«ƒ¿»¿≈∆»ƒ¿«»≈»
eÎÊ ÌÈiÁ ‰ÈÓÚBËÂ .‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡ba ,Èelba¿ƒ«¿À»»¬ƒƒ¿«¿≈»¿¬∆»«ƒ»
‰È‰iL ÏÈL·z ÏkÓ ÌÚËÏ CÈ¯ˆ ˙aL ·¯Úa „BÚL∆¿∆∆«»»ƒƒ¿…ƒ»«¿ƒ∆ƒ¿∆

„È˙ÚÏ52ÌÈÎÏÓ eÈ‰Â ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰ÊŒÈÙÏ Ìb ÔÎÏÂ , ∆»ƒ¿»≈«ƒ¿≈∆»ƒƒ¿¿»¿»ƒ
'B‚ CÈÓB‡53 האומות [=מלכי ¿«ƒ

בנייך] בגדּולי kÊpL‰יעסקו „Ú , ִֵ«∆ƒ¿∆
˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡bÏ ·B¯˜a¿»«¿À»»¬ƒƒ
ÈÚ ÌÚ e¯‡Â ,‰ÓÏM‰Â¿«¿≈»«¬ƒ¬»≈
.e˜„ˆ ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ ,‡iÓL¿«»«¿≈¿ƒ«ƒ¿≈
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dw sc oiaexir(iyiy meil)

àøîâ
migth drax` lr drax` oelga oi` m`y ,dpyna epipy

:`xnbd zxxan .mipy miaxrnàîéìepzpyny xn`p m`d - ¥¨
ozip `l migth drax` lr drax` ,oelga oi` m`y dzpyy

,zexivgd izy oia axrlàîúñ ïðzdnzqe dzpy -ïBòîL ïaøk §©§¨¨§©¨¦§
,øîàc ,ìàéìîb ïa(:h lirl),éîc ãeáìk äòaøàî úBçt ìklk - ¤©§¦¥§¨©¨¨¥©§¨¨§¨¨¥

drax`n zegt `edy xie` dvign iwlg ipy oia yiy mewn
drax` oelga oi` m` jkitle ,mezqk eze` ep` mi`ex migth
minkgl la` ,mezqk aygp `ed ixdy ,gztk aygdl leki epi`
m` elit` ,migth dyly cr `ed cealy mixaeqe eilr miwlegd
dyly ea didi j` m` ,drax` lr drax`n zegt oelgd didi
yie mezqk aygp epi` ik ,mdipia axrl elkei migth dyly lr

:`xnbd zx`an .gzt o`kàîéz eléôàyny [xn`z-]epzp £¦¥¨
dzpyp,ïðaøkoelgdy lky micen md s` epzpynay xnel yi §©¨¨

y ,gztk ynyl liren epi` drax`n zegtéâéìt àì ïàk ãò- ©¨Ÿ§¦¥
ewlgp `lïéãeáì ïéðòì àlà ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøc déìò ïðaø- ©¨¨£¥§©¨¦§¤©§¦¥¤¨§¦§©§¦

,'ceal' oic xn`p dnk cràçút ïéðòì ìáà,gzt aygiy oiprl - £¨§¦§©¦§¨
àkéà éàc eãBî ïðaø eléôà[yi-]áéLç ,äòaøà ìò äòaøàaygp - £¦©¨¨§¦¦¨©§¨¨©©§¨¨¨¦

,gztàì éàå,drax` lr drax` ea oi` m`e -áéLç àìepi` - §¦ŸŸ¨¦
.epi`y enk `ed ixde ,yeniyl ie`x epi` ik ,gzt aygp

oelgd did m` :dpynd ly `tiqa epipy,'åëå äòaøàî úBçte` ¨¥©§¨¨
:`xnbd dywn .cg` oiaxrn oi`e mipy oiaxrn ,dxyrn dlrnl

àèéLtdxyrn deabae drax`n zegtay xacd heyt `ld - §¦¨
,z`f renyl yi dnvr dpynd ixacn ixdy ,cgi miaxrn mpi`

øîàc ïåékay `yixa'äøNò CBúa äòaøà ìò äòaøà'mileki ¥¨§¨©©§¨¨©©§¨¨§£¨¨
,cgi axrlàðòãé àðà àìénîrcei ip` -c`edy lkúBçô ¦¥¨£¨¨©§¨§¨

àì ,äøNòî äìòîìe äòaøàî:`xnbd zvxzn .cgi miaxrn oi` - ¥©§¨¨§©§¨¥£¨¨Ÿ
àä,'mipy oiaxrn dxyrn dlrnl' da epipyy `tiqd -à÷ ¨¨

ïì òîLîc ,eprinydl d`a -àîòèaxrl mileki `ly mrhd - ©§©¨©§¨
meyn ,cgidéleëc`ed oelgd llg lky -,äøNòî äìòîì §¥§©§¨¥£¨¨

dxyr zvign eizgz yi ik ,cgi axrl mileki mpi` jkitle
,zexvgd oia dcixtnyìáàm`Búö÷îedyn elit`e oelgd ly £¨¦§¨

epnn.ãçà ïéáøòî eöø íàå íéðL ïéáøòî ,äøNò CBúaeli` j` §£¨¨§¨§¦§©¦§¦¨§¨§¦¤¨
oelgdn yiy lky xne` iziid ,cala `yixd z` dpey did
axrl icky ,cgi oiaxrn mpi` dxyrn dlrnl ,ezvwn elit`e
`tiqa dpy okl ,dxyr jeza elek oelgd `diy jixv ,cg` aexir
eprinydl ,cg` miaxrn mpi` dxyrn dlrnl `ed m`y
,dxyr jeza ezvwn m` j` ,dxyrn dlrnl elek m` `weecy

.cg` miaxrn mivex m`
z` epx`iay enk yexita da epipyy `ziixa d`ian `xnbd

:dpynd ly `tiqd ly yecigdàðéðz,dpyna epipy -eðúc àäì ¨¦¨§¨§¨
ïðaøizy oiay lzekay oelg ,`ziixaa minkg epyy dn - ©¨¨

,zexivg,äøNò CBúa Búö÷îe äøNòî äìòîì Bleke`CBúa Blek §©§¨¥£¨¨¦§¨§£¨¨§
,ãçà ïéáøòî eöø íàå íéðL ïéáøòî ,äøNòî äìòîì Búö÷îe äøNò£¨¨¦§¨§©§¨¥£¨¨§¨§¦§©¦§¦¨§¨§¦¤¨
aexir oiaxrn ,dxyr jeza ezvwn elit`y ,`ziixaa yxetn ixd

.evx m` cg`
:`ziixad lr `xnbd dywnàzLäm`y ,denzl yi dzrne - ©§¨

íàå íéðL ïéáøòî zøîà ,äøNò CBúa Búö÷îe äøNòî äìòîì Blek§©§¨¥£¨¨¦§¨§£¨¨¨§©§§¨§¦§©¦§¦
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המשך ביאור למסכת גירובין ליום שבת קודש גמ' א

המשך בגמוד גב


