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הבשך מעבוד דלו



c"agקלו i`iyp epizeax zxezn

דרושים  אומר הי' ההתייסדות בתחילת הגדול ורבינו ההוא.

בשם  ונקראו מאד, ומלהיבים הלב מרעידי במאד, קצרים

ואח"כ  יותר, ארוכים והיו אגרות נקראו ואח"כ דרכים,

בלקו"ת  הדרושים שרשי והם תורות שיקראו השתלשל

בביאור  (והם כתבים ונקראו יותר מעט ארוכים ואח"כ ותו"א,

וביאורי  דסידור הדרושים שרשי ערך, לפי רחבה בהשגה

ערך  לפי רחב בסדר ערוכים שהם דרושים ימיו ובסוף הזהר),

בסדר  רק הגדול רבינו נהג שנים וכמה כמה אשר ההוא. הזמן

פרטי. ענין א בעבודתו, תוכן לו הי' חסיד כל כי יסד ע"כ הזה,

הנה  שהוא, במה אחד שכל הוא שבזה מעלה והיתרון

ער, איז דאס ואילע מזה, אותו מנע לא והתעסקותו מלאכתו

א  אדער מלמד א ער איז דערביי און מהותו, כל שזהו כלומר

פירש  מהותו, כל  עד בפ"ע, ענין זהו ובע"מ חנוני או ושו"ב רב

חסידיות  שיחות הי' ולזאת חסיד. א איז העצמי מהותו

שיהיו  פלא אין וא"כ החסידים. זקני בין ביותר מצויות

נראה  הלא מהשיחה אמנם נוסחאות, וכמה כמה אלו בשיחות

כנודע). הלב קולמס הוא שהלשון המדבר, מי וניכר

חסיד. מהו רק ניט, איך ווייס איז חסידות ואס ואמר

להשיג  שמשתדל הוא חסיד והשיב, חסיד, מהו אותו ושאלו

יובן. שלא במה להאמין ומשתדל מאמין, שהוא מה ולעשות

מן  מתחילי' והחכמים מהשגה, מתחילים בזה והטועים

בטח  כי להשי"ת לקוות עלינו לעילא. ועשי' בפועל העבודה

יעזרינו.

כתב  בטח אשר שיחי' שמרי' נחום ר' ע"י עניתי להשואל

מתראים  אנו עתה השוררים הסדרים מצד אמנם המענה,

השי"ת  ישלח שי' זלמן שניאור ולר' כתב. ובטח לפרקים,

אולם. בריא ויהי' רפו"ש

לצרכי  שמתקבל ממה קבלות נשלחו לא האחרונה בעת

נשלחו.. לא זמן מאיזה בירור על אדע ולא הבית,

ci jxk v"iixden w"b`
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הבשך מיאור לבס' מרכות ליום שלישי עב' מ

iyingÎoey`x - `l - jlie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

êìéå úùøô
àìàCìiåälàä íéøácä-úà øaãéå äLî ©¥−¤¤®©§©¥²¤©§¨¦¬¨¥−¤

:ìàøNé-ìk-ìàáíéøNrå äàî-ïa íäìà øîàiå ¤¨¦§¨¥«©´Ÿ¤£¥¤À¤¥¨Á§¤§¦¸
ýåýéå àBáìå úàöì ãBò ìëeà-àì íBiä éëðà äðL̈¨³¨«Ÿ¦Æ©½«Ÿ©¬−¨¥´§¨®©«Ÿ̈Æ

:äfä ïcøiä-úà øárú àì éìà øîàâýåýé ¨©´¥©½¬Ÿ©«£−Ÿ¤©©§¥¬©¤«§Ÿ̈¸
éäìàéðôì øáò | àeä EíéBbä-úà ãéîLé-àeä E ¡Ÿ¤¹´Ÿ¥´§¨¤À«©§¦º¤©¦¬

éðôlî älàäéðôì øáò àeä rLBäé ízLøéå EE ¨¥²¤¦§¨¤−¦«¦§¨®§ªÀ©µŸ¥´§¨¤½
:ýåýé øac øLàk
éùéîç-ïåùàø

©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ãzeiecreezd .n"cyz jlieÎmiavip t"y zgiy)

('zexywzd' jezn - 2038 'nr c"g n"cyz

CÏÈÂŒÌÈ·v ˙BiL¯t«¿ƒƒ»ƒ«≈∆

ׁשל  הּמנּגדֹות הּתנּועֹות ׁשּתי לחּבּור ּדגמה היא הּתפּלה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֻֻעבֹודת

'ּכעבּדא  עֹומדים ׁשמֹונהֿעׂשרה ּתפּלת ּבעת :'ו'ויל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ'נּצבים'

ּבחיּות  מתנֹועעים זה ועם ('נּצבים'), לזּוז מּבלי מריּה', ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָקמיה

.('ויל') ְְֲִֵֶַַּובהתלהבּות

ללא  להתּפּלל ׁשּנהג האמצעי אדמֹו"ר על הּמסּפר דר ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻועל

זעה... ּפלגי מּמּנּו ניגרים היּו זה ועם חיצֹונּיּות, ּתנּועֹות ְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָּכל

éåìéðùãâBòìe ïBçéñì äNr øLàk íäì ýåýé äNrå§¨¨³§Ÿ̈Æ¨¤½©«£¤´¨À̈§¦¬§²
:íúà ãéîLä øLà íöøàìe éøîàä éëìî©§¥¬¨«¡Ÿ¦−§©§¨®£¤¬¦§¦−Ÿ¨«

ääåönä-ìëk íäì íúéNrå íëéðôì ýåýé íðúðe§¨¨¬§Ÿ̈−¦§¥¤®©«£¦¤´¨¤½§¨̧©¦§½̈
:íëúà éúéeö øLàåeàøéz-ìà eöîàå e÷æç £¤¬¦¦−¦¤§¤«¦§´§¦§½©¦«§¬

éäìà ýåýé | ék íäéðtî eöørz-ìàåCìää àeä E §©©«©§−¦§¥¤®¦´§Ÿ̈´¡Ÿ¤Àµ©«Ÿ¥´
àì Cnr:jáæré àìå Etøéñ ¦½̈¬Ÿ©§§−§¬Ÿ©«©§¤«¨

p ãã ycew zegiyn zecew('zexywzd' jezn - d"kyz jlie t"y zgiy)

‰LÓ CÏÈÂ(א (לא, «≈∆…∆

‡ÙÏ‡ ˙Èa ÔkLÓÏ ‰LÓ ÏÊ‡Â(יֹונתן (ּתרּגּום «¬«…∆¿ƒ¿«≈À¿»»ְִָָ

לביתֿהּמדרׁש הל לבניֿיׂשראל, הֹוראה נתן ׁשמׁשה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלפני

ׁשמּועתֹו. את ּוללּבן ּולברר ּבדבר לעּין ּכדי אלפנא"), ְְְְְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻ("ּבית

:ל ְַלֹומר

וזכרֹונֹו; ּבּתֹורה ידיעתֹו סמ על הלכה לפסֹוק לאדם לֹו ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָָאל

הּדין. ּפסק את יֹוציא אחרּֿכ ורק ,ּבׁשלחןֿערּו ׁשּוב לעּין ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֻעליו

ּכּבדּוהּו ׁשּפעם הרׁש"ּב, אדמֹו"ר על מסּוּפר זה ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָּבענין

סמּו לחדר יצא הרּבי מראׁש. ּכ על לֹו להֹודיע מּבלי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּב'מפטיר'

לּתֹורה. ועלה לביתֿהּכנסת חזר אז ורק ּבהפטרה, ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָועּין

ìàøùééùéìùæéðérì åéìà øîàiå rLBäéì äLî àø÷iå©¦§¨̧¤¹¦«ªÀ©©¸Ÿ¤¥¹̈§¥¥´
írä-úà àBáz äzà ék õîàå ÷æç ìàøNé-ìë̈¦§¨¥»£©´¤«¡¨¼¦´©À̈¨Æ¤¨¨´
úúì íúáàì ýåýé òaLð øLà õøàä-ìà äfä©¤½¤¨¾̈¤£¤̧¦§©¯§Ÿ̈²©«£Ÿ−̈¨¥´

:íúBà äpìéçðz äzàå íäìçCìää | àeä ýåýéå ¨¤®§©−̈©§¦¤¬̈¨«©«Ÿ̈º´©«Ÿ¥´

éðôìàì jáæré àìå Etøé àì Cnr äéäé àeä E §¨¤Àµ¦«§¤´¦½̈¬Ÿ©§§−§¬Ÿ©«©§¤®¨¬Ÿ
:úçú àìå àøéúèúàfä äøBzä-úà äLî ázëiå ¦−̈§¬Ÿ¥¨«©¦§´Ÿ¤»¤©¨´©Ÿ¼

ïBøà-úà íéàNpä éåì éða íéðäkä-ìà dðziå©¦§À̈¤©«Ÿ£¦Æ§¥´¥¦½©´Ÿ§¦½¤£−
:ìàøNé éð÷æ-ìk-ìàå ýåýé úéøa§¦´§Ÿ̈®§¤¨¦§¥−¦§¨¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - d"lyz jlie t"y zgiy)

‰LÓ CÏÈÂ(א (לא, «≈∆…∆
מאה  לאחרי מׁשה עמד ונׂשגבה רמה ּדרּגה ּבאיזֹו לׁשער ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹנקל

האחרֹון? ּביֹומֹו עסק ּבּמה – ּובכלֿזאת ה', עבֹודת ׁשנֹות ְְְְְֲֲִֶֶַַַַָָָֹועׂשרים

יֹותר. עֹוד נעלית לדרּגה ועלּיה הליכה ,"ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָּב"וּיל

éòéáøéíéðL òáL | õwî øîàì íúBà äLî åöéå©§©¬¤−¨´¥®Ÿ¦¥´¤´©¨¦À
:úBkqä âça ähîMä úðL ãrîaàé-ìë àBáa §Ÿ¥²§©¬©§¦−̈§©¬©ª«§´¨

ðt-úà úBàøì ìàøNééäìà ýåýé éøLà íB÷na E ¦§¨¥À¥«̈Æ¤§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨−£¤´
ìàøNé-ìk ãâð úàfä äøBzä-úà àø÷z øçáé¦§®̈¦§º̈¤©¨¬©²Ÿ¤¬¤¨¦§¨¥−

:íäéðæàaáéíéLpäå íéLðàä írä-úà ìä÷ä §¨§¥¤«©§¥´¤¨À̈¨«£¨¦³§©¨¦Æ
éørLa øLà Eøâå óhäåïrîìe eòîLé ïrîì E §©©½§¥«§−£¤´¦§¨¤®§©̧©¦§§¹§©´©

úBNrì eøîLå íëéäìà ýåýé-úà eàøéå eãîìé¦§§À§¨«§Æ¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§¨«§´©«£½
:úàfä äøBzä éøác-ìk-úàâé-àì øLà íäéðáe ¤¨¦§¥−©¨¬©«Ÿ§¥¤º£¤´Ÿ

íëéäìà ýåýé-úà äàøéì eãîìå eòîLé eòãé̈«§À¦§§Æ§¨´§½§¦§−̈¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®
øLà äîãàä-ìr íéiç ízà øLà íéîiä-ìk̈©¨¦À£¤̧©¤³©¦Æ©¨´£¨½̈£¤̧

:dzLøì änL ïcøiä-úà íéøár ízàôìåçá ë"ò ©¤¹«Ÿ§¦¯¤©©§¥²−̈¨§¦§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - d"lyz jlie t"y zgiy)

Ï‡¯NÈ Ïk Ï‡ . . ‰LÓ CÏÈÂ(א (לא, «≈∆…∆∆»ƒ¿»≈
זה  עלֿידי חיל אל מחיל והתעּלה הל מׁשה – מׁשה" ויל"ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹ

יׂשראל". ּכל "אל עצמֹו את וחּבר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָׁשּקּׁשר

éùéîçãééîé eáø÷ ïä äLî-ìà ýåýé øîàiåúeîì E ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¥´¨«§´¨¤»»¨¼
epeöàå ãrBî ìäàa eávéúäå rLBäé-úà àø÷§¨´¤§ªÀ©§¦§©§²§¬Ÿ¤¥−©«£©¤®

rLBäéå äLî Cìiå:ãrBî ìäàa eávéúiååèàøiå ©¥³¤¤Æ¦«ª½©©¦§©§−§¬Ÿ¤¥«©¥¨¯
çút-ìr ïðrä ãenr ãîriå ïðr ãenra ìäàa ýåýé§Ÿ̈²¨−Ÿ¤§©´¨®̈©©«£²Ÿ©¬¤«¨−̈©¤¬©

:ìäàäæèpä äLî-ìà ýåýé øîàiå-ír áëL E ¨«Ÿ¤©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¦§¬Ÿ¥−¦
éúáàéäìà | éøçà | äðæå äfä írä í÷å E £Ÿ¤®§¨Á¨¨̧©¤¹§¨¨´©«£¥´¡Ÿ¥´

øôäå éðáærå Baø÷a änL-àá àeä øLà õøàä-øëð¥«©¨À̈¤£¤̧³¨¨̧¨Æ§¦§½©«£¨©¾¦§¥¥Æ
:Bzà ézøk øLà éúéøa-úàæé-íBiá Bá étà äøçå ¤§¦¦½£¤¬¨©−¦¦«§¨¨´©¦´´©«

ìëàì äéäå íäî éðô ézøzñäå íézáærå àeääÂ©Â©«£©§¦º§¦§©§¦̧¨©³¥¤Æ§¨¨´¤«¡½Ÿ
àìä àeää íBia øîàå úBøöå úBaø úBòø eäàöîe§¨ª²¨¬©−§¨®§¨©Æ©´©½£ÀŸ
älàä úBòøä éðeàöî éaø÷a éäìà ïéà-ék ìr: ©´¦¥³¡Ÿ©Æ§¦§¦½§¨−¦¨«¨¬¨¥«¤

çé-ìk ìr àeää íBia éðt øézñà øzñä éëðàå§¨«Ÿ¦À©§¥̧©§¦³¨©Æ©´©½©¬¨


