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לחיים  א תצוה אורח 

תצוה 

הקדמה 
התפילה.במאמר  עבודת באופן ממעזריטש  הק ' המגיד  של  הקדושים דבריו  מובא  זה

צריך  ומעשינו  מצוותינו  בכל  ישראל  איש  כל  של  הנרצית שהעבודה ידוע דהנה

לחיים האורח רבינו  וכלשון ושכינתיה, קוב "ה יחוד  לשם משפטים )להיות כל (פרשת "כי

מן  ישראל  כנסת הנקרא  ושכינתיה לקב"ה למפרק  להיות וראוי נכון בעבודתינו  כוונתינו 

עם  ומתפלל  חסדים ובגמילות בתורה העוסק  כל  הקב"ה אמר רז "ל , שאמרו  כמו  גלותא ,

האומות". מן ולבני לי פדאני כאילו  עליו  אני מעלה הציבור

הקדושה(שם )רבינו ומביא בשערי המובא  תצא  פרשת הזוה"ק  דברי ג ')את שער  וז "ל ,(ח"א 

באורייתא  דאשתדלין נשא  בני וכמה וכו ' בתורה העוסק  כל  הקב"ה אמר למיגנא  ולאו 

וכו '". קונו  עם המתחסד  אלא  חסיד  דאין אקמוהו  הא  אלא  קב"ה? אתפרק  ולא  וכו '

הנק 'וסיים חסדים ובגמילות ובמצות בתורה כשיעסוק  נמצא  וז "ל  הקדושה בשערי שם

נפשו גומל  כמ "ש  לעצמו , חסיד  הוא  שכר  איזה קיבול  כוונת בו  נתערב אם חסיד 

כי  חסד ', 'איש  אלא  'חסיד ' נקרא  אין ולכן לנפשו , חסד  גומל  המצות בקיימו  כי חסיד  איש 

לכבוד  חושש  ואינו  קונו  עם חסד  הגומל  אבל  לנפשו  הגומל  עצמו  האיש  אל  הוא  החסד 

עכ"ל . קונו  לכבוד  אלא  עצמו  לכבוד  חושש  ואינו  וכו ', חסיד  נקרא  קונו  לכבוד  אלא  עצמו 

איתפרק " ולא  באורייתא  דאשתדלין נשא  בני "וכמה שהקשה הזוה"ק  זה שלפי רבינו  ומבאר

איתפרק  לא  וע"כ לנפשם חסד  לגמול  שכוונתם משום בתורתם מועילים אינם כן שעל 

קונו . עם המתחסד  אלא  חסיד  דאין האומות מן וישראל  ושכינתי' הקב"ה



לחיים  תצוה אורח  ב 

המעשה והנה חלק  ידי שעל  כולם, המצוות  בכל  אמור השכינה לכבוד  לכוין שצריך זה ענין

ידי  על  בשרשה וליחדה השכינה את להרים אדם זוכה הקד ' להשכינה הרומז  שלהם

ובפרט  ביותר אמנם  במלכותו , המאיר  קוב"ה הארת על  והמורה בהמעשה המאיר השכל 

הקדושה, להשכינה כינוי  היא  שהתפילה בסה"ק  שמובא  התפילה, בעבודת הדברים אמורים

עני הנקראת שהשכינה יעטוף, כי לעני תפלה שנאמר שם )וכמו  לחיים  באורח היא (וכמובא 

ששאני  חז "ל  קבעו  ולכן התפילה, של  מהותה כל  וזה ישראל , איש  כל  פיו  מתוך המתפללת

יעשנה, מקום מכל  לבו  בכל  לעשותה לבו  כיון לא  אם מצוה שבכל  מצוות, מכל  תפילה

לכוין  יכול  אינו  אם אבל  יתפלל  לבו  את  לכוין יכול  ואם שבלב עבודה היא  התפילה אבל 

להיות  לבו  את מכוון אדם היות היא  התפילה עבודת שכל  משום זה וכל  יתפלל , אל  לבו  את

אלא  להנאתו  יכוין ולא  גרונו  מתוך המתפללת שהיא  עד  לגמרי הקדושה להשכינה מרכבה

מעפרא . שכינתא  להרים ישראל  כלל  לטובת

א' פרק

בתפילתו  להחכמה  התפילה  דיבורי להדביק 

מו "ה והיה הק' הרב דהנה  ונראה  יקרע , לא  וכו ' בתוכו  ראשו  פי

שהשכינה  לחשוב צריך  מתפלל  כשהאדם  אמר בער דוב

מדובק  ויהיה  המחשבה , עולם לפני ומבקש  בו , מדבר הדיבור עולם

השכינה , שהיא  אדני של  באלף  המרומז השכל  ובקדמות  בחכמה 

ביתך , יושב הול "ל  ולכאורה  ביתך , יושבי אשרי פי' שהוא  ואמרתי

בספר  כמ "ש  בתים, נקראו  והתיבות  אבנים נק' דאותיות  וידוע 

של  וקוצו  חכמה  שהוא  יו "ד שיושב ר"ל  יושבי אשרי וזהו  יצירה ,

שהוא  ר"ל  התפלה  תיבות  בתוך  ר"ל  ביתך  בכתר, המרומז יו "ד

רז"ל  ואמרו  סלה , יהללוך  עוד וזהו  השכל , ולקדמות  לחכמה  דבוק

ר"ל  והי' שנאמר וזהו  שמחה , אלא  אינו  והי' שנאמר מקום כל 

נקרא  שחכמה  ר"ל  בתוכו  ראשו  הפה  זה  פי למעלה , שמחה  שיהיה 

השכל . ובקדמות  בחכמה  דבורים שמדבר הפה  בתוך  הוא  ראשית 



לחיים  ג תצוה אורח 

ובספרי לפרק :הקדמה ושכינתיה, קוב"ה ליחד  היא  הזה בעולם עבודתינו  עיקר כי ידוע

למעלה  א "ס  הוא  ברוך שהקדוש  מה הוא  קוב"ה כי מבואר והמגיד  הבעש "ט

גילה  הוא  ברוך שהקדוש  מה  דהיינו  המלכות, ספירת היא  הקדושה והשכינה מהשגתינו ,

בידי  ונתן עלינו  מלכותו  את כבוד  מגלה שאדם וכמו  מלכותו , את לגלות התפקיד  את נו 

שמים. כבוד  גילוי שהיא  משום דיבור נקראת המלכות כך בדיבורו , מחשבתו 

התפילה ואם מצות היא  מיוחדת עלינו , מלכותו  להמשיך היא  הזה בעולם עבודתינו  כל 

שבתפילת  וכידוע הקדושה, למלכות מרכבה בבחינת האדם נעשה שבו  ועבודתה,

האצילות  בעולם עומד  האדם - הגשמיות בהתפשטות הנרצה באופן שמתפלל  מי – העמידה

והמאציל  הנאצל  מציאות שאין  עד  למאצילו  כליל  ומתבטל  מגשמיות מופשט  האדם  היות היא  האצילות (עולם 

מזה) זה א "ס נפרדים  מהקב"ה מקבל  בבחינת שהיא  ישראל  כנסת הקדושה שהשכינה וכמו  ,

בבקשו אליה מרכבה ונעשה האדם עומד  כך ישראל  בני עם לבניה שפע ומבקשת עומדת

ואז  מלכותו  כבוד  גלות רק  ולטובתו  להנאתו  עצמו  על  חושב ואינו  ישראל  לבני טוב כל 

מתקבלת. תפלתו 

כו 'והיה  ּבתֹוכֹו יהיה -לּ וֹ פי -רא ׁשֹו תחרא  כּ פי ארג  מע שׂ ה  סביב  לפיו יהיה  שׂ פה  §¨¨¦§¨¨¦§¤§¦¨¦©£¥¥§¦©§¨¦§¤

י ּקרע לב)לא  כח  בער (שמות דוב  מו "ה הק' הרב  דהנה ונראה [המגיד . Ÿ¦¨¥©
הדיבור ממעזריטש ] עולם שהשכינה לחשוב  צריך מתפלל כשהאדם אמר 

בו באמת מדבר  כי בו, המדברת  היא  הקדושה  השכינה  אלא  המדבר, האדם  הוא  לא 

מדבר  וכשהאדם  הדיבור, עולם  שהיא  הקדושה  מהשכינה  שורשו שבעולם  דיבור כל

בו, מתלבשת  הקדושה  השכינה  באמת  אזי הישות  ביטול מתוך קונו לפני דיבורים 

המחשבה עולם לפני  הקב "ה .ומבקש 

יובן  והוא  כעסי, את  רחמי שיכבשו הקב "ה  שמתפלל שמצינו למה  דומה  והדבר

וגבורה , חסד של מידות  בכמה  להתנהג  הנהגתו את  יוסד המלך  שכאשר במשל,

היא  זו התעוררות  אך רחמיו, להגביר רחמיו המלך  מעורר מלכותו מידת  מצד אזי

מלכותו  מידת  מתעוררת  זה  ידי שעל צרכיהם  ממנו מבקשים  המלוכה  שבני ידי על

להמתיק לכל, ושפעו ואורו וטובו מלכותו ושתוודע  מלך להיות  רצונו שהיא 

הדין. על הרחמים 

אזי  ושפעו טובו ברוב המלוכה  עניני להנהיג  מהמלך מבקשים  המלוכה  וכשבני

שאומר וכמו המלכות , למידת  ולבוש  כפה  כביכול המלוכה  בני שם נעשים  הבעל 

צו)טוב  אות תפתח (נח  שפתי אדנ"י כשאומר מיד להתפלל האדם  מתחיל כאשר

מדברת  שהשכינה  האמנה  לו וכשיהיה  הדיבורים , ומדברת  בו מתלבשת  השכינה 



לחיים  תצוה אורח  ד 

מצמצם  כביכול הוא  ברוך הקדוש  וגם  ויראה , אימה  עליו תפול בודאי הדיבורים  אלו

שנאמר כמו אצלו, ושורה  עצמו ט ')את  ב', השירים מהאותיות (שיר  החרכים  מן מציץ 

כו' היכלות  ע"ב)שהם  א' דף אמרים .(ליקוטי

שכתב  ע "ד יוסף ,והוא  יעקב  איך ממורי "שמעתיהתולדות  זלה "ה  הק '] [הבעש "ט

זה  את  זה  המלבישין העליונים  בעולמות  כמו בזה  זה  התלבשות  בחינת  באדם  יש 

חבירו  על טובים  דברים  אחד איש  ידבר אם  כי וביאר זלה "ה , האר"י בכתבי כמבואר

חן" חכם  פי ודברי וכו', מלבישו כאילו ממנו נהנה  אז בזה , וכיוצא  השררה  בפני

ע"ד) מ "ה דף ג ' פן תולדות יוסף פורת הוא (בן ברוחניות  התלבשות  דענין מזה  היוצא  .

ולזה  צרכיו, ולעשות  צערו להרגיש  ומתלבש  חבירו בשביל פעולה  עושה  כשאחד

הק ' השכינה  הרי ישראל כנסת  השכינה  בצער להשגיח פונים  ישראל בני אנו כאשר

כביכול. בנו מתלבשת 

ובקדמות ויהיה  בחכמה מדובק התפילה דיבורי  שמדבר  בשעה האדם
השכינה  שהיא  אדנ "י , של באלף  המרומז  האות כ השכל כי הוא  לל

שורשי  והבינה , החכמה  שהם  אהי"ה  השם  הארת  על מרמזת  אדנות  שם  של א '

השכל. שורש  והם  ושכל חיות  העולמות  לכל משפיעים  שהם  השכל

תיבה  שבכל עד השכל עליו שורה  אדם  של דיבורו בשעת  שיהיה  היא  והכוונה 

שכתב וכמו הדיבור, על השורה  שהיא  השכל הארת  בה  תהיה  מפיו שיוציא  ותיבה 

אפרים  מחנה דבוקבדגל  שיהיה  האפוד, מעל החושן יזח "לא  בפרשיותינו:

ומחשבות  טוב  בלב  יהיה  חושב  והלב  הפה  וכשמדבר דיבורו עם  לבו מחשבות 

מה  לדבר אפשר אי כי המחשבה , מן עשירי חלק  הוא  שהדיבור גלוי וזה  טובות ,

לערך א שחושב רק  בפסוק  שאין פי על אף  בפסוק , מה  דבר דורש  כשאדם  וידוע  ,

וזהו  השכל, מן תיבות  באלף  נתמלא  השכל בו ומכניס  בו כשדורש  תיבות  עשרה 

הם  פירוש  מלואים  ואבני הפשוט בדיבור שהם  כמו אבנים  פירוש  שוהם  אבני

ובחמדתו  ומחשבתו בכונתו ונתמלאים  הלב  מן היוצאים  ודברים  טובות  המחשבות 

והערות1 2הוספות

הדיבורים א. הם פי אמרי לרצון יהיו טי) יט , (תהלים ע"ה המלך דוד אמר  ולכך ממשיך: כאן

הוא  בריך לקודשא ומתלהב שחושב המחשבות הם לבי והגיון מהפה, היוצאים הפשוטים

כדאיתא  בו שורה הקב"ה טוב לב לו שיש זה כי קו:), (סנהדרין בעי לבא רחמנא חז"ל וכמאמר 

שכתוב  כמו לב נקראים בכלל וישראל נאמר , הקב"ה ועל לבבי צור  לבי אמר  לך ח ) כז, (תהלים

פנחס, פרשת הקדוש בזוהר 



לחיים  ה תצוה אורח 

שידוע  כמו לט )ותשוקתו טי, שלח  "י רש לאפוד (עיין שוהם  אבני וזהו חומד שהלב 

הלב ". שהוא  לחושן מלואים  ואבני הפה  שהוא 

הוא  חכמה  מתוך שאינו לדיבור חכמה  מתוך שהוא  דיבור בין שהחילוק  מזה  היוצא 

מהדיבור  ותיבה  תיבה  שבכל להשכל כלי הוא  חכמה  מתוך שהוא  שהדיבור עשירית 

התיבות  ממשמעות  פעמים  עשרה  דהיינו מהדיבור, ככה  פעמים  עשרה  נתמלא 

הדיבור. על השורה  והשכל ההבנה  איכות  בעומק  נתמלא  בחיצוניות 

פירוש ואמרתי ה)שהוא  פד ליה (תהלים הוה ולכאורה ,בית י ֹוׁשבי  ¤¥¥§¥§©א ׁשרי 
בית י ֹוׁשב  והתיבות ,למימר  אבנים נק' דאותיות המורכבות וידוע ¥¥¤

שלימה  אחת  מציאות  ונעשים  בתים מאותיות  מאבנים נקראו  המורכב  זה  כבית 

חכמה הרבה , שהוא  יו "ד שיושב  ר "ל יושבי , אשרי  וזהו  יצירה, בספר  כמ"ש 
בכתר  המרומז  יו "ד של שהיא וקוצו  דרגה  עוד שיש  כך על מרמז היוד של הקוץ 

וגם  אות , בשום  נרמזת  אינה  ולכן נעלמת  היא  אבל לה , שורש  והיא  החכמה  מעל

וכלשון  האותיות  שאר כמו הכתר, לאור כלי ולא  לכתר בעלמא  רמז אלא  אינו הקוץ 

בכתר", "המרומז שהוא רבינו ר "ל התפלה, תיבות בתוך ר "ל המתפלל ביתך

מפיו התפילה  תיבות  את  עֹוד שמוציא  וזהו  השכל, ולקדמות לחכמה דבוק
ּסלה. יהללּו§©§¤¨

שמחה,ואמרו אלא  אינו  והי ' שנאמר  מקום כל והיה רז "ל שנאמר  ¨¨§וזהו 
ש  כן ר "ל ּבתֹוכֹוכשעושה  רא ׁשֹו - הפה זה פי  למעלה, שמחה §¦יהיה

ובקדמות  בחכמה דבורים שמדבר  הפה, בתוך הוא  ראשית נקרא  שחכמה ר "ל
השכל.

ב ' פרק

השכינה  ידי על  דיבורים לדבר 

כמ "ש ואמר שפה  בגימט ' שכינה  כי סביב, לפיו  יהי' שפה 

לחכמה , סביב לפיו  יהיה  השכינה  ר"ל  שפה  וזה  בתקונים,

מעשה  ולא  אורג , מעשה  השכינה , שהיא  ביראה  דבורים שידבר

להפרידם, יוכל  רוצה  אם  חתיכות  שני מחט  עם כשמחבר כי מחט ,

יהיה  כן  נקב, נעשה  א ' חוט  ומפריד מוציא  אם אורג  מעשה  אבל 

התפילה  נשמת  של  הקומה  עם גמור באחדות  התפילה  בשעת 



לחיים  תצוה אורח  ו

לרעך  ואהבת  ולקיים ישראל , נשמת  של  הקומה  עם גמור באחדות 

נחסר  הקומה  מן  א ' מנפש  ח"ו  עצמו  את  יפריד ואם באמת , כמוך 

נפש  ישראל  קומת  לא מן  מום בו  אשר וכל  מום, בעל  נעשה  זהו  ,

העירוב  שמחבר האורג  וכמו  ע "ש  תולדות  ובפ' נח בפ' כמ "ש  יקרב,

ואם  תיבה , באחדות  ונעשים האותיות  מחברים כן  באחדות  בשתי

יהי' תחרא  כפי אז ובחכמה , השכינה  שהוא  ביראה  דבורים ידבר

למעלה  עולה  ותפלתו  ומקטריגין  המזיקין  מן  להגין  שריון  כמו  לו 

לא  יתברך  בבורא  עצמו  שמקשר שלו  שהתקשרות  ר"ל  יקרע , לא 

שהוא  ביראה  דבורים שמדבר מי כי רעה  מחשבה  לו  יבוא  לא  יקרע 

יקרע . לא  התקשרותו  אז השכל  ולקדמות  לחכמה  ומדובק השכינה 

וזה ואמר בתקונים, כמ"ש  שפה בגימט' שכינה כי  סביב , לפיו  יהיה ¦¨¦§¤§¦¨ׂ̈שפה
ביראה  דבורים שידבר  לחכמה , סביב  לפיו  יהיה השכינה ר "ל שפה

השכינה  מפנימיות שהיא  קדושתו התגלות  וסוף  שפה  היא  בינה השכינה  (חכמה

התחתונות ודעת) שהרי (המידות)לדרגות  ביראה , והמידות  החכמה  שמתגלה  עד

השכל  שיהיה  להמידות , השכל את  ממשיך והדעת  שכלים , הם  והבינה  החכמה 

המתפשט  השכל מציאות  של התגלות  הם  וגבורה  החסד כי בהרגשה , נתגלה 

אליו להתקרב  ראוי זה  שענין שחש  הלב  ממנו(אהבה)בהרגשת  להתרחק  ,(יראה)או

אל  מהכח המידות  של התגלות  שהוא  המלכות  מידת  מאירה  אלו ענינים  ומכל

מכירים  שאינם  לעם  המתגלית  "מלכות " של באופן ג "כ, ובעשיה  בדיבור הפועל

כלומר  החיצונית , היראה  בחינת  היא  זו חיצונית  והתגלות  המלך. מעלת  את  מעצמם 

לדבר  האדם  ועל בחיצוניות , ואפילו בגילוי והמורגשת  פנימיות  מתוך הבאה  היראה 

דבק להיות  עליו השכינה , כח הוא  שהדיבור מכיון כי היראה , מתוך להקב "ה 

היראה . שהיא  השכינה  בדביקות 

רוצה מע ׂשה  אם חתיכות שני  מחט עם כשמחבר  כי  מחט, מעשה ולא  ארג ©£¥¥
נעשה  א ' חוט ומפריד מוציא  אם אורג מעשה אבל להפרידם, יוכל
התפילה  נשמת של הקומה עם גמור  באחדות התפילה בשעת יהיה כן נקב ,
כמוך  לרעך ואהבת ולקיים ישראל, נשמת של הקומה עם גמור  באחדות

הראיה באמת  מתוך הבאה  חיצונית , אחדות  שהיא  אחדות  יש  אחדות , מיני שני יש 

ראיה  אשר נפרדת , כמציאות  עצמו את  רואה  אדם  כל שבו העולמות , של החיצונית 

עצמו  את  יאחד אדם  אם  גם  זו, ראיה  ומצד נפרדים . שהם  הגופים  מצד באה  זו

באה  שהראיה  מכיון מקום  מכל כנפשו, שיאהבנו עד לחברו בלבו קרוב  להיות 

נפרדים  הינם  שניהם  דבר של בעיקרו כי מוטעה  יסוד על המיוסדת  חיצונית  כראיה 



לחיים  ז תצוה אורח 

שהם  ואע "פ  חתיכות , שני מחט עם  מחבר כאילו זה  הרי כי נמצא  ממילא  לגמרי,

מכל  עמה , השניה  נמשכת  אחת  חתיכה  שמושך שמי עד  בתכלית  עתה  מחוברים 

חיצוני  דבר הוא  שהחיבור נמצא  וטבעם , משרשם  מחוברות  שאינם  מכיון מקום 

הבאה  כזאת  התחברות  ולעניינו להפרידם , יכול שרוצה  מי וממילא  עצמי, ואינו

שמחבר  מה  ממילא  נפרד, גוף  הוא  מישראל אחד כל כאילו העוה "ז ראיית  מתוך

בקרבו  כשתחלש  ומיד להיות , צריך שכן העצמית  החלטתו מתוך הוא  לחבירו עצמו

ואי  חיצוני חיבור הוא  עתה  החיבור שגם  ונמצא  נפרדים , ויהיו ישובו זו החלטה 

של  השלימה  לקומה  עצמו חיבר לא  אינו שהיהודי ונמצא  אחד, גוף  לקראם  אפשר

ישראל. כנסת 

ולעולם  חבירו עם  יחד ארוג  סופו ועד שמתחילתו חוט הוא  אורג  מעשה  אבל

היא  וכן כלל, נפרדים  היו לא  כגוף  מציאותם  תחילת  שהיא  בבגד הוייתם  מתחילת 

הזאת  הקדומה  ובמחשבה  תחילה , במחשבה  עלו ישראל נשמות  כי ישראל, נשמות 

קדמון  אדם  (והנקרא  לפניו לעשות  ישראל שעתידים  רוח הנחת  ישראל ב שהיא  כל (

אחד  שכל והגם  לפניו, רוח נחת  לעשות  והיא  השוה  פעולתם  ידי על כאחד שוים 

ואמנם  פעולתו פועל אחד שכל אחד גוף  כאיברי אלא  זה  אין לו מיוחדת  פעולה 

אופן  היא  וזו האיברים . כל על מלך שהוא  מהראש  יחדיו חיותם  את  מקבלים  כולם 

ומצוה  מצוה  כל לפני אומרים  זו ושלכוונה  החסידות  תורת  פי על המחויב  העבודה 

ואז  הקדושה , השכינה  מאברי כאבר עצמו אדם  שיראה  והיא  ישראל", כל "בשם 

מקובלת . תפלתו
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דברב. אשר  הדברים אלה הנ"ל בפסוק עוד וזלה"ק : דברים) (פרשת אלימלך בנועם עוד וראה

עבודת  אמיתת אל לבא יתנהגו איך ה' לעם עצה בכאן שנרמז לבאר  יש כו' ישראל כל אל משה

בשם  כו' יחוד לשם ותפילתינו עבודתינו כל קודם אומרים שאנו למה הטעם כי הוא ברוך השם

קדושה  דבר  איזה לעשות יכול האיך כן ואם כו' בארץ צדיק שאין היות והכוונה ישראל, כל

עליו  להשרות  יכול ואיך האבר , אותו ונפגם חלילה עבירה איזה בהם שנעשה כיון באברינו

יש  כי ישראל, כללות עם עצמו שכולל במה הוא לזה שהתיקון אך ההיא, העובדא קדושת

הצדיקים, הם ישראל הכללות כי פגם, שום בלי שלם ההוא והעולם ישראל כל הנקרא עולם

תמיד  הם הכללות אבל לפעמים, חוטאים שהפרטים אף כן ואם צדיקים כולם ועמך כמ "ש

והוא  למעלה חקוקה צורתם ותמיד חלילה בהם רע פגע ואין שטן ואין בקדושתם, קיימים

שם  עצמו מקשר  והאדם כלל לחטא שליטה אין ושם קדמון, אדם קודש בספרי הנקרא

לעשות  יכול ואז עליונה, בקדושה ונתקן בכללות נקשר  האבר  אותו ואז ההיא בהתכללות

עכלה"'ק. ההוא העובדא או המצוה



לחיים  תצוה אורח  ח 

נחסר ואם  הקומה מן א ' מנפש  ח"ו  עצמו  את נפש ,יפריד ישראל קומת מן
ובפ ' נח בפ ' כמ"ש  יקרב , לא  מום בו  אשר  וכל מום, בעל נעשה זהו 

ע"ש  נפשו תולדות את  לחבר הוא  צריך עצמו האדם  נשמת  שלטובת  בלבד זו לא 

שבהחסר  כמו כי ראש , למעלה  עד מגיע  ופגמו חטאו מכך יותר אלא  ישראל, לכלל

המידית , במיתתו זה  לאבר שיבא  המוחלט הנזק  מלבד אזי הגוף , מקומת  עצמו אבר

"הקריבהו  בפסוק  נאמר שעליו עד  הגוף  לכל שלימות  והעדר גדול חסרון גם  יבא 

ישראל  מכללות  ישראל איש  עצמו בהפריד כך פניך", הישא  או הירצך  לפחתך, נא 

ישראל  לכל נזק  גורם  ישראל ג הוא  נשמות  מכללות  הנבנית  היא  ישראל כנסת  כי ,

שמים  מלכות  את  מגלה  הוא  ידה  שעל הפרטית  ועבודתו ואחד אחד כל בדווקא 

בעולם .

ונעשים וכמו האותיות מחברים כן באחדות, בשתי  העירוב  שמחבר  ¦¤האורג
תיבה  ישראל באחדות נשמות  צירוף ידי  על  היא  השכינה  ששלימות  כשם 

שישים  כנגד הם  ישראל נשמות  ריבוא  דשישים  וכידוע  התורה  אותיות  שהם  יחדיו,

שתיקון  תיבה , ונעשים  התפילה  אותיות  יחדיו נארגים  כך התוה "ק , אותיות  ריבוא 

כמה  צירוף  ידי על דווקא  נעשה  לשרשם  והעלאתם  הקדושה  ניצוצות  שהם  האותיות 

וכן  א ', מאות  נעשית  תיבה  שיהיה  אופן בשום  אפשר ובלתי לתיבה , יחדיו אותיות 

אנו  ומכאן התיבה , כל של משמעותה  תתקלקל אזי מהתיבה  אחת  אות  תפרד אם 

כנסת  שהיא  השכינה  לשלימות  מישראל ואחד אחד כל חשוב  כמה  עד לומדים 

ישראל. נשמות  לשורש  עצמו לצרף  אחד כל על ולכן ישראל,

התפילה  שעבודת  בזו, זו תלוים  האלו העניינים  ששני אלא  הוי, בעלמא  דוגמא  ולאו

שהרי  באלו, אלו ישראל אחדות  ידי על נעשים  באלו אלו האותיות  צירוף  שהיא 

האיש יכול ישראל נשמות  אחדות  בכוח ולכן ישראל, נשמות  הם  הם  התורה  אותיות 

המחשבות  כל והם  בשביה  אצלו שנמצאים  הקדושה  ניצוצות  אותיות  לצרף 

והרגש במחשבה  לה ' מתפלל הוא  אשר ובתפילתו המה , לה ' לא  אשר וההרגשים 

כל  שיהיו בקדושה , לשרשם  אותם  ומעלה  להקב "ה  אותם  מיחד הוא  הקדושה 

לה '. כאחד מיוחדים  בקרבו וההרגשים  המחשבות 
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הבעש"ט ג . בכה ימ "ש, צבי השבתי כת בימיו שכשנשתמדו הק' מהבעש"ט  המעשה כידוע

שהיו  אע"פ מהגוף, שנכרת האבר  ועל בניה על ובוכה המיללת  השכינה בצער  הרבה והצטער 

גמורים. רשעים
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יהיה-ּלֹוואם  תחרא  ּכפי  אז  ובחכמה, השכינה שהוא  ביראה דבורים ¤§¦¨§©¦§ידבר 
ומקטריגין  המזיקין מן להגין שריון מלחמות כמו  הלוחם  האדם  כאשר

שכאשר  הדבר, וכן יצלח, לא  עליו ירו אשר חץ  כל אזי בשריון, עטוף  הגבורים 

פתח  שום  אין אזי ישראל נשמות  כל עם  יחד הקדושה  להשכינה  עצמו מקשר האדם 

קטרוג  שום  אין הציבור עם  מתאחד דכשהיחיד בסה "ק  שאיתא  כמו עליו, קטרוג 

יש לאחד שחסר מעלה  וכל המעלות , בכל הם  שלימים  דהציבור מהחיצונים ,

ונמצא  האלו, המעלות  לכולם  יש  כאילו כולם  חשובים  יחדיו ובהתכללותם  למשנהו

שתפלתו  לו מובטח ישראל נשמות  עם  נשמתו ובאחדות  בציבור המתפלל שהאדם 

תתקבל.

עצמוותפלתו שמקשר  שלו  שהתקשרות ר "ל י ּקרע, לא  למעלה ©¥¨¦Ÿעולה
רעה  מחשבה לו  יבוא  לא  יקרע לא  יתברך היא בבורא  התפילה 

אחת  יחסר ואם  ורציפות , בתכיפות  במשנהו שזור אחד חוט אשר אורג  כמעשה 

נפשו  חושי כל את  מדבק  כאשר האדם  אף  כולו, הבגד יתרופף  אזי מהחוטים 

המחברת  מסויימת  מידה  כנגד מכוון מהם  אחד שכל התפלה  חלקי בכל להקב "ה 

קרועה , תפלתו כביכול אזי ביניהם  רעה  מחשבה  לו תבא  אם  הנפש , מחלקי אחד

בה  אשר הדביקות  בגד את  לנפשו ולארוג  להמשיך יכול אינו דביקותו בהפסק  כי

לקונה . תתקשר

השכינה כי שהוא  ביראה דבורים שמדבר  ולקדמות ד מי  לחכמה ומדובק
יקרע. לא  התקשרותו  אז  בכללות השכל דביקותו ידי על בהשכינה  שדבוק  מי

בכנסת  המאירה  החכמה  להארת  הוא  מחובר אזי ישראל, כנסת  שהיא  ישראל נשמות 

שלימה . בכוונה  ולהתפלל לדיבורו מחשבתו את  לקשר הוא  יכול כן ידי ועל ישראל,
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כמו ד. לדבר  אפשר  אי וזולתו בו מדבר  הדיבור  שעולם "יחשוב טוב שם בכתר  שכתב וכמו

המחשבה, עולם ידי על אם כי להיות אפשר  אי מחשבתו כן וגם תפתח , שפתי אדנ"י שנאמר 

לא  אז התוקע ממנו יפרוש ואם מוציא, הוא הקול אותו בתוכו שתוקעין מה כי כשופר  והוא

די"ט  ח "ב (כש"ט  ולחשוב" לדבר  יכול אינו ממנו שמו יתברך כחו ח "ו בהעדר  כך קול, יצא

ע"ב). די"ח  בלק"א והוא ע"ד,
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