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 הסיפור נכתב ע''פ הבנתי בשיעור של הרבי על תורה ר''ו

חשב בליבו כנראה לקנאות קנאת ה', כך עובדים את ה', והלביש את עצמו במעטהו  היה אחד שחיפש לעבוד את ה'.

מוכנות להכות לכל מי שיעבור על פי ה', ואפילו על עצמו ות החוצה ומושלכהיו  יוידו ,קנאה, ופניו החמירו והכבידו

 ביקות בקב''ה.להכות את עצמו אם יעבור על פי ה'. ועדין לא ראה שהוא בא מזה לד ,עומד מוכןהיה הוא 

ניסה להלביש את עצמו במעטה של חמלה וחסד, וחייך לכולם, והצחיק את כולם. ועדין לא הרגיש שהוא מתקרב 

 לקב''ה, אכן הוא עושה מצווה, אבל הוא לא מגיע מזה לדביקות בקב''ה.

וכל היום היה ניסה להלביש את עצמו במלבוש של מחשבות של אמונה, כל הזמן להאמין שלית אתר פנוי מיניה. 

ו. ועדין הוא נוכח לראות שכשעולה לו איזה כעס או הירהור לראש לבוש בלבוש הזה, כל הזמן הירהר במחשבות אל

 וגם שהוא לא חש בזה דביקות מוחלטת. .הוא מזיז הכל ועושה מה שבא לו

כמו שאמר דוד  קותשל החכמים, ושמע שהם אומרים שע''י בחינת בהמה, מגיעים לדבי הוא האזין לשיחות המחתרת

רהר בבהמיותו, של בהמה, כלומר כל הזמן הי. והחליט להלביש את עצמו בלבוש ''הייתי עימך'' –המלך ''בהמות'' 

ועדין לא הצליח לחסות רגוע בצל שכל מה שיש לו זה מהקב''ה, כי הוא בעצמו רק בהמה. ומתוך זה ניסה להכיר 

 השכינה, העסק משהו לא נדבק, חסר משהו.

אל החכם, אמר לו החכם הסר את כל מלבושיך, אל תהיה כלום, אל תהיה לא קנאי, לא בעל חסד, לא בעל הלך 

ואל תשכנע את תהיה הכלום שבך. אמונה, ולא בהמה, אל תהיה כלום. אלא תהיה אתה בעצמך, תהיה מי שאתה. 

 .עצמך שאתה יותר מבהמה

 להחיותך ולהטיבך. הנמצאת איתך כל רגע את ההשגחה העליונה, או אז תמצא בבירור

ואתה אל תהיה עסוק בלמצוא את הקב''ה, כי בזה אתה גם מתלבש בלבוש מסוים ואומר בא נתקרב לקב''ה, ובזה 

לכן אתה חייב ומכסה על הכרת עצמיותך המביאה את ההתקשרות לבורא,  אתה בעצם מלביש על הבהמיות שלך,

 וממנה לא תסוח דעתך. פתוחה ללא כל לבוש. שלך הבהמיותלהשאיר את 

וגם כשהקב''ה יתגלה עליך, אתה צריך להיות עסוק בבהמיות שלך, ולא להרוף מזה  וממילא הקב''ה יתגלה עליך.

 לרגע, כי ברגע שתהרוף מזה, אתה תתנתק מהקב''ה.

כי הוא הוא אפילו זכה שהקב''ה ידבר אליו. לא רק שהוא הבין שהקב''ה נמצא איתו על כל צעד, אלא  משה רבינו

כ''כ חי את השפלות שלו, שהקב''ה יכל לדבר איתו פנים בפנים, והוא כל הזמן אחז ראש ש'אין מתום בבשרי', ושאין 

 שום הבדל בינו לבין יהודי אחר.


