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        שיחה יאשיחה יאשיחה יאשיחה יא
  

        אדון כלאדון כלאדון כלאדון כל

צריך שישכיל כי אין צריך שישכיל כי אין צריך שישכיל כי אין צריך שישכיל כי אין וווו    ,,,,האדם צריך לדעת כי ההנהגה הריבונית לא תחסר כלהאדם צריך לדעת כי ההנהגה הריבונית לא תחסר כלהאדם צריך לדעת כי ההנהגה הריבונית לא תחסר כלהאדם צריך לדעת כי ההנהגה הריבונית לא תחסר כל, , , , ל דברל דברל דברל דברשששש    כללוכללוכללוכללו

  ....שהכל צפוי לפניו מראש מקדםשהכל צפוי לפניו מראש מקדםשהכל צפוי לפניו מראש מקדםשהכל צפוי לפניו מראש מקדם, , , , מעשיםמעשיםמעשיםמעשיםהההה    צריך ליחש שינוי רצון לאדון כלצריך ליחש שינוי רצון לאדון כלצריך ליחש שינוי רצון לאדון כלצריך ליחש שינוי רצון לאדון כל

        

        ההנהגה הריבוניתההנהגה הריבוניתההנהגה הריבוניתההנהגה הריבונית

 לביטוי קשור הוא – 'הנהגה ריבונית': הביטויאני רוצה לראות עוד פעם את 

   .' עולםריבונו של'

  

  :שמסבירים את ההנהגה הזו, בעולת ראיהנראה שני מקורות 

מדרגות מדרגות מדרגות מדרגות     הרבההרבההרבההרבה    1111::::""""כולם בחכמה עשיתכולם בחכמה עשיתכולם בחכמה עשיתכולם בחכמה עשית' ' ' ' מה רבו מעשיך המה רבו מעשיך המה רבו מעשיך המה רבו מעשיך ה"""" : מדבר על הפסוקהרב

את את את את     לנו בהם נראהלנו בהם נראהלנו בהם נראהלנו בהם נראהככככבהסתבהסתבהסתבהסת    ....''''ואינם דומים זה לזה בהגלות בהם אור פניו יתואינם דומים זה לזה בהגלות בהם אור פניו יתואינם דומים זה לזה בהגלות בהם אור פניו יתואינם דומים זה לזה בהגלות בהם אור פניו ית, , , , בסדרי הברואיםבסדרי הברואיםבסדרי הברואיםבסדרי הברואים

ואת זכותו אותם ואת זכותו אותם ואת זכותו אותם ואת זכותו אותם     ,,,,ומדרגותיהםומדרגותיהםומדרגותיהםומדרגותיהםהברואים הברואים הברואים הברואים     התלבשות אורו העליון בתוך הכלים של סדריהתלבשות אורו העליון בתוך הכלים של סדריהתלבשות אורו העליון בתוך הכלים של סדריהתלבשות אורו העליון בתוך הכלים של סדרי

הרב  ....כל מדרגה היא סבה פועלת לזו שלמטה ממנהכל מדרגה היא סבה פועלת לזו שלמטה ממנהכל מדרגה היא סבה פועלת לזו שלמטה ממנהכל מדרגה היא סבה פועלת לזו שלמטה ממנה    וכאילווכאילווכאילווכאילו, , , , בשלמות עשית הטוב והחסדבשלמות עשית הטוב והחסדבשלמות עשית הטוב והחסדבשלמות עשית הטוב והחסד

יש  ,'סדרי הברואים ומדרגותיהם'האור האלוקי פועל בכלים של שמתאר 

שהמדרגות מתרחקות כן ירבו שהמדרגות מתרחקות כן ירבו שהמדרגות מתרחקות כן ירבו שהמדרגות מתרחקות כן ירבו     לפי הסתכלותנו זאת כל מהלפי הסתכלותנו זאת כל מהלפי הסתכלותנו זאת כל מהלפי הסתכלותנו זאת כל מה . דירוגים יוצרםסדרים וה

ומצד היחס של סדורי ומצד היחס של סדורי ומצד היחס של סדורי ומצד היחס של סדורי . . . . יקטן הערךיקטן הערךיקטן הערךיקטן הערך    ועם רוב הרוחקועם רוב הרוחקועם רוב הרוחקועם רוב הרוחק    ,,,,ם בהםם בהםם בהםם בהםהכלים המשמשים ופועליהכלים המשמשים ופועליהכלים המשמשים ופועליהכלים המשמשים ופועלי

שהתחתון שהתחתון שהתחתון שהתחתון , , , , הבריאה כולה כשלשלת ארוכההבריאה כולה כשלשלת ארוכההבריאה כולה כשלשלת ארוכההבריאה כולה כשלשלת ארוכה    הרי כלהרי כלהרי כלהרי כל, , , , שכל אחת סבה לחברתהשכל אחת סבה לחברתהשכל אחת סבה לחברתהשכל אחת סבה לחברתה, , , , המדרגותהמדרגותהמדרגותהמדרגות

י י י י """"א עא עא עא ע""""אי אפשר לו להתהוות כאי אפשר לו להתהוות כאי אפשר לו להתהוות כאי אפשר לו להתהוות כ, , , , עליוניות ההויהעליוניות ההויהעליוניות ההויהעליוניות ההויה    לתלתלתלתייייהרחוק כך וכך מדרגות מתחהרחוק כך וכך מדרגות מתחהרחוק כך וכך מדרגות מתחהרחוק כך וכך מדרגות מתח, , , , שבהשבהשבהשבה

לכן יאמר לכן יאמר לכן יאמר לכן יאמר , , , , ה בזהה בזהה בזהה בזהובכולם מעשה אחד גדול שקשור ותלוי זובכולם מעשה אחד גדול שקשור ותלוי זובכולם מעשה אחד גדול שקשור ותלוי זובכולם מעשה אחד גדול שקשור ותלוי ז    ,,,,כ מדרגות קודמותכ מדרגות קודמותכ מדרגות קודמותכ מדרגות קודמות""""התהוות כהתהוות כהתהוות כהתהוות כ

שהמחשבה העליונה יורדת לעומק באין שהמחשבה העליונה יורדת לעומק באין שהמחשבה העליונה יורדת לעומק באין שהמחשבה העליונה יורדת לעומק באין , , , , ומאד עמקו מחשבותיךומאד עמקו מחשבותיךומאד עמקו מחשבותיךומאד עמקו מחשבותיך    ',',',',מה גדלו מעשיך דמה גדלו מעשיך דמה גדלו מעשיך דמה גדלו מעשיך ד

   ............התחתיתהתחתיתהתחתיתהתחתית    שיעור בשפלשיעור בשפלשיעור בשפלשיעור בשפל

  

 :'יבונו של עולםר' את הביטוי  בו הרב מסביר;בעקידת יצחק יש עוד מקור

שהיא שהיא שהיא שהיא , , , , קדושה של אברהם אבינוקדושה של אברהם אבינוקדושה של אברהם אבינוקדושה של אברהם אבינוהההה    שאנו באים להזכיר את כח הקדושה של המחשבהשאנו באים להזכיר את כח הקדושה של המחשבהשאנו באים להזכיר את כח הקדושה של המחשבהשאנו באים להזכיר את כח הקדושה של המחשבהככככ

, , , , אלא עולםאלא עולםאלא עולםאלא עולם, , , , לא עולמים מתיצבים לפנינולא עולמים מתיצבים לפנינולא עולמים מתיצבים לפנינולא עולמים מתיצבים לפנינו    ............הישראליתהישראליתהישראליתהישראלית    2222ד כח מסירות הנפשד כח מסירות הנפשד כח מסירות הנפשד כח מסירות הנפשבססה את יסובססה את יסובססה את יסובססה את יסו

    חהחהחהחהוווווכאשר קדושת המחשבה הישראלית וכוכאשר קדושת המחשבה הישראלית וכוכאשר קדושת המחשבה הישראלית וכוכאשר קדושת המחשבה הישראלית וכ. . . . בונובונובונובונוייייהוא רהוא רהוא רהוא ר, , , , רבון כלרבון כלרבון כלרבון כל, , , , אדון עולםאדון עולםאדון עולםאדון עולםשששש    ,,,,עולם אחדעולם אחדעולם אחדעולם אחד

לה לה לה לה עעעע    ישראלישראלישראלישראל"""", , , ,  ביסוד הכח של הוד המחשבה האלהית העליונה ביסוד הכח של הוד המחשבה האלהית העליונה ביסוד הכח של הוד המחשבה האלהית העליונה ביסוד הכח של הוד המחשבה האלהית העליונהההההכמוס הלא היא קשורכמוס הלא היא קשורכמוס הלא היא קשורכמוס הלא היא קשורהההה

                                                 
  . רלט'עמ, עולת ראיה א 1
  .)לה, ג, ברכות, א"עי( דומה לרב יהודה,  מסירות נפששל האדם הוא העניין 2
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מקו מקו מקו מקו עעעע    מאדמאדמאדמאד', ', ', ', מה גדלו מעשיך דמה גדלו מעשיך דמה גדלו מעשיך דמה גדלו מעשיך ד"""", , , , """"ץץץץומי כעמך ישראל גוי אחד בארומי כעמך ישראל גוי אחד בארומי כעמך ישראל גוי אחד בארומי כעמך ישראל גוי אחד באר"""", , , , ))))רררר""""בבבב" (" (" (" (במחשבהבמחשבהבמחשבהבמחשבה

הוא אומר הוא אומר הוא אומר הוא אומר שששש    כמוכמוכמוכמו, , , , """"מה רבו מעשיךמה רבו מעשיךמה רבו מעשיךמה רבו מעשיך""""איננו אומר מצד המחשבה העמוקה איננו אומר מצד המחשבה העמוקה איננו אומר מצד המחשבה העמוקה איננו אומר מצד המחשבה העמוקה , , , , """"מחשבותיךמחשבותיךמחשבותיךמחשבותיך

מה רבו מעשיך מה רבו מעשיך מה רבו מעשיך מה רבו מעשיך     בון כל העולמיםבון כל העולמיםבון כל העולמיםבון כל העולמיםייייכשהוא מעריך את הדברים מצד החכמה המעשית של רכשהוא מעריך את הדברים מצד החכמה המעשית של רכשהוא מעריך את הדברים מצד החכמה המעשית של רכשהוא מעריך את הדברים מצד החכמה המעשית של ר

פני שאין שם פרוד פני שאין שם פרוד פני שאין שם פרוד פני שאין שם פרוד ממממ    ,,,,רבוירבוירבוירבוי    אבל מצד עומק המחשבה אין כאןאבל מצד עומק המחשבה אין כאןאבל מצד עומק המחשבה אין כאןאבל מצד עומק המחשבה אין כאן, , , , """"כולם בחכמה עשיתכולם בחכמה עשיתכולם בחכמה עשיתכולם בחכמה עשית' ' ' ' דדדד

כ כ כ כ """"ועועועוע. . . . מקה וגדולת מפעלהמקה וגדולת מפעלהמקה וגדולת מפעלהמקה וגדולת מפעלהעעעע    שהננו מתמלאים פלאי קודש עלשהננו מתמלאים פלאי קודש עלשהננו מתמלאים פלאי קודש עלשהננו מתמלאים פלאי קודש על, , , , ק אחדות נפלאהק אחדות נפלאהק אחדות נפלאהק אחדות נפלאהרררר, , , , והפרשוהפרשוהפרשוהפרש

      ....ולםולםולםולםעעעע    בונו שלבונו שלבונו שלבונו שלייייא רא רא רא ר""""בון העולמים כבון העולמים כבון העולמים כבון העולמים כייייהננו אומרים כאן לא רהננו אומרים כאן לא רהננו אומרים כאן לא רהננו אומרים כאן לא ר

 היא כמו ;'רבו מעשיך'הנהגה של יש , הנהגותשתי יר כאן שיש בהרב מס

המחשבה הכל מסודר מ ושיש הרבה שלשלאות ומדרגות,  מקודםשראינו

הנהגה וישנה . 'ריבון העולמים' :ה"כנים את הקבמ הזו אנו ההנהגב. האלוקית

 הזו אנו מכנים את הנהגהב .פנימיתהכל נמצא בנקודה אחת , ריבוישאין בה 

   .'ריבונו של עולם ':ה"הקב

   . אחד שמנהיג את הכלכאןהכוונה שיש , כך ובין כך בין ,בכל מקרה

חכמה 'ך שהיא, שלמותל זו ההנהגה ש, 'הנהגה ריבונית'ביטוי ב ת הרב כוונוז

הכל  – בניגוד לרגש – בולמפעל של החכמה   קשור; את הכלנהיגהמ 'האלוהית

  .שלם

   

        אדון כלאדון כלאדון כלאדון כל

  .ל התפילהשפסקה ל שוב נחזורעכשיו 

צריך שישכיל כי אין צריך שישכיל כי אין צריך שישכיל כי אין צריך שישכיל כי אין וווו    ,,,,האדם צריך לדעת כי ההנהגה הריבונית לא תחסר כלהאדם צריך לדעת כי ההנהגה הריבונית לא תחסר כלהאדם צריך לדעת כי ההנהגה הריבונית לא תחסר כלהאדם צריך לדעת כי ההנהגה הריבונית לא תחסר כל, , , , ל דברל דברל דברל דברשששש    כללוכללוכללוכללו

        ....שהכל צפוי לפניו מראש מקדםשהכל צפוי לפניו מראש מקדםשהכל צפוי לפניו מראש מקדםשהכל צפוי לפניו מראש מקדם, , , , מעשיםמעשיםמעשיםמעשיםהההה    וי רצון לאדון כלוי רצון לאדון כלוי רצון לאדון כלוי רצון לאדון כלצריך ליחש שינצריך ליחש שינצריך ליחש שינצריך ליחש שינ

משמעות לו לתת  ראפש, להסביר בשתי צורותאפשר  'אדון'ביטוי גם את ה

  .במשמעות הנמוכהבא  בדרך כלל הוא .לתת משמעות נמוכהלו אפשר גבוהה ו

  

כך גם ההנהגה , הוא חסר עצמיות,  העבד עניינו נפעלות;'עבד'מקביל ל' אדון'ה

  .) על עבדים'אדון'הוא (  3 היא לא באה לתת חופש– 'אדון'של ה

 אם הרגש הוא פרצוף  למחלוקתקשורה, השאלה אם העבד הוא נמוך או גבוה

הרגש בא להשלים את ש(,  אם האישה היא זנב;5העבד דומה לאישה. 4או זנב

ואם היא ,  נמוכה תהיהגם ההסברה של העבד, )תכונה משנית הוא –השכל 
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בטא את  בא להוא". לית ליה מגרמיה כלום "–רגש ה, מדובר פה על רגש, זה לא תיאור שפל 
  .ולא וליצור, המקור

  .קצב והלאה,  פרק תשיעי,ברכות, עין איה 4
..." עבד חייב בה, כל מצוות עשה שאישה חייבת בה: "לדוגמה. מופיע פעמים רבות בתלמוד 5

 . קידושין ד
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  .  גבוהה תהיהגם ההסברה של העבד ,)גש נפגש עם המקוריותשהר (פרצוף

 נפעלות במדרגה  תכונתזו,  מבטא שירהרגשכשה. גם שירה באה מרגש, ללמש

   .גבוהה

  

מעשה ברבי חנינא מעשה ברבי חנינא מעשה ברבי חנינא מעשה ברבי חנינא  6. על התפילה של רבן יוחנן בן זכאי ורבי חנינאראמסופר בגמ

 חנינא  חנינא  חנינא  חנינא ,,,, אמר לו אמר לו אמר לו אמר לו....זזזז'''''''' ריב ריב ריב ריב וחלה בנו של וחלה בנו של וחלה בנו של וחלה בנו של,,,,יוחנן בן זכאייוחנן בן זכאייוחנן בן זכאייוחנן בן זכאי' ' ' ' בן דוסא שהלך ללמוד תורה אצל רבן דוסא שהלך ללמוד תורה אצל רבן דוסא שהלך ללמוד תורה אצל רבן דוסא שהלך ללמוד תורה אצל ר

 אמר רבי  אמר רבי  אמר רבי  אמר רבי .... הניח ראשו בין ברכיו ובקש עליו רחמים וחיה הניח ראשו בין ברכיו ובקש עליו רחמים וחיה הניח ראשו בין ברכיו ובקש עליו רחמים וחיה הניח ראשו בין ברכיו ובקש עליו רחמים וחיה....בקש עליו רחמים ויחיהבקש עליו רחמים ויחיהבקש עליו רחמים ויחיהבקש עליו רחמים ויחיה    ,,,,בניבניבניבני

 לא היו משגיחים  לא היו משגיחים  לא היו משגיחים  לא היו משגיחים ,,,, אלמלי הטיח בן זכאי את ראשו בין ברכיו כל היום כולו אלמלי הטיח בן זכאי את ראשו בין ברכיו כל היום כולו אלמלי הטיח בן זכאי את ראשו בין ברכיו כל היום כולו אלמלי הטיח בן זכאי את ראשו בין ברכיו כל היום כולו,,,,יוחנן בן זכאייוחנן בן זכאייוחנן בן זכאייוחנן בן זכאי

    עבד לפניעבד לפניעבד לפניעבד לפני אלא הוא דומה כ אלא הוא דומה כ אלא הוא דומה כ אלא הוא דומה כ,,,, אמר לה לאו אמר לה לאו אמר לה לאו אמר לה לאו???? וכי חנינא גדול ממך וכי חנינא גדול ממך וכי חנינא גדול ממך וכי חנינא גדול ממך,,,, אמרה לו אשתו אמרה לו אשתו אמרה לו אשתו אמרה לו אשתו....עליועליועליועליו

רבי  , מה:שואלת אותושל רבי יוחנן אישתו  ....המלך ואני דומה כשר לפני המלךהמלך ואני דומה כשר לפני המלךהמלך ואני דומה כשר לפני המלךהמלך ואני דומה כשר לפני המלך

   . אני כמו שר לפני המלך והוא כמו עבד. לא, להעונההוא ו?  גדול ממךחנינא

, אב ובן; ה" היחס שלנו לקבןובהתאם לה, בהנהגה האלוקית יש כמה בחינות

 השר שותף ;נמוךמובן הוא בהעבד  )חנינא' אצל ר (כאן. 'אדון ועבד', מלך ושר

  7. משלואין לו עולם, רק ממלא הוראותעבד וה, עם המלך לשיקולים שלו

 לחדרי ,ני ולפניםפעבד נכנס ל ;'עבד-אדון'יחסי אבל יש בחינה אחרת של 

 יותר הואש  לכן יש צד, של המלךםאינטימיילמקומות הכי , חדרים של המלך

היא באה לתאר , ד פנימיתמאו, יש בחינה כזו'  גם בעבודת ה.פנימי משר

 בקרבהו בחיבור ה מפריעהעצמיות,  לשר יש עצמיות.המשכיות מוחלטת

  . ה"לקב

  

דבר הוא ' אדון'שם ה. 8'אדון עולם'במתוארת ' אדנות'הבחינה הגבוהה של ה

ת נטית אומדרגה  זו.את הרצון הכי פנימי ומקורי הוא מתאר .ולכתחילה, מחויב

  .פיעה את המקוריות והמתיקות של העולםאלא מו, לא באה בשביל לשלוטש

  

   :'אדון'הרב משתמש פעמיים בביטוי בסוגיה אצלנו 

         .""""יתברך שהוא אדון כל המעשים לא יצר את האדם בשביל שכלו לבדויתברך שהוא אדון כל המעשים לא יצר את האדם בשביל שכלו לבדויתברך שהוא אדון כל המעשים לא יצר את האדם בשביל שכלו לבדויתברך שהוא אדון כל המעשים לא יצר את האדם בשביל שכלו לבדו' ' ' ' הההה""""

שהכל צפוי לפניו מראש שהכל צפוי לפניו מראש שהכל צפוי לפניו מראש שהכל צפוי לפניו מראש , , , , מעשיםמעשיםמעשיםמעשיםהההה    צריך שישכיל כי אין צריך ליחש שינוי רצון לאדון כלצריך שישכיל כי אין צריך ליחש שינוי רצון לאדון כלצריך שישכיל כי אין צריך ליחש שינוי רצון לאדון כלצריך שישכיל כי אין צריך ליחש שינוי רצון לאדון כל""""

   ....""""מקדםמקדםמקדםמקדם

                                                 
 .דף לד, ברכות 6
אבל זה תןצאה , ז"הרי הוא החייה את הבן של ריב, גם כאן רואים שהתפילה של הרגש פועלת 7

 התפילה משנה המלך חזקיה בתפילה של ואילו .זה מגיע כחלק מהסרים של ההנהגה, של השכל
צמן הוא למעלה מכל סידור צמן הוא למעלה מכל סידור צמן הוא למעלה מכל סידור צמן הוא למעלה מכל סידור עעעע    חייםחייםחייםחייםשזכה למטרת השזכה למטרת השזכה למטרת השזכה למטרת המי מי מי מי """" ,את הסדרים כי היא מקורית יותר מהסדר

   ]ש"אב [.)קמב, א, ברכות, א"עי( """"ייייטבעטבעטבעטבע
  .מו' עמ, עולת ראיה א 8
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 הקשרוב, )במפורש לא לשכל (יחס לתפילהי מת'דוןא' הביטוי ן הראשוהקשרב

  .שהכל שלם אצלה' הנהגה הריבונית'השני הוא מתיחס ל

. חנינא' של רמהתפילה יותר   גבוהה שהרב מתאר אצלנו התפילהלדעתי

 .11 יהודהב ור10חוני, 9 המלך חזקיהשלתפילה  יותר דומה להתפילה אצלנו

 הרב מסביר .שינוי של הסדריםב –  מהפיכהו תמיד מלווות באיז האלותפילותה

. 'הבלתי בעל תכלית' יכול לעלות עד הוא, 'נמנעות חיוביות' רגש שאין ל,12שם

  .ה"קב ההופעות הראשונות של הת אחו ז'הבלתי בעל תכלית'

יתברך שהוא אדון כל המעשים לא יצר את האדם בשביל שכלו יתברך שהוא אדון כל המעשים לא יצר את האדם בשביל שכלו יתברך שהוא אדון כל המעשים לא יצר את האדם בשביל שכלו יתברך שהוא אדון כל המעשים לא יצר את האדם בשביל שכלו ' ' ' ' הההה"""", כשהרב כותב

 במובן 'עבד והאדון' ל.לא אחד שהוא שליט, ה במובן הגבו'אדון'הכוונה ל, """"לבדולבדולבדולבדו

 רב ,חזקיההמלך  אבל התפילות האלו של 13.וינישיהיה ודאי לא  של שליט

 התפילות האלו .14 מציאותהן מחוללת ;יותר בהארות גבוהות ןה, יהודה וחוני

לוואי " : על התפילה הזו נאמר–  שמופיע אצלנו'שפיכת הנפש' לביטוי ותקשור

כי לא יכול להיות  לא רק ;תמיד את המימד הזהצריך , "היוםויתפלל כל 

  .  אלא גם בגלל שהרגש יכול להגיע למקומות מאוד גבוהים,שלאדם אין רגש

  .הגיע אליההנושא הוא לחיות את העולם בהארה שרק הרגש יכול ל

 ויש .'קוטל את הנחש' מי ששל, נמוכהתפילה  יש 15בציםבקשראינו גם בפסקה 

, 'קורא לאימו שתנחמנו' ומי ש'אומר לחכמה אחותי את' שיפילות של מתאת ה

   . של תפילהאלו מדרגות מאוד גבוהות

 אלא בשביל ,""""יתברך שהוא אדון כל המעשים לא יצר את האדם בשביל שכלו לבדויתברך שהוא אדון כל המעשים לא יצר את האדם בשביל שכלו לבדויתברך שהוא אדון כל המעשים לא יצר את האדם בשביל שכלו לבדויתברך שהוא אדון כל המעשים לא יצר את האדם בשביל שכלו לבדו    ''''הההה""""

  .געגועים, פיכת הנפשש, ה" רצון להתקרב לקבבזה יש .הרגש

  

צריך שישכיל כי אין צריך שישכיל כי אין צריך שישכיל כי אין צריך שישכיל כי אין וווו    ,,,,האדם צריך לדעת כי ההנהגה הריבונית לא תחסר כלהאדם צריך לדעת כי ההנהגה הריבונית לא תחסר כלהאדם צריך לדעת כי ההנהגה הריבונית לא תחסר כלהאדם צריך לדעת כי ההנהגה הריבונית לא תחסר כל, , , , ל דברל דברל דברל דברשששש    כללוכללוכללוכללו

י פעולת י פעולת י פעולת י פעולת """" ע ע ע ע---- שהכל צפוי לפניו מראש מקדם  שהכל צפוי לפניו מראש מקדם  שהכל צפוי לפניו מראש מקדם  שהכל צפוי לפניו מראש מקדם ,,,,מעשיםמעשיםמעשיםמעשיםהההה    צריך ליחש שינוי רצון לאדון כלצריך ליחש שינוי רצון לאדון כלצריך ליחש שינוי רצון לאדון כלצריך ליחש שינוי רצון לאדון כל

  ....התפלההתפלההתפלההתפלה

 מה אז, ריבוןהוהוא , יצר עולם שלםש ; על האדון של החוקכאן נראה שמדובר

ההנהגה ' –  על השכלמדובר. הרי יש פה יצירה שלמה? א לשנותאתה ב

                                                 
  .קמב , ראשוןפרק, ברכות, איהעין  9

  .ל,  פרק ג,שם 10
 .לה,  פרק ג,שם 11
 .בסוגיה של רב יהודה 12
לדבר ולנסות  לפחות יכול שרה, יותר גבוהה' שר'המדרגה של הבאמת  ;'שליט'מול האדון ה 13

 .להשפיע
 .יותרמקורית  הופעה  פשוט זו, לשנות את הרצוןגם לא ואין צורך לשכנעכאן  14
 .רצ 'קובץ ו 15
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   . השכל ממלא את ההוראות.'לא יחסר כל' מצידה, 'הריבונית

 .בגלל שמדובר על תפילההיא , 'מלך' ולא 'אדון'  כאן נקראה"הקבהסיבה ש

חנינא בן ' במדרגה של ר? לשנות רוצהמה פתאום אתה ,  בא להתפללתהכשא

זה לא אבל , התפילה פעלהנכון ש? ה"קבות את הרצון של הך לשנימה שי, דוסא

  . ה"קבבגלל שהוא שינה את הרצון של ה

  

נותנות שתי רמות של  ןוה, 'אדנות'שתי רמות של  נןישש אפשר לומר ,לסיכום

 הוא בעל – 'ריבונות' מתאים לביטוי ; מתאר חוק תקיף'אדון' ללכרך בד. חוק

  אז השכל מבין כי,דווקא ברגש  קיימתהזוהתקיפות . על פיו פועלהכל , הבית

לפי . הוא לא צריך חוק תקיף, הוא גם יכול לקבל החלטות ולהשפיע על החוקים

באה להשלים את א י ה– 'זנב'ההסברה הזו אפשר להבין את התפילה כמו 

עבד 'הלעומתו יש את . אבל לא יותר מזה,  את הגודלחיחיחיחי הוא אמנם ;השכל

לתאר משהו  הם באים .באים לתאר חוק וסדרהם לא ,  גבוה יותר במובן'ואדון

גם  ;אחד ולא שני דברים ממש דבר ם ה– אפילו יותר קרוב מבן, מאוד קרוב

  .באישה יש בחינה כזו

  

א צריך א צריך א צריך א צריך """"ככככ ?תפלללהלמה , אז אם כך, מצד ההנהגה הריבונית לא שייך שינוי

וכל וכל וכל וכל  ,,,,ישרות המה לפי ערכו ותכונתוישרות המה לפי ערכו ותכונתוישרות המה לפי ערכו ותכונתוישרות המה לפי ערכו ותכונתוהההה    להשכיל שכל השלמת האדם עבודתו ודיעותיולהשכיל שכל השלמת האדם עבודתו ודיעותיולהשכיל שכל השלמת האדם עבודתו ודיעותיולהשכיל שכל השלמת האדם עבודתו ודיעותיו

בהם בהם בהם בהם שששש    משתמש בתפילה ובכל הדיעות האמוניות לפי צד ההשלמהמשתמש בתפילה ובכל הדיעות האמוניות לפי צד ההשלמהמשתמש בתפילה ובכל הדיעות האמוניות לפי צד ההשלמהמשתמש בתפילה ובכל הדיעות האמוניות לפי צד ההשלמהוווו    המהלך באורח חייםהמהלך באורח חייםהמהלך באורח חייםהמהלך באורח חיים

עושה אותם על זה הצד שכוננם עושה אותם על זה הצד שכוננם עושה אותם על זה הצד שכוננם עושה אותם על זה הצד שכוננם וווו    הוא מצליחהוא מצליחהוא מצליחהוא מצליח, , , , למעמדו של אדם במדותיו וכשרונו המרומםלמעמדו של אדם במדותיו וכשרונו המרומםלמעמדו של אדם במדותיו וכשרונו המרומםלמעמדו של אדם במדותיו וכשרונו המרומם

        ....יוצרםיוצרםיוצרםיוצרם

         .הנהגה האלוקית להקשורלא היא ,  בשביל האדם באה'עבודת ה'

        

  

  מזכירין עונותיו של אדםמזכירין עונותיו של אדםמזכירין עונותיו של אדםמזכירין עונותיו של אדם

ליו ליו ליו ליו עעעע    פי הערך שראוי להכירם בתור ענינים שצריכים הם לפעולפי הערך שראוי להכירם בתור ענינים שצריכים הם לפעולפי הערך שראוי להכירם בתור ענינים שצריכים הם לפעולפי הערך שראוי להכירם בתור ענינים שצריכים הם לפעולככככ    אבל המשתמש בהם לאאבל המשתמש בהם לאאבל המשתמש בהם לאאבל המשתמש בהם לא

הוא הוא הוא הוא     ,,,,בבבב""""כבד של הטבע וכיוכבד של הטבע וכיוכבד של הטבע וכיוכבד של הטבע וכיוהההה    קיקיקיקיווווא בתור חוקים יבשים איתנים כחא בתור חוקים יבשים איתנים כחא בתור חוקים יבשים איתנים כחא בתור חוקים יבשים איתנים כח""""ככככ, , , , הפעולה המוסריתהפעולה המוסריתהפעולה המוסריתהפעולה המוסרית

א א א א """"ככככ ,,,,א ישמשו אצלו תפקידם להיטיב עניני המוסרא ישמשו אצלו תפקידם להיטיב עניני המוסרא ישמשו אצלו תפקידם להיטיב עניני המוסרא ישמשו אצלו תפקידם להיטיב עניני המוסרלללל    ותחת אשרותחת אשרותחת אשרותחת אשר. . . . מוציא אותם מתכונתםמוציא אותם מתכונתםמוציא אותם מתכונתםמוציא אותם מתכונתם

ומחזירים אותו ומחזירים אותו ומחזירים אותו ומחזירים אותו , , , , עשים רעיםעשים רעיםעשים רעיםעשים רעיםממממ    ככככ""""ביאוהו להמון דיעות בלתי נכונות הגוררות אחריהן גביאוהו להמון דיעות בלתי נכונות הגוררות אחריהן גביאוהו להמון דיעות בלתי נכונות הגוררות אחריהן גביאוהו להמון דיעות בלתי נכונות הגוררות אחריהן גיייי    עודעודעודעוד

   ....והן מזכירין עונותיו של אדםוהן מזכירין עונותיו של אדםוהן מזכירין עונותיו של אדםוהן מזכירין עונותיו של אדם, , , , מד צדקמד צדקמד צדקמד צדקלללל    אל מצב מוסרי פראי כאילו לאאל מצב מוסרי פראי כאילו לאאל מצב מוסרי פראי כאילו לאאל מצב מוסרי פראי כאילו לא
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דבר ', כאב לב'דבר ראשון ל:  גורם לשני דברים'עיון תפילה'צריך לשים לב ש

כל המאריך בתפילתו כל המאריך בתפילתו כל המאריך בתפילתו כל המאריך בתפילתו """" :מרת אוראהגמככה . 'מזכיר עוונותיו של אדם'שני הוא 

. . . . שלושה דברים מזכירין עוונותיו של אדםשלושה דברים מזכירין עוונותיו של אדםשלושה דברים מזכירין עוונותיו של אדםשלושה דברים מזכירין עוונותיו של אדם, , , , ואמר רבי יצחקואמר רבי יצחקואמר רבי יצחקואמר רבי יצחק... ... ... ... סופו בא לידי כאב לבסופו בא לידי כאב לבסופו בא לידי כאב לבסופו בא לידי כאב לב, , , , ומעייןומעייןומעייןומעיין

      16161616."."."."קיר נטוי ועיון תפילה ומוסר דין על חברו לשמיםקיר נטוי ועיון תפילה ומוסר דין על חברו לשמיםקיר נטוי ועיון תפילה ומוסר דין על חברו לשמיםקיר נטוי ועיון תפילה ומוסר דין על חברו לשמים: : : : ואלו הןואלו הןואלו הןואלו הן

  

,  לא יצור יחס וגשר למציאותאהו,  את הבעיות לאדםפתורי לא 'עיון תפילה'ה

הוא מין תסכול ' כאב לב' .'כאב לב'לכן זה יוצר . 'הדקדקנות יתר'הוא נשאר 

 כאןמדובר  .17דעות של האדם נמצאותו המקום שבו התוא ה'לב' ה.תרבותי

 ודרך זה להפגש עם ,פילוסופיותֿ רוצה לדבר על סוגיות רוחניוֿתשאדם

  .'מחלת לב'קורא לזה  לכן הרב .שה כלוםובעצם הוא לא עאבל , המציאות

עוונותיו של '. 'מזכיר עוונותיו של אדם' זה –  יותר מזהרבי יצחק אומראבל 

ממילא גם אין ,  אם אין יחס אל הסביבה.רכייםעֿקלקולים מוסרייֿם אלו ',אדם

   . יחסי אנוש מקולקליםנולדיםס אל האחר ואז חי

 התודעה לא יכולה להכיר –  חיסרון פילוסופי:יוצא שלדתות יש שני חסרונות

 מכיוון שהאדם –  וחיסרון מוסרי).אלוהים, אחרה(את מושא החקירה שלה 

 אנשים צרים שרוצים אלו .גם אין לו ַאָמת מידה מוסרית, נשאר בתוך עצמו

 פשוט אלא, זה לא הופך אותם לאנשים גדוליםאבל  ;לדבר על דברים גדולים

 רחביםואמיתיים , חותמת של מושגים כוללים – הםלת שנותן לגיטימציה לצרּו

 ןלכן ברגע שהדתות התגברו בעולם ה . דבר אמיתי לא השתנהבעצם שוםכש –

רק רצון להשתלט ,  אף דת לא הביאה לעולם אהבת הזולת; שנאההרבההביאו 

החברה  של עולםהתפיסות ,  כל הבעיות המוסריות.ולהרוס את האחר

,  קשר אל האחרא מצליחה ליצורהאנושות ל. נובעות מהבעיה הזו, האנושית

  .סילוףנוצר  ממילאו ותאל הדמויות השונ

באופן  ( כמו שצריךמתפלל היה אדם אם ה,'דייקנות היתרה'כל זה בא בגלל ה

טבע יש קשר חי עם  ב. להכיר את השניהתפילה היתה פותחת פתח ,)טבעי

המפגש עם אם , ומת זאתע ל.18 מוסר וערכים, וממילא יש גם אידיאלים,ה"הקב

 בעצם האדם נשאר במקומות אז , פילוסופית או מופיע בצורה דתיתהאחר

הפגם הזה  .ם מקומות רחוקיםעוהוא מנסה לתקשר , הנמוכים שבהם הוא חי

                                                 
המשמעות שלהם ', המעיין בתפילתו'ו' המאריך בתפילתו, 'הגמרא משתמשת בשני ביטויים 16

 .האדם מתפלל עם השכל; אחת
, אנחנו לא שולטים בו, אבל זה לא התודעות שלנו, השכל של הנשמה, יש שכל גבוה יותר 17

  .אלו אורות אחרים לגמרי
  .ה עשיריתכמו שראינו בשיח 18
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היא הגיעה , כמו שקרה לתרבות הגרמנית, יכול להיות הרבה יותר חריף

  .  פגם תרבותי ואנושי קשה נוצר,למקומות של אכזריות גדולה

  

 להעריך את  צריך.יש הרבה מה להוסיף פה ,ה מאוד חשובה ומהותית סוגיוז

   .ו להסביר את מאוד קשה,ההוד התודעתי והמוסרי שנמצא בסוגיות האלו

  

        מדת הביטחוןמדת הביטחוןמדת הביטחוןמדת הביטחון

    ,,,,ליון בכלל המציאותליון בכלל המציאותליון בכלל המציאותליון בכלל המציאותעעעע     הונחה באדם ונוסדה בחפץ הונחה באדם ונוסדה בחפץ הונחה באדם ונוסדה בחפץ הונחה באדם ונוסדה בחפץ,,,,המדה היקרה הזאתהמדה היקרה הזאתהמדה היקרה הזאתהמדה היקרה הזאת, , , , הנה הבטחוןהנה הבטחוןהנה הבטחוןהנה הבטחוןוווו

נבהל נבהל נבהל נבהל ' ' ' ' לבל יהילבל יהילבל יהילבל יהי, , , , העמדת מצבו הרוחני והחומריהעמדת מצבו הרוחני והחומריהעמדת מצבו הרוחני והחומריהעמדת מצבו הרוחני והחומרילללל    שתועיל הרבה לאדם בהיותה מוכרחתשתועיל הרבה לאדם בהיותה מוכרחתשתועיל הרבה לאדם בהיותה מוכרחתשתועיל הרבה לאדם בהיותה מוכרחת

כי כי כי כי , , , , מוחלטמוחלטמוחלטמוחלטהההה     הוא הטוב הוא הטוב הוא הטוב הוא הטוב,,,, כי לא אשר יראה האדם שהוא טוב כי לא אשר יראה האדם שהוא טוב כי לא אשר יראה האדם שהוא טוב כי לא אשר יראה האדם שהוא טוב,,,,כי ידעכי ידעכי ידעכי ידע. . . . וווותאוותיתאוותיתאוותיתאוותיבבבב    להון ושטוףלהון ושטוףלהון ושטוףלהון ושטוף

ם שלא תפול עליו רוחו בעת צרה ם שלא תפול עליו רוחו בעת צרה ם שלא תפול עליו רוחו בעת צרה ם שלא תפול עליו רוחו בעת צרה גגגג    ....הקיימת לעדהקיימת לעדהקיימת לעדהקיימת לעד' ' ' ' פ עצת דפ עצת דפ עצת דפ עצת ד""""עניני האדם מונהגים הם עעניני האדם מונהגים הם עעניני האדם מונהגים הם עעניני האדם מונהגים הם ע

אבל מעולם לא נוסדה מדת הבטחון אבל מעולם לא נוסדה מדת הבטחון אבל מעולם לא נוסדה מדת הבטחון אבל מעולם לא נוסדה מדת הבטחון . . . . מהושיעמהושיעמהושיעמהושיע' ' ' ' ין מעצור לדין מעצור לדין מעצור לדין מעצור לדאאאא    כי ישים אל לבו כיכי ישים אל לבו כיכי ישים אל לבו כיכי ישים אל לבו כי    ,,,,ומצוקהומצוקהומצוקהומצוקה

להשתדל בכל אשר תשיג להשתדל בכל אשר תשיג להשתדל בכל אשר תשיג להשתדל בכל אשר תשיג וווו    לא לעשותלא לעשותלא לעשותלא לעשותשששש, , , , קנה האדם לעצמו מדת העצלותקנה האדם לעצמו מדת העצלותקנה האדם לעצמו מדת העצלותקנה האדם לעצמו מדת העצלותעל ידה ַיעל ידה ַיעל ידה ַיעל ידה ַישששש    כדיכדיכדיכדי

י י י י """" כדי שיכנס האדם ע כדי שיכנס האדם ע כדי שיכנס האדם ע כדי שיכנס האדם ע''''כ שלא נוצרהכ שלא נוצרהכ שלא נוצרהכ שלא נוצרה""""ומכשומכשומכשומכש, , , , פרטפרטפרטפרטהההה    בין בעסקי הכלל בין בעסקיבין בעסקי הכלל בין בעסקיבין בעסקי הכלל בין בעסקיבין בעסקי הכלל בין בעסקי, , , , ידוידוידוידו

ל השלמת ל השלמת ל השלמת ל השלמת שששש     שהיא נוצרה לפי מדתו שהיא נוצרה לפי מדתו שהיא נוצרה לפי מדתו שהיא נוצרה לפי מדתו,,,,כ המכיר את המדה כפי ענינהכ המכיר את המדה כפי ענינהכ המכיר את המדה כפי ענינהכ המכיר את המדה כפי ענינה""""עעעע    ....הנפשהנפשהנפשהנפשוווו    בסכנות הגוףבסכנות הגוףבסכנות הגוףבסכנות הגוף

וקית מחוקי הטבע המת וקית מחוקי הטבע המת וקית מחוקי הטבע המת וקית מחוקי הטבע המת חחחחיתה מדה יתה מדה יתה מדה יתה מדה הההה    כאילוכאילוכאילוכאילו, , , , לא יקח אותה לקו במקום שאינו ראוילא יקח אותה לקו במקום שאינו ראוילא יקח אותה לקו במקום שאינו ראוילא יקח אותה לקו במקום שאינו ראוי, , , , האדםהאדםהאדםהאדם

  ....חלילהחלילהחלילהחלילה

חלק מהתחושה של האדם  וז . בטוח שיהיה טוב שהאדםאיהביטחון מידת ה

אבל . אין מה לפחד',  הכל בא על פי עצת ה– שלא בא לשנות את המציאות

  .שתייא לא לה:הרב אומר פה דבר נוסף

 לא צריך -העשתונות לא לאבד את דבר ראשון הוא צריך, כשיש לאדם בעיה

לא ולא לוותר , צריך לפעול ולעשותדבר שני  .ר הכל בסד,לאבד את הביטחון

  .להתייאש

   

 , בתפילה.זה לא סותר את הנושא הקודם של התפילה, לאדם יכולת לפעוליש 

 או לא משנה את ה"קבאם אתה רוצה לפלפל אם אתה משנה את הרצון של ה

    . זה בסדר,לשפוך את הנפש אבל אם אתה רוצה ;עדיף שלא תתפלל, הרצון

דבר  – המצב לא טובכש – בעולם המפעלי שלי , חדשה נקודה מבארהרבעכשיו 

הכל חלק , הכל מונהג בהנהגה אלוקית מסודרת ושלמהש מבין אניראשון 

לא , מה שלא מגיע, מגיע, מה שמגיע, אין צורך לשנותומההנהגה האלוקית 

 זה כלל גדול שהביטחון .צריך לפעול ולעשות, יאשי להת צריך לאאבל ;מגיע

,  שותף לבניית המציאותהאדם .אלא להיות פועל,  להיות נפעלא הוא לה"קבב
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  .19 לשנות דבריםהוא יכול,  יש לאדם חופש. לעשות וליצור, כח לפעול לויש

 'ךעבענ'יהיה , אין שום סיבה שמי שיש לו השתפכות הנפש וקירבת אלוקים

אך , יהוא לא צריך שינו, הרגש נפעל מהגודל האלוקי, להפך. ולא יעשה כלום

השתפכות 'דווקא אדם שיש לו ; הוא גם נותן לאדם את הביטחון ואת החופש

 אבל ;אפשר גם לתקן,  רצון ושאיפותעולם שיש בודווקא ב . לפעוליכול' הנפש

?  אז מה אתה עושה–  קבוע ומושלם– מםיזה עולם דואם האדם הוא חלק בא

   ?מי נתן לך רשות לשנות

, נמצא בטוב האלוקי דע שהכלאדם יו אחד מצד, מדת הביטחון היא דבר נפלא

 הוא, אבד את החייםלא מ הוא  שנימצד ו.אושי וי אין קטסטרופה,הכל בסדר

אפשרות לפעול ולעשות ולהיות חלק ,  חופשו נתן לה"הקב, ה"קבשותף ל

  20.מהטוב האלוקי

   

  

בשת בשת בשת בשת משומשומשומשוהההה    פ הבנתופ הבנתופ הבנתופ הבנתו""""עעעע, , , , סכלות של הוללות הבטחון והולך תחת קיר נטויסכלות של הוללות הבטחון והולך תחת קיר נטויסכלות של הוללות הבטחון והולך תחת קיר נטויסכלות של הוללות הבטחון והולך תחת קיר נטויהההה    פ זאתפ זאתפ זאתפ זאת""""והנוהג עוהנוהג עוהנוהג עוהנוהג ע

פי ערכה של הפעלתה על האדם פי ערכה של הפעלתה על האדם פי ערכה של הפעלתה על האדם פי ערכה של הפעלתה על האדם ככככ    ואיך שהיא צריכה להיות מובנת רקואיך שהיא צריכה להיות מובנת רקואיך שהיא צריכה להיות מובנת רקואיך שהיא צריכה להיות מובנת רק ,,,,בגדרי הבטחוןבגדרי הבטחוןבגדרי הבטחוןבגדרי הבטחון

כי תביא דעה זו המשובשת עמה כמה כי תביא דעה זו המשובשת עמה כמה כי תביא דעה זו המשובשת עמה כמה כי תביא דעה זו המשובשת עמה כמה . . . . ו למזכיר עוןו למזכיר עוןו למזכיר עוןו למזכיר עוןלללל    ''''יהייהייהייהי, , , , לטובתו הזמנית והנצחיתלטובתו הזמנית והנצחיתלטובתו הזמנית והנצחיתלטובתו הזמנית והנצחית

שוב על עקב מצב שוב על עקב מצב שוב על עקב מצב שוב על עקב מצב יייי    והאדםוהאדםוהאדםוהאדם. . . . עות ומשובשות וההבנה הגסה הזאת תכחש על נקלהעות ומשובשות וההבנה הגסה הזאת תכחש על נקלהעות ומשובשות וההבנה הגסה הזאת תכחש על נקלהעות ומשובשות וההבנה הגסה הזאת תכחש על נקלהרררר    דעותדעותדעותדעות

הטהורה המובנת הטהורה המובנת הטהורה המובנת הטהורה המובנת ' ' ' ' ורק יראת דורק יראת דורק יראת דורק יראת ד, , , , שון שקרשון שקרשון שקרשון שקרלללל    גיעהגיעהגיעהגיעהכי עד ארכי עד ארכי עד ארכי עד אר, , , , של שרירות לב וחסרון מוסרשל שרירות לב וחסרון מוסרשל שרירות לב וחסרון מוסרשל שרירות לב וחסרון מוסר

    ....עדעדעדעדלללל    לאמתתה היא עומדתלאמתתה היא עומדתלאמתתה היא עומדתלאמתתה היא עומדת

גם פה האדם ', השתפכות הנפש' דומה מאוד ל'ביטחון'כל הנושא הזה של ה

 הנפש ;ית ולא שכליתהביטחון הוא תכונה רגש. 'שכלתנות יתירה'לעלול ליפול 

ת  להיועלול אבל אדם . של וודאות,נותנת לאדם תחושה של נורמליות

שתיארנו  בדיוק כמו .להשתדלבשביל מה ,  אם הוא מלא ביטחון;מחושבן

 .מה יש לשנות,  אז למה להתפלל, בהנהגה אלוקיתודראם הכל מס, בתפילה

   .' עווןהמזכיר', תמשובש גישה זושהרב אומר 

שפיכת הנפש ב כמו שהצורך בדיוק ;מקום הנכון שלוב נמצאעולם הרגשי אם ה

 לא מפריעה –  תחושת הוודאות–  ככה הביטחון, רצוןלא מפריע בכלל לשינוי

שצריך  בנוי כמו רגש אם ה, תכונות של היסוד הרגשיאלו. לאדם לפעול ולרצות

  . מימדים שוניםאדם יכול להכילה

  

                                                 
 .ה נתן לאדם את היכולת לפעול ולעשות"הקב. זה חופש, זה כבר לא שינוי רצון 19
 .קצג-פרק שני קצב, שבת, עין איה, רבי ינאי, לעיון נוסף 20
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, ם ישראלחדת את עיח שמית הטבע הוא נקודת המפ, שאצל הרברואים כאן

ל העולמות הטבעיים היא ביטוי ש' השתפכות הנפש '.והחשיבה של תיכולאת 

  . שלנו

  

        חתימהחתימהחתימהחתימה

  כי זה לא הנושא,נדלג על זה .'המוסר דין לחברו'בהמשך הרב מסביר מה זה 

  . שלנו כרגע

וכל אשר וכל אשר וכל אשר וכל אשר , , , , מנם האדם ראוי לו לשפוך שיחו לפני קונומנם האדם ראוי לו לשפוך שיחו לפני קונומנם האדם ראוי לו לשפוך שיחו לפני קונומנם האדם ראוי לו לשפוך שיחו לפני קונואאאא :זה סיכום, םוסיהנראה רק את 

ת רגשות ת רגשות ת רגשות ת רגשות עירו את מדעירו את מדעירו את מדעירו את מדהההה    יייי""""אבל רק עאבל רק עאבל רק עאבל רק ע. . . . פעולתו נכונה ושכרו אתופעולתו נכונה ושכרו אתופעולתו נכונה ושכרו אתופעולתו נכונה ושכרו אתו' ' ' ' התפלל ודאי תהיהתפלל ודאי תהיהתפלל ודאי תהיהתפלל ודאי תהילללל    ירבהירבהירבהירבה

לפרש היטב את כל מחסוריו הרוחניים לפרש היטב את כל מחסוריו הרוחניים לפרש היטב את כל מחסוריו הרוחניים לפרש היטב את כל מחסוריו הרוחניים , , , , דדיהןדדיהןדדיהןדדיהןצצצצ    לבבו וכוחות נפשו הטבעיים לכללבבו וכוחות נפשו הטבעיים לכללבבו וכוחות נפשו הטבעיים לכללבבו וכוחות נפשו הטבעיים לכל

פרשו לפני השם פרשו לפני השם פרשו לפני השם פרשו לפני השם יייי    וכל צדדי החיים המרוביםוכל צדדי החיים המרוביםוכל צדדי החיים המרוביםוכל צדדי החיים המרובים ".".".".כגמול עלי אמו כגמל עלי נפשיכגמול עלי אמו כגמל עלי נפשיכגמול עלי אמו כגמל עלי נפשיכגמול עלי אמו כגמל עלי נפשי""""    והגשמייםוהגשמייםוהגשמייםוהגשמיים

, , , , קודש בלא התעמקות שכלית מופשטתקודש בלא התעמקות שכלית מופשטתקודש בלא התעמקות שכלית מופשטתקודש בלא התעמקות שכלית מופשטתממממ    ולבקש ממנו ישע ועזרולבקש ממנו ישע ועזרולבקש ממנו ישע ועזרולבקש ממנו ישע ועזר, , , , יתברך החפץ בחייםיתברך החפץ בחייםיתברך החפץ בחייםיתברך החפץ בחיים

בשבילה בשבילה בשבילה בשבילה שששש    לה רצויה ומכשרת את האדם להמעלה הזאתלה רצויה ומכשרת את האדם להמעלה הזאתלה רצויה ומכשרת את האדם להמעלה הזאתלה רצויה ומכשרת את האדם להמעלה הזאתהתפיהתפיהתפיהתפי' ' ' ' היהיהיהיתתתת    אזאזאזאז, , , , שאין לה מקום כאןשאין לה מקום כאןשאין לה מקום כאןשאין לה מקום כאן

ואשר בשביל קיום ואשר בשביל קיום ואשר בשביל קיום ואשר בשביל קיום . . . . תורה והמוסרתורה והמוסרתורה והמוסרתורה והמוסרהההה    מדת התפילה בחקי הנפש ומשפטימדת התפילה בחקי הנפש ומשפטימדת התפילה בחקי הנפש ומשפטימדת התפילה בחקי הנפש ומשפטי' ' ' ' יסד העליון יתיסד העליון יתיסד העליון יתיסד העליון ית

לך לך לך לך , , , , תקבלות התפילות בערכן לפי מעשיו של אדם ולפי הזמןתקבלות התפילות בערכן לפי מעשיו של אדם ולפי הזמןתקבלות התפילות בערכן לפי מעשיו של אדם ולפי הזמןתקבלות התפילות בערכן לפי מעשיו של אדם ולפי הזמןהההה    המעלות הללו נוסדו חקיהמעלות הללו נוסדו חקיהמעלות הללו נוסדו חקיהמעלות הללו נוסדו חקי

        ....באבאבאבאיייי    ושומע תפילה לפניו כל בשרושומע תפילה לפניו כל בשרושומע תפילה לפניו כל בשרושומע תפילה לפניו כל בשר, , , , מפיש ברחמימפיש ברחמימפיש ברחמימפיש ברחמי' ' ' ' כ יהיכ יהיכ יהיכ יהי""""עעעע. . . . ת רצוןת רצוןת רצוןת רצוןעעעע    ''''דדדד

 


