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ה מ ד ק ה
ו כ  שמות תיקרי אל נארץ שמות שם אשר ה׳ מפעלות חזו ל

המה החיים אשר הגדולים שם שמות אלא
 והניחו לדורות ישראל את לזכות ויגעו טרחו ימיהם כל אשר

 הק'כנודע וספריהם ותלמידיהם חלציהם יוצאי ברכה אחריהם
 ותלמידיו חלציו ויוצאי ז״ל הבעש׳ט מקדושת עולם באי לכל

 נובע נחל דקדושה דסבין סבא הק׳ נכדו קם ואחריו הק׳
 זללה״ה נחמן רבי ‘ר אדמו״ר וכו׳ וכא האורות אור חכמה מקור
 קדושות בעצות עולם לדורות הרבים את וזיכה זכה זיע״א

 דרגא לפוס חד כל ישראל יעשה מה לדעת ונוראות נפלאות
 אשר הק׳ וחיבוריו הק' תלמידיו ברכה אחריו והניח דילי׳

 את ולחזק לעורר הזה המר בחושך תבל פני האירו הם
 ובפרט כולה התורה כל יסוד הוא אשר הק' באמונה ישראל
 שמה תושי׳ הגדיל עצה הפליא מוהר״ן לקוטי הק׳ גספרו
 עד והנשאה הרמה השגתו מגודל היס מן כטיפה קצת הראה

 נוראים סודות הלביש אשר וענוותנותו צדקתו וגודל קץ אין
 כפי אחד וכל נפש לכל שוץ שיהי׳ עד לבושים בכמה כאלה

 שיזכה באופן ונוראות נפלאות עצות בהן למצוא יכול שהוא מה
 אעפי״כ אבל האמת בעין בהם יסתכל אם שלימה לתשובה

 לא לפעמים ע״כ תורה שבכל הדרושים אריכות גודל מחמת
ם יוכלו  היוצאין הקדושות העצות בנקל למצוא במעלה הקטני
 המחבר (בעל ז״ל נתן ר' מורנו הק׳ לתלמידו ציוה ע״כ משם

 מוה״רן ליקוטי מספר קיצור שיעשה תפילות) ולקוטי הלכות לקוטי
 לכל שוין שיהי׳ בכדי לאחד אחד ולסדרם הק׳ העצות ללקט

 ועשה פעל וכן המעשה אלא העיקר המדרש לא כי נפש
יpל בשם וקראם א״ב ע״פ וסידרם ת ט ו צ  וכבר ע
אותם ראתה עין תבל פני והאירו תפוצותישראל בכל נתפשטו



ה מ ד ק ה

 כל הללו שדים מה וכמארז״ל מלין לאלוה עוד אמנם ותאשרס
 ע״כ כן ד״ת אף חלב טעם מוציא בו ממשמש שהתינוק זמן

 דבריס עוד ומצאתי ויגעתי מחופש בחפש עוד לבקש נתעוררתי
 הראשון עצות ליקוטי בספר הובאו לא אשר ונוראים נפלאים

 ושיחות מוה״רן חיי מספר נפלאים דברים הרבה לקטתי גם
 דרזיןאשר ורזי נוראים סודות שהם הגס ומהסיפמ״ע מוהר״ן

 הוא והלבוש המשל גס אעפי״כ הגואל ביאת עד יתגלו לא
 להבין וכמ״ש השי״ת בעבודת נפלאות ועצות השכל מוסר ג"כ

 וקראתים א״ב עפ״י ג״כ וסדרתים שס וכשפירש״י ויזליצה משל
י בסס ט ו ק ת ל ו צ א ע ר ח ה א מ ר ח  רבינו וזכות ב
 לשוב ונזכה ויתקננו יושיענו וצרותינו פגמינו ומכל עלינו יגן

אמן דימינו במהרה משיחנו בביאת לארצינו
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אואמונה אמת
 והמגיעות והקליפות זרות המחשבות שהס כשהחושך

 גודל ומחמת התפלה. בשעת בפרט האדם את ייסבבין
 למצוא יודע ואינו רואה ואינו כעוור האדם נעשה

 זוכה אתת שע״י ודע • ח״ו בחושך ונשאר ״שס לצאת ילתח
 שקר ע״י אך השי״ת הוא המאיר אור עיקר כי הפתח וח

 לנגד ינון לא שקרים דובר כי כביכול השי״ת את סלק” ^
 עמו וכשהשי״ת . עמו שוכן השי״ת אמת ע״י אכל ייז' לי
:אותו המסבב מהחושך לצאת איך לו מאיר הוא ^

עז כזה באמת התפלה דיבורי שזוכקלדבר אדס בני יש *־׳יי
 ויש .בעצמו מאיר שהוא טוב כאבן מאיריס שהדיבורים ן.,

 בעצמו אור לו שאין חלון כמו רק הוא שדיבורס חדם
K ע להאיר אחר ויוכל האור נכנס שס שדיר ד  שהכה בו.ו

 הול והשי״ת השי״ת הוא האור עיקר כי • האמת
 האמא אל אלא אינו השי״ת של השתוקקות ועיקר האמת
 וכשהשת האדם עם לשכון מלמעלה חומד השי״ת האמת

הרב״י פתחים למצוא זוכה ואז לו מאיר הוא כודאי י”״ ׳' -י־ לצא:
 בעצמו שזונה די ולא . שס סגור שהוא החושך תיך”

. מהיד ״חת . . .______________

 לדביקות זוכה זה וע״י • לאחת זוכה עין טוב שהוא י”
: בהשי״ת

 חדשים בנחי׳ בוקר בכל האדם אכל מתחדשת האמונה
: אמונתך רבה נכקריס ^

 לפני ממלצת האמונה אזי ״פ3כח בשליחית כשהאמונה
.* כנפיו בצל אותם שיקרב הרחוקים על

 לתמכו סעד עוד צריך השי״ת בדרכי לילך האדם שמתחיל
 זו במדה א״ע כשחדבק כי אמת בח̂י הוא הזה ^סעי

, : לתומכו סעד הוא ^
 שלימה באמונה יאמין תיכף .מה בדבר האדס סתכל ש

שיש 1 א ־ -



ואמונה אמת
 האמונה אל ויצרף אותיות.הקדושים ניצוצי הזה בדבר שיש
אלקי אתאלקי דע בבתי׳ דקדושה והשכל החכמה גם ך,  אבי

 ואז .והשכל החכמה בתי׳ הוא ידע • אמונה בחי׳ הוא אביך
ז מה בדבר שמסתכל בלבד ההסתכלות ע״י  ניצוצי מעלה ע̂י

 דיבורים נעשין וחהאותיות הדבר זה של החיות שהם האותיות
 עיקר שזה לישראל טוב רב ית׳ השם משפיע הדיבור וע״י

; ית׳ תענוגי י
(  מתבודד כשהוא או בדביקות להתפלל מתחיל כשהאדם ח

 מחדריגתו נופל ההתבודדות או התפלה ובאמצע א״ע
 קלקול ע״י באים הנפילות כל כי . עכו״ס הרהורי בחי׳ זה

 כ׳כ שנפל בעצמו ומתבייש בקרבו לבו את וכשחשבר אמונה•
 קרבן בחי׳ של התיקון נעשה עי״ז ע״ז ומתאנח לארץ משמים

:הלב הרהור על שמכפר עולה י
D( האמונה שורש בחי׳ ויש אחת בחי׳ הס והאמונה הנפש 

 עולם שיש דהיינו ושורש חיוה לה יש בעצמה האמ\נה כי
 בעצמו האמונה ועולם • האמונה מדת נלקח שמשם האמונה

 שהוא האמונה שורש בחי׳ וזה בהשי״ת אמונה כן גס לו יש
 וע״י הנפש• פנימיות בחי׳ ג״כ והוא האמונה פנימיות בחי׳

 של הנפש ופנימיות הנפש להכיר האמת הצדיק יכול הכתב
 והדיבור שלו האמונה ושורש האמונה וכן המדבר או הכותב
 אינו הכתב כי מהכתב גדולה במעלה הוא הצדיק עס שמדבר

 לראות יכול ע״כ בעצמו הנפש הוא והדבור הנפש פעולת רק
: בעצמו הנפש מהות

 במילידעלמא אפי׳ האמת הצדיק מפי שיוצא האמת הדיבור י)
 תערובות להיות יכול שם כי אחר צדיק של חד״ת יהר הוא

 P הוא האמת• הצדיק מפי היוצא הדיבור זה אבל הרבה
 אק תערובות שוס בו ואין אמת רק שהוא וכיון לבד• אמת

: מחנו יקר
( א  : דקדושה הפניס כל של הפנים הוא אמת י

 ע״י הוא הקליפות חתוך הקדושה ניצוצות בירור עיקר 0י
הקדושות אלו אצל תמיד לשכון האמונה ודרך אמונה.
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כ ואמונה אמח
 מבררת והיא האמונה סביבות ונאחזים נדבקים והם פילות.

; משם אותם ומעלה •
 הקלי־פות שהם האויבים להכניע המלחמה נצחון עיקר

 כנ״ל אמונה ע״י הוא מהם הניצוצות ולהעלות והסט׳״א
 לברר שתוכל כח לה וליתן האמונה את לחזק צריכין

 שעושקאפי׳ מה שבכל ע״י וזה משם הק' הניצוצות עלות
 אל המחשבה פנימיות לקשר צריכין חיצוניות ועבודות מ

 : מהם לעלות כח האמונה מקבלת עי׳׳ז הק׳ התורה
 ע״י רק גדילים והס עשבים ע״י הם הרפואות כל )

. ועשב עשג בכל שיש הרפואה כת עיקר גס אמונה
 ולפי המקום לפי והזרעים להעשביס שיש הסדר עפ״י י

T עיקר גס אמונה• ע״י הוא הזרעים וסדר פנים) (עיין 
 עפר מיס רוח אש שהם היסודות התמזגות ע״י הוא !ואה

 יסוד ע״י רק ונתגלין נראין כולם כי דכולהו מאנא ־
 הוא אבות זכות התגלות עיקר גס אמונה בחי׳ שהיא ■י
: אתונה ע״י הוא התפלה עיקר גס אמונה ע״י 'ק

 דהיינו בלילות ואמונתך בבתי׳ היא האמונה גידול עיקר י
 אור אל ונתקרב מהלילה חלק והולך שנדחה מה כל

 נתגדל אז היום שבאור עד ביותר האמונה נתגדל >
 ואז אמונתך רבה לבקרים חדשים בבתי׳ בשלימות ונה

 אורך כשחר יבקע אז בבתי׳ הרפיאה צמיחת עיקר
 שהוא העצה התגלות ע״י כן וכמו תצמח מהרה נתך

 ועי״ז־ האמונה נתגדל עי״ז החושך חן האור התגלות
:הרפואה עיקר

ת בחי׳ הוא האמונה בחי׳ הוא אמונה ופגם נושבת א
ת  חלקי כל על משגיח הוא האמת והרב זרועה לא א

 הרב לימוד נק׳ וע״כ ולהעלותם לקבצס או״א כל של 'נה
בחי׳ שהוא האמונ׳ חלקי קיבוץ שם על ישיבה :תלמידים

נושבת; ארץ י
 ואינו נפסק שהשכל במקום רק הוא האמונה עיקר
הדבר מבין וכשאינו אמונה צריכין שם בשכלו הדבר מבין
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ואמונה אמת
 האמונ׳יהד!^, שעיקר נמצא המדמה בתי׳ רק כשאר אזי בשכלו
 לאמונול בא עי״ז ומתוקן מבורר אינו וכשהמדמה המדמה בבתי׳

ר המדמה בירור ועיקר הנחש זוהמת עיקר שהם כוזביות קו תי  ו
 רוה״^ בחי׳ להס שיש אמת הצדיקי ע״י הוא האמונה

ו5ל :נבואה רוח
ס ח ^ ע׳״י כ׳׳א שכל בשום להבין א״א העולם חידוש י מונ  א

 אוק וחידש העולם את ברא שהשי״ת מאמינים אנו כי
 3̂ו כ״ש אמונה בחי׳ ע״י הי׳ העולם חידוש באמת כי ברצונו
 יהי׳חידו ידם שעל החסדים התקבצות ועיקר באמונה מעשהו

 5גן אמונה־• ע״י רק ג״כ הוא שלעתיד העולם
( ט  ן9הון והשגחה טנע בחי׳ ע״י עולמו מנהיג שהשי״ת מה י

 ס להכין א״א ובאמת פנים ע׳ להעולם גדולה טובה
:ית׳ השגחתו הוא בעצמה הטבע כי והשגת׳ טבע מהו

 בעקמומיון ומעוקס ומוקף מסובב שלבו רואה כשאדם 0
 ש/ןן אמת צדיקי על או השי״ת על וכפירות וקשיות

 ,pj המניעות מכל יותר ה׳ מעבודת הגדולה המניעה עיקר
 ח״, בקול להשי״ת לצעוק צריך אזי המוח מניעת הוא העיקר

 3וי^ לצעקתו ופונה קולו שומע השי״ת ואזי הלב ממעמקי
 והמניע^, הקשיות כל לגמרי ויתבטל יפול בעצמו שמזה להיות
 5הקשי/ וביטול אמונה בחי׳ ג״כ הוא לבד הצעקה ועכ״פ

̂■. לא ממילא זה על להשי״ת שצועק מאחר כי והכפירות  ני
 אמונה בחי׳ בעצמו שזה נמצא והכפירות בהקשיות לי׳

 לזכותלאק*, יוכל הצעקה וע״י עדיין בקטנות הוא שהאמונה
̂^ כל לגמרי ויפלו שיתבטלו עד בתכלית שלימה  הקשי

tg : כנ״ל והמניעות
 י כי קלה יותר שלו התשובה אמונה איש שהוא מי כא)

 העבך בשעת שגם מאחר כ״כ התשוב׳ יסורי לסבול
 י מסתמא אמונה לו שיש מאחר כי בשלימות תענוגו היה לא
 תאו(, על להתגבר יכול היה שלא רק באתרוג' תהי׳ מרה כי

I : יותר קלה תשובתו וע״כ
I היה בראשית מעשה התהוות שכל נספרים איתא



ג ואמונה אמת
 יסוריס להס שיהי' אנשים שיהיו השי״ת שצפה ׳«ה בשניל

 :על העולים והבלבולים הכפירות מתחת סק׳ האמונה
 באמונה ויתיהקו המחשבות אלו כנגד יתגברו והם ר״ל יהיימתשבתו

:בראשית מעשה כל השי״ת ברא זה בשביל ורק
[X f F( מדריגתו כפי שכלו השגת שמסתיים בחקוס אדם כל 

 מה בחי׳ אצלו זהו כי יומר להלן להסתכל לו אסור ן
׳ ל מ לבד: צריך וע״כ וכר למטה מה ^ מונ׳ א על סרק ש מוך ס  ל

 ■וע״י .הברכות וכל ההשפעות כל צינור הוא אחונה
, "*P והנרכו׳ג ההשפעו׳ ח״ו נוטלין הקליפות אזי ח״ו הכפירות 

 גדלות ע׳׳י באץ ח״ו אמונה ובלבולי הכפירות לעיקר
 ולראות פקיחא בעינא להשגיח אדם כל צריך וע״כ

ת ?ןפלותו  ועי׳/גממלא שלימה לאמונה זוכה ועי״ז השי״ת ותממו
 שיהי׳ כמו אלקיס שם עס הויה שם ונתייחד הלבנה ףיאפגיחת

: טוב וכל וברכה טובה שפע נמשך ועי״ז לעתיד
\ ’ Ct3 ובהוני מלך בו דר באחד פלטין מיני שני יש כי דע 

 בקהפלטין גדול חילוק הוא באמת ובוודאי ־עבד בו דר
ל ^  ביניהם לטעות אפשר אעפי״כ רק עבד של לפלטץ מלך ^

 שנמה עד וכר נפשות הרבה שחתקשרין קשר יש כי )!ייט
 מלך בחי׳ שהוא לאמת מדור הוא המדור זזה ומלוי־ בית
 בתוך היינו המדור באותו שם ■מוצאין אמת לבקש ''ףנשצריכץ
 אבלכנגד להאמת מדור נעשה שמהם הנ״ל הנפשות של

 של נפשות הרבה יחד שמתקשרין רשעים של קשר ג״כ :יש
j ת מסם ונעשה ^'ךשעום ממר גי  והכה עבד בחי׳ שהוא לשקר ו

 עצמו מדמה השקר כי לטעות אפשר הנ״ל הבתוס שגי
ס הא«מ1ץ , ג  לטעות לאדם ואפשר רבים מנפשות קשר יש on כי.
 מצוות שע״י ודע עצמו יקרב ולהיכן האתת היכן יודע ואינו’̂•’'

 אמת בין הנ׳׳ל הבתים שני גץ להבין ^זוכה ׳שבויים ימז4
r •:י : לעבד ׳מלך• לשקר.׳בין ; ׳ :

 הוא והמלך שקרים מלאה שהמדינה מחמת לפעמים
 נעלם והוא פניו מסתיר הוא כן על אמת איש

לראות זוכה אדם שוס שאץ עד מאד מהם־ ומוסתר ״״יןמכוסה
אור.

שיה
■ל



ט לנגד ינון לא שהרים דובר כי הנעימים פניו אור  1וכ עי
 ופחתי המדינה שקרי כל על היטב מבין שהוא גדול חכם
 ומח המדינה שקרי כל והולך ומספר המלך לפני בא והוא
 שה רואץ בעצמו שמזה איך המלך את מאד ולפאר לשבח
 שאימי מחמת מהם כ״כ רחוק הוא זה שבשביל אחת איש

 ון מאד עניו שהוא מחמת והמלך שלהם השקרים לסבול
 בעני בא הוא יותר איתר ומגדלץ שחשבחין מה שכל העניו

 ה< את החכם ששיבח השבח גודל ומחמת יותר ובקטנות
 י היה שלא עד כזה ובקטנית בעניוות המלך בא עי״ז

 הח אותו את לראות פניו מעל המסוה את והסיר להתאפק
 ז ממילא ועי״ז זאת כל ומבין יודע שהוא זה הוא מי

 מהסא לבד הזה והנמשל המלך פני אור לראות החכם
 מ מחש כפשוטו ג״כ אך בפנים כמובן בו החרוחזין הגדולות

: בלביה דמשער חה כפום חד לכל ג״כ
( ח  במי שמבואר חה בפרט הנביאים כל שהתנבאו חה כ

 צ הימים באחרית שיהי׳ והצירוף הבירור מענין
 היהשבאחך כוונתם כל וכו׳ רבים ויצרפו ויתלבנו יתבררו
 ] הק׳ האמונה בענץ ישראל ויתצרפו יתנסו האלה הימים
 ק היד מהאמונה אותם להטעות שירצו רבים ויקומו יעמדו
 שהתפ» הארורה והפילוספיא והחקירות החכמות לימודי
 ומתגו ומתפשט האפיקורסת הולך פעם ובכל בעוה״ר עכשיו
 הימ באחרית ישראל של הנסיון עיקר יהי׳ וזה ביותר
 הרק כזוהר יזהירו והמשכילים ח״ו עי״ז ויפלו יכשלו ורבים

ק עיקר יהי׳ מהודסשזה זאת הודיעו שכבר ואעפ״י סי  הנ
 E שהודיעו מאחרי בנסיח יעמדו שכולם ראוי היה וא״כ

 בי החפצים רק גדול נסיון נזה יהי׳ אעפי״כ מהודס
 ית טולאי מקודם זאת הודיעו שכבר כשיראו הק׳ ובאמונה

‘ : וכו' הק׳ ובתורתו בהשי״ת גיותר עי״ז לבס
ע״י :̂ ׳
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(  הדופק הרוח את ומבריא חוזר הוא דקדושה אנחה ע״י א
 הפרנסה וטרדת יגיעת ע״י שנא רוח מהעצבות וניצול

:גדול לדעת וזוכה
Q ה האדם נעשה אנחה ע׳׳י  ונפש: בגוף חמש חדשה נרי
 לילך האנחה ע״י לזכות יכולין עצמה בקדוש׳ גס 0

J : למדריגה ממדריגה
H אזי באחת דלבא מעומקא אמתיית לאנחה שזוכה חי 

 שאין שכמעט עד אנחתו מחמת ממש באחת משתבר גופו
 וחוזר קצת ששוהה עד ידו להגביה אפי׳ אח״כ תיכף כח לו
 רך חמש שוברת אדס של גופו שוברת אנחה וכשארז״ל כחו לו

 מע:י מאד טוב אעפי״כ כזאת לאנחה זוכה שאינו מי אפי׳
: לעיל וכמבואר דקדושה האנחה

H( עצ-מו להרגיל לישן מטתו על ששוכב בשעה להאדס טוב 
 להתקרב שיזכה ית׳ מחנו ולבקש השי״ת לפני שיחו לשפוך

 ית׳ לפניו •דיבורים לדבר אז זוכה אינו ואס ית׳ לעבודתו
 זה • ת: הרב׳ גניחות ולגנוח להתאנח עצמו ירגיל על״פ

: אליו להתקרב שיזכה זה על זה אחר ת׳ - י

• אכילה
 בתאוה שאוכל או היינו בהמה מאכל אוכל כשאדס א)

 הניצוצות נתבררו שלא מאכל שאוכל או כבהמה גדולה
 מבתי׳ נופל הוא עי״ז אדס למאכל בהמה מאכל מבחי׳ יק עד

 שלימות עיקר כי הנפולה וירא׳ לאהבה עי״ז נופל ואזי הדעת
: הדעת ע״י הוא וירא׳ אהב׳

Q נשחתו מצחצח כי הנשח׳ בשביל רק הוא הצדיק אכילת 
 ולגלות לדלות וזוכה תבונות איש הוא ואזי אכילתו ע״י ^

ז העצות . ■האמונה גדילה שע̂י
שום יקבל שלא בתכלית אכיל׳ תאות לשבר שרוצה «' 0"

מאכילתו  שאוכל הדבר להכניס שלא עצמו ירגיל תענוג.
 ; Tהח סיוע בלי שיניו בק לצועסז רק והחיך הפה :^?וך

אכילת ׳ ׳



;אבחה
ף) I פנים עיין דברים לכמה מאד מזיק חיים לים5< אכילת !

^ראל ארץ ̂י
(  מקבלת בעצמה וא״י א״י של משפע ניזון העולם כל א

כלליו׳ תפארת בתי׳ יעקב מדת שהוא האמת מן השפע
 נקראת וע״כ כשארז״ל חיים שנקראים תפילין בחי׳ הגוונין

ת  כי בה אלקיך ה׳ עיני תמיד בה כתיב וע״כ החיים א
 אמת מדת שהוא א״י אך עיני לנגד יכון לא שקרים דובר
 מאמת בא העשירות שעיקר ומחמת בה ה׳ עיני תמיד ע״כ
 הוא וגם לחם בה תאכל במסכנות לא אשר בה כתיב ע״כ

 בכלליות באמת וכשפוגמין פנים עיין אכילה תאוות שבירת בבחי׳
 בושה בחי׳ שהוא לבריות ולהצערך לעניות באים עי״ז הגוונין

 משתנה לבריות שנצרך כיון בבתי׳ הגיונין כלליות ג״כ •שהוא
 שבעוה״ר מה תבין מזה המעתיק (אמר . גוונין לכמה פניו

 עיקר א״י יושבי רוב ע״כ א״י של השפע בחי׳ שנפגם עכשיו
 השי״תירתס לבריות נצרכים בבחי׳ והם אחרים משל פרנסתם

 :בשלימות) למקומ׳ א״י של קדש השפע ותחזור לארצנו אותנו וישיב
Q כנען ארץ נקראת א״יואזי בקדושת פוגמין מחלוקת ע׳׳י 

ת בא מזה וגם : עניו
 תמיד ית׳ ־השגחתו היא ששם הוא א״י עיקר-קדושת 0-

סג ׳אז א״י בבתי׳ כולו העולם כל את שיחדש ולעתיד תנ  י
 : לגמרי השבע ותתבטל לבד השגתה ע״י העולם כל

(  השי״ת השגחת ע״י רק הוא א״י קדושת מעלת עיקר ך
מיי בה מסתכל ומחמת-שהשי״ת . ׳וה׳ עיני תמיד כ״ש ת
 על עיניס כי מחכים ואוירה מקודשת א״י עי״ז כה ^לקיך

:נאמר החכמה ׳שם
א א״י -קדושת <ח עיקר <ךן)  הגיד מעשיו כת כחי׳ ע״י הו

 ונתנה מהם נטלה וברצונו , גויס נחלת להם ילמת לעמו
ל לגו י ■ הוא •א״י כבישת כת שעיקר. כחצא כשאר׳̂ז עשרה ע׳

מאמרות ’



̂ראל ארץ ה יע
עריץ היה לא הבריאה בעת וא; העולם נברא שבהם מאמרות  
העולם קיום כל היה אז גס אעפי״כ בעולם התורה התגלית  

שאזהיתה התורה ע״י רק וחיותו בתוך נעלמת התור׳ כל רק  
של והעשיות והעובדות הדיבורים כלל שהם מאחרות העשרה  

רק מתקיים העולם היה ואז  p fj דרך ועסקי העולם ישוב  
ם מתנת האוצר -בחי׳ לבד חנם בחסד האוצר שזה נמצא חנ  
א״י וכובשין הולכין על כי לא״י הדרך הוא חנס מתנת  

לכבוש יכולין וגסעי״ז פנים ע׳ ארץ דרך בחי׳ וזה העכו״ם מיד  
לילך כשרוצץ וע״כ א״י בקדושת ולקדשם העולם מקומות כל  

ואתחנן בתי׳ חנם מתנת רק מהשי״ת לבקש צריכיו לא״י ולבא  
לאחר ההוא בעת ה׳ אל  :

0 למעלה זו קדושות עשר בחי׳ ג״כ בה יש בעצמה בא״י   
בחי׳ לו יש מאמר וכל מאחרות עשרה בחי׳ והס מזו

T: א׳ מ למעלה יראה י׳ש כי אה T  
ההשגה שלימות בתכלית תפילין כוונת סוד יודע שאינו חי (1  

ע סוד בשליחות יודע אינו הוא מאד ונוראה נפלאה הארו  
ג א״י של רוחות

חכמה להשיג לא״י נסיעתם ע״י כין זו הגדולים הצדיקים  (H  
: לבושי׳ ע״י השגתם לקבל לא׳׳י הנסיעה זוטןע״י גם עלאה

שהוא ונפלא׳ ג^לה להשגה [היינו לגדלות ;שבאין קולס  (D  
וא״י לקמנות בתחלס ^פול צריכין דגדלות] •מוחין בחי׳  

א״י קדושת ע״י זוכים שהצדיקים (היינו .דגדלהז נדלות הוא  
דגדלות מוחין בחי׳ שהם ונוראות נפלאות השגות להשיג  

• ליפול צריכין דגדלות)־ע״כ גדלות בבתי׳ העליונ׳ המעל׳ בתכלית  
:ונפלאים הגדולים שהצדיקים היינו דקטנות נהטנות בתחלה  

• אד ל)א לא״י זלגא לילך להם א״א הע^ונ׳ •המעלה בתכלית מ  
להתרוממות שהם בהם נראה ואץ נזאד עצמם ע*י:שמשפילין ־  

ת או ש בתכלית :עצמן רק-מעלימץ מסיעתס־לא׳״י כלל מתנ  
׳ שהוא מאד ומופלג ־עצום קטנותל ההעלמה:ויזרלין י קעפנת מ  

: ק • זחקנלץ דקענות צ ע געייז:דמקא זוכו׳ זכיוצא גזיונות על:  
ץ : מ ת ^כל על ץלעבורגשלוס המלוזתה זלנצס ז מו מנ ם8-והעיכזפ ה  

־ - ׳■ ,• :V - ולבא  •
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ארץישר^גל :
 מאד ונוראה ונפלאה עליונה השגה עי״ז ולהשיג לא״י ולבא

 גדלות בחי׳ העליונה המעלה בתכלית דגדלות מוחין בבתי׳ שהוא
דגדלותכנ׳״ל:

 עליהם שעברו עד לא״י לבא זכו לא צדיקים שכמה אעפ״י יס .
 כשרים אנשים אעפי״כ כידוע• עצומות וסכנות רבות מניעות

דבר הבעל אין כי בנקל לא״י לבא יכולין דייקא ,ופשוטים
:מזה אותם למנוע כ״כ עליהם מתגבר ■
i ( א  לשם ליסע יכולים היו אם לא״י ליסע רוצים שהיו יש י

מרוצ' להיות צריך לא״י באמת ליסע והרוצה בהרחבה
: א דייק לך מארצך לך לך וכ״ש לא״י רגלי גם לילך

ברית
(  בא ר״ל ברעכיניש שקורין עצמות שבירת של החולאת א

: ניאוף תאוות מחמת
(  אך המשגל תאוות מחעטין שינה ריבוי או שינה מיעוט ב

: להמוח שמזיקים
) ־  ע" שזוכץ מתיקין מיין בחי׳ שהוא הברית תיקץ ע״י ג

 שגם זוכין עי״ז המוחין נתתקנין זה שע״י ארץ המגיני
מאד וטובה מתוקה המוחץ הסתלקות בחי׳ שהוא השינה :
 דייקאלסלק צריכין באמת כי וכו׳ העובד שנת מתוקה בבתי׳ ■

תמימות ובתמימות(עיין בפשיטות השי״ת את ולעבוד המוח את
: ב׳) אות ■

 מתאתת שמירה ע״י הוא ישראל מתנה קדושת עיקר ;0ד
■ : ח״ו לילה וממקרה ניאוף

cH’ .רק שהוא מאחר עכו״ם אפי׳ אמת חכם רק שהוא מי 
נחשבת משגל תאוות אצלו יהי׳ שלא ראוי אמת חכם ־ •

 שיסי׳ ראוי הניתוח בחכמת חכם שהוא חי וכן כלל לתאוה
 שהתאוה בפרט המיאוס בתכלית הזאת ׳התאוה אצלו •נמאס

 אדם של כתו ומתשת מאד האדם לחיות וחזקת מפסדת הזאת‘
 קיום לצו^ רק המיעוט בתכלית בזה למעט ־ ראוי :בודאי

,עיקר : [לבד המין



וברית
 •צריך וע״כ זאת בתאוה הוא היצה״ר התגברות עיקר 0

 רק יהיה ויגיעתו מגמתו שכל בתחלה להשתדל האדס ־ ..
 לאדי האמת והצדיק הזאת הכלליית התאוה בראשונה לשבר
 אס כי כלל לזה תאוה שום לו שאין עד ותו תא לשבר שזכה

 ויש מאד עליו קשה האמת כצדיק המוכרח הזווג גס אדרבא
 מזה ויותר מילה בשעת התינוק יסורי כמו מזה יסוריס '6

 דברפשוט הוא כי זו למדריגה לבא לזכות יכול אדס וכל עוד
ה זה בענין הצדיק קדושת ומדריגה ט  : ויותר יותר עוד ג

 ואשה איש שאצלו עד זו מתאוה עצמו לזכך שזכה מי .ן)
 אשה מהרהורי שהוא כל ותשש פחד צד שוס לו ואין שוין

ct פנים עיין ממלאך גס פחד שוס לו ואין מתיירא אינו : 
(  עבודה והיא מאד גרוע תאוה הוא ממון שתאוות אעפ׳י ח

 בעוה^ז אדס כל של הנסיון עיקר אעפי׳כ ממש זרה
:משגל בתאוות הוא

CD לזה הראשון התיקון ח״ו לילה מקרה של הפגס לענץ 
ס באותו לטבול מאד ליזהר וצריכת מקוה הוא ■  דייקא היו
 אפי׳ היוס באותו יטטל עכ״פ בטקר לטבול יוכל לא אס אפי׳ :

 המקרה לו שקרה אחר מיד תיכף לטבול מאד וטוב ערב פטת6
 תהליס קפיטל היו״ד אמירת של הנפלא התיקון ולענץ ח״ו

 יאמרס ואח״כ במקוה לטבול שיוכל מי טדאי נליק׳מ המבוא־־
ה  אס אעפי״כ לטבול לו שא״א אנוס הוא אס אפי׳ אך טוב י

ס יאמרם  כראוי בכוונה יאמרס ואס מאד ונורא גדול תיקון ה
: מאד מסוגל בעצמה האמירה גם אך טוב מה בוודאי

 עצבות מחמת רק הוא משגל תאוות התגברות עיקר 0
שמח אך להיות עוז בכל להתגבר וצריכץ שחורה ומרה .

 nhn לו שקשה וטיט רפש לתוך ח״ו כשנופלין ואפי׳ יתמיד
 להשי״תוצועקקוצועקץ עלזה לצעוק באמת צריכין משס לואת

ט׳ יצועקץ ס ׳ שמבלבלץ והבילטלים המחשטת ובענץ ו ^  ל
 ולא יחשוב לא וענ״פ ־ בשעתה לצרה דיה באמת־ זה

^ קודס לא זה בענץ כלל א״ע יבלבל ־*  ; את״כ ו
• י- . י ד י : ס ־,־ ; אד ש rכ - r



בנים
(  זועס עי״ז עסקיו ובכל באכילתו עצמו מקדש כשאדם א

 זוכה ועי״ז כראוי ובטהרה בקדושה ההולדה להחשיך
:ת״ח לבנים

בושה ^
 היינ שמיס יראת לחדם יש אס להבין אני יכולין בזה א)

 פניו על חסמכלין כשאנו החטא תיקון לאחר בושה
 ל«1בגדו דעת עלינו גס שנמשך היינו ובושה יראה עלינו ונופל

:ית׳ הבורא
Q אזי ישראל של ומעש״ט ממצות לטעוס רוצה כשהש״ית 

 -צריך ע״כ באכילה שאסור החי חן אבר בבחי׳ הוא
 שמתרת שחיטה בחי׳ דמיס שפיכת שהוא בושה עליו שיבא

 הנשפך חדס החיצוניס יינקו שלא שמירה צריך ואז לאכילה
 שנשפכו ישראל של הדמים ,באהבה מכסה השכינה אז וע״כ

 לזכות יכולין הנ״ל וש״ד הבושה ע״י גס דס כיסוי בחי׳ וזה
 לפעמים יש _עי״ז וגס לזכיות שיתהפכו עד עונות למחילת

הנפולות: נשמות וכמה לכמה גדולה עליה
 הנושה ממש שירגיש עד מהשי״ת מאד להתבייש צריכין 0'

 המתביישץמהש כדרך גוונין לכמה פניו שישתנה פניו על
; שינוי שוס• בלי

בגדים
 כראוי בכטד.קצת מלובש שיהי׳ להדר גשר אדס ־א)

 ^ריד בוודאי הצדיק זמכש״כ בזוי יהי׳ ולא לו אפשר אם
ס ני1 בעיד נחשב הוא עי״ז כי בכבוד מלובש סיהי׳ ד  רופל א
 ולא ^בכבוד מלובש סיה לא ואם השי״ח לעבודת אותם שלקרב
של כעצמו .השי׳ת פי׳fמ אדם גבי בעיני כחשב •־היה  כב

 אותו ׳יכירו שהעולם היינו העולם א^יע:עם להכיר כשרצה
כל שהם כביכול בלבושים ג״כ א״ע התלבש יח׳ חממ. דדעו

האיתות



ז בגדיס
 וכו׳שכ״זהו<#^ וכו׳ במצרים ה׳ פשה אשר והמופתים האותות

 ■ בדולתו פמם בכל ישראל בני הכירו שעי׳׳ז ית' אליי לנושין גחי*
: כרצוני ית׳ אליו להתקרב וזבו ביותר ית׳

וענוה נאוה •
 הצדיק 3בל ח״ו גאוה להכניס רוצה היצה״ר לפעמים א)

 רצוןהשי״ת וכביכול אלקיס ביראת מושל צדיק שהוא באשר
 זה דבר לבו אל להשיב 7צי* אזי צדיק בי חושל חי כי וTב

 שורה השי״ת ואין נאוה לי כשיש מושל אני איך ולומר בעצמו
עמיכשארז״ל:

 שוס בו יהי׳ ולא ונבזה שפל להיות ענוה ממדת זה אין 0
 לועזות כשאין בתור׳ לאדם'חלק אין כי דקדושה עזות

 מעבודת אותו למנוע עליו הקמים כל נגד לעמוד דקדושה
טה מדת ועיקר ח״ו השי״ת ע  במדריגה כשהוא הוא בשליחות ה
 מאד משה/עניו והאיש משרע״ה כמו עצמו על לכתוב שיוכל

 שאמר באמוראים שחצינו וכמו בתכלית הענוה מדריגת זהו■
: אנא דאיכא ענוה תיתני לא יוסף רב

 מעלת זה אין טודאי כי כלום אינה חכמה בלא ענוה 0
 כאלו פטות בדרך ראש בכפיפת עצמו להראות הענוה

ה שלימות ועיקר פסולה ענוה זהו כי עניו הוא ט ע  כשהוא ה
ה בין פירוד נעשה העולם של הרע לשון פגס וע״י בחכמה  ענו
 במעלה שהוא מי לא אס בשליחות עניו להיות א״א ואז לחכמה
ה בחדת מאד גדולה ט ע  איט העולם של לה״ר פגם שגס עד ה

: שלו לענוה לו מזיק
<  ושפלות בענוה א״ע ומקטין ומסתיר מעלים כשהאדם ד

 ענוה בבחי׳ אליו עצמו מראה ג״כ כביכול השי״ת אזי
 ושוכן כביכול א״ע ומקטין וגאונו גאוותו את ומצמצס מפלות

 ומתגדל יעזגאה כשהאדם אבל דכא את אשכון בבתי׳ עמו
 לסבול יוכל מי אשר וגודלו גאוותו מראה ג׳״כ השי״ת אד ח״ו■

ה כי ית׳ וגאוותו כטדו ולקבל לא השמים ושמי השמים הנ
יכלכלוך



וענוה נאוה ״
....................: כעיה״ר ביהמ״ק חורבן בא ומזה־ וכר סגכלוך

H( אבר בחסה או בלב הענוס ואץ עניו שהוא אחד יש 
 ענמ שיהי׳ הוא הענוה ש׳לימות ועיקר האיברים משאר

 בתכלייו ענוה בבחי׳ יהיו איבריו וכל שלבו האיברים בכל בתכלית
העניי דרך ct ג לאמונה זוכין שפלות ע״י 0 : הביטול

 ובקטנות בעניוות בא הוא יותר אותו ומגדלץ שחשבחין מה שבכל
; ענוותנותו מוצא אתה שם גדולתו במקום בבתי' ביותר

דעת
( אין אותו לדעת אמתי לדעת שזוכה חי א  אצלו חילוק ית׳

 בחייו ית׳ בו ־ ונכלל דבוק הוא כי למיתה חיים בין כלל
 בעוה״ז החיים בין בכאן דירתו בחייו שעכשיו רק ובמותו
 בהשי״ת שנכלל מאחר כי עפר השוכני בין שם דירתו ואח״כ

: כביכול השי״ת כמו נצחיים חיים חי הוא ע״כ באמת
Q ונתבלבל נתעכר וכשהמוח ושכל בדעת תלויה אהבה 

 של והעכירות הבלבול וכפי השנאה התגברות בא מזה
 ולפעמים השונאים התגברות כן ממון תאוות ע״י שבא המוח

 עכ'פ להם שיש היינו ומוח דעת בחי׳ באיזה הוא השנאה
 ולפעמים שנאתם על המוח עכירת בחי׳ של ושכל טע£ איזה

 Yעי שנעשה עד ממון תאוות ע״י במוח כ״כ העכירות מתרבה
 בתי׳ של אפי' ודעת טעם שוס להס שאין היינו חנם שונאי

: חנם שונאי הם רק שנאתם על התות עכירת
ס שערות בתי׳ שהם שלו מוחין המותרי האמת החכם 0  ה

 לעבודת והמדע החכמה שערי בהם שפותח שערים בחי׳
ח לקבל להעולם א״א בעצמו שממוחו מחמת כי השי״ת או  מ

 לדברים עצמו ולהשפיל ולהתכסות להתלבש צריך הוא ע״כ
 שיפתח כדי ממנו לקבל העולם שיוכלו כדי ונמוכים קטנים

 הצדיק אצל וזהו להשי״ת לקרבם והמדע החכמה שערי להם
) : שערות בחי׳ מוחין מותרי בחי׳  דעת שוס לו שיש מי ף

מה כפום חד לכל רק שזהו י״ת הבורא מגדולת מעט ויודע
דמשער
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ח 'דעת
ת׳ מגדולת קצת בלבו לשער שזוכה ומי בלבי׳ ד״שער  הנוראי
 שנחשב מה ואפי׳ לנסיון דבר שום נחשב אינו זה אצל בוודאי
 הוא משגל תאוות של הנסיון כגון גדול לנסיון המון בעיני
 ומה זה על התגברות שוס צריך ואין ושיגעון שטות אצלו

 ׳ שעמדו הצדיקים שאר וכן הצדיק יוסף שבח בתורה שנאמר
 הוא אך כ״כ מגושם שאינו יצה״ר ויש סוד בזה יש בנסיון

 בעלי הקדושים של היצה״ר אינו זה וגס דקה קליפה בחי׳
 ' י מלאך שהוא שלמעלה היצה״ר רק הוא אצלם כי ודעת חכמה

 זה לו יש דעת הבר וזה ודינים גבורות בחי׳ שהוא הק׳
 כולו רק שיהי׳ הדינים ולהמתיק עליו להתגבר וצריך היצה״ר

 שם בא״ס היינו להכלל צריך שהוא במקום שנ^ל מי כי טוב
 הדינים כל להמתיק צייכין ע״כ ח״ו דין שם ואין טוב כולו

 טוב כולו רק ולהיות שלמעלה היצה״ר בחי׳ שהם והגבורות
) : כלל דינים שוס גלי  ■ שהוא עבירה של שטות רוח יש ך

 ׳ אך שטות רוח הוא ואעפי״כ העולם מכל ותר י גדול חכס
 ממש וסכלות ושגעץ שטות הוא העולם רוב של שטות הרוח

 מעכירות הבא המוח ובלבול מעכירות רק והוא ומשוגע פתי אויל
 שום צריך אין שהוא כל צח דעת לו שיש ומי הדמים ובלבול

 לקבל האדם צריך ויום יום בכל ך) : אותו לנצח התגברות
 וכמו השכל בעיני ראיה בחי׳ הם והמוחין המוחין התחדשות

 לראות ויכול יפה שלו הראות שכח מי יש ממש הראות שבכת
 להתקרב צריך הוא כ’וע חזק שלו הראות כח שאין ייש למרחוק
 השי״ת בעבודת כן יפה בו ולהסתכל לראות רוצה שהוא להדבר

 מי. ויש עיון בלי ללמוד או להתפלל ויכול צח שמוחו מי יש
 מקודם ידבר ואס שידבר מקודם במחשבתו להעלות שצריך
 מוחין בחי׳ וזה מחשבה בלא הדיבור יהיה במחשבתו שיעלה

 להתחדשות ואינו־יכוללבא בשוה תמיד והוא דינים בחי׳ דקטנות
 מוחין בחי׳ שזה צח לשכל זוכה מאהבה תשובה וע״י המוחין
 וללמוד להתפלל יכול ואז וחסדים רחמים בחי׳ שהם דגדלות

: המוחין להתחדשות זוכה ויום יום ובכל עיון בלי
T( אסור וע״כ רחמנות מדת בו אין דעת בו שאין מי כל

לרחם



!דעת
 ומתעורר הדעת נשלם ש^מה תשובה וע״י כשאח״ל עליו לרחם

) : רחמנות  בבח̂י הוא ואז המוחין בקטנות הוא כשהאדם ח
 רחמנות אין כי עצמו על מרחם כשהוא ואז הדעת מן עני

 נמתקין אזי המוחין לגדלות שבא עד א״ע ומחזק מזה גדול
 ואס גדולים וחסדים רחמים עליו ונמשכין הדינים כל ממט

 אחרים שישכיל לזה עצה המוחין לגדלות לבא בעצמו יכול לא
: אצלו גס המוחין נתעוררין ועי׳׳ז

 שהגוף דהיינו הגוף את יאכל הק' והדעת שהמוח צריכין ©)
 שזהו והדעת המוח שהוא הק׳ הנשמה למהות יתהפך

: לניזון נתהפך שהמזון אכילה בחי׳
 היה שלא מה ה' בעבודת חדש שכל בעולם כשנתעורר י)

 אך יקיצו עפר אדמת מישיני רבים עי״ז עתה עד נודע
 בזה ועובדין השכל זה מקבלים הצדיקים כי עולם לחיי אלה

 והם בס יכשלו ופושעים בבחי׳ שהם כאלו אנשים ויש השי״ת
 שעי״ז רק ה׳ לעבודת החדש השכל זה עם משתמשים אינם

ס  השכל מזה יודעין שהם על העולם את ומחרפין מבזין ה
 לחרפות ואלה בחי׳ שזה מזה יודעים אינם והעולם החדש

) • עולם ולדראון א  מה מלבד חכמתו בכח לכ״א שיש השכל י
 ג״כ יכול לבד השכל זה בכח לחכימין הכמה מוסיף שהשי״ת

 תאוות אחר נמשך שכבר מי אפי׳ התאוות כל נגד לעמוד
 אעפי״כ ונתמעט ונתבלבל שכלו ונפגם שעבר מה ועבר עוה״ז
 ואפי"■ התאוות כל נגד לעמוד ג״כ יצול- הנשאר שכל דמעט במעט
ם העולם כל נגד לעמוד יכולה השכל מן אתת נקודה  התאוות: ע

( ב  גדול רחמנות וגס ה׳ בעבודת מאד להתייגע צריכין י
 המות שמרי וישקטו שיעמדו שזוכין קודם ית׳ מאתו

 בעולם דבר שום ירצה שלא עד בשלימות מוחו ויזדכך למטה
 גדול חילוק יש בעוה׳׳ז שמקושר מי כי אצלו שוה הכל דהיה
 מקום שהוא הקבר ובין ידים רחבת שהוא עוה״ז בין אצלו

 ורצון תאוה שוס לו ואין מוחו שנזדכך מי אבל בזה וכיוצא צר
 שוה שהכל נמצא הק׳ להותורה להשי״ת רק דבר לשום כלל

רק דבוק הוא בכולם בעוה״ב בין בקבר בין בעוה״ז בין אצלו
בהשי״ת



טדעת
 בשכבך בעוה״ז אותך תנחה בהתהלכך בבתי׳ .ובהתורה בהשי״ת
 כשדרז״ל בעוה״ב תשיחך היא והקיצות בקבר עליך תשמור

 ליישב האדם זוכה היה אס 0י כנ״ל אצלו שוה שהכל היינו
 היראות שכל האמת ורואה מסתכל היה אז באמת. היטב דעתו ■

 מעבודת למונעו כנגדו העומדיס אדס מבני ירא שהוא והפחדיס
 . מהס ומתפהד מתיירא הוא ובחנם והבל• שטות הכל הוא ה׳
ס כולס כי .ג״כ התאוות לענין וכן .אדס לו יעשה מה כי  ה

 אינס באמת ני להס. מתאוה הוא ובחנס ממש והבל ׳שטות
בעלבחירה• הוא האדס כי וכא. לזה אותו מכריח ומי כלום.

 התאוות וכל הפחדיס כל ממנו לסלק דעתו להרגיל יוכל ודקל '
ס ־שלוכנ״ל• ד  יכוליןלעשות אזי באמת. שלס לדעת כשזוטן י

 לעבוד צריך אחר שאדס מה שעה ברבע השי״ת את ולעבוד
O • שנה שבעיס זה על ולהתייגע D וחכמות נפלאיס דבריס יש 

 לבד בהס לחיות שיכולין העולס י בזה אפי׳ ונוראות עליונות '
) • ושתיה אכילה שוס גלי ן  אחור בחי׳ והס שכליות שני יש ט

 אבל .הזמן באיתור לאדס שמגיע שכל יש כי היינו . 'וקדס
 מרגע בפחות גדול במהירות גדול בשפע לאדס שבא שכל יש
 וזה השכלי. לזה זמן שוס צריך ואין מהזמן למעלה הוא כי

) :אמת בחי׳ יעקב בחי׳ פניס בחי׳ הוא השכל ן  שהעולם מה י
 הדעת ישוב להס שאין מחמת רק הוא . מהשי״ת כ״כ רחוקים

 אזי .מתגברין התמורות כשהיכלי באמת כי .לעיל וכמבואר
 העולם בכלל וכו׳ ברע וטוב בטוב רע ומחליפין שממירין די לא

 ובפנימיות השפחה לבן רק הוא והגדולה הממשלה שכל וגורמין
 ההיכלי כן גם התגברו בעצמו השפחה גן של מחשבתו
 רעות לגרוס כ״כ ולבבו דעתו את שהפכו עד כ"כ תמורות
אף המלך בן את ולגרש .בעצמו לאביוהאמתי גדולות מרי.  לג

 ג״כ התגברו •בעצמו האמתי המלך בן מחשבת בפנימיית גס
 האמת מן להיפך דעתו את והחליפו והמירו התמורות ההיכלי

 עד . שנתגרש מה על לו שחרה ע״י כ״כ בדעתו שנפל י עד
 אח״כ באמת וע"כ .לבו בשרירות והלך השכרות אל עצמי שלקח
 הבין הדעת ישוב לכלל קצת כשבא בעצמו השפחה הבן אפי׳

בעצמו 2



דעת ,
 ממה כי המלך בן את שגירש במה גדולה1חטאה שחטא בעצמו
 האמת הבין אזי דעתו כשנתיישב המלך הבן ומכש״כ וכו׳. נפשך

 היתכןמה א"כ .וכו׳ כזאת לעשות יכול השי״ת אס שאדרבא
 העולס חזר האלו החרטות וע״י • מאד ונתחרט .וכו׳ שעשיתי
 הדעת בישוב רק תלוי הכל כי ראינו הרי וכמב״פ. לתיקונו

 לבטלה בעולם נעשה דבר שוס אין בוודאי יך!) :כנ״ל באמת
ק  למעלה. גדול ומכוון שורש איזה בוודאי לו יש דבר כל ח״ו.(ר

 לעשות כשזוכ׳ אעפי״כ בעולם. נעשה מה יודע שאינו מי ואפי׳
 לבקש וצריכין .לו אשרי מאד טוב הוא בוודאי ית׳ רצונו

 שהוא מה רק ולעשות ית׳ ־ רצונו לכוון שיזכה מאד מהשי״ת
 הדעת הארת לו שמתנוצץ האדם כשזוכה אבל . חפץ ית׳

 . טוב הוא אזי • עושה הוא מה לדעת וזוכה .האמתית והחכמה
ת וכל השמים כל לו נפתחין כי ביותר לו  והשכליים החכמו

 השמים נפתחו בבחי׳ עושה הוא מה לו מראה והשי״ת .דקדושה
 מכשול מכל שומרו השי׳׳ת בוודאי ואז . אלקיס מראות ואראה

 שזה בדרך בלכתו הן .בביתו בשבתו הן .וגשמיות ברוחניות
 יזהירו והמשכילים הפסוק של מר״ת היוצא שמירה של השם בחי׳

 :פנים ע׳ לך יצוה מלאכיו כי הפסוק של ומס״ת הרקיע כזוהר
( ט  שיחת ולדבר לשיח. צריכין אז מהלימוד נתייגע כשהמוח י
ח״ו: בטלים דברים בכלל זה ואין דעתו לפקח אדם בני עם חולין

• דיבור י
(  : אמונה ע״י הוא הדיבור ושלימות האותיות שלימות א

ה0  מאד לשה״ק מליצת חכמת נפל בעוה״ר שעכשיו מ
 השקועים עולם הקלי אצל הוא המליצה חכמת רוב שכמעט עד

 מקדושת ממש וההיפך הכולל הרע שהוא משגל בתאוות מאד
ס שלהם המליצה צחות וע״י לשה״ק  כמה לב את מושכים ה

 גמור לאפיקורסות אותם שמביאים עד ישראל בני מנערי וכמה
 אמריה מנכריה וכן■ זרה שפתי תטופנה נופת בחי׳ וזה ח״ו

בחי׳ (שהוא חוה את שפיתה, הנחש בחי׳ הוא וכ״ז החליקה
הדיבור ■י׳
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י דיבור
ה והטיל לשה״ק) של הדיבור  סי" נהתורה שס נמונן זוהמא נ
 :■המעתיק) ̂ לעי״ד הנראה כפי לתבקוק תפלה ד״ה י״ט

jl( עדיין לאזניו נשמע ולא עדיין שינה בבתי' שהאדם בשעה 
 משינתם .אדם בני לעורר העוסק האמת החכם דברי ,
 בבתי הוא האדם אז דשמע אודנא על דמליל מאן זכאה כי
תם כי לדבר יכול שאינו לס א  ואינו שומע שאינו הוא חרש ס

 כך ואחר לדבר יכול אינו שומע שאינו מחמת .דהיינו מדבר
 בבחי׳ הדיבור לו נפתח אז דבריו ושומע החכם כשמעוררו

 זמן כ״כ מצומצם הדיבור שהיה ומחמת אלמיס פה להתיר
 הוא הדיבור כשיוצא עכשיו וע"כ ואלמים חרשים שהיו מ

 הדור בטחני דהיינו ההולדה לכלי בא הכח וזה גדול בכח יוצא
ס ההולדה כלי בחי׳ שהם  ועי״ז הדיבור של הכת זה חקבלין ה

) :עקרות פקידת געשה !  הדיבור כלי שיהיו לראות צריכיין ך
 כח לקבל שיוכלו כדי כנ״ל ההולדה כלי אל וקרובין םמוכין
 ורחוק בפיהם אתה קרוב בבחי׳ יהי׳ שלא היינן הדיבור

 פתחי שמור בבחי׳ פיו פתחי לשמור צריכין וע"כ מכליותיהם
 שאין מאחר בשלימות ואינו חשר הדיבור עכשיו הא) : |פיך
 יקראו לעתיד אבל הדיבור עם להשי״ת קוראין העולם ,כל

 בשליחות הדיבור יהיה אז וע״כ הדינור לגס להשי״ת ]כולס
 כולם לקרוא ברורה שפה העמיס כל אל אהפוך אז כי ןבבחי׳

 להשי״ת יקראו שהכל מאחר כי דייקא ברורה ה׳•'שפה שס3|
 לעתיד יהיה וכ״ז שלימות להדיבור יהיה אז ע״כ הדיבור עס ,
 גדולת •הכל יראו שעי״ז אז שיהי׳ האמת התגלות גודל ע״י |

ועי״; הרשעים מפלת להיפך וכן והכשרים הצדיקים ותפארת
 הדיבור יהיה ועי״ז ה׳ בשם כולם ויקראו להשי״ת כולם ,ישובו [
 בדעתו דהיינו.שנשמר נעוה״ז לאמת שזוכה מי וע״ק בשלימות ;

ה בשביל לא דבר בשוס לבריות נצרך יהיה שלא ס  וכבוד פרנ
 תפלה (עיין לבד השי״ת בשביל רק באמת לבו מכוון רק וכיוצא
 גס לעתיד שיהי׳ הדיבור אותיות שלימות מחשיכין עי״ז ס״א)

 מצוות לעשות שחושק והכיסופין החשק וע״י העוה״ז בתוך עכשיו
האותיות אל נקודות חמשיכין עי״ז שבקדושה דברים שאר או

שעי״ז



דיבור
הת

 ^שה׳ לשבר זוכה בעצמו ועי״ז בשלימות הדיבור מוציאין שעי״ז
 שבקדושיז הדברים כל ממש הפועל אל מכח ולהוציא המניעות

ס לעשותם: שחושק א ̂ךן, בחי׳ הס הצדיק של הדיבורים ו  א"'ו
 יוכ^ך״ דייקא ועי״ז א״י פסולת בחי' הס שלו חולין והשיחות

 בחא״ק שהוא הדעת אל העם המון את ולקשר להעלות הצדיק
̂■' בגלות ג״כ הדיבור אזי בגלות שישראל כ״ז 0 •• ביהמ״ק ̂ן  וכשיגאלו
 כבוד ונגלה בבהי׳ בשלימות יתתקן ג״כ הדיבור אז ישראל

 דקדושא,ן^ והחכמה האמונה שלימות וע״י דיבר ה' פי כי וכו'
ן| אותיות ניצוצי עולין עי״ז בו שמסתכל דבר בכל אזי  1המלובשי(̂,
 ר^^ן משפיע השי״ת ועי״ז דיבורים נעשין ומהאותיות דבר בכל
 שומ^^ן או מספר שאדס דבריס סיפירי בענין )H • לישראל טוג

 לפעמי כי מאד בזה ליזהר וצריך גבוהים עניינים בהם יש
 י שמצינובדוין' כענץ סיפוריו מתוך עצמו על הדין האדם פוסק

 וכוי האורח מעשה לו וכיפר הנביא נתן אליו בבוא המע״ה
 עי, הדין נפסק וכו'ואזי הכבשה ואת וכו׳ ה׳ חי ואמר ענה

ס • מפיו יצא כאשר עצמו וד ד ה י  וע״ל הנפש הוא הדיבור ט
 :המדבר של הנפש מהות עי״ז להבין יכול האמת הצדיק

( ד ו ^ שהוא מי כן ועל משלום הס הדיבורים כל י נ י ח ב  ב
) העולם: כל של הדיבורים כל לידע יכול שלום א  כלהדיבוראקק י
 ‘יותאןך מדבר הוא יותר חמימות בו שיש ומי מחמימות באים

) :״ לדבר יכול אינו חמימות בו ואין שנתקרר מי וכן ב  עיקרו!^ י
 וע״ג•^ ותבונה דעת מפיו כ״ש בהדיבור הוא המוח התגלות

 וה^ד_ טהורות ואמרות כשריס דיבורים נעשין זכים כשהמוחין
 ומיזזקין ומחיין משיבין שבהם טעם משיבי שבעה בחי'

) : הנפולות הנשמות ג  והוא̂! המוח של הרשימה הוא הדיבור י
 25פנימיי^ בחי' אור נגד חלום בחי׳ המוח של המדמה כח בבחי'

 שהם הדיבורים גס אזי זכים וכשהמוחין עצמו המוח 'של
חי,  בחי׳״,!! מהם ונעשה מאד קדושים הם המוח של הרשי״ה נ

) • מלאך ע״י חלוס נחי׳ שזה מלאכים ד שנדמה.- אעפ״י י
 התעוררות דברי הרבה כשידבר אעפי״כ לנ בלא שמדבר להאדס

התגלות בחי׳ הוא שמדבר בעצמו זה וכיוצא ובקשות ותחינות
' התעוררות '

־ת
כה



ר « ו ^ א׳ י

 ־ בדברו יצאה נפשי בבתי׳ להשי״ת ונפשו לבו התעוררות
 הרבה שידבר ע״י ולפעמים והלב התגלו׳הנפש הוא בעצמו שהדיבור

 להתעוררות עי״ז אח״כ יבא אעפ׳׳כ כלל לב בלא שיהי' אע"פ
0 • ונפש בלב בדול D בלבולים ע״י שיוצאים יקרים דיבורי' יש 

) * עפ״נ ,דייקא ן  כל ברבים שמדברים הדיבורים ט
 בחי' וזה ביותר נמתקים הדיבורים יותר הםרבים שהעולם מה
 גוים של דיבורים שהם רז״ל שהביאו אינשא דאמרי ההיינו ̂של

 ונעשו נמתקו עי׳׳ז ביניהם שנדברו ישראל בתוך כשבאו ואח״כ
) :עליונים דברים מהם ן  בשלימות דקדוש' לדיבור שזוכה מי ט
) : חלומות לפתור עי׳׳ז יכול היא  שלא מאד ליזהר צריכין ין

 ח״ו קללה של דיבור ובפריש טוב שאינו דיבור מפיו להוציא
 מלך הבת על הרוגז בשעת המלך מפי שיצא הדיבור שהיי
 מאד גדול צער ולבתו לו גרס אותה יקח טוב שהלא 'אמר

: הסיפמ״ע) של הראשונה במעשה כמבואר

התבודדות ’
ית׳ עבודתו עול עליו לקבל ורוצה בה' חזק שלבו מי

 תפלה על כולו היום כל לבלות צריך היה בוודאי באמת
 כולו היום כל אדם שיתפלל ולואי משארז״ל בבחי' [התבודדות

עכ״פ שיהי׳ בהכרח ע״כ זאת לקיים יכול אדם כל לאו ך
: מאד טוב זה גס כי התבודדות י שעה איזה יום בכל אדם ^ל

 שהוא מחמת קונו לבין בינו בעצמו האדם שמדבר השיחה
ך  אץ ע״כ מחדש מלבו אומרה שהאדם .חדשה ותפלה ,חדש ^

 לארוב כ״כ מצויים עדיין.ואינם כ״כ מזה יודעים שמקטריגיס
 הסדורו' ובקשו׳ ותחינות תפלות על,שאר שאורבים כמו זה ]ל

 תחינות שאר באמירת גם להרבות ליזהר צריכין ובאמת ]כבר
שות מי במ״א: כמבואר |ק  ‘התבודדו זו.של בהנהג' עצמו שירגיל ג)
 תכה בוודאי אחת עכ״פשעה יום בכל jקו: לבין בינו ]שיחה

 שמקי;ם רואה הוא לפעמים אם ואך י ית''באמת אליו [!התקרכ
 להתקרבות זכה לא עדיין ואעפי״כ ושנים ימים זו ־׳נהגה

כראוי ' ״



התבודדות
 pD כל סוף כי ויותר יותר נזה עצמו. יחזק אעפי״כ כראוי.

) .יועיל,לו.בוודאי ך  השי״( עם .לדבר מישראל.רוצה כשאחד ר
 ייז לעבודתו אותו שיקרב ממנו ולבקש ית׳ לפניו לפרש.שיחאו.

 לגזו׳ שרוצה הגזירות כל1 ענייניו כל משליך כביכול השי״ת אזי
ם ח״ו קי ס ע ה כל.  כביכול.והוו בהס עוסק־ ית׳ שלו.שהוא ו

 ,שרוצי האיש לזה ירק עצמו . ופונה .הכל כביכול,את משליך
 מצ1ית': .אליו" להתקרב מאתו״שיעזריהו .;ולנקש, .לדבר;עמו

̂ז ״  ר״ל קשות הגזירות מכל ישראל ניצולין ממילא שעי׳
 כול והצמחים העשבים כל ואז עיבור בחי׳ הוא חורף הא)

, ,  וכשב מיתה בבתי׳ אז והס בחורף כחס בטל כי מתים ; :
 1ט ואז וחיים . נתעורריס כולם אז לידה בחי׳ ,שהוא הקיץ
 ותחנוני תפלה זו שיחה בשדה לשוח. כשיוצאים מאד ויפה

 לחיו המתחילי׳ השדה שיח כל ואז להשי״ת וגיעגועים ותשוקה
 ותפלתו שיחתו בתוך ונכללים נכספים כולם אזי ולצמוח
 כא ית׳ אליו לבו ולישא להשי״ת לצעוק כ״א צריך ואו)

ט תלוי הים באמצע הוא חו  סעי והרוח השערה על,
 שי וכמעט לעשות מה יודעין שאין עד השמים לב עד סוער
 כ' ומנוס עצה לו. אין באמת.בוודאי אבל לצעוק אפי׳ פנאי

 צרין וכך ית׳ אליו ולצעוק להשי״ת ולבו עיניו' ולישא.' להתבודד
ע ע כל.  כ יודע כאשר העולם בזה גדולה בסכנה האדם כי, ב

 ותשבח השירות לשמוע זוכה האדם .היה אס ז_ן) .בנפשו
 ש בלי להשי״ת שירה אומר. ועשב עשב כל ־של'העשבים..איך

מה.יפה חוץ'כלל מחשבת שוס ובלי.. !פניה  .כששומי ונאה כ
 ה׳,;ביר( לעבוד.את ביניהם מאד .טוב, ,וע״כ שלהם .השירה

 שיח שם ולשפוך הארץ גידולי. בין השדה על,פצי .ולהתבודד
) ג״נכ מזה'לעיל באמת'וכמבואר ■.לפנו,קשי״.ת.  ̂ התבודד ח

 וכיו אשכנז ובלשון יוס בכל השי״ת שיחתו.לפני. .ולשפוך
ה זה .ונו׳ בו. שמדברים. !ובלשון הג  ׳ P שמחוייב.'בזה כלליית הנ

' .מישהחל,'בכא.יום ס. דו  ׳ הפוסג לימוד וכן חייו־־ ימי. נל .
כ בכל ערוך שולחן ללמוד .היינו ״ הג סז  כללייתכנ הנהגה יו

 במקום.עש! לעיר יהי׳מיזוז שההתבודדותי יותר טוב. ^©)
ט * .■ - ' ‘
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יב התבודדות
) הלנ: שיתעורר גורמים העשבים כי ד ו  שנמצאיס אע׳׳ס י

הלי קרויים הס אבל התבודדות להם שאין כשרים  ומנולבלי׳ מנו
 זוכין ובלבול מהומה בלי ומיושבת■ נוחה לדיעה כי פליעיס שקורי[

) : התבודדות ע״י רק א  לבו נמשך שיהיה הישראלי לאיש ראוי י
 פעם בכל יתעורר אנשים בין כשהוא שאפי׳ עד להשי״ת כ״כ

 ■ לה׳ ולבו ידו וישא נמרץ ובהתעוררות גדולה בתשוקה להשי״ת
■ : נפלא ובהתעוררות הנפש בכלות ית׳ אליו ויצעק '•

 הוא העיקר אבל במחשבה להתבודד שיכולין אעפ״י 0י
 כל ולכביש הכל לנצח יכולין הדיבור ע״י כי הדיבור

 שיהי׳להאד׳ וטוב העולם בזה לכבוש האדם שצריך המלחמות
 ויכין וישתוקק שילך אחת שעה ביום שעות שתי התבודדות

 ■ : אחת שעה ידבר ואח״כ לכך לבו ויערוך לדבר עצמו
( ג  בעבוד׳ שם לעסוק מיוחד חדר להאדס שיהיה מאד טוב י

 ■הישיבה ואפי׳ קונו לבין בינו ושיחה בהתבודדות בפרט ה׳ ׳
מאד גס לבדו מיוחד בהדר שיושבין בעצמה חי זה•טוב'  אך'

 למצוא יכול הוא גס אעפי״כ מיוחד חדר לו 'שיהיה זוכה שאינו
 ̂ : פנים עיין התבודדות של זו להנהגה תחבולות כמה לו
 עיץ מיוחד במקום דקדושה והכיסופין התבודדות מעלת יד)

 הזוכה האדם טו) גייי"ל= סי' וכיסופין רצון
 כראוי השי״ת לפני שיחתו ולפרש באחת להתבודד ׳ רגיל להיות
 בכל■ תרגיש היא אזי וביערים בשדות להתבודד זורה ■ אם נפרט

 ראיתי במאמר עדן(ועיין גן טעם שם שפוסע פסיעה'ופסיעה
 לזה) וסעד רמז קצת יתבין הית סי׳ א׳ ליקוטי 'זהב מנורת

 לו ונדחה בעיניו חדש העולם כל אזי משם כשחוזר אח"כ גס
 בעיניו נראה העולם ואין נגחרי הדש אחר עולם הוא כאלו

: מקודם כאשר כלל '

התחזקות ■ :
 הקדושה של הפתח אצל הוא שכבר אדס יש לפעמים ■ א)

 הסט״א עליו אז שמתגבר מחמת לאחוריו חוזר -והוא ׳
והבע״ד ׳



התחזקות
 לכנוס אותו מניחין ואץ ר״ל מאד גדול בהתגברות והבע״ד

 ח״ו לגמרי לאתור וחוזר בדעתו נופל הוא ועי״ז הפתח לתוך
 ממש סמוך שהאדם כשרואין והסט״א הבע״ד דרך כן כי

ס אזי שיכנוס וכמעט הקדושה לשערי  בהתגברות עליו מתפשטי' ה
 לעמוד נגדם גדול התחזקות אז צריכין ע״כ ר״ל מאד גדול

 הנפילות על להשגיח ולבלי מקומו את להניח ולבלי עמדו על
 להתגבר מאד להתחזק רק עליו שעוברין והבלבולים והירידות

 והשנים הימים וברבות ה׳ בעבודת שיוכל מה ולעשות עליהם
 מלא השי״ת כי הקדושה שערי לתוך ית׳ בעזרתו לבטח יכנוס

 וההעתקות התנועות שכל ודע מאד בעבודתינו ורוצה רחמים
 לעבודתו גשמיותו מן מעט איזה פעם בכל ונעתק ניתק שהאדם

 בעת לעזרתו ובאים ונתקשרין ומתחברין מתקבצים כולם ית׳
 שיש ודע ח״ו צרה ועת דוחק איזה ח״ו כשיש דהיינו הצורך

 מאה גדל להיות צריך עלה שכל עליס עליו שגדלים אילן
 מה עליו עובר בוודאי שנים המאה באלו ומסתמא שנים

 כמו גדול בקול יורה הוא שנים המאה כסוף ואח״כ שעובר
: ממילא מובן והנמשל אורומטיע שקורין שריפה קנה

Q אף שיוכל מה בכל ה׳ בעבודת עצמו לחזק האדם צריך 
 המרובים ית׳ רחמיו על ויסמוך שהוא כמו הוא אם

 מה עבר אס אף אותו יעזוב לא בוודאי כי שיעור בלי מאד
 ויהיה עוד יעשה לא ולהבא מכאן והעיקר אין העבר שעבר

 המחשבה גם כי במחשבה הן במעשה הן עכ״פ תעשה ואל שב
 יש העשיה בעולם גם כי עשיה ג״כ הוא כאלו אנשים של

 ומה כנ״ל ובמחשבה במעשה וא״ת שב להיות וצריך מחשבה
 כי ודע כלל זה על יסתכל ואל יחוש אל ממילא עמו שנעשה
 השלימה התשוב׳ עיקר זה כי הנ״ל זה כל עליו שיעבור בהכרח
 בהם שהיה ממש אלו והבחינות המקומות באלו עובר כשאדם
 לעשות לבלי יצרו וכופה מהם■ עורף פונה הוא ועכשיו מקודם

 התשובה עיקר זהו כנ״ל במחשבה הן במעשה הן שעשה מה עוד
 אלפים וירידות ,העליות מענין לעיל מבואר כבר Q :שלימה

 שזוכין קודס האדם על לעבור שצריכין שיעור אין עד ורבבות
לעבודת .
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יגהתחזקות
 עליהם עגר הצדיקים גדולי על ושגם בשליתות ה׳ לעבודת

 לעול׳ ה׳ בעבודת שיאחז מאד בדעתו חזק להיות והעיקר כ״ז
 לעולם ית׳ עבודתו יניח ולא בעולם דבר שום על יסתכל ולא

 יהיה אעפי״כ שבעולם הירידות כל ח״ו עליו יעברו אם ואפי'
 עצמו לייאש שלא והעיקר שיוכל מה בכל ה׳ בעבודת ייתחזק

 לכנוס כלל עדיין התחיל לא כאלו מחדש בכ״פ להתחיל רק ח״ו
 ופעם פעם בכל וכן מחדש מתחיל הוא עתה רק ית׳ בעבודתו
: אחד ביום כ״פ מחדש להתחיל צריכין ולפעמים תמיד

H( הרבה ומפציר ומעתיר מתפלל שהוא האדם כשרואה 
 ואעפי״כ ית׳ לעבודתו להתקרב שיזכה כ״כ רב זמן זה

 לו נדמה אדרבה רק לו שומעין ואין כלל עליו מסתכלין אין
 אין וכאלו הרחקות מיני ׳בכל ית׳ מעבודתו אותו שמרחיקין

ז וכלל כלל בו חצין  מעבודת עצמו ומרפה בדעתו נופל הוא וע̂י
 שהרהר על מאד זה על בעצמו להתבייש צריך אזי ח״ו ה'

 וכו׳ ורחום חנון השי״ת בוודאי באמת כי ית' חדותיו אחר
 בדעתו ולהתחזק לחזור צריך ע״כ וכו׳ לקרבו רוצה ובוודאי
 מה כל ערכו כפי כ״א ף,) ־• כנ״ל מחדש פעם בכל להתחיל

 ומתגרה הבע״ד עליו מתגבר ה׳ בעבודת לכנוס יותר שרוצה
 רואה שכשאחד בזה זה הנלחמים אנשים שני כדרך ביותר בו

 ביותר ומתגבר כחו בכל מתחזק היא אזי נגדו מתגבר שחבירו
 בהאדם ביותר הבע״ד מתגרה שלפעמים מה בא ומזה כנגדו

 באדם להתעורר טוב איזה שהתחיל רואה שהרע מחמת וזה
 משכיל להיות האדם צריך וע״כ כנגדו ביותר מתגבר הוא ואזי

 הרע על ■ להתגבר מלחמה יעשה ובתחבולות זה דבר על
 שרחוק להאדם נדמה לפעמים 0 ג פעם בכל גדול בהתגברות

 אעפי״כ מהשי״ת התרחקותו גודל לפי עוה״ב לחיי שיזכה הוא
 תמיד ולהתגעגע ולהשתוקק למשוך בדעתו ואמיץ חזק יהיה
 מרוצה ויהיה ה' בעבודת שיוכל מה בשמחה ולעשות ית׳ אליו

 אם ואפי׳ בלא-עוה״ב גס חייו ימי כל תמיד ה׳ לעבידיאת
 הוא שיהי׳ איך ׳ יהי׳ ח״ו ג״כ גיהנס לו שיהי׳ לי נראה

שיוכל מה כל בעבודתה׳ ולעסוק תמיד שלו את לעשות מחוייב
לחטוף



התחזקות ־.
 הטוג וה' וכיוצא ותפלה תורה או חצוה איזה ולעשות לחטוף
 ה' לעבודת זוכה האדס אץ אס אפיי ן) • יעשה בעיניו

 לחזי צריך בוודאי להשי״ת עדיין שתייחל זמן כל אעפי״כ
 1כ לבבכם ואמצו חזקו בבחי׳ ג״כ לבד בזה מאד עצמו ולאייץ

 הין כי שבעולם דבר משוס בדעתו יפול ואל לה׳ המייחלים
 חבירו את לחזק כא״וא צריך וכן ר״ל מנפילה גדולה רעה

 יודע הוא אס ואפי׳ שבעולם־ •דבר משום בדעתו יפול לבל
 ארז כי חבירו את יחזק אעפי״כ שהוא כמו שהוא בעצמו
 מתירא״ע חבוש אין כי א״ע מלחזק לחזקו יותר בקל חבירו

 יודע שהוא אעפ״י ח״ו חבירו את להפיל לבלי וכשיזכה ןכו׳
 מיל בכל יחזקו אדרבא רק מעבודתו רחוק שהוא בעצמו

 את המשיבין דיבורים מיני בכל וישיביהו ויחייהו התחזקות
 ולשוב להזור הוא גם יזכה שאח׳׳כ להיות יכול עי״ז הנפש

ז ה' לעבודת  לעבודת שמתקרבין אנשים קצת לענין )H : ע̂י
 שעה שלפי ההתקרבות גם ואעפ״כ מתרחקין ואח״כ השי״ת

:ח״ו שנעשה מה נעשה שאח״כ אעפ״י השי״ת בעיני ג״כ יקר

אלקות חשגת :• י . -
(  אשר הידיעה תכלית בחי׳ ולהשיג לבא שזוכה מי אפי׳ א
 בכל כי האחרון התכלית זה אין עדיין אעפי״כ נדע לא -י-

 תכלית בחי׳ עדיין השיג פלא נמצא התכלית זה יש ידיעה בחי׳
 עוד לטרוח אח"כ וצריכין הזאת הידיעה בבחי׳: רק הידיעה

 הידיעה תכלית למדריגת לזכות היינו יויזר גבוה לתכלית לזכות
 נמצא •לעולם וכן יותר הגבוה הידיעה בבאי׳ נדע לא שר•fי

 להשיג עדיין התחיל לא יאעפי״כ כלל יודעין אין שלעולם
 השגתם מסתיימת והפילוסופים המחקרים •אצל Q : התכלית

 עצם רק הוא ולמעלה שמשם להם ונדייה בגלגלים וידיעתם
 וחדריגת בעולס הוא הקבלה לימוד כל ובאמת אלקותו-ית׳

 מתחיל שם מסתיימת הפילוסופיא שחכמת ובמקום ולמעלה שמשם
 הקבלה חכמת שהשיג מי אפי׳׳ כן נחו הקבלה;עפ״נ חכמת

היטב • .



יד • אלקוח השגת
 עדיין כי לתנונתו חקר אין אעפי״כ האמת חכמת שהוא 3היט

: חקר אין ית' לגדולתו כי וכו׳ גנוה מעל גנוה יש

דברים וידוי , .
(  צריך וע"כ הדיבור נחי' היא והנפש ננפש החטא •פגס א

 הדיבור פגס ולבנות לתקן דייקא בדיבורים להתוודות
 עי״ז ונעשה הדיבור עס ונתייחד דלעילא הקול נתעורר ועי״ז

: ושכינתי' קוב״ה יחוד .

זכרון ’ ;
 תורה תלמוד עיין ח״ו ושכחתה התורה זכרון ענין 0א

. : חית אות

חיצוניות והכמות חקירות
( ס א  לעיין דייקא שצריך משה בחי׳ שהוא ,האמת הצדיק ג
 הפנוי חלל מבחי׳ הבאים והמבוכות החכמות נאלו גם -

 כל ולתרץ שם שיש האלקות לגלות לו א״א הוא גס אעפ״כ
 זה על חותך מופת ולהביא משם הבאים והמבוכות הקושיות

 הפנוי חלל של הצמצום סוד יתגלה שאז לע״ל עד א״א זה כי
 השגות שישיגו הצדיקים של שכר הקיבול בעצמו יהייה וזה

 של העיון עכשיו, אבל נעוה״ז להבין להם א״א שהיה מה ויבינו
 המבוכות כח להכניע תועלת הוא ,אלו בחכמות האמת הצדיק

 הצדיק קדושת רוב מחמת, • אלו מחכמות הבאים והחקירות
 באלו עוסק : כשהצדיק ע״כ לשרשו חושק דבר קכל ומחמת

ת באלו שנפלו הנשמות כל ,אזי החכמות מנונו  חושקין ה
 - משם אותם מוציא הצדיק,והוא בנקמת לדבק ונתלהבין ־

Q : אחר נמשך אדם כל טבע כי רשעות עס נולד אדם כל 
מחמת רק עיה״זר״ל רעותשל תאוות אחר היינו רשעות

יראת



חיצונית וחכמת חקירות
 ה׳ בדרכי ונכנס תאוותיו את האדס משבר העונש יראת

 אזי ח״ו ופילוסופיא חקירות של הספרים באותס כשלומד אבל
 שיש שלו לרשעות סיוע שהס וכפירות ספיקות לעצמו מוצא

 אדסנעשה איזה שיהיה כלל מוצאים אנו אין וע״כ בטבעו בו
 גס שנמצאים אע״פ המתקריס ספרי ע״י ה׳ וירא כשר איש

 הבל הכל אעפי״כ וכיוצא טובות תמדות דברים איזה בדבריהם
ס כי משכרם מרובה הפסדם כי  מאד האדם דעת מבלבלים ה

 ופתח התורה את לנו ונתן טוב חלק בחר שמרע״ה ואשרינו
 רק שלהם ומופתים חקירות שוס בלי וכו׳ ברא בראשית בה

 לנו אסור , וע״כ לבד באמונה בהשי״ת להאמין עלינו ציוה
 המחקרים בספרי אין ובאמת ח״ו כלל בחקירות ליכנם

 בדברי שיש השכל עמקות כמו כלל גמור שכל שוס והפילוסופים
 שהמציאו וההמצאות התחבולות אלו וגס נעיפ*נ) הק' תורתינו

 העת הגיע כי מלמעלה רק הוא הכל בחכמתם הפילוסופים
 בא ע״כ בעולם התחבולה או החכמה אותה שיתגלה והזמן
 בעולם זה דבר שיתגלה כדי מלמעלה השכל התנוצצות להם

 בקדושה הן בשכלם החכמים שמחדשים חידושים מיני שכל והכלל
 שלהם חכמות בעניני להבדיל הן וכיוצא ודרושים פשטים כגון
 ממקום לכאו״א מלמעלה גשכלס להם ושולתין מושיטין הכל

 מקבלים והפילוסופים המחקרים אין בוודאי כי לו הראוי
 והחכמים הסט״א דרך רק הקדושה דרך שכלם התנוצצות

 יש בזה וגם הקדושה דרך שכלם התנוצצות מקבלים דקדושה
 והתנוצצות הארה מקבל כאו״א מהיכן מדריגות ורבבות אלפים
 פילוסופיא של הדעת נתוסף ודור דור בכל Q : כנ״ל בשכלו

 ר״ל חדשים חולאים נתחדשין ועי״ז חדשות חכמות על ובאים
 רק לעסוק שמרבים אדם בני יש לפעמים n : דור בכל

 דהיינו עוה״ז הבלי בשביל רק בזה כוונתם רוב ועפ״י בחכמות
 רק שעוסקין ומחמת וכיוצא - ממון או וכבוד חשיבות בשביל

 7א כהיינו לגמרי המלחמה טכסיסי שוכחין עי״ז בחכמות
 שהוא בעוה״ז ללחום האדם שצריך הגדולה המלחמה ללחום

 החכמות ע״י גמור ות לאפיקורס באים ולפעמים היצר) מלחמת
ולפעמים ־
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טו חיצוניות וחכמות חקירות
 נולדי כי טוב בהס שיש אנשים איזה גס ביניהם יש ולפעמים

 בהם שיש הטוב ומחמת וישרות טובות מדות להם ויש טוב עס
 ונתעו שנפלו ואיך בעולם הס היכן לפעמים נזכרים עי״ז

 תיכף אבל זה על מאד וחתאנחין וגונחין כאלה למבוכות
 החכמות אצלם ונתחזק חוזר שכלם עם להשתמש כשחתחילין

 לעיל: כמבואר מזה מאד ליזהר צריכין ע״כ ר״ל אפיקורסות של
 בחכמות היינו בעולם חדשה חכמה איזה שמגלה מי ד!)

 ע״י גדולה מפלה לו ויש טוב אחריתו אין רוב עפ״י תיצוניות
 להבדיל התוה״ק בלימוד ואפי׳ שגילה בעצמה החכמה אותה

 ג״כ זה לשמים כוונתו ואין דייקא חדשות להמציא שמשתדל ״י
 : וכוי לאמתו האמת בשביל רק שיכוון העיקר כי טוב אינו

 חכמות בניהם את ללמד ח״ו ישראל על כשגוזרין לפעמים 0
 תענית לגזור וצריכין ר״ל רעות הגזירות מכל קשה זה ולשונות
 לימודם כי הגזירות כל מעל יותר להשי״ת ע״ז ולזעוק ילצעוק

: בחוש כנראה ח״ו דת על מעבירין רוב עפ״י אלו '

חיתון
(  בחי׳ וזה שיר וכלי ניגון ע׳י הוא דברים שני התחברות א

: החתונה על שמנגנין זמר כלי

ונסיעות טלטול
(  אע״ג אזי גזירה איזה ח״ו האדם’ על כשנגזר לפעמיםא

 להסתיר רוצה זה ומחמת חזי מזלי' חזי לא דאיהו
 מקום לאיזה נוסע האדם פתאום שלפעמים מה בא ומזה עצמו
 מזה יודע אינו שהוא ואעפ״י א״ע להסתיר כדי וזה רחוק

 ואז לשם לנסוע רצון לו בא ע״כ מזה יודעת הנפש אעפי״כ
 איזה האדם כשרואה Q : יתפרסם שלא מאד ליזהר צריך

 דייקא בביתו לישב מזה למנוע להתעקש לו אין לפניו נסיעה
זה במקום שס להיות השמים חן מוכרת הוא לפעמים כי

דייהא



ונסיעות טלטול ■
 ואולי שם לתקן צריך דייקת שהוא חה שם שיתקן כדי דייקא

 וע״כ זה בשכיל ברזל של בשלשלאות לשם לירד מוכרח היה
 איש אפיי כי לשם נסיעה לו שנזדמן מה לפניו טובה הו,רא

 ע״י שם שהוא מקום בכל ג״כ מתקן מישראל לגמרי פשוט
 שיזהר ובלבד שהוא במקום שם שעושה שבקדושה דברים. איזה

• ח״ו•: העבירה מן שמור להיות עכ״פ

- וכף ה ועבודת יראה .
 דבר כל של בהשכל להסתכל תמיד צריך הישראלי. איש א)

 בכדי דבר בכל שיש והשכל החכמה אל עצמו ולקשר .
 אותו ע״י להשי״ת להתקרב דבר בכל שיש השכל לו שיאיר
 והחכמה השכל רק הוא דבר בכל שיש .החיות עיקר .כי הדבר

 להאדס ומאיר גדול אור הוא והשכל וכו'. תחי׳ החכמה כ״ש
 למקום לפעמים האדם כשבא ואפי׳ השמש כמו דרכיו בכל

 השכל על להסתכל כשזוכה אעפי״נ ח״ו וחושך אפל שהוא
 להשי״ת אותו ומקרב השכל לו מאיר אזי דבר בכל שיש והחיות

מה שזה  על שהסתכל ע״י בנסיונו לעמוד יוסף שזכה בחי'.
 ע״י כ״א הנ״ל השכל אור אל לזכות א״א Q :דבר בכל שיש השכל
 ובאמונה באמת שמיס מלכות עליו שיקבל דהיינו מלכות בחי'

 לו אין כאלו לגמרי חכמתו כל ויסלק דעתו ויצמצם שלימה
 חיצוניות והשכליות החכמות בכל וימאס‘ כלל עצמו שכל שוס

 והחכמה מהשכל וחיות אור לקבל רק וישיזוקק .ויכסוף ויצפה,
 החיות עיקר שהוא דקדושה העליון השכל בחי' שהוא אמתיית
 היצ״ט שבין המלחמה עיקר Q ; כנ״ל דבר בכל שיש. דקדושה
 למאוס האדס את מסית היצ״ט כי בזה רק הוא׳ והיצה״ר

 כסילות שהם התאוות ובכל חיצוניות ושכליות החכמות בכל
 דקדושה השכל אור אל רק עצמו ולקשר באמת• ורוח-שטות גמיר

ת מסית והיצה״ר  בתבונה כסיל יחפו! לא בבחי׳ להיפך האדם א
 והשכל שהואבחי'החכמה הבכורה את שביזה שזה.בחי׳'עשו.
היצה״ר על להתגבר להיצ״ט כח ליתן כ״א דקדושה.וצריך

וכשארז׳׳ל
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ע״י  זוכין וזה :יצה״ר על יצ״ט אדם ירגיז לעולם ונשארז״ל

 יחוד נעשה אזי כשזוכיזלנלהנ״ל n : בכח בתורה שעוסקין
 וזוכין התמה כאור הלבנה אור ונעשה העולמות בכל גדול
̂ז לחן ) ■ הבקשות וכל התפלות כל נתקבלין ועי׳  היצה״ר ה

 עבי^ בעל כי ח״ו ממש משוגע האדם את לעשות רוצה הוא
 בורות נכנס עבירהאא״כ עובר אדם אין כשארז״ל משוגע הוא

 ע״כ ת״ו משוגע פתאום ויעשנו להאדם- יבא איך אך שעות
 כאלו האדם את ומטעה במצוות• תחלה להתלבש היצה׳׳ר דרך

 יותר עוד ומסיתו חטעהו הוא ואת״כ מצוה לעשות מסיתו
 בתי׳השגעון כמו חמש וזה ח״ו בזדון גמורות לעבירות שבא עד
 וכו׳ טוב לרע שאומר עד דעתו ונטרף שנתבלבל המשוגע של
 שאפי׳ מה והדעת השכל ניצוצי חיזה בו יש עדיין אעפי״כ אך
 לעשות שאין ג״כ ויודע מבין הוא דעתו וחסרון שטות לפי

 צריכים זה שמחמת עד אותם עושה הוא ואעפי״כ כאלו דברים
 להכניע בכדי להכותם היינו המשוגעים לרפואת תחבולות שני

 יעשו עכ״פבשגיונותםולא להם נוחה יהיה שלא זדונם ישעת
 ושטות שגעין שהם ג״כ מבינים בעצמם שהם הדברים עכ״פ

 מהם בכדי,.לגרש ;וקמיעות שמות עליהם לשום צריכין וגס
 ארחות שמהפכין עד ח״ו דעתם ומטריף שמבלבל רעה הרות
 האדם רפואת .לענין כן וכמו וכוי■ טוב לרע ואומרים יישר

 היינו הנ״ל בתינות לשני ג״כ צריך הוא היצה״ר יזשגעוני
 שהוא מה עכ״פ׳ יעשה ■ שלא וזדונו רשעותו תחלה להכניע
 צריכין וגס ח״ו גמורה ועבירה רע שהוא ויודע מבין בעצמי

 במצוות עצמו שמתלבש שטית רוח רעיה הרות ממנו לגרש עוד
 בשלימות זוכין וכ״ז מסיתולעשותמצוהכנ״ל כאלו דעתו ומטעה

הנ״ל^ ־.תחבולות ■ מיני משני שכלולה התורה עסק ע״י יק
 תמימות ע״י הוא הנ״ל דקדושה השכל אל התקשרות עיקר )1

 הנ״ל השכל ■לאור יעקב:זכה; כי תם איש ויעקב בחי׳ שזה ת
 שהס עבודות מיני שני יש ה׳. בענין־עבודת ץ) : ^שלימות ז
 ותפלה ומצוות תורה של עבודה היינו וחיצוניות פנימיית ן;חי׳ ?
 ־הס הגוף צרכי ושאר ושתיה אכילה ועבודת פנימיית סס !ל
חיצונית ר



ה׳ ועבודת יראה
 למט ורק ונטהרה בקדושה לעשות צריכץ זה גסי כ' חיצוניות

 האד! של ושתיה אכילה היינו חיצוניות ועבודות ית׳ ־שמו
 מעבודו] יותר ומשובחת מאירה היא העליונה במדריגה העומד

) : התחתונה במדריגה העומד האדם של פנימיות  ע ח
 הגו לבטל זוכין עי״ז ביראה ותפלה תורה דיבורי שמדברין

 ויה' ואפס בטל הגוף שיהי׳ עד לגמרי ארציות מיני 'וכל
) • הדיבור עס לגמרי אחד באחדות נכלל  האד< חיות ט
 עום׳ כשאדס ■ ולכן רוח במכניס רוח שמוציא -הנשימה הוא

 דקדו! במלכות דבוק הוא שעי״ז ה׳ ועבודת ותפלה בתורה
 על וחופף מרחף אלקיס רוח ואזי השכינה בחי׳ שהוא

 חדש רוח פעס בכל שואב הוא אזי נשימות נושס וכשהוא
 שה׳ המלכות ממדת חייס. רוח רוה״ק בחי׳ שהוא דקדושה

 מתיס קרוייס בחייהס רשעיס ולכן ישראל נפשות ־שורש
 ושואבי היות להס יהי׳ מאין דקדושה מחבל שנפסקיס מחמת

 שהו • בו דבוקיס שהס דסט״א ממלכות שטות של רוח -רק
 נכנ אזי דקדושה במלכות שדבוק מי אבל וכסיל זקן מלך בחי׳

 המתיו תחיית ובחי׳ שלמשיח רוחו בחי׳ שהוא הקודש רוח בו .
 להיות צריך הישר בדרך לילך האדס כשרוצה תיכף 0

 צד נקראת הזאת והיראה עכ״פ העונש יראת היינו יראה
 ההתקרבו בתחלת רוב שעפ״י מה בא ומזה דיניס בחי׳ שהוא

 ח״ואךאת' ויסוריס דיניס האדס על מתעוררין ה׳ לעבודת
 אמוג שנקראת הרוממות יראת לבתי׳ היינו האמת אל •כשבא

 ורחמי חסדיס עליו ונמשכין נשרשס נמתקין הדיניס כל אז
) • גדולים א  אוו ומלמד לו אומר שבאדם ממעל אלוה החלק י
 דבריך לשמור אמרתי. ה׳ חנקי בבאי' ית׳ דבריו לקייס

( ב  ליז יוכל בקרבי חלל ולבי בבתי׳ לבב י בר שהוא מי י
 וע בלב עיקרהאלקות כי לו אומר שהלב מה ע״י עתידות

ס אומר שהלב מה ) ♦ ממש ה׳ דברי ה ג  למען יראה יש י
 מהש̂י יראה ג״כ לה יש בעצמה היראה מדת כי מיראה

 א״ו עד למעלה למעלה וכן ג׳כ^יראה לה יש היראה חאת
( ^ ה מלאיס הרשעיס י תז ובת מתקבציס החרטות ואלו ח
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ה׳ ועבודת יראה
 בעבודת ומתחיל להשי״ת התאוס לבו נבער ועי״ז אדס לאיזה

 שבוער הזמן נמשך כן לו הבאים החרטות מספר וכפי ה׳
 ה׳ בעבודת ומתחיל פתאום לנו שנבער יש כי להשי״ת לבו

 נמשך ולפעמים לקדמותו וחוזר נתבטל שעה לאחר ותיכף
 ;וכ״ז מרובה לזמן ולא לנצח לא אך שבועות או ימים איזה

 ;יש אך הנ״ל החרטות מבתי׳ רק לו בא שההתעוררות מחמת
 ̂ •ממקום רק החרטות מאלו לו בא ההתלהבות שאין אדם בני

 ̂ ונוקש דופק הדפק טס : בזה שוה אדם כל לאו כי אחר
 ̂ קול בנחי׳ השי״ת לעבודת אותו מזכיר הוא ולפעמים באדם

 ״ כל טז) : ח״ו להיפך אותו מזכיר הוא ולפעמים דופק דודי
 ׳ הכל בריאות או פרנסה או בניס הן להאדם שיש החסרונות

 אך תמיד עליו שופע השי״ת אור כי עצמו האדם מצד הוא
 שאין לעצמו צל עושה הרעים מעשיו וע״י גשמיותו ע״י האדם
 וע"כ החסרונות כל לו באים ומזה השי״ת אור עליו מגיע

 שזוכה עד גשמיותו. וכל ומדותיו מעשיו לתקן זוכה האדם אס
 העולם מזה כלל שאינו אין בבחי׳ שהוא עד לגמרי עצמו לבטל

 ונשלמין בשלימות השי״ת אור לקבל וזוכה צל עושה אינו אזי
 בענין נהיינו בעולם דברים כמה יש 0י :החסרונות כל אצלו

 כי ההתחלה מהיכן יודעין ואין זב״ז תלויין שהם 0ה עבודת
 השגת עיקר יח) : בזה תלוי זה כי מתבירו מתחיל כ״א

 מעשיות ומצוות ה׳ ויראת אמונה ע״י רק הוא התכלית
 בלי גמור ובפשיטות בתמימות התוה״ק פי על ה' את לעבוד

 התכלית עי״ז ולהשיג לקיים אדם כל יכול וזה כלל חכמות שוס
ה לא אס יט) : וכס ראתה לא עין בחי׳ שהוא האמת  הי
 צריכין כי כלל שלימות לעבודתו היה לא אז להאדם יצה״ך
 . בכל ולעבדו בבחי׳ דווקא ג״כ היצה״ר עם השי״ת את לעבוד
 _ למי אפי׳ לו מזדמן ולפעמים כשארז״ל יצריכס בשני לבבכם
 היצה״ר מחמימות בא וזה בהתלהבות שמתפלל כשר איש שאינו

 ; השלימות ועיקר שכר זה על מקבל אינו שהוא רק לו שיש
 ; החמימות כל וליקח התאוות בעת החמימות ולעכב לעצור

ת ולעבוד להתפלל ה׳ עבודת בתוך ולהכניסו וההתלהבות  • א
ה׳ 3 ג



ה׳ ועבודת יראה
 מתאוות מופרש להיות דהיינו 3עוה״3 להיות א״ע להרגיל

 תאוה שוס ולא שתיה ולא אכילה לא ו3 שאין 3עוה״3 כמו
 אס וודאי3ו עוה״ז של והנפסדות הכלות החיות3ה מתאוות

 יכול היה לא אזי 3העוה" מתענוגי 3טו3 נזכר האדס היה
 היראות כל )3ל : וכו' עוה״ז ותענוגי חיות כלל לסכול

 ימי ומכלים מקצריס הס להאדס שיש והיסוריס והדאגות
 יראת מחמת לאדס שיש והיראות היסוריס כל ל3א ח״ו חייו

 או פגס איזה שפגס מחמת לאדס שיש היסוריס ואפי׳ ה'
 אלו מזה גדול צער לו ויש זה על ומתחרט ח״ו עכירה

 מחמת או ית׳ מיראתו הכל כי ה׳ יראת חי׳33 ג״כ הס היסוריס
ס וע״כ ר״ל העונש יראת מחמת או הרוממות יראת  ה

 : ימיס תוסיף ה' יראת בחי׳3 להאדס וחייס ימיס מוסיפיס
 דרך מצד גס שהם החצות אלו אפי' קדוש עס ישראל לג)

 המלך מגזירת רק אותס עושין אין אעפ״כ והשכל והיושר ארץ
 קרויים הם וע״כ כך לעשות כתורתו עלינו שציוה ית' הנורא

 לענוד זוכה אינו שהוא שאע״פ חרוצה כשהאדם לד) : אדס
 ר3זהוד השי״ת את חנירו השני ישראל יענוד עכ"פ ה' את

 וכמה כמה יש כי נזה כשאוחזין מאד גדולה ומעלה גדול
 כשנכשליס מכש״כ ה׳ ודת3חע ח״ו נופלים שכשהם אדם .נכי

ענודת לעסוק שמתחיל נמי ומתגרים שונאים אזי ח״ו לגמרי  נ
 מחמת זה וכל ח״ו מענודתו ולהפילו דעתו להחליש ורוצים ה׳

 לכל ראוי לה) : מאד חזה ולהשמר ליזהר צריכין ע״כ קנאה
 ה3הר ידקדק החצוה שנאותה אחת חצוה לעצמו שינחר אדם

 וכעין והדקדוקים החומרות כל עם החצוה אותה ויקיים
 נאותה גס ואעפי״כ וכו׳ טפי זהיר מאי3 אניך שארז״ל
 ידקדק רק שחורה ומרה שגעון של נחומרות יכנום אל המצוה

 אין המצוות כל נשאר אנל החומרות נכל שיגעון נלי נה
 התורה מצוות כל לקיים שנזכה ולואי כלל להחמיר צריכין

ח ואפי׳ חומרות שוס גלי חמש כפשוטן פס  לחפש צריכין אין נ
 והכלל יתירים ודקדוקים שחורות וחרות יתירות חומרות אחר

להרנות ופשיטות תמימות הוא נאמת הענודה עיקר כי
נתורה
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ה׳ ועבודת יראת
 יתירות חומרות דייקא לחדש לחפש בלי ומעש״ט ותפלה בתורה

 בטרוניא נא הקב״ה אין כי הקודמים אבותינו בדרך לילך רק
 : וכו׳ השרת למלאכי התורה ניתנה ולא בריותיו עם
 קשה כי בפרט מלמד להיות שלא ית' הבורא לעבודת טוב לו)

 בפרט בשלימות התלמידים עם הלימוד חובת ידי לצאת .ייאד
 זה דבר לביתם חוץ אחרת בעיר שלומדים המלמדים אלו

 בעבודת גדולים בלבולים לאדם יש לפעמים לז) : ביותר מגונה
 ולהתנהג לעשות צריך הוא שכך לו נדמה לפעמים כי ה'

 אין ובאמת אחר בדרך להתנהג צריך שהיה לו נדמה זאת״כ
 שלא בלבד עושין שעושין איך כי עי״ז כלל להתבלבל צריכין
 להוציא הוא ישראל עבודת שכל ידוע לח) ; ח״ו רע לעשות

 נתעורר ולפעמים והסט״א הקליפות מבין מגלותה הקדושה
 שבקדושה ודבר עבודה לאיזה גדול, בהתעוררות מאד האדם

 ואין לשגעון באמת שנראה ומה מבוהל דבר לעשות יכול יאז
 אך זה דבר להשיג שיוכל איך לזה שיסכים אדם שכל שוס

 וזוכה בידו מצליח ‘ה שלו אמתי ההתעוררות מחמת אעפי׳כ
 שזוכה עד כולם את ולשבר והמניעות הגדריס כל על לעבור
 הוא ובאמת בשלימות מביניהם הקדושה ולהוציא הדבר ,לגמור

 בחי' הוא זה כל אך לגמרי אנושי ושכל הטבע מדרך !למעלה
 ושוב נבחי' כשהוא אח״כ הוא הנסיון ועיקר עייל בחי׳ ילוא

 אתריו ורודפת הסט״א חוזרת ואז ולישותו לדעתו ושב כשחוזר
 תחבולות מיני וכתה בכמה מלפניה להתחבא מוכרת הוא
 וכתה וכמה עליו ועוברין חולפין מימות מיני וכמה 'כמה

 הכל על ולעבור אז גם להתחזק שזוכה ומי וכו' וכו' גסיונות
ת ישראל לט)שורשקדושת בהספמ״ע: לו(מובןשם אשרי ^שלוס תנ  נו

 בה ולהתקשר להתדבק הבא מישראל לכ״א סימנים ףיסרת
 ביניהם והיתוד ההתקשרות יהי' הללו הסימנים שע״י |כדי

 בזה מאד מתגרה שהבע״ד רק ביניהם יתערב אל וזר שלימות
 •מדבר למקום .מקדושתו האדם ונתגרש שנתרחק שגורם <י

 ומבלבל סערה רוח שבא עד יותר עוד מתגרה ואת״כ ממה
מה האדם על עובר זה ובתוך הסימנים גס שאובד עד יל

שעובר



ה׳ ועבודת יראה ___
 עובר לכ״א השייך הקדושה חלקי ניצוצי על ג״כ וכן שעובר
 במצודתם לתופסם עליהם אורבים הרבה כי הרגה ג״כ עליהם
 שלוחים כמו הם אלו וכל לזה גודם עצמו האדם רוב ועפ״י
 חלק על גם יותר עוד הבע״ד מתגבר ואח״כ ח״ו ממנו

 ורוצה לגמרי במצודתו ותופסה רוצח בחי׳ שבא עד הקדושה
ם הוא ה׳ עצת אעפי״כ אך ח״ו לגמרי אותה להטביע  תקו

 מייאש ואינו בדעתו חזק וכשהאדם ה׳ לעולם מרום ואתה
 אחר ולחתור לחפש יום בכל עתים לו וקובע עכ״פ עצמו

 עכ״פ למוצאם זוכה שאינו ואם ממנו שנאבדו הקדושה סימני
 לפניו ומתחנן ובוכה השי״ת לפני זה על שיחתו מפרש הוא
 הכל יתהפך סוף כל סוף אזי אביו לפני המתחטא כבן ית׳

 לגמרי במצודתו החדושה שתפס הזה רוצח ע״י ודייקא לטובה
 לו בסמוך האדם אל הקדושה שנתקרב השי״ת מסבב עי״ז
 מסבג אח״כ זא״ז ומכירים יודעים אינם שעדיק רק ממש

 מקדושתו ולגרשו האדם לרחר. שגרם הראשון שהמרחיק השי״ת
 ולבק: לחפש להאדם לו עוזרים וכולם לשם נזדמן הוא גס

 בעצמנ ■;, שהקדושה בעזרתם והשי״ת הקדושה סימני אחר
ת מוצאת  להאד( היינו לבעליה אותם ומחזרת הסימנים א

 הקדושו עדיין אעפי״כ אך גדולה שמחה געשה בוודאי ואז
 יהיו שלא בכדי זאת היא שהיא להאדס א*ע מגלת אינה

 ושלו וכו? יהרסו פן בחי׳ הריסה נבחי׳ והיחוד ההתקרבות
 ל כשמחזרת אפי׳ זה ומחמת וכו׳ מדבר ובמקום ח״ו כדת

 צ האדם על והיאוש ההעלמה ומתגבר חחר אח״כ הסימנים
 כביכו עליה שגס שיודע מאחר הקדושה אחרי יחפש היכן
 הקדוש ואז עכשיו היא היכן יודע ומי־ שעבר מה עבר

 פ עמה שילך ממנו ומבקשת האדם את מפייסת בעצמה
 קדושת שורש למקור הראשון למקומם שניהם ותוזריס שנאים

ד’ונעשה זל״ז גתות־עיס ואז תו  וה״הי בשדמות והשמתה הי
רן כל על למלך א  כפיהמרוי ביותר ותבין עוד עי״פ וכד ה

 ז סיפור בכל שיש נוראות מהסודות לגד דברים־ של בפשוטן
) ♦ בפנים כמובן ל י ׳•י יי' להיייח מיכיתים הי



ועצודתה׳ יראה
 w'?is ראוי, הוא , התכלית י אל ^יותר וסמוך ביותר משתדל

 אך ה^״התכלית שהעיקר מודים הכל כי הכל ־על ומלך ראש
 לגמרי העולם את והפך בלבל הגדולה סערה שהרוח מעת
. לישוב וממדבר ליס ומיבשה ליבשה מיס  והמלכה והמלך ולו̂׳
 נתבלבלו 6"העול אנשי וכל נתפרדו'ונתפזרו אנשיו וכל וכו׳

 התכלית ^זה,הוא החקירה לענין כתות לכתות ונחלקו ונתפרדו
 רודף להיות ,־ כבוד הוא התכלית שעיקר אמרו מהס קצת

 וראיות הוכחות להם והיה ולהשיגו הכבוד אחר ח״ו ביותר
 וכעס רציחה הוא התכלית אמרו"שעיקר וקצת זה צנל וסברות י

א התכלית שעיקר. אמרו וקצת הלב ואבירות ואכזריות  הו
 התכלית בענין ונשתבשו מאד נבוכו אשר הכתות כל וכן משגל

 שבחרו תאוה או מדה בכל חהס כת וכל בפנים כ״ז כמבואר
 שטבע מלבד כי מאד בה משוקעיס היו בוודאי לתכלית להם

 היה זה מלבן רעות ומדות תאוות אחר נמשך בעצמו האדם
 כל שבחרו .מה צפי התכלית שזה אמונה כמו אצלם הדבר

 נשתבשו מכולם וביותר הנבוכה דעתס לפי לעצמם מהם כת
 התכלית.,עד הוא שהממון להם ־שבחרו הכת זיאד ׳ונבוכו
 מםJ5ע. מקריבין והיו א״ו גמור ויאלקות לע״ז להממון שעשו

 תSתרפ'iהתאו שמכל אעפ״י ובאמת ממון של להע״ז לקרבצות •
ת להוציא מאד קשה  כשמושרש בפרא. 'בהם. המשוקע האדים א
 צןשה ״יותר אך ותכלית, אמוצה ■ אצלו'כמו נפשו6 יעד כ״כ :בהם

 ביותר ומשוקעים הנופלים אלו את ולתקן להוציא הוא מכולם
ה אשם כי ממון .בתאוות  י?<ת3ו וכמב״פ. להוציאם. מאד מ
̂  מהר^\ כלול מהס אחד יכל אדם בצי רוב שכמעט ־אעפ׳י'

 ,ה.נ!ל שיבושןס, מיני מכל ומבולבלת משובשת -תיעאו הכתות כל
ס ופעם ביותר זו ותאיוה זו מידה בו מתגרה ופעסי כ ^זג ר ח  א

ם ו5 ס אעפי״כ אחרת ומדה תאו  "כ1׳*ש־ אדם בני בכלל ג
 ת5:7ר אחר.; ,^הוט וזה לחבירו אדס בין׳ גדולים לחילוקים

ה ביותר־ הכבוד  ב:ואר והרציחה ׳ הכאם בטבעו בו מתצבר א
 ג£הסכימה היןדושה ־ להכת ואשרי המדות'הנ״ל ל5ב וכייוצה
ם א א התכלית כעיקר יהמרי באמת האמת ל*־*ל'ר. ל- ד כ! ר



כבוד
 לסס ונהרו ונו' ברד ושפל עניו ולהיות וכו' בתפלה לעסוק
 וע״י מאד וקדוש גדול צדיק היה שהוא למלך תפלה הבעל

 הקדושות תפלותיהם ,ריבוי ובזכות הנ״ל שלו והכת הבע״ת
 ועעות מהשטות יצאו הנ״ל הכתות וכל ואנשיו המלך נתקבצו

 תיקונו לתכלית כולו העולם כל וחזר בתשובה וחזרו שלהם
 השעה את דוחק להיות אסור ה' בעבודת גס מא) : כשלימות

 לקדש מאד גדול זריז להיות צריכין שבאמת אעפ״י כי היינו
 ואסור גדול במהירות בשלימות ה׳ לעבודת ולזכות כראוי עצמו

 משעה ואפי' לחבירו מיום ה׳ בעבודת א״ע ולדחות להניח
 צריכין ה' בעבודת לעשות שיכולין מה וכל לחברתה ורגע

 אחת רגע אפי׳ כלל ועיכוב איחור בלי דייקא מיד לעשותו
 לאיזה עצמן ומכריחין שמתגברין כשרואין לפעמים אעפי״כ

 צריכין אז תיכף לעשותו בידו עולה ואינו שבקדושה דבר
 עצמו לבלבל ולבלי מזה בדעתו ליפול ולבלי להמתין לפעמים

 לבלי והעיקר עתו שיבא עד קצת ימתין רק ביותר עי״ז
 ולהשתוקק ולכסוף להתגעגע שצריכין רק ח״ו לגמרי עצמו לייאש

 עולה שאין בעת גם תמיד שבקדושה הדברים ולכל להשי״ת
 איזה לחטוף יכול והוא עוזר כשהשי״ת ותיכף כראוי בידו
 שהזריזות נמצא גדול בזריזות מיד אותו יעשה שבקדושה דבר

ס שניהם והמתינות  ־ : ה׳ בעבודת מאד גדול עיקר ה
ס ע כ  שישמור אלא אינו הנפש שמירת השם שמירת עיקר א) .

 בכעס הוא עי״ז ח״ו בברית פוגם שהוא מי )3 מכעס: א״ע ^
 על ממונה שהוא מלאך יש ג) :שקורין(בייס רע איש והוא תמיד

 מלאךהנ״ל נאותו המשתית מלאך בוראים כעם ע״י כי והכעס
 הדרך שואלין היילאך ומזה הג״ל המשחיתים כל על מתונה הוא
 ;(סיפמ״ע מפחד ניצולין לשם שכשבאין ברזל השבט אל לבא איך

ו־ ר  האירה והארץ בחי׳ כבוד הוא השי״ת אור עיקר א) דד
רק תמיד ■שופע השי״ת אור והנה מכבודו :

ם אי  שמונע צל עושה גשמיותו וכל ומעשיו מדותיו מחמת ה
 שהאדם מה וכל י״ת כבודו אור שהוא השי״ת אור ממנו
לבטל זוכה שכשאדם עד הצל נתמעט עי״ז מדותיו׳ לתקן זוכה

עצמו



ר : ־ ו כ כ

 אינו אזי ממש אין נחי׳ שהוא עד לגמרי גשמיותו וכל 'ייי
 כשלימות ית׳ כנודו אור עליו ומתגלה ומאיר צל שוס ,שה
ת כל לו נשלמין י'ז  החכמים וע״כ עוג לכל וזוכה החסרונו

 וכין ז עי״ז תמצא מאין והחכמה בחי׳ אין בבחי׳ שהס ^יתייס
 בהדינור הוא הכבוד עיקר ב) ינחלו: חכמיס בחי'כבוד :כוד

 בהיכל כבוד לקבל רוצה א״כ כביכול המלך היכל הוא ייינוד
 העבד יתבייש שבוודאי בחוש כידוע מזה גדול בזיון ואין לד”

 דברים כמה יש ג) : המלך לפני גדול כבוד לו כשיחלקו ]י
 דהיינו מושל או עשיר או גבור או חכס והס בעולס ןריס

 לפעול יכולין מהס כ״א שאצל ידע התנשאות איזה לו שיש
 ויספר מהס אחד אצל ילך שאס לפעמים מצערו היושע

 להוושע יוכל מזה עליו רחמים'אצלו שיעורר עד צערו -ניי
 היינו הכבוד התגלות וע״י כבוד בחי׳ הוא הנפשות שורש

 הנבואה התפשטות בא עי״ז י״ת כבודו ונתגדל שנתרבה ,,
 כל כי ועשיר גיבור חכס על אלא שורה הנבואה אין

ס -י  הדברים מכל ה) : הנביאה נמשך שמשם כבוד בבחי׳ ה
 הגויים מסיפורי ואפי׳ כה״כ מלא ־כי השי״ת כבוד

'̂p וקורא •י תמיד צועק ית׳ כבודו כי כבוד־השי״ת ג״כ 
 ברחמים אותו יקרב׳ ית׳ והוא ית׳ אליו שיתקרב להאדם יימז

 ראיה אין וגדולה התנשאות מן 0 : גדולה ובחיבה 'הבה
 והתנשאות לגדולה זוכין שעי״ז אחד דבר עושים לפעמים כי -ל

 טובים דברים ׳ עושה אחד ולפעמים דורות ■כמה עד
 הגזירה י עפ״י שמוכרח מחמת גדולה לו אין ואעפ״כ יבה

: הגדולה אצלו שיופסין ׳ ׳ י ,
(קאטאוויס) שקורץ ׳ ושחוק ליצנות ממיני א)־ י

ת מהות להבין יכולין שבמדינה ־• ־ הג :המדינה' הנ
 הקליפות שהם החיצונים מקום כי מליצנות א״ע אדם ישמור

: תמיד ליצנות עושים כי לצים מושב נקרא ר״ל ־ ׳ .
ה ס נ ר ס א) פ ה א  שלום לבתי׳ בשלימות זוכה האדם הי

גופו בין אמתי שלום שיהי' היינו נעצמיו ־ ־־״׳״ ,
 מעסקי עסק בשום לעסוק רוצה היה לא בוודאי אזי -כשי

עוה׳׳ז •
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 היה לא תפלותיו כל3 וגס נשחתו בשביל רק עוה״ז
 שהם התפלות אפי׳ נשמתו תיקון שלימות בשביל רק

 חכוו היה לא וכיוצא עלינו וברך רפאנו כגון הגוף
 י< ברוחניות כשנתתקן באחת כי ורפואתה נשחתו לפרנסת

 צרכיו כל השי׳״ת לו ומשפיע בגשמיות גס נתתקן
 שב' צדיקים שיש לפעמים רואים שאנו ומה גדול ובשפע

 גש שפע להם אין ואעפי״כ ברוחניות בשליחות הכל תקנו
 ב) :בזוה״ק כמובן דנשמתין גילגולין מצד רק נמשך זה

 רגלי על שמעמידו אדם של ממונו היינו פרנסה המעמד
 שהוא הפנים אור בחי' אמת ע״י רק הוא ההשפעות

 תאוות של הע״ז שהוא השקר אבל ממון תאוות שבירת
 לה שנדמה והרווח הממון כי ומעמד קיום שום לו אין

 מזי הנאה שוס לו אין כי כלל ממון אינו עי״ז שחרויח
 כל באמת וע״כ פירין עביד ולח אסתרס אחר אל ע״ז

 של השקר בעצמו וזה ביותר לו חסר ביותר שחרויח
 שמרויחים להם שנדמה ממון תאוות של הזאת הע״ז

 ב' פעם בכל להם חסר כי כלל מרויחים אינם ובאחת
 ש< עד לתאוותם גדולים חובות בעלי ימיהם כל והס
 < מתים הם ממון תאוות אחר ביותר הרודפים אלו רוב

 והעשי הממון עיקר כי בידם אין ומאומה ממש חובות
 י בחי׳ שזה ממון תאוות משבירת רק נמשך דקדושה

 נתבטלי עי׳׳ז בממונו ותרן שהאדם ע״י ג) ו כנ״ל
 וצת זך למוח וזוכה מחשבתו המבלבלין זרות המחשבות

 ג שזה לו השייך הגנוז הטוב אל יום בכל לבא יכול
 5מ מקיים באמונס חו״מ שעושה ע׳׳י ס : ימים אריכת
 5ל בא הוא עי״ז וגס המצוות כל שורש שהוא ואהבת
 ג .להתפלל ויכול דגדלות מוחין ולבתי׳ מהזמן למעלה

 מחי יותר ממון מתאוות שיצא מה כפי כ״א ה) י : צח
ם הגוף צרכי 0 ; צדיק כנגדו נקרא ס ה  זא מאד : רני

ס ההכרחיות ומליצי׳' ובתיה אכילה מאד וגדולים רביס ה

. ה



פרנסה ממון
מענודתהשי״ת מאד האדם את מונעין והס לבד ההכרחיות

ס בעצמם הס שגס ואעפ״י כיע״י ית' הבורא עבודת ג״כ ה
כראוי אותס כשעושה האדס שעושה והעסקים המלאכות נל

נותן ועי״ז משכן ,בחי׳ עי״ז נעשה אזי לעשות שצריך כייי
נעיפ״ס העולס קיוס והוא בראשית למעשה והארה חיות

הכלי ע״י החסד השפעת בשלימות לקבל כשזוכין אעפי״כ
ומלאכה עסק שום לעשות איןצריכין אזי יראה ע״י הנעשה

מתקיים העולם ואזי אחרים ע״י נעשין ההכרחיות יאפי׳
רוחניות המשכת ע״י ז) : צדקה ע״י זוכין וזה לבד ית׳ נחסדו
מה ח) : פרנסתו ונתרבה נכפל עי׳׳ז צמצומים לתוך אלקות

כ״א השמים מן תיכף לו נותנין אין פרנסה מבקש שכשאדם
ישראל של הפרנסה כל כי ה1 סיבתו לפי לכ״א סיבות מ״י

נעשה המלך ע״י המזון וכשנמשך המלך ע״י אותה מקנלין
ישראל ופרנסת לאכילת ממנה שמתברר עד וכו׳ בירורים ממנו

אמרי מהם ונעשה שמתברר עד בירורים יש בהאכילה וגס
מהם ונעשה המלך עם מתחברין שפר האמרי ואלו שפר

ע״י הוא המלכות וגדולת כבוד שעיקר ומחמת להמלך עטרה
ע׳יי רק תיכף הפרנסה נותנין אין זה בשביל וקטנות ענוה

לראות יבא שלא בשביל זה וכל מיוחדים ובעתיס סיבובים
מלך בבחי׳ וגדולתו ביפיו כשהוא רק בקטנותו המלך את

בעטרה המלך רואין הפרנסה ע״י כי עיניך תחזינה ניפיו
כמה בו ויש מאד גבוה הוא דקדושה ממון ט) :עי״פנ כלל
ס דקדושה הבניס וכן מאד ועליונות וקדושות גבוהות כחי׳ ה

מותרות הוא עוה״ז תאוות של הממון אבל מאד גבוהים
והמותרות בעוה״ז תאוותיו כל שמילא אחר האדם מן שנשאר

לבניו ירושה . אחריו שנשאר הממון הוא תאוותיו כל אחד
ג״כרק ובאו כראוי,ונמשכו בקדושה אותם להוליד זכה שלא

תאוותיו ברוב לחוץ שיצא המוח ועכירת והסרחון ממיתרית
ה*א להס שמניה .ירושה המיד״ וזה ממש סרוחה טפה בבחי׳

חין האדם י) : מותרות על ומכסה מותרות שלוקח כמו
1.
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פרנסה ממק
 כפולי!דס שפע בחי׳ יש אבל בידו תאוותו וחצי מת אדם אין

 >זכוו עפ יא) :, כפולה שהיא מאחר רצונו נתמלא השפע שבזה
ס הגדולים העשירים רוב  מהגיאד לכ״א ויש ממש משונעיס ה

 גמוחוק לשגעון אותם מביא והעשירות הממון כי גדול שיגעון
 ירה מקול בריחוק מבוקשו לבקש צריך יותר שגדול מי כל יג)

 מצזלא יד) : זווגיס,וכיוצא לעניו והן פרנסה לענין הן וזה יותר
 הוא:ק; אזי בדחקות למטה הוא שכשהאדם לפעמים רואים שאנו
/ ־עובד  ונתעשר'תו למעלה נתעלה וכשהוא ית׳ אותו ומכיר ה

 מ ביותר נתעלה שהאדם מה כל ובאמת בהשי״ת שוכח הוא אזי
 אלקוחג״ח הוא הטוב כל כי לאלקות קרוב יותר הוא בוודאי

 באנצמ שכשאדם בהיפוך רואים שאנו ומה לכל ה׳ טוב 'כ״ש
 ף מחמת זה בהשי״ת ח״ו שוכח הוא אזי ובטוב בעשירות
 עיניו מכהה האור ואזי אלקות אור אל ביותר שנתקרב

^ לו ומזיק  צריכין ע״כ השמש אור בעצם שמסתכל מי כ
 ijirj ממעלה אותו ויעלה גדול בהתקרבות שיקרביהו מהשי״ת לבקש

 ח״ו לו יזיק שלא ובאופן בגשמיות הן ברוחניות הן למעלה
 מעות שיהיה מאד קשה הללו בעתים עכשיו טו) : כנ״ל
 כשרים ואנשים צדיקים גס שנמצאים ואעפ״י באמת כשר לאיש

 וגס מאד מאד וקשה כבד הוא אבל ועשירות מעות להם שיש
 שיש אעפ״י וגס , לעבודתם להם מזיק העשירות רוב 'עפ״י
 גדול עשירות להם אין אעפ״כ אבל עשירות מעט איזה להם

 מזומנים אלפים,ורבבות להם שיש עולם להקלי שיש כמו מזומן
 עשירות באמת להכשרים שיהיה מאד וכבד קשה עכשיו' כי

 להם ויש פרנסה להם שאין כשרים אנשים יש טז) :כנ״ל
 העניים יז) 5 להעולס טובה והוא מזה גדולים ובלבולים דוחק

 אכזריים הס רוב עפ״י הפתחים על מאד,המחזירים הגדולים
 'תוקפא .בחי' שהם מחמת הרחמנות מדת להם ואין מאד

 וזכות כח להם אין זה ומחמת בדין מרחמים ואין דדינא
 רחמים של .מדות עשרה, השלשה על״עצמס ולהמשיך לעורר

 ראשון ראשון ומעביר ־ עמו עוונות מוחל השי*ת ־ידס' שעל
ס צריכין ע״כ לפניו ולהתחנן ה' אל כפיהם לפרוש ביותר ה

הרבה
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 אל בתי׳ וזה. רחמים של מלות הי״ג בעצמו שיעורר נה
 . כי,.דלונו רחמיך יקדמונו ;מהר. ראשונים עוונות לנו יד

: י, ערכו.; לכ״א הרבה אדם לכל יזסר רוב עפ״י יח) י  כפי
 או חשובים מלבושים לו חסר ולזה פשוט מלכוש ̂לו חסר

 השעה את לדחוק לבלי מאד ליזהר וצריכין וכיוצא ׳
 ולהלוואות לחובות נאים עי״ז כי ומיד תיכף החסרון אות

ת במדת ליזהר צריכין רק ות91  את ולהנהיג י ההסתפקו
 מוכרח שהוא לו שנדמה מה ואפי׳ והזמן השעה כפי יי

 ולהיות ולהקיף ללוות השעה את ידחוק אל אעפי״כ ̂ייאד
.בע״ת להיות ומוטב עתו שיבא עד ימתין אך לאחרים 'יז . 
 ודירות במלבושים וכש״כ במזונות אפי׳ דוחק ולסבול ייו

 פרנסה עניני בכל כי והכלל לאחרים .בע״ח להיות .ולא
 עיני עתו,.כ״ש. שיבא עד ה׳ לישועת בבטחון להמתין יין

 מאד.בשמירת, ליזהר האדם צריך יטס : וכו׳ ישברו אליך
 ונבהל להוט שאינו מי כ) : עי״פ ואבידה-ח״ו מהיזק ׳ני

 מאחרים לוה ואינו לבד בממונו ורק באמונה מו״מ ועושה 1'
 כשנותנין וכן מאדך ובכל מקיים הוא זה גדול מו״מ וות
ס לצדקה מממונו: ש מקיי  צריכין כא) :מאדך ובכל ג״כ הוא
 יש כי ממון תאוות אחר להוט להיות שלא ביותר !ר

 שכל עד ביותר. בזה ומשוקעים י הממון אקר כ״כ ׳וטיס
 רק לו שאין ומי הממון כפי רק אצלם והחשיבות נלה

 . האדם בגדר כלל אינו לגמרי .עני שהוא ,מי ובפרט מעט 1
 מי וכן ועוף חיה כמו רק בעיניהם ונחשב דעתס שטות

 מגדר למעלה כמו ־ בעיניהם הוא ביותר הרבה' ממון לו
 להם שיש שיש . עד , מלאך או מזל או ככב בבחי׳ רק .

כמעטכמו,;■ אצלם■ שנחשבים עד מאד ביותר הרבה ממון
' בשטות העולם מבני הרבה נכנסו וכ״כ ח״ו וע״ז גמור 'ת
 ... הממון וחסרי שהעניים עד הממון תאוות של הזה ת

 הממון.:׳ ובעלי העשירים נגד כ״כ ובדעתם עצמן בעיני
 :ההתבטלות מחמת אליהם לקרבן עצמן שמקריבין !כמעט

 וכמו הוא כן לא ובאמת שלהם הממון ריבוי בפני להס
שאמר ' ■
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פרנסח ממון
 העני גס כי החיים נגד להלוך יודע לעני ומה הכתוב שאמי

ס העשירים וגס העשיר כמו יחשבו אדס בני בכלל J ה /rn 
 ולי, כסף לא לאדס לו מלוין ואין ימלו חציר וכמו אדם בני
 *יכ הממו בתאוות כ״כ שמשוקעיס אדס בני יש ובאמת וכו׳ זהב
 והממונה שטות הוא ממון שתאוות להם להוכיח שבא שמי עד

 כללאןז^יי אצלו נשמעין דבריו שאין די M אז כלל תכלית אינו
 הוי הממון כי האמונה נגד שמדבר מי כמו אצלם שהוא גס

 ש הנופליה אלו ובאמת ח״ו והאמונה התכלית עיקר אצלם
 הנופלינ]^ מכל יותר מזה להוציאם מאד קשה ממון לתאוות

 י:-שי כב) ; המב״פ הדרך ע״י לא אס ר״ל התאוות לשאר
ס נמסתמא כאלו מאכלים  [י לטעוג שכשזוכין כמובן) רוחניים ה
 י [ ומרגיש' ממון תאוות תיכף משליכץ המאכלים מאלו ולאכול

 זיג שמתבייש' עד ממש כצואה מסריח שהוא ממון של הסרחון גודל
 הבושוי מכל הגדולה הבושה הוא והממון הממון עם מאד
 ׳ ̂ הקטנמ וגם 'ביותר מתבייש הוא ממון יותר לו שיש מי וכל

 קטנמייל שהיו על ג״כ בעצמן מתביישין הממון וחסרי במעלה
̂י נתגלה עתה כי הממון חסרון מחמת עצמן בעיני כ״כ  לה(_

 מתביישמ[_ העשירים וע"כ הבושה עיקר הוא הממון שאדרבא
 הבושי^ מגודל עפר במחילות עצמן וטומנים ביותר עוד

 ז פניה! להרים יכולים שאינם עד מחבירו אחד שמתביישין
 ז_ג סגולה להם יש הנ״ל אלו מאכלים כי הבושה מפני כלל
̂^ ומשליכין המיאוס בתכלית בממון ממאסין ידם שעל  אליל

 לפעמיסי׳ כג) : ב״ב לעתיד שיהיה כמו זהבם ואלילי כספם
 שנדמה דברים שאר אחר או פרנסתו אחר רודף האדם
 רי אחריהם רודף והוא אחריהם לרדוף מאד מוכרת שהוא

 כען® מלא הוא זה ומחמת אותם להשיג יכול ואינו ימיו
 ל’רואן היה לבו אל משים היה אס ובאמת תמיד ומכאובות

̂ל העוונות כי שלו העוונות אחרי רק רודף שהוא בעצמו  ש!
ס  לי לסיב! ומסיבה מענקלענין אותו ומוליכים אותו מתעים ה
 הש יתנהו ולא ימיו כל ממש ההבל אחרי רודף שהוא, עד

שלו העוונות על עונשו קבל כבר אולי ובאמת, רוחו
והותר



פרנסה ממון
ומנוחתו•. תיקונו זמן כבר והגיע והותר
 כפי הוא שנמות המחשבה א) והרהורים עמת

המדה וכפי שבאדם המדות ״
 שבמוח: המחשבות עליו ועוברין חולפין כן בה אוחז רס

 כי במחשבה הן במעשה הן תעשה ואל שב להיות השצריכין
 התחזקות ע׳ וכו' עשיה בח̂י הוא כאלו אנשים של 'ייתשבה

: אות יטות  המדמה כח ע״י באים ההרהורים כל a ב
 מלתא מדמין בחי> שזה בתורה דבר אחה שלזחדשין

 : המדמה ע״י שבאים ההרהורים פגם מתקנין עי״ז יז
 שיהי׳ אחד בדבר ודבוקה אחוזה כולה הוא שהמחשב׳

 וחיצוניות פנימיות דהיינו במחשב׳ שיש הבחינות בכל היינו
 אחוזים כאחד וכשכולם הנקוד׳ עד כולם הבחינות _

 אחרת למחשב׳ ונטיה בילבול בלי כן שיהי׳ וחושבים |יס
 שהמחשב׳ רק שחושבין כמו כן יהי׳ שבהכרח עי״ז לפעול
 וגסלענין עיפ״נ כלל בדרך ולא פרטיות בפרטי שתהי׳

 מאד ואחוזה תקיפה מחשבתו תהיה אם זה מועיל יד
 שיזכה במחשבתו שיחשוב למשל דהיינו כן יהי׳ לוודאי

 ובפרטיות הפירושים כל עם פוסקים הארבע כל ולגמור ^
 לימודים בשאר וכיוצא זמן ובכמה אותם ילמוד אופן י
C כנ״לאזי מאד גדול בתוקף היטב היטב בזה מחשבתו 

 מאד מתגבר כשהבע״ד ה) : עיפנ״י כן שיהי׳ ^כוודאי
 רעים הרהורים מיני בכמה מאד דעתו ומבלבל !אדס

 עצמו האדם יבטל אזי לנצחם מאד לו שקשה הרבה ליס
 לפעמים לגמרי עצמו לבטל יכול אדם כל כי השי״ת אל י
 לו אין כאלו לגמרי דעתו ולסלק ועיניו פיו לסתום ;י
 :לגמרי להשי״ת עצמו יבטל רק כלל ומחשב׳ דעת 'ס

 שרוצים מה וכל מאד מאד המחשבות מבלבלין פעמים
 העצה ועיקר ויותר יותר מבלבלין הם דתיות באיזה זס

 לגמרי מהם דעתו ולסלק כלל בהם לחשוב להתחיל
 : בו עוסק שהוא במה שלו את ולעשות

ח ה ו  נרגן בחי׳ שהם ומחלוקת הרע לשון בעל יש א) ל
מפריד :׳.



,n.

והרהוכים מחשבה
 ועו! ולה״ר רכילות ומדברין ומרגלין הולכין כי אלוף מפריד
 בגשמי וזה לאשתו איש ובין לחבירו אדם בין ומחלוקת .מריבה

 והקלים הסט״א שהם זו בחי׳ ג״כ יש ברוחניות וכן ממש
 1ג בין עצום •מחלוקת ולעשות האדס את לפתות שמשתדלין

 חטאתי.וי מפני בעצמי שלום אין בבחי׳ שהוא עד ונפשו
 כני .מאיר - שעי״ז .השי״ת לעבודת הרחוקים לקרב שזוכים

 לשה נעלי נתבטלין עי״ז לירא׳ היינו לשרשו ועולה וחוזר י״ת
 הדלי מצוות ע״י וכן בעולם השלום ונתרבה הנ״ל ורכילות

ר  ההשפיג כל . C3 : זאת בחי׳ ג״כ נמשך בזמנו חנוכה נ
 א( ע״י היינו. . האמת הצדיק ע״י לעולס באין והברכות.

 וירא': האהב׳ ולגנוז לכסות הזה הצדיק וצריך שלו וירא׳
 כשהצא אך ההשפעות ויגזלו המקטריגיס יקטרגו שלא כדי

 להחז׳ אחר צדיק בלב נותן השי״ת אזי גדול מפורסם הוא
 ביי וזה השפע להוריד ושיוכל לכסותו כדי במחלוקת עליו

 ומר' מגביה המחלוקת ג) עיפנ״י לש״ש שהוא מחלוקת
 השוי העץ ומרימין שמנשאין שוטפים המיס כמשל האדם את
 < וחולקים אנשים איזה יחד כשמתקשרים ד) : הארץ על

 יכול עכ״ז מהם יותר חשוב אדם שהוא אעפ״י אחד איש
 מןהמג אינו רשעים קשר כי רשעים יהיו שלא רק להפילו

 שחולקיןעליוט מי להפיל יכולין אזי רשעים אינם אס אבל
 שחולגן שזה לא אס ממנו נמוך בלבד שכ״א אעפ״י הקשר

 לפל נתבטליס הס .אדרבא אזי מאד במעל׳ גדול הוא עליו
ר״ל ניאוף לתאוות שנופל הנפילה עיקר אדם איזה וכשמפילין

 ה' אנשיו ועל האמת הצדיק על שדוברין הדבריס כל ה)
אותם המציבים הן והן ורוחני בגשמי מאד גדולות טובות

 ה וכן עליו שמדברים אותם לכ״ז שדן ע״י הדור הצדיק ו)
 הדיבור״ ממתיק הוא עי״ז באהב׳ מזה לו שיש היסוריס שמקבל
 ח כח לו אין אס אבל קשות גבורות בהי׳ שהם שלהס

 הגבורו׳ אלו ע״י ח״ו ממדריגתו ליפול יוכל אזי להמתיקס
 הסתלקור ע״י. ואזי עי״ז ח״ו שיסתלק או עליו שבאיס קשות

ח כשמדברין 0 :הלל הקשות הגבורות אלו ממתקת נשמתו
על



i'

מחלוקת
 בעצמו הדור צדיק על כשחדבריס או שבע״פ תורה כלל על

 בצדיק תלוי הוא שבע״פ תורה עיקר כי ממש אחד דבר שניהם
 כשהצדיק אבל עפנ״י התורה בעצמו הוא הצדיק וכן הדור

 מהדיבורים ועושה חוזר הוא אזי שלהם הדיבורים ממתיק
 ובזה חסד תורת בחי' שזה לאחרים אותה ומלמד תורה אלו

 ובא ח״ו אחד אדם על דינים כשיש ח) : בשלימות ממתיקס
 ממנו מסתלק הדין המדת אזי עליו וחולק ועומד אחר אדם

 צדיה שהוא מי וע״כ עי״פנ לנקום כח יותר לו יש האדם כי
 על בכוונה לפעמים חולק הוא העולם תיקון על ומשגיח גדול
עושה הוא אח״כ ;אנל מדה״ד מעליו לסלק כדי אחד צדיק

יש לפעמים : הצדיק לאותו יסוריס עושה ואינו ברחמים
 ושניהם אחד משורש ששניהם אעפ״י הצדיקים שני בין מחלוקת

 בבחי׳חסד הוא מהם שאחד מחמת רק מאד במעלה גדולים
 תורתו ומלמד לאחרים תורתו שמגלה היינו לבר דאתפשט

 מגלה ואינו בגויה גנוז דטובי' טוב בבחי׳ הוא והשני לרבים
 מגלה שאינו ומחמת אש בחי' היא והתור' לאחרים הורתו
 ויוצאת בוקעת עי״ז בוערת כאש בלבו עצורה והיא אותה
 שלצדיקים שהמחלוקת נמצא בחי'מחלוקת שהוא רעמים בבחי'

 נמשך שאינו רשעים של מחלוקת יש אבל מהתור' נמשך הוא
 רצון שבאם להשי״ת להתפלל צריכין באמת וע"כ כלל מהתור'
 מבתי׳ עכ״פ שיהי' ומחלוקות רדיפות עליו שיהי' השי״ת

 : ירדפוני וחסד טוב אך בחי׳ שזה הנ״ל הצדיקים מחלוקות
 מחלוקת יש רוב עפ״י אזי אמתי דעת בר בה שיש בעיר 0

 בו ודבקים דעת להבר שנוטיס אנשים שיש דהיינו והבדלה
 מדרגא לילך צריך כשהצדיק יא) ; עליו שחולקים אנשים ויש

 המלך בהיכל לעמוד כח בו יש אס אותו מנסים אזי לדרגא
 המלך היכל בחי' הוא שפיו עליו החולק הצדיק של בפה היינו
 למדריגה אותו מעלין עי״ז המלך בהיכל לעמוד כח לו יש ואס
 כל את ודן חסד כלפי מטה הוא הצדיק יב) : עליונה יותר

 שמיס לשם הוא במחלוקותס שכוונתם לכ״ז עליו החולקים
 העולם יוכל שיהי' הצדיק אור קצת ולהעלים לכסות בכדי

לסובלו 4 ך



Jמחלוקת
 נמצ̂י עי״ז והקטרוגים הדינים ממנו להמתיק וגם לסובלו
 שחולקין המחלוקת דברי כל יג) : גדולה טובה עי״ז לו ;שעושין

 הם כי אבנים חלוקי בחי׳ והם אבנים בחי׳ הס הצדיק על
 ועושה האבנים אלו נוטל והצדיק חיבור להם ואין ^מחולקים

 שבונה עד זה על זה יחד ומסדרס ומחברם ביניהם שלום
 מלא עולם מהם שנעשה עד עיר נעשה ומהבתיס בית •מהם

 •’ ממחלוקת אותם בונה הוא להצדיק שיש עולמות הש״י יוכל
 אח״כ כשנתגלגל אזי העבר בגלגול מחלוקת בעל שהי׳ מי 'יד)

ד: נעשה רי ט  עליו החולקים את גס דן האמת הצדיק טס א
 באמה היה אס כי כלל עליו חולקים אין שבאמת באשר -לכ״ז

 החולקין שבודים כמו כאלו מעשים ועושה כאלו דברים מדבר
ה בוודאי אז עליו  שהוא אחר אבל עליו לחלוק באמת ראוי הי

 הכל והחולקים הבודיס דברי שכל יודעים אליו והמקורבים
 אי: ממילא א"כ כלל לבו על עלו לא אשר וכזבים שקרים
 הצדילו על לא אבל כאלו מעשים שעשה מי על רק חולקין

 וקדושתו צדקתו מעלת גודל יודעים הם גס היו ואם כלל
 היו אדרבא רק עליו חולקים היו לא בוודאי הצדיק של

 קודם צדיק כל טז) : כראוי נפלא בהתלהבות אחריו רצים
 הצדילו וע״כ מחלוקת עליו שיהי׳ מוכרח למדריגתו שמגיע
 ובכל עת בכל הולך שהוא עד. מאד העליונ׳ במעלה הגדול

 עפ״י בהכרח עי״ז ביותר עליונה למדריגה זו ממדריגה רגע
 המחלוקח ע״י לפעמים יז) : תמיד מחלוקת עליו שיהי׳ רוב

 יוכל עי׳׳ז כי גדולה טובה לו עושין עי״ז האדם על שחולקין
^ גרעין איזה שכשנוטעין כמו ולצמוח ליגדל א  בהכרא ב

 : להתגדל להאילן מקום שיהי׳ כדי קצת הארץ שתחלק
ת ו ע י נ  שבקדושה ודבר עובדא איזה לעשות רוצה כשאדם א) מ

 מניעוה וכמה כמה זה על לו יש ומסתמא
 וכשזוק ממון מחמת ומניעות ועיכובים ובלבולים זסכסוכיס

 מכל נעשה אזי שבקדושה העובדא ולגמור הנ״ל כל לשבר
 ושעשה שחשב והמחשבות התנועות ומכל והבלבולים המניעות

 עליונים דברים נעשה זה מכל שבקדושה הדבר שגמר הודם
למעלה י
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מניעות
 לדלג כשזוכין אשרי לטוב׳ למעל׳ נרשס והכל בקדושה ̂על׳

 עובדא איזה ולעשות לגמור וזוכין המניעות כל על
 ולהתחזק להתגבר בשלימות בנסיון לעמוד כשזוכין ב) : בה

 לעוזרים המונעים כל נתהפכין את״כ אזי המניעות כל ד
 וסיוע עזר אח״כ נעשה עצמם המניעות ומכל ^סייעים

 האדם כשרוצה a : הטוב מבוקשו תכלית אל לבא זאדס
 להעמיד לו אסור האמת להצדיק וכן הקדושה אל התקרב

 ידע אז ההתקרבות בענין כסדר עמו יתנהג אס נסיון ל
 הוא זה אדרבא אולי כי לאו לאו ואם השמים מן הוא *

 לו ויזדמנו כסדר שלא אז עמו שיתנהג שלו הנסיון עצמו
 לא והוא המות מניעת הוא והעיקר עצומות מניעות 'ייה

 יזכה עי״ז דייקא ואז המניעות כל וישבר כלל זה על שגית
:בשלימות להתקרב

ם1 די ע ^ו וקדושת אמונה בחי׳ הוא שבת א) -
והשתוקקו׳ זוכיןלאהבה שעי״ז הברית

 בתחלת וע״כ קדושות נפשות נעשין שעי״ז טובים ליסופין
 מאבידת א״ע וזוכר להאדס דקדושה השתוקקות בא שבת 'ניסת
 היינו נפש אבדה וי ששבת כיון משארז״ל בבתי׳ בחול ?נפש
 ומתחיל נפש אבדה וי ואומר בהול הנפש מאבידת א״ע זזוכר

 שלשבת יתירה הנפש נתהוה בעצמו ועי״ז אחריה 'התגעגע
 טובים כיסופין ע״י הוא דקדושה הנפשות התהוות עיקר יי

 אור בחי׳ שהוא ויראה בושה בחי׳ הוא שבת ג) : -לל
 מאהב׳ הוא והתשובה תשובה בתי׳ הוא שבת ג) : שתפילין

 .מאהב׳ ותשובה שבת מעונג בא אהב׳ כי בתענוגים אהב' ̂חי׳
 שבדור הכשרים כל ועי״ז עיפ״נ• שבת של משנה לחם ^:חי׳ ה

 שבת הארת ועיקר כל בעיני ונתכבדיס נתייפיס גס ;תרפאיס
 חייס טועמיה בחי׳ דקדוש׳ חיות בחי׳ שהוא התשובה ^ארת

 שהם הדור מצדיקי הדור מתכמי מקבלין וחיו שובו בתי׳ .נו
 אינם אזי פיהם את שומרים אינם כשהדור ולפעמים משה תי׳

 הדיבור בשמירת תלוי שבת כי הנ״ל שבת בחי׳ לקבל נולים
 את שומרים ,אינם וכשהדור בשבת הנאמר. דבר ודבר גיזי׳

פיהם ' .



בח£7 מועדים
 להעמיד כשציוה ואח״כ שבת נחי׳ שהוא נימיו שלום

 כשלום מחנו וליצא לתוכו ליננס כולם כוr אז הגן בתוך בפנים
 פגימי מבתי׳ נמשך ח״ו קסניס הכניס מיתת א) ר״ףן

 להתמלאוי הלבנה חתחלת שאז ונר״ח הלבנה
 על והמתקה וסליחה כפרה בחי׳ נמשך אז ולהתתקן
וארוכים טובים סייס עליהם נמשך שיהי׳ ישראל של תולדותס

 כתמי צריכין ע״כ שכחה ונתהוה הלוחות נשתברו בתמוז ב)
ר״תתמז משה תורת זכרו בחי׳ הזכרון ולהמשיך זאת לתקן

 ביז שהוא מבינה ויוצאת (עי״פס בית בחי׳ היא התורה ג)
 ש סיון ר״ת בית לו ו׳׳יבן ס״כותה נ״סע ו״יעקב וזה סוכה

 אי' בחדש הוא הרפואות קבלת זמן רוב ס : תורה מתן זמן
ת אז כי תנ  הדג ועיקר לרפאות ביותר כח בהם הארץ נו

 ר״תא״ויי איי״ר וע"כ (עי״פ) המחלוקת וביטול בשלום תלוי
 המחלויו ^וביטול האויבים הכנעת בתי׳ ר״גע י״בושו י״שובו

 השצ ראש עיקר ה) : הרפואה עיקר שזה שלום בחי' שזה
 האמוג נתתקן שעי״ז התור׳ קבלת זמן שהוא בסיון תלוי

 נבי בתשרי בחי׳ ר״ה של העולם חידוש בחי׳ הוא שעי״ז
התוי שקבלו בסוון ששי עד תלוי היה העולם וכל העולם

 : אמת דברך ראש ר״ת אדר (עי״פ) ^כשארז״ל
ש ל ם ש י ל ג  ע׳ הרצון התגלות שהוא יו״ט ע״י א) ר

: יראה נעשה
המחשנותזרו אס ושטעות וסטרה ופסח ניסן

ר< והרהורים
ס  הג זרות וכשהמחשבות חמן בחי׳ דמותא סטרא בחי׳ ה

 מ< ועושה בהם גוער והאדם בו ליכנס המוח אחר רודפים
 ע׳ המוח לתוך לכנוס אותם מניח ואינו עמהם ומריבה

 גדול מוחין לקבל וזוכה דמותא סטרא חמן מבחי׳ ניצול
 חי ביעור שמצוות מובן (וממילא חיים בחי׳ מצה בחי׳ שהם

 המחלוי ב) : 6הנ״ לכל לזכות מסוגל בפסח מצה (אכילת
 לגי בכדי' זה 5בשני רק ג״כ הוא השלימ^ס הצדיקים בין שיש

המחלוי זה וע״כ דקדושה למשכנא יתקריבו דלא אוחרנץ סטדין
שביניהם
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^טבועות וספירה ופסח ניסן
 התגלות הוא הדיבור ג) : הנ״ל מצה בחי׳ הוא שביניהם

 בגלות הדעת שה̂י ובמצרים ותבוכ׳ דעת מפיו כ״ש הדעת
 מהגלות הדעת שיצא ממצרים וכשיצאו בגלות הדיבור גם היה
 שהוא וניכר ית׳ נאמנותו נתפשה ואז הדיבור גם ונפתח יצא

 ורחמים החסד כי וכו׳ לאוהביו חסד ועושה מבטיח נאמן
 היפך הוא ומחלוקת בדעת תלוי השלום ־ ד) : בדעת תלוי

 גדול דעת באמת שהוא לש״ש שהוא מחלוקת יש אך הדעת
 ה^■ המחלוקת זה באמת כי שלום של מהדעת יותר ייאד

 ובמצרים כשדרז״ל בסופה והב את בבתי׳ גדול ושלום אהב'
 תלד זה כי לש״ש מחלוקת היה לא בוודאי בגלות הדעת שהי'

 בחי' שהוא משה ע״י ממצרים כשנגאלו אח״כ אך כנ״ל בדעת
 לש״ששהוא מחלוקת בתי׳ של הגדול הדעת לזה זכו אז דעת

 מצה כי בפסח מצה אכילת בחי׳ וזה השלום תכלית באמת
 של והדעת המוחין בחי׳ היינו ומריב׳ מחלוקת מלשון הוא
^ז בבחי׳ היא וע״כ שלום בחי' שהוא לש״ש מחלוקת בחי' נ  א

 אסוד^א הוא מצה כי ארז״ל וע״כ (עי״פ) דעת בחי' שהוא יין
 המשכן הקמת גמר הי׳ ניסן בר״ה הס : רפואה הוא שלום כי

 בזמן ישראל מלכי של (היינו מלכים של הכבוד נמשך שמשם
 וע״כארז״לשניסן והראשים הממונים כל ושל6ישרא של שלוותן

ר . מצת ר״ת ממות תציל צדקה ו) 0' למלכים ר״ה מ א ) 
 חמך מאיסור להנצלבפסח מסוגל שצדקה מזה נרא׳ המעתיק

 ולזכות ה״א סי' בחצוצרות מאמר ע׳ דמותא סטרא שהוא
 שנתייסר מה קצת מובן ומזה בשלימות מצה אכילת לקדושת

פסח): קודם לעניים חטים מעות ליתן רז״ל ומדברי מקדמונים
ס קריעת ז)  שמתפלל דין שבבתי' התפל' בבתי׳ הוא סוף י

 מבטנה ולהוציא להקיא הסט״א מוכרחת שעי״ז הגדול כח הבעל
 ולהוצ^ להקיא מוכרחת גס אף שבלעה הקדושות כל וקרבה
 כבודו ונתגדל ונתרבה גרים נעשין שעי״ז ממש חיותה עצמות

 המדמה נתברר פעי״ז בעילם הנבוא׳ הדזפשטות עי״ז ובא ית׳
ה ולבחי' שלימ׳ לאמונה וזוכין הג הנ  ונפלאות השגתה של ה
ת שייזער השיר ולבתי׳ ממנת' ואז למלכים ר״ה ניסן ת) : לעת

כל



ושבועות וספירה ופסח ניסן
 ית׳ מלפניו ולנקש להתחנן הזמן אז וע״כ למעל׳ המלכים כל

 שיוכל משרע״ה בבחי׳ שיהי׳ נאמן רועה ומנהיג מלך לט שיתן
 את ולדעת להשיג שנזכה עד כזאת והשגה ידיעה בנו להאיר

 העולם בזה ברא אשר ה׳ מפעלות כל ע״י האמת התכלית
 ובימין ימין בחי׳ הוא פסח ט) :הכל נברא זה שכשביל השפל

 נפלאות רואות עיניהם ואז מהעינים החושך מעבירין הזה
 פה הוא פסח גם פסח בחי׳׳ ג״כ בעצמם הם אלו ונפלאות

 מעוררין הנ״ל העינים ואור בפיהו היתה אמת תורת בחי׳ סח
 שמעוררין היינו בלבי נקם יום כי בבחי׳ בלב התלויה הגאולה

ס היום ק  שנשאר רע אדם לב יצר של וח״ץ שאור לבטל שבלב נ
 האדם את המסית הוא האדם שבלב וחמץ ושאור מנעוריו לו

 שזה נאה לא וזה נאה זה ולומר שבדור ת״ח אחר שיהרהר
 הנ״ל שבלב והחייז השאור וכשמבטלין (עי״פ) לבס חלק בחי'

 ומיס דרחימותא בשלהובין התור׳ בלימוד להתלהב הלב יכול אז
 התלהבות לכבות להם א״א חיצוניות ויראות אהבות שהם רביס
 וכו׳ האהב׳ את לכבות יוכלו לא רבים מיס בבתי׳ הזאת

 התפל׳ לשלימות זוכין שעי׳׳ז הברית תיקון ע״י זוכין וכ״ז
 מצרים יציאת בחי׳ עיקר 0 : דוד בן משיח קרן ולצמיחת

 כידוע סח פה פסח בחי׳ וזה מהגלות הדיבור שיצא הוא
 טעם וזה הדיבור זה מבתי׳ נמשך והאכיל׳ הפרנסה ועיקר
 אקדמות של השיר יא) : עי״פ הגדול בשבת השולחן הפיכת מנהג

 שיר והוא מאד גדול וחידוש נפלא דבר הוא שלו הניגון עם
 הדיבור פגס לתקן הי׳ מצרים גלות עיקר יב) : עי״פ חשק של
. : וכו׳ הפלגה דור שפגמו י י

ל ו ל  בחי׳ הוא התקיעות קול א) : וכו׳ סוכות יו״כ ר״ה א
 עזות שהוא דסט״א עזות נשבר שעי׳׳ז דקדוש׳ עזות י ׳

 ולהודיע בו להאיר הגוף אל להתקרב הנשמ׳ יכול׳ ועי״ז הגוף
 עליונים דברים תמיד ומשגת רוא׳ שהיא שלה ההשגות מכל לו

 שהוא דסט״א העזות ג״כ ונתבטל נשבר העולם בכלל וכן מאד
 ואז הקדוש׳ אל מלהתקרב והמונעים החולקים כל של העזות

היישכת עיקר ידם שעל דקדוש׳ הרועים אל להתקרב עי׳׳ז ^וכין
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ה אלול וכר ד
 שנתתקנין החותמות שני תיקון ב) : ישראל אמונת דושת

 אז כי דקדוש' הקולות ע״י הוא זה כל כידוע והו״ר יו״כ
תי׳ שכולם שופר וקול קולות ישראל ׳עקין ב ס  עזותדקדוש׳ ה

 האיתנים ירח נקרא תשרי וע״כ הנ״ל החותמות תיקון הוא עי״ז
 עזות כי ישראל שמחת בתשרי וע״כ ותקיפות עזות לשון

 התלויה שלימ׳ ירא׳ בחי׳ זה שופר ג) :שמחה ע״י הוא קדוש׳
 גס הנ״ל יראה ע״י שנמשכת נבואה בחי׳ הוא שופר גס 3ל

 שיש ע״י הגלות מן ונפדית שנגאלת תפל׳ בחי׳ הוא יפר
 מחזירים השדה שית שכל מה בחי׳ הוא גס הנבוא׳ !שפעת

 הכבוד בכסא עצמו לאחוז זוכין כ״ז וע״י התפל׳ לתוך 'חס
 שעי״ז עולס של מקומו בבחי' ולהיות ישראל נשמות שרשי ישס

 ית׳ כבודו התגלות בחי׳ הוא תקיעה ד) : ר״ה לעשות ׳ולין
 הכבוד התגלות ע״י שבא הנבוא׳ התפשטות בחי׳ הוא /יוע׳
 האמונה ותיקון כוזביות אמונות ביטול בחי׳ הוא זבריס

 שלעתיד העולס חידוש לבתי' זוכין ועי׳׳ז דקדושה הבטחון
 לעתיד שיתער השיר ולבחי׳ ונפלאות השגח׳ של לההנהגה

 שעי״ז דין בבתי׳ התפל׳ ע״י נמשך וכ׳׳ז תשרי בענין כלול לז
 תיותה עצמות גס אף שבלעה הקדושות כל מהסט״א יוציאץ

 ותשרי: ר״ה בענין ג״כ כלול הנ״ל וכל גרים בחי׳ שזה יייש
 הרבה אבידות שאיבדיס מה היינו אבודים דברים כמה יש

 ואפי׳ לפעמים ג״כ אובד צדיק שהוא מי ואפי׳ התאוות
 ג״כ אובדים הם אבידות אחר ומבקשים החופרים ןצדיקים
 ותחתיו מלאך שיש ודע (עי״פ) לאבד עת בבחי׳ ■שעמים

 תקיעה ותוקעים שופרות בידם אוחזים וכולם ממונים >'תה
 אחר תמיד ומחפשים ותופרים עומדים והם תקיעה ^יועה
 גדולה: ושמהה רעש נעשה אבידה אתה מוצאים וכשהם זכידות

 שבראשו ומוחו דעתו ומקשר ודעתו מוחו עם בא שכ״א ע״י ^
 שהוא: בר״ה ישראל בכי ראש שהוא להצדיק ראש בתי׳ ^^וא

 מזה ונעשה יחד ראשים שלשה שנתקבצו נמצא ראש בחי׳ כ ׳
 צריך לעשות מצוה שהצדיק מה כל ז) : מאד עליונים [כדים
צריך אץ זה אליו ר״ה על ליסע שלא כשמצוה רק ׳קיים

לקיים



צריה
 לו יש וצדיק צדיק כל ד) : ר״ל הצדיקים סילוק על להספיד

 עס נסתלק אזי ר״ל הצדיק וכשנסתלק בהתוה״ק גדול חלק
 הצדיקים לשאר גס אז קשה וע״כ גהתוה״ק לו שיש חלקו כל

 הרצונות לגלות תמיד ומחפש מבקש הצדיק ה) : תורה לומר
 דהיינו הנריא׳ גפלל להשי״ת שהי' הרצון היינו השי״ת של
 הרצונות וכן בכלל העולם את לברוא ית׳ ברצונו שעלה מה

 בריה כל כי פרטיות ובפרטי הבריא׳ בפרטי ית׳ לו שהי׳
 פרטיות בפרטי וכן והנהג׳ ובטבע ובכח בתמוג׳ מחבירו משונה

 בין ושינויים פרטים וכמ׳ כמה ג״כ עצמה בפני בריה בכל יש
 מדבר תי צומת דומם כולם הברואים ובכל וכיוצא לאבר אבר

 בכ״א וכן לחבירו כ״א בין מספר לאין רבים שינויים יש בכולם
 הבורא רצון מחמת רק הוא והכל כנ״ל פרטיות בפרטי בפ״ע

 אחר תמיד מחפש והצדיק כך וזה כך יהי׳ שזה שרצה ית׳
 שמוצא ההתפארות ע״י אותם ומוצא ומשיג הרצונות אלו

 נברא לא העולם כל כי פרטיות ובפרטי ובפרט בכלל בישראל
ת על השי״ת שצפה בשביל רק  שיקבל ושיעשועיס ההתפארו

 מכלל שיקבל ההתפארות בשביל היה הבריא׳ וכלל מישראל
ת בשביל היה הבריא׳ ופרטי ישראל .  השי״ת שמקבל ההתפארו

 שיש פרטיות בפרטי השינויים וכן מישראל מכאו״א בפרטיות
 מישראל מכ״א השי״ת שיקבל ההתפארות כפי הי׳ הנבראים בכל

 ומבקש מחפש והצדיק שבו טוב׳ תנוע׳ מכל פרטיות בפרטי
 פרטיות ובפרטי ובפרט בכלל בישראל שיש ההתפארו׳ ומוצא תמיד
 הבריא׳ בכל לו שהי׳ השי״ת של הרצונות כל ומשיג יודע ועי״ז
 ההתפארו׳ מגלה שהצדיק וע״י פרטיות ובפרטי ובפרט בכלל

 של הרצונות כל נתגלין שעי׳׳ז ישראל עס השי״ת שמתפאר
 הצדיקים כשרוצים 0:ואהב׳ ירא׳ נתגלה עי״ז כנ״ל הבריא׳
 הדיבור, את תחל׳ עושים הם מהשי״ת דיבור איזה לשמוע
 דיבורים לשמוע זוכים ואח״כ הטובים מעשיהם ע״י אותו ובונים

 עושים הס כי דברו בקול לשמוע דברו עושי ,בחי׳ וזה מהשי״ת
 ני מהשי״ת הדיטר אותו שומעים ואח״כ הדיבור את תחל׳
של הדיבור שומע וכשהצדיק עמם מדבר השי״ת הדיבור בזה
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צדיס
 תלוי הדיבור שלימות כי שליחות להדיבור יש השי״ת מפי (וד

 חפי התורה דברי ששומע חי וע״כ באודנין תליא וירא׳ ייא׳
 ע״כ בעצמו השי״ת חפי הדיבורים לשמוע שזכה בעצמו זצדיק

 וזה בירא׳ היינו בשליחות לשה״ק דיבור מקבל השומע ז
 שהם כאלו צדיקים יש a : יראתי שמעך שמעתי ה' חי'
 לו שנותנין ה׳ את כביכול שלומדין היינו ה׳ לימודי ■חי'
 תור' דין להיות צריך והדין בעולם גז״ד גוזר וכשהשי״ת נצית

 עמהם ■מתייעץ השי״ת ע״כ ה׳ לימודי כביכול שהם ״חמת
 הד״ת זה מכסין והם הדור על שנגזר תור׳ הדין להם '״גלה

 יהי׳ שלא החיצונים ממנו יינקו שלא בכדי אותו חותמין
 הולכין הד״ת להס כשנגלה והם אכזרי דין ח״ו מחנו ■עשה

 ואפי׳ הדין להמתיק למוטב להחזירם כדי הדור ׳מוכיחים
 ממנו יינקו שלא ולהסתיר להחתים ג״כ נזהרין מוסר ׳שעת

ס זה שם ועל ח׳י ?חיצוניס  ה' הלימודי ואלו חותם בחי׳ ה
 ישראל בין שלום ולעשות לפשר הולכים כי בעולם שלום יימיס

 אצל שנקרא מה האדם עצמיות עיקר ח) : שבשמים לאכיהס
 והנההנשמ׳ לעד הקייס עצם שהיא הנשח׳ הוא אני האדם

 אך מאד עליונים דברים תמיד ומשגת רוא׳ היא אדם כל של
 האדם עצם שהיא הנשח׳ ע״כ בתאוותיו הגוף עזות ייחמת
 אל ולהתקרב עצמה לסמוך יכול׳ ואינה וגופו מנשרו יחוק׳
 טוב׳ היה שזה שלה מההשגות לו ולהודיע ו3 להאיר הגיף
 עצם בחי׳ יש אדם בני בכלליות וכן כחב״פ להנשמ׳ גס ̂ל׳ול׳
 הנשמ׳ בחי׳ שהוא האמת החכם הדור הצדיק היינו ^שר

 בחי׳ נגדו והס עצס בחי׳ הוא ע״כ ממנו למט׳ שהם ׳העס
אמת ובכלל בפרט שיש דסט״א העזות ומחמת נשר  ע״כהחכסה

 חהשגות להם ולהודיע בהס להאיר יכול ואינו מהם ^חיק
 צעק׳ קול הן אנח׳ קול p דקדוש׳ קולות וע״י שלו הינפלאות

ס שכולם  ב)עי׳*ן אות עזות נעיץ דקדוש׳ עזות בחי׳ ה
 בחי׳ שהיא הכשת׳ ואז הגוף עזות שהוא דסט״א העזות >שכר
 ומאיר׳ בשר בחי׳ שהוא להגיף ומתדבקת מתקרבת האדס צצס

ק לבשרי עצמי דבקה אנחתי מקול בחי׳ חה ׳י כשהעם ו
' דבקים



צריה
 אז האדס בעצם הגוף בשר כמו האמת בהחכס דבקים

 ■ ועי גופם ושוברת החכם של קולו היינו אנס' הקול שומעים
̂ו שלו מההשגות להם ולהודיע אליהם ולהתקרב לסמוך יוכל  י

 להעצ^ בשר בבתי' שאינו עד מהנשמ' כ״כ רחוק הגוף לפעמים
 h בעצמו הקול שומע אינו וכו' וצועק כשמתאנת אני' ואז
ד קול ב  הע^ אין אם וכן עי״ז גופו עזות לשבר זו:׳ ואינו ה

 כשמתאניז אפי׳ אזי להעצם בשר בחי' כמו להחכם דבקים
 נשני ואינו הבר׳ קול רק כלל קולו שומעים אינם החכם

ם ונתבטל  ע' היינו שימוש בחיי לזה צריכין ע״כ עי״ז עזוז
בבתי' הגוף נעשה עי״ז מעשיות במצוות להנשמ׳ הגוף שמשמש

 אתהחכםנעשיו שמשמשין ע״י וכן העצם שהוא להנשמ׳ ישר
 שעי"' עד דקדוש׳ הקיל לשמוע זוכין ואז להחכס בשר בבתי׳

 האמונ׳שהו^ לשלימות לבא זונין ועי״ז דסט״א העזות נתבטל
: האמתיים הדור מהצדיקי שמקבלין הקדוש׳ כלליות

 *',‘כדי העולם שאין גנחין צדיקים וכן וצפונ׳ גטז׳ תור׳ יש ט)
 הייג' לדעתו אותו ומקשר לבו את שכיפ׳ ומי לאורם להשתמש

 איי לראות זוכ׳ בחינתו לפי אזי יצרו את שכיפף ברשותו שלבו
 הגנוזים והצדיקים הגנוז׳ התור׳ אור שמשיג היינו הנגוז האור

 כשהוא גדול ובשכל גדול בדכיקות ה׳ את העובד הצדיק 0
 שהוא המדריג׳ שזאת אעפ״י ממנ׳ פחות׳ מדריג' לאיז׳ נופל

 אעפי״ג הצדיקים שאר לערך גדול׳ מדריג׳ היא גם בה עכשיו
 בזי מתבייש הוא ע״כ נפיל׳ ־.י׳ ב הוא ערכו שלפי מחמת

 חטא כאלו עלזה תשיב' ועוש׳ חטא איז׳ חטא כאלו המדריג׳
 השט ונתחדדין התפילין אור בחי׳ שהוא גדול׳ לבוש׳ עי״ז ובא

ד בו ונתוסף ביותר שלו והמוחין כ  בהשגו^ חדש׳ וידיע׳ ■ ה
 חלל ולבי בבחי׳ בחכמ׳ פתוח שלבו הצדיק א) ; ית׳ אלקותו
ם ולעשות בראשית מעש׳ לחדש יוכל עי״ז בקרני  )1ונפלאויז'צ נסי
 I ממס העולם בריאת בנחי׳ הוא הנ״ל הצדיק לב כי בעולם

 המדיייזז) הכח וחתנבר דקדוש׳ הדעת מסתלק לשה״ר ע״י י?)
 ישוו הוא לזה והתיקון ות הנהמ ואהבות התאוות כלל בחי׳ שהם

 לפעמים יב) :נבוא׳ רוח לרוה״ק שזכה האמת הצדיק ע״'
ואעפי״כ ממשל׳ שום לו אין שבאתגלייא אחד צדיק
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צדיק
 הדור כל על מושל הוא גדול ובהעלם נאתכסיא ק

ס נשמותיהם כל כי הדור צדיקי כל על ימי' ת כולם ה ח  ת
 שהוא רק אליו וכפופים נכנעים וכולם ומלכותו ׳יפלתו
 שלהם דקדושה אנחה ע״י אמת הצדיקי יג) : גדול |עלס

ה וע״י ־ שלהם הדופק הרוח את ולהחיות להבריא 1’׳  ז
 הנחש לזוהמת אחיזה שוס בהם יהי' שלא הידיס ;ןהיין

 הידים נתנשאין ואז ידים עצבק בחי׳ רוח עצבות בתי׳ ייא
jזוכים ועי״ז עיפ״נ שמים בבחי' בעצמן שהם עד השמים 

 שמקבלין הדיבורים וכל השמים• מן דיבורים לקבל מייקיס
ת לגנות אין ]ס  מאחר כמותו הלכה אין אם אף המקבל א

 דרכי בחינת זה כמותו הלכה שאין ומה השמים מן )גלם
 • לו ורע צדיק לו וטוב צדיק בחינ׳ זה כי להשיג שא׳א ‘

 השיג לא משרע׳ה אפי׳ שכביכול לו ורע רשע לו וטוב ^
 כמותו שהלכה הצדיק בחי׳ זה לו וטוב צדיק כי כמשרז״ל ״
 וטוב •רשע כמותו הלכה שאין הצדיק בחי׳ זה לו ורע "יק

vf ורע ורשע כמותו־ שהלכה לצדיק שמקורב הרשע בחי׳ 
 וע׳׳כ • כמותו הלכה שאין לצדיק שמקורב הרשע בתי' זה

 אף המקבל את לגנות אין השמים מן דיבורים יייקגליס
 לשם • שמים לשם מחלוקת בתי׳ זה כי כמותו הלכה חין ®

 כמו חיים אלקים דברי ואלו אלו באמת וע״כ דייקא. זיס
 תמים נפלאות באמת הוא כמותו הלכה שאין ומה זיז׳ל

 חכמים אמונת לו כשאין יד) :ולהשיג להבין לגו שא״א ס’*
J בחיים עדיין שהם אע׳׳פ כי החכמים הסתלקות בחינת 
ת לך אץ בהם מאמין שאינו מאחר אעפ״כ יתס’  הסתלקו

 הוא חכמים אמונת שליח;ת ועיקר . מזה גדולה ^מיס
 תורתם ואור זכותם כי כלל" מסתלקים שאינם בהם ^ייץ

 צדיקים ז״ל רבותינו שאמרו כמו לעולם וקייס חי יקתס
: חיים נקראים במיתתם אפילו ,
V העולם בשביל יסורין עצמו על הצדיק מקבל לפעמים .

 וההשגחה ההשפעה השי״ת עם שמחליף חילוף כמו
 בותר הוא כי יסורין עצמו על ומקבל בה רוצה אינו ^

בהשפעה 5 ה
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 נתפזרי* לה שהלכה ההשפעה תה1יא רוחנית והשגתה ביז״שעעה
3:j וכ̂" מזה זה^, שניזליןיס .,ע״י‘ הצליקי,אמת סז) , •,'9י;!עול 

שה'גיניהס אחר:עי״ז לצד שןי_עצמו1̂  ■הפני' ■חלל בחי'•• ■ נע
 לצדדין;ובתוך.החלל'הפנוי-הזה■ ״ האור שהוא.נח;'.,צמצוס

 ׳שכ״א׳ימרני' כן.כל-הדבריס הדיבור״..כמו ע״י נ?ראו.,העולייות
 ונתהו^ שנעשה והמדות העולמות בריאת. בשבילי רק הוא הכל

 נוראיים הצדיקים שביניהם_.כי . החלל.הפנוי״ ידם.בתוך על
 .וארעל •שמיא עבדית אנא ,מה כמ"ש.רז״ל ע״.י■,דבריהם״ הכל

 שלהם-;ואפי' חולין שיחת‘ואפי/.ע״י אתם;כן" במילולי״אף
 •חבירי על .מדבר כאלו.,אחד להעולם ״ שנדמה .הויכורים מאלו,
 צריפי! אך הבריאה התהוות איזה נעשה', מזה גס עליו. וחולק
 העולג לבריאת .יותר.־מדאי.״רין..כפי.הצגרך לדבר שלא ליזהר

, הי׳ .האור;'שעי״ז ריבוי בבחי" יהי׳., שלא‘ בכדי לא,.יותר  שבירל̂{
שאסור;•לאדל .כמו,. יז). ר״ל, הקליפות שע;״ז:.התהנונ/ כלים
 הפנין חלל מלחי.', הבאים בה.חכמות;והמבוכות כלל ולהרהר, לעיין

 נא.מר-.י.ננ 'ועל-זה' ל׳ל. .לאפיקורסו,ת.גמוד ,עי״ז.' לבא, .יוכל כי י
 עי.שרוצה כן’נמו. וכו',נעיין..חקירות'וכג'..אותלס; לא.י.שובנן באיה,
 .שיש;לפעטוס׳-בו! ייקא;.ענין.;המתלוקת7בשללו'. ולהב,ין לעיין
 ה' עא׳ז.לאפקורסונ^יח״ג,;.יוכל_לביא הצדיקים,,אמתיייס. גדולי

 1.על.-פ הפטי׳ז-כנ׳׳לל ‘חלל1■ג״כ״סנד,בתי,׳ זה.:והמאלו,קת.',הוא
ה צריכק;להתחלק נ מו ^ ק,  i דא.״ל בי.-■אלו;.ואלו .לבק;להאמין; ר

 אחי לנו,'להבק.:[נאתיס)״;התלמי.די,ם/הם'משורש שא;'א״, רק,
 שהאיל! ״'באילן; .כענפים י;הם.מ'לו'ים.'בו. !שהו.וא;.רבס■ עם!הצדיק

 האילן'-.ויה דרך; החינוב . משרשו.;והענפים,,יונקיס יותו1י יונרך,
 ■וח ענפים'. -בבחינ' שהם ;תלמידים ,יש. כי,.בחינותל ,כמה.בזה

 מ; הצליין •של המוחק יע); ל.. הנתינות שאר, וכן עלים.; בבחו',; שהס,_
 11 לדבריה ר״פייליך״ומה,שהצדיק.,;משפילי,עצ.מו'..לפעמיס, באי׳ הכי

 אצי 'שזהו ;ממנוJ/לקבל העולם שווכלו. כד.י_ .'ונמוכים קטנים
 ; הצעק״בחי׳,.מןתר.י...מוחין|.זס'בחינת..רצועות-.של-תפילין

 ;ו1,וצדיק/יםוי .,'כמ״ם..שהוא-ינסיד״העולם אמתי. ען.;צדיק'כ£^~
לעולה היא^.יסוד. כי-, ביעלס, ;יתיד''. הוא.ר,ק הצדיק ע.ולם.חה,
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1,
צריה

ק הצדיקים כל ואפי׳ ממנו נמשכין הדברים ר ס  ענפים ה
 ש;וא ויש מקנו ענף בחי׳ שהוא יש .בחינתו לפי כ״א נו
 עניו להוא בעולם היחיד הצדיק וזה הענף מן ענף יזי'
 כל' להמשיך המושך כח לו יש ועי״ז כעפר עצמו ומשים -ל

 גס; .■ לעולם ההשפעות כל ממשיך הצדיק וזה אליו ׳נרים
 למקום אלקות להמשיך המושך כח לו יש כי משכן בחי׳ א

 גדול ועד מקסן שבעולם אדם לכל ש־ש הכבוד וכל שם 'יא
ס נס  והגדולה■ הכבוד כל כי הצדיק מזה רק מהבלים ה
כי. הכבוד התחדשות וכן מיינו מקבלים וכולם אצלו רק א

 ,אח;• להתמנות בא■ הממונה שזה הכבוד נתחדש פעם
 כפי, הצדיק, זה ע״י הכל הוא ••׳ והכבוד הראשיות תחדש
 יש כא) : הכבוד כל בא שמשם פעם בכל המשכן את' ק״תו

 ששותה מאד צמא שהוא מי כמו • דהיינו נפשי צמאה נ׳7
 בני, יש ית׳ הבורא בעבודת גם. כן כמו הרעים מים ̂י׳
 עבודתו.״ית׳■ ועובדים ולומדים צמאין בבתי׳ תמיד שהם יס

הס יייד  לעבודת תמיד שוקקת נפשם כי צמאון בבתי׳ תמיד ו
 תורה של ביטולה לפעמים כי ■ ושכל זמן בלא שהוא אך
א הי  ועיקר תורתך הפרו לעשות■לה׳־ עת וכמ״ש קיומה .
 זוכין. דקטנות■ואינם •מוחין בבחי׳• שהם מחמת •הואי .צמאון

 ■ ;בעבודת. ועוריס סומים בבתי׳ והס המוחין התחדשות ׳חי'
 להשביע יכולין אינם וע"כ כמארז״ל שובע לו אין והסומא !

ת מעלת וזה ה׳ בעבודת צמיאונס וליוות .נפשס ת׳  ההתקרבו
 בבחינת העבודה שתהי׳ זוכין. עי״ז .כי לצדיקים יהתדבקות

 בבחינת. ולא כראוי וזמן גבול •בבתי׳ הוא שאז ושכל ^יה
 ואע״פי .משיח התגלות. בו יש אמתי צדיק בכל כב) : יאק
 נחינת■ שהוא משיח של מדה בו יש משיח התגלות בו זין

 באמת ■שפלותו ויודע ׳ וכו'.■ מאד עניי שהוא היינו ־
 ישראל בעד וחיותו נפשו■ שמוסר עד ישראל וגדולת ישיבית

 שנדחה,הרע. עד כ"כ שלימה תשובה שעשה ע״י זה:זכה ■ל
 : משיח. משה כן-בחינת גס שזה טוב כולו ונעשה ■מיי

 לש,כך יכול בתוך.ביתו ונד נע צדיק שאדם. מה ע״י לפעמים
. את ■ '



צדיק
א: את  ̂רע< חיים שיהיו מתים להחיות ויכול דינים בהי׳ שהוא ה
נליי הפגם היכן עד רואה אינו ח״ו עביר' עובר אס האדם כד)  מל̂י
 עור” ג . מגיע אחד כל של הפגם היכן עד רואה הצדיק אבל

 צדיק'<;'יתי אל ה׳ עיני בבחינת כביכול ה׳ עיני לו יש הצדיק
ל כשהצדיק ולפעמים • הארץ בכל משוטטות ה׳ ועיני  I רוצ̂י

 גי ’׳ רואי- שיהיו היינו נו עיניו את נותן אזי אחד את להעניש
יג׳ל ואין שפגס מה רואה הוא ועי״ז צדיקים של בעיניהם  עו̂נ

 צדיין יש כה) : שפגם מה בעיניו רואה כשהאדם מזה גדול
 ̂'וס אוו לפי נשוויס ג״כ ומעשיו בהתוה״ק גדול אור השיג אשר

 י r;בשוני* מתיישבים שניהם ותורתו צדקתו ואזי בתורה השגתו
 אוי;'יס אשר צדיק ויש הבריות עם נוחה דעתו ולפיכך ונחת

 יייג? קמרוזו אורייתא ואזי ממעשיו מאד גדולה תורתו אור השגת
̂||יוכ׳ ומעורבת הבריות עם נוחה דעתו שתהא וא״א ביה  ע

 ה בחיי׳ הוא הדור צדיק כל כו) : הנ״ל הצדיק כמו עם המון
 ייו’יל! אלקים ורות בבחינ׳ הוא בתורה וכשמחדש משיח משה
 I וכיייןי׳ו • התורה שהיא ה־ייס פני על מרחפת משיח של רוחי

 ייה וה̂ו כ״״ש עליהם לכפר ישראל כל עבור מרעין סביל שמשיח
 יסוד^^נין סובל הוא הדור צדיק כל כן כמו מפשעינו מחולל
ס . מעליהם להקל ישראל כלל בשביל  י *J'זוכים אנו שאין מה ג
 ינ5יי כיי שהם כמות הצדיק של תורה חידושי של הדברים להשיג
יה לפרשס צריכין רק מרומים בגבהי הצדיק מפי שיצאו  לנ̂י
שרגי^ן^מל חול בלשון בזה כיוצא או אשכנז בלשון חול נדרך
דאתעני<^יגין נחי׳ מפשעינו מחולל והוא בחי׳ ג״כ זה בו לדבר

 ̂וא לכפו מרעין סביל בחינת הצדיק אצל ג״כ וזה בגינייהו חול
 ומשתעשעים מתענגים כשהתלמידים לפעמים כז) ישראל: על

זיר! שמשבחים עד כ״כ עי״ז ומתפעלים רבס תורת באור מאוד
הי תורם חידושי עוד אח״כ להם מגלה הוא עי״ז בפניו אותו

ס החברייא מענין בזוה״ק הרבה בזה וכמובא ב ר ס  הקדום'יידל ע
 1 בזוה״ם^ל המובא בבחי׳ שהוא צדיח יש כח) : יוחאי בן ר׳ש

 i ו’שנובלג עד לארעא מתחות ואזיל חד מאתר דנפיק מעין
תחויזי׳יכ שהולך במקום ואף . עוד אחר במקום ויוצא ונתגלה

ארעא



צדיק
 אמיתי צדיק יש כן כמו . אילנא שרשי משקה הוא ם

 איכו לו הסמוך אחר ובמקום גדול מפורסס הוא לי^נייקומו
 מפורסם הוא אחר במקום ושוב כלל חשוב ואינו י^^ייסס

 חשוב ואיני מפורסם שאינו במקום אפי׳ באמת אך .״יתר ך<
 בהעלם שהוא רק ידו על והחיות הקיום עיקר שם גס ׳צי

 אילנא שרשי משקה הוא ארעא חתחות דאזיל שם גס
 פעמים אלפים כמה גדולה שהיא שהשמש כמו כט) :

 בתחילת תמיד נשוה מאירה בעצמה והיא הארץ שטח 'ד^ל“
ת מחמת היא המניעה רק היום ובאמצע |וץוס א ת ה מפסק  ה

 בתחלת כ״כ מתפשט האור אין ע״כ השמש ובין אדם בני T;נל
̂ייס  שהארץ אן> הארץ על שנתפשט עד מקצת מקצת רק )̂ו

 אדם שבני מחמת כן ע״פ אץ> השמש שטח נגד מאוד ןייצה קי
ייכיס  הגדול אור מלראות מפסקת היא ע״כ ביותר לה יג̂ל

 נגד אותה יחזיק אם הקטנה המטבע כמשל והוא השמש ̂ קי'
 , גדול הר מלראות עי״ז ימנע אז ממש להם ובסמוך יל,ליו

 גדול הוא התוה״ק אור וכן האמת הצדיק אוי־ ממש כן י” :י]
 וכמארז״ל העוה״ז מהות שטח כל כנגד פעמים אלפים

,̂  אמת והצדיקי התוה״ק באמת ̂כ עיפ״נ להדיא התורה לין”־'
 גדול •ואורם מאוד גדול באור כולם העולמות בכל מאירין '׳ז6;י

̂יס  תמיד מאירים והם והבליו העוה״ז מכל פעמים ורבבות :ייי''
 הייני המקבלים מצד רה היא והמניעה כנ״ל השמש כמו ̂יה לני

 סמוך והוא עוה״ז בהבלי מאוד משוקעים אדם שבני ׳לוויית
 אף העוה״ז ע״כ מזה טוב שאין להם ונדמה מאוד :יי^יציהם

 עומד הוא אעפ״כ כלל ממש בו ואין מאוד ומועט קט; ייא פל
̂ל  של והקדוש הגדול אור מלראות אותם ומונע עיניהם ‘י&

 . ואבוי אוי ז״ל הבעש״ט שאמר וכמו אמת והצדיקי י^^ירה
 הקטנה והיד ונוראים נפלאים וסודות אורות מלא ייעולס ,5*י

יייית  כאלה גדולים אורות מלראות ומעכבת העיניס בפני ׳̂ו
ס באמת ״ין  היטב לבו אל טצמו הדבר זה האדם ישים א
 מלראות אותו ומונע מעכב כזה ומועט קטן שהדבר ו’בגג

עיגיו לנגד מאד כמוך שהוא מחמה ו:״ז כ״כ גדולים ויג''ית
אזי



צדיק !
 דה עיניו מנגד העוה״ז להעביר יוכל בעלמה בהעברה אזי

 רל*׳ ירים רק העוה״ז על יסתכל ולא העילס מן עיניו שיסה
 ’ומפה! מאד • הקטן העוה״ז מן למעלה ויסתכל עיניו ויגביה
 ‘התו של והמופלג הגדול האור לראית יזכה תיכף ואז וחוצץ

 אפשר האמת שרוצה מי ל) : בשלימות אמת והצדיקי
 הצי כי אליו המקורבים האנשים ע׳יי הצדיק מעלת ליד:־

 למנוי הוא כי תפיסה שוס בו אין כי להשיגו א״א בעצמו
 שהעו׳ אליו המקורבים אנשיו ע״י רק משכלינו לגמרי לגמרי
 והטי תפיסה להס יש ובהם כ"כ מהם עדיין רחוקים אינם

 ‘קדו נשמה כשבא לא) הצדיק: מעלת להבין יכולים עלידס
 אוי! מסבבת הקליפה אזי לס השייכים הענפים עם להעולס

 פתויי, הפתח האמונה שכנגד אמונה נגד פתח נשאר רק
 וי משם אותם משליכין הענפים פגם מחמת ־ ולפעמים
 ומפי! שמשליכין דהיינו הפתח על גס הקליפה מתפשטת

 שי! אל ולהתקרב ליכנס יכולין אין ואזי האמונה מן אותם
 ‘האמי דהיינו הפתח סתימת והנה . הנ״ל הנשמה שהוא

 שצרי בעת דהיינו שעה לפי רק הוא כנ״ל הענפים פגם ע״י
 אוי תיכף אבל להתקרב ראוי שאינו מי את לחוץ -להשליך

 הא פגמים ריבוי ח״ו וכשיש כבתחלה ונפתח הפתח חוזר
 י ח״ו לגמרי הפתח יסתום שלא וחוששין מתייראין אזי

 בפ' שם מעמידין ואזי הנ״ל המסבבת הקליפה התגברות
 ‘ל יכנסו שלא לשמור עומד בעצמו שהוא שמים ירא הנ״ל

 שח״א הנ״ל המסבבת הקליפה נגד תועלת הוא ואעפ״כ
 שעומד! שמים הירא מחמת הפתח על ולהתפשט להתגבר

 הצי אל ולהתקרב לנסוע נפשו שמוסר דהיינו מס״נ. וע״י
 א שיאיר א״א כן אע״פ אך אליו עצמו לדבק אפשר עי״ז

 ב הס והרב התלמיד לב) : בעצמו המוח דהיינו החכמה
 אני בחינת היינו פנים לו יש ה־תלמיד ואס ולבנה חמה

 ל בפניו שיתראה עד הרב פני * ו,,־ לקבל יכול אזי נהירין
 ני וזה . השמש אור (/,;־לת שהלבנה כמו ממש הרב פכי

 הפנים לתוך הרב של פנים קבלת היינו ת״ח פני קבלת
מחש ■
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צדיק
 כבחעת שהוא דהיינו פניס לו אין התלמיד אס אך . ייש”
 מתראה אין אזי ממון בתאוות משוקע שהוא ע״י חשוכין 'נהין‘’

 פניס לו אין כניס עזות שהוא מי וכן . הרב פני ?תיט
 שמדבק מי לס :הנ״ל בבהי׳ פנים לקבל יכול ואיני יקדושה

 מהס ונהנה הצדיק מפי היוצאים תורה לדברי באמת עצמו
 העוה״ז: חיי כלל ולחשיז לסבול אח"כ לו א״א בוודאי גאמת

 ורוצה הנפשות חולי רופא שהוא הצדיק אל שבא יש
 מה כפי ודרכים הנהגות היינו רפואות הצדיק לו צזיהן
 והשובים יקרים רפואות לו יש הצדיק באמת אבל יודע צזהוא

 האמתיית לרפואתו להנהיגו שצריך אחרים ישרים ייימיס
 הצריך התור׳ פנימיות לו לגלות להצדיק לו א״א ילפעמיס
 ע"כ ח״ו מות כס מזה אצלו נעשה יהי׳ שלא בכדי ליפואתו
 ולפעמים אחרים בד״ת התור׳ פנימיות לו להלביש ?הכרח

 התור׳ להלכיש הצדיק ומוכרח . לקבל יכול אינו זה גס
 : הגונה הרפואה לקבל יוכל למען היצוניס דברים ̂שיפורי

 כהשי״ת לו) ־• ממשלה לו יש אז הצדיק אצל כשהעולם לה)
 להיפך ולהיפך לעולם וטובה חיים שוחקות פנים ייראה

 וכן טוב הוא שוחקות פנים כשמראה הצדיק וכן יז׳ו
 כזה כח להם שיש אמיתיים צדיקים יש לז) : להיפך

̂הששותין  קדושים ומוחין חכמה לקבל זוכין לפעמים יין '
 ישראל עוונות ולמחול לכפר זה ע״י שיכולין 'עד יאלו

̂חי׳  יושבים הס שבדור הצדיקים לח) : יכפרנה חכם ואיש ^
 שלהם ב״ד ראש הוא והשי״ת ב״ד בחי׳ והס העיגול סדר ייל

 וכן לחובה הן לזכית הן ואחד אחד לכל המשפט יוצא יייהס
 שיהי׳ הוא והעיקר לו הראוי לכאו״א הפרנסה מחלקין לס

 כשנמשך לט) ; זא״ז רואין בבחי׳ שיהיו עד ביניהם אהבה
 תחתונים מדברים שבאה תתאה יראה ע״י הבאה לשפע
 השפע לקבל כלי לעשות צריכין אזי יח) אות יראה לעיין
 לנסוע והרצון ההשתוקקות וע״י החיצונים ממנה יינקו ̂לא
 הצדיה אל כשבא ואח״כ הכלי וציור רושם נעשה הצדיק אל

וכל עוה״ב ישעשוע תעניג הרגשת עיקר ח) : הכלי לעשה



K ״־י
 הו^ וצדיק צדיק לכל להנחיל הקב״ה שעתיד עולמות הש״י

 מספי ואין חקר אין עד במקומו לתפוס יכול הלב כי בלב רק
 אפשי וע״כ והשיעשועיס התענוגים כל הרגשת חקור ושם

 התענוגים כל לו יהי׳ ולזה אחד בחהוס חבירו אצל אחד שישב
 אצלי שיושב אעפ׳י 'וחבירו עולמות הש״י וכל והשיעשועיס

 והשיעשןעיש הטובות מכל זה מכל חסר לבו כי כלום ירגיש לא
 יכול לפעמים מא) : לו אשרי לבו בתוך הצדיק להכירו שיש

 ד̂ל חיחנין דשמע זימנין כי הצדיק בקשת ימלאו שלא להיות
 אוניי אני ולומר לגזור שיכול צדיק יש אבל כשארז״ל שמע

 ואח״ג האמת לצדיק מתקרב אדם לפעמים מב) ; כן שיהי׳
 מאו יקר דבר רואה שהוא מחמת זה כי דע העשירות אובד
 דאיה' ואע״ג ומפנינים מפז יקר שהוא הצדיק אור היינו

 יו כלאחר העשירות המזל משליך ואזי חזי מזלי׳ חזי לא
 הוי להצדיק שההתקרבות בעצמו גם להרגיש כשזוכה מכש״כ

 ממו על משגיח אינו בוודאי אזי שבעולם העשירות מכל יקר
 שאי עד מאד גדול צדיק יש 0מ : כלל בעשירות רוצה ואינו

 ואי מאד מתעלס הוא זה ומחמת קדושתו לסבול יכול העולם
 כשהאדא חד) : יתירה ופרישות קדושה שוס ממנו רואין

 חאמונא כי ליפול לו אפשר דעת שום בלי בהצדיק מאמין
^ ליפול אפשר לבד ס שמבין דעת גם לו יש אס א  בהדעיז ג
 הדוי מעשה ניכר הצדיק מדירת מה) : ליפול לו א״א אזי
ס  שממשיכים שהנשמות מאד גדולים עליה בני צדיקים יש ק

 ; ישראל נשמות רבוא מששים למעל׳ בבחי׳ הם :,אבניהם
ס זוכה הוא עי״ז בחייו עצמו שממית דק),הצדיק  בעודו ג

 עוה״ג תענוגי כל תכלית שזה דמלכא בגנזייא לחפש ייסiבו
 שום מקנא שאין עד כ״כ במעלה גדול שהוא צדיק יש ייס)
 בקנאו בחי׳ לבד ית׳ אותו רק בעוה״ב ולא בעוה׳׳ז לא צדיק

ק  משא בתי׳ ישראל רועה יש ודור דור בכל מט) : קנאתי א
 מקבלי המשכן ומזה משכן עושה הרועה וזה מהימנא ך<ן:,יא

 מתחילי ומשם חטא בו שאין פיהם הבל שב״ר התינוקות
בכאו״א שבדור הצדיקים שכל ודע התורה לתוך ולהכנם לקרות
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צריה
 משנן בחי׳ ועושה רועה בחי׳ הוא וכאו״א משה בחי׳ נו יש

יש כן כמו עישה שהוא המשכן בחי׳ לפי בחינתו לפי וכ״א שפי
דהיינו זאת כל ולידע משם פיהם הבל שמקבלים תינוהות לו פשי
ס איזה וצדיה צדיק כל• לדעת גיש וכמה לו השייכים התינוקות ה

 שיבא והדור בזה שיש הבחינות כל ולידע ממנו מקבלים הס
ולחפש לכ׳׳ז אדם כל את לדון שיכול שמי דע הסוף עד מהם יפ1
•h בפושעי אפי' מישראל בכ״א שיש טובות הנקודות ולמצוא
תאבים טובות הנקודות שכל כזו גבוה בתי׳ לו יש שעי׳ז ישראל ̂ל“

השלימות בתכלית וש״צ חזן להיוח יכול הוא שעי׳׳ז נו וכלולים אליו 'מי
בבחי׳ בשלימות הנ״ל זה כל יודע הוא הזה הצדיק (עיפ׳׳ס ז*י
תיכף 0 ־• קורין התינוקות היכן ריאה החזן יישארז׳׳ל :אי
 אפי׳ אזי האמת הצדיק של התורה של הטוב טעם כשטועמין יה'
 שנמנע אעפ״י היינו וחושך לילה נחי׳ שהוא ההתרחקות בעת יי
 התורה אור לו תאיר תמיד אעפי״כ מתקרב ואינו אח״כ :̂ו

 כח גבורי הס הצדיקים נא) : האמת הצדיק אצל שטעם »ו|
 ויכולין כרצונם הדיבור עם ומנהיגים עושים שהם דברו עושי

 ובצרה בצער כשהצדיק נב) : דיבורם שלימות ע׳׳י הטבע לשנות 1̂י
ומתאבלין מקוננין ושבעוה״ב שבעוה״ז נשמות וכמה כמה ר״ל

והרחבה לרפואה וכשזוכה מקוננת השכינה וגם צערו על :א
 גדול החכם נג) : לכולם שמחה ונמשך כולם מתנחמין אזי גיז
 הרצון לשורש שבעולם הרצונות, כל להשר יכול הוא שבקדוש׳ וי
 מתגבר הוא ועי^ז כידוע משה הסחלקות בחי׳ הוא ששם ים

 היינו ברצון שכופרין הטבע חכמי דיעות וסותר ומכניע
 וכאלו הטבע עפ״י שהכל המוטעת בחכמתם להראות שרוצים די
יש הנ״ל שבקדוש׳ החכם זה כנגד אך ח׳׳ו רצון שום אין ני
 מזקני ויניקתו הטבע חכמת שורש שהוא הנחש מצח בחי׳ ים

 ע״י אותו להכניע וצריכין (עי״פ) שלימות בהם שאין הדור
 עם לדבר שעושק ע״י שבדור אמת והחכם הרבי נד) ; צדקה ה1

ם עי׳׳ז דעתו בהם ולהכניס תלמידיו 'ין  שלו המקיפים נכנסי
חד•־•'־־. וידיעות השגות עת בכל להשיג שזוכה היינו לפנים ין
ס שלו והמקיפין א הם כי עוה״ז כל של מהזמן למעלה בחי׳ ה

נחי׳



צדיס
 : הכחר בחי'שפע הידיעה תכלית בחי׳ עוה״ב שיעשוע בחי׳
 עדשא״א מאד מאד גדול הוא הצדיק של אורו לפעמים נה)

 להוריד הצדיק מוכרח ע״כ במקומו ממנו לקבל להתלמידיס
 ויתגשס יתמעט שעי״ז כדי אליהם ולילך אצלם עצמו ולהכניע

 זה ובשביל 'לקבלו התלמידים יכולים שיהיו כדי קצת האור
 להתלמידיס להאיר המדינ׳ על ליסע לפעמים הצדיק מוכרח

 שהצדיק מה כל כי מאד מעלתו הפלגת עוצם מגודל דווקא וזה
 עצמו ולהוריד לצמצם צריך הוא ביותר גדול׳ במעל׳ הוא

 האור לקבל ממנו הקטנים שיוכלו כדי ביותר וקטנות לענוה
: ענוותנותו מוצא אתה שס גדולתו במקום בחי' שזה

ס  להגדיל הוא בתלמידיו להאיר הצדיק שצריך הדבר עיקר נ
 דגדלות למוחין דקטנות מוחין מבחי׳ אותם ולהוציא דעתם

 הארת ע״י בהם מאיר הוא ולפעמים המתקה בחי׳ שזה
 שוחקות בפנים פניו להם ומאיר אותם שמנחם ונחמות פנים

 צריך ואז עי״ז לקבל יכולין אינם ולפעמים נהירין אנפין
 לבטל כדי ולבזותם לייסרם שצריך יסורין ע״י בהם להאיר
 דליק דלא אעא בחי׳ שזה אורו לקבל שיוכלו בכדי אותם

 ,עצמו‘להוריד לפעמים מוכרח שהצדיק מה נז) : ליה מבטשין
 זה כנ״ל לקבל הקטן שיוכל כדי מגדולתו קצת עצמו ולבטל

 למעלתו חוזר ואח״כ שעה לפי רק הוא שלו והקטנות הביטול
 חילוקים ויש לגמרי הקטן את ומגדיל מתקן הוא עי״ז אבל

 כי אורו לקבל כדי הקטן אצל הגדיל והכנעת קטנות בענין
 ולנסוע לילך צריך ולפעמים בעלמא בתנועה רק הוא לפעמים

 בני לקרב שעוסק האמת הצדיק נחס :הענין לפי והכל אליו
 מתפאר;בישראל שהשי״ת ההתפארות עיקר הוא להשי״ת אדם
 ההתקרבות כל ידו על כי ית׳) שלו תפילין בחי׳ (שזה

 הקיבוץ בשעת הדבר ועיקר בו שמסתכל מי וע״כ וההתפארות
 זמן הוא שאז בר״ה ׳.וביותר ה׳ דבר לשמוע אליו מהבאים
ת ואזי ביותר הגדול הקיבוץ  מחמת ביותר גדול ההתפארו

 ואזי ית׳ אליו להתקרב החפצים אדם בני הרבה שמתקבצים
 עיקר' בעצמו הוא כי הצדיק ויופי פאר ונתוסף נתגדל

ההתפארות '׳־׳-
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צריה
 הצדיק בזה באמת בו שמסתכל מי■ ואזי כנ״ל ההתפארות

 ואזי הש״י של התפילין באור ורואה שמסתכל בהי' זה 'האמתי
 עיני' נעשין ואזי מוחין תפילין בחי' ג"כ עי״ז מקבל הוא

 בחי׳ נמשך^ מסתכל שהוא מקוס בכל ואזי ה' עיני בבתי'
 בחי' הוא הצדיק נט) : מחכים דא״י אוירא בחיי א״י קדושת

 ששת בחי' שהס העיגולים שבתוך הפנימיית נקודה בחי׳ שבת
 והבע״ד ' הנקודה שסביב העיגולים בחי' שהס המעשה ימי

 להתקרב אותו מניח ואינו מניעות לו ומזמין האדס על מתגבר
 אך הכל יונקיס שממנו הצדיק שהוא הפנימיית הנקודה אל
 בתוך עדיין שהוא בחי' שזה ישראל כלל בתוך שהוא כ״ז

 תקוה לו יש עדיין ח״ו לגמרי העיגולים מן יצא ולא העיגולים
 הגדול כשהצדיק ס) : הנ״ל הפנימיית הנקודה אל להתקרב

 נתגדליס עי״ז ונוראים נפלאים תורה חידושי מגלה האמתי
 מגלה שזה מזה גדול רעש נעשה כי במעלה קטניס איזה גס

 ובאים ומתקבצים רצים הכל ועי״ז כאלו נוראים חידושים
 והוא תורה חידושי איזה ממנו לשמוע במעלה קטן לאיזה

 : שאומר מה להם ואומר פסוק איזה על עצמו עומד
 אלו וכל עפר מיס רוח אש יסודות מד׳ נתהוה האדם סאס
 יסוד הצדיק בחי׳ שהוא הפשוט מיסוד נמשכין יסודות הד׳

 בחי׳ הוא הצדיק גם יסודות הד׳ כל נמשכין שממנו עולם
 הדורות כל סב) : וכו׳ הגן את להשקות מעדן היוצא הנהר
 בית ראש בחי' האמתי הראש שהוא מהצדיק נמשכין כולם

 ■אין בעצמו שלו אעפ״י ונתעלס נסתלק הצדיק זה וכשח״ו
 ונסתלק נתעלס אס כי ונסתלק שנתעלם במה כלל הפסד
 שנשארו יתום הדור על אבל בעוה״ב ומפואר גדול הוא מכאן
ס כי מאד גדול רחמנות הוא  ומתגלגלים ממש כיתומים ה

 הביתה אותם ולהכניס אוחס לאסוף איש ואין חוצות כל גראש
' אזי בית הראש שהוא הצדיק זה כשיש אבל ל  הדור בני כ

 בעסק ביותר שעוסק הצדיק זה סג) : בית בני בבתי׳ כולם
 להרבות מאד ומזהירם אנשיו עם לדבר שמרבה היינו התפלה
 בינו ושיחה בהתבודדות לעסוק וכן גדול ובכח בכוונה בתפלה

לבין '•״ ■



צדיק
ביותר מתלוקת רוב עפ״י יש הצדיק זה על ונו׳ קונו לבין

אדם ונני עולס של ברומו העומדיס דבריס הוא תפלה כי
ס מזלזלין ה  עיני למראה שבגשמיות כמו סד) : כשארז״ל נ
 לשאר א״י בין ותמונה בדמות שינוי שוס רואין אין האדס
 בתכלית מאד מאד קדושה היא ואעפי״כ להבדיל ארצות

 כשריה והאנשים הצדיק כן כמו מאד ונוראה עצומה הקדוש׳
 מרא׳ לכל בגשמיות הפרש שוס ביניהם אין העולם שאר לערך
ככל תנועותיהם וכל וצלמס בדמותם דומים והם נשר עיני
שהס מאמינים אנו לאמתו באתת ואעפי״כ אדם בני שאר

חר הוא כשר איש כי מהם לגמרי ומובדלים מופרשים א  ענין
 כמו ולא אמתייס הצדיקים ומכש״כ אדם בני שאר מכל לגמרי

 ובצלמו בפניו הצדיק את להכיר שצריכין וסוברין טועין שיש
 לא ובאמת דייקא ובתנועותיו בדמותו משונ׳ שיהי׳ ובדמותו

 ; שבקדושה דברים שאר לענין גס הוא וכן כנ״ל הוא כן
 נפלאות השגות להשיג שזוכין עליה בני גדולים צדיקים יש סה)

 כנגד אצלם עולה אינו השגתם כל ואעפי״כ מאד ונוראות
 בכל כי העולם בפני מגלין שהם תורה מדברי דיבור איזה

 העולמות כל בו תלויים העולם בפני מגלין שהם ודיבור דיבור
 דבר באיזה פוגם הצדיק לפעמים סו) : ותחתונים עליונים

 חרון משפטו וע״כ משפט אוהב הוא והשי״ת ית׳ רצונו נגד
 ויש הצדיק את מאד אוהב שהשי״ת מחמת רק ח״ו למיתה

 את השי״ת מחליף לפעמים ע״כ אחריו גדולים גיעגועים לו
 כמית׳ לפעמים ג"כ חשוב׳ בושה כי בושה על המית׳ משפט

 מית׳ וחייב חוטא איש איזה בהצדיק מגרה השי״ת ואז ר״ל
 להצדיק נתכפר ונזה הצדיק את ומבזה וחולק עומד והוא ר״ל

 החולק האיש וזה בחיים נשאר והצדיק ר״ל המיתה עונש
 לצדיק עניש גס כי הצדיק רצון מחמת שלא אח״כ ומת נענש

 מיתה חייב הזה האיש היה זה בלא כי מחמת רק טוב לא
 שנענש סוברין העולם כי ג״כ שמיס שם נתקדש וממילא מכבר
 צדיקים יש סז) : שמיס כביד שהוא הצדיק כבוד בשביל
מדריג׳ לאיזה שזכו עד גדולות ביגיעות וטרחו ה׳ את שענדו

דיעל׳



צדיק
 המופלג האמתי הצדיק אבל מעלתו כפי כ״א עליונ׳ ומעל׳
 מדריג׳ על עומד אינו הוא מאד מאד ונוראה עליונ׳ נמעל׳
 ונפלאה גבוה מדריג׳ לאיזה כשזוכ׳ תיכף רק פעם נשום אהת

 קצת נייחא לו יש שאז מאד ונוראה גבוהה עליונ׳ ולהשגה
 ומתגעגע משתוקק הוא אח״כ תיכף אבל נשמח' קצת והוא

 ה׳ בעבודת לכנוס כלל עדיין התחיל לא כאלו להשי״ת וגכסן>
 עצמו על גדול רחמנות לו ויש באחת עצמו בעיני שפל יהוא
 והוא ה׳ מעבודת ריח שוס מעולס עדיין הריח לא כאלו

 יסוריס עצמו על ומקבל שעה ובכל עת בכל ומתייגע טורח
 וגיעגועיס ותחנונים בתפלות ומרבה שיעור אין עד ומרים קשים

 יותר ומדריג׳ להשגה שבא עד וכר מאד גדולים יכסופין
 כל ושוכח מחדש מתחיל הוא שעה ובכל פעם בכל וכן עליונה
 לילך שמתחיל כחי רק כלל עדיין התחיל לא כאלו העבר

 על רחמנות לו ויש בקרבו נשבר ולבו ישראל בקדושת ולכנוס
 עדיין התחיל לא כאלו גדול׳ ובהכנעה ובתמימות באחת עצמו

 הנוראה והשגתו הצדיק של הידיעה שבוודאי אעפ״י ובאחת כלל
 אבל מאד ונורא נפלא גדול חידוש הוא פעם בכל שמשיג
 שבכ״פ מה היינו ביותר גדול חידוש הוא שלו יודע האינו

 ועוש׳ הנפלא׳ והשגתו חכמתו כל לגמרי ושוכח מסלק הוא
 בכ״פ לבא זוכה בעצמו שעי״ז עד יודע כאינו באמת עצמו

 אינו הבחי׳ זה כנ״ל יותר עוד ועליונות גבוהות למדריגות
 בזה לבאר וא״א ביותר ונורא נפלא חידוש הוא שלו 'ידע

 נקראת אפיקורסית סח) ז בלביה דמשער מה כפום חד כל יק
 גדולה משאוי מעליו משליך הוא להצדיק כשנוסע וע״כ יישא

 היפך שהיא אחונה לו יש כבר להצדיק שנוסע מאחר כי
 מה תיכף ואומרים שחגלין צדיקים יש סט) : הסיקורסות

 צדיקים יש אכל אצלם להחזיק יכולים ואינם רואים שהם
 מה כל אצלם להחזיק יכולים והם יותר גבוה מבחי׳ ששרשם
 מאיר שהוא אור שיש דע ע) : אותם מגלין ואין ׳זיואיס

 מחמת לקנלו יכול פשוט אדם אין האור וזה עולמות כאלף
ונוטר נוקם ת״ח בבתי׳ יהי׳ והוא גדול חכם לזה וצריך כילו

וכו׳



צריה
 ע״י יכול הגדול והצדיק עי״פ וכו' מאד הסיפורים שנתבלבלו

 צנורות שנתקלקלו רואה וכשהוא יתודיס לייחד מעשה סיפור
 הוא אזי • תפלה ע׳יי אותם לתקן אפשר ונלתי עליונות
 שאינו רואה כשהוא וגם מעשה סיפור ע״י ומייחדם מתקנם

 להשי״מ שלימה נתשובה ולהשיבם למוטב העולם להחזיר יכול
 לפעמים אזי עמהס לדבר שעוסק הק׳ והשיחות התורות ע״י

 מעוררם הוא דייקא ועי״ז בסיפמ״ע לעסוק למתחיל הוא
 של הסיפמיע כי ־ שלימותס תכלית אל ומביאם משינתם

 סיפורים ויש מאד ונורא ועליון גבוה ממקום נמשכים הצדיק
 אעפ*י האמת הצדיק פד) : וכו׳ עתיק מבתי' שהם כאלו
 גדולה בקדושה וכיוצא והשבעות בשמות להשתמש כח לו שיש

 בהשי״ת אמונה לו יהיה רק כלל בזה להשתמש לו אין אעפי״כ
 מוכרח שהוא להצדיק נדמה ולפעמים לו יעזור והשי״ת כפשוטו

 צריך אעפי״כ בזה וכיוצא גדולה מצוה ושהוא בזה להשתמש
 לזה מייעצו שלבו לו שנדמה אעפ״י כי מאד בזה להתיישב
: עי״פ לזה אותו שמפתים מהמדברים רק הוא אולי

 האמת המנהיג שהיא האמת הצדיק נשמת שיורדת קודם (פה)
 שיש מי שכל עליונים העולמות בכל מכריזין אזי לעולם

 אחד גס אין ומסתמא יבא הנשמה זאת על חוב צלמד לו
 בא כד בתוך כזאת קדושה נשמה על ח״ו חוב איזה שילמד
 לעולם יבא הצדיק זה אס וצועק בעצמו הס״מ שהוא הבע׳/־

 יחזיר בוודאי כי בראתני שוא מה ועל עוד לעשות לי מה
 ידובשלימותאז על יתתקן העולם וכל העולם כל את למוטב
 בוודאי להעולס לירד צריכה הנשמה זאת להס״ח לו משיבין
 שיהי׳ עצה לעצמו נותן הבע״ד ואז עצה לך חשוב ואתה

 אמתתו אור יהי׳ ואעפי״כ להעולם לירד רשאי הזה הצדיק
 (ומסתמא מאד מהעולם ומכוס׳ וגנוז נעלם צדקתו וקדושת

 עלזה שיחלוק הדור מפורסם איזה עליו שמעמיד ע״י העצה
 יש מסתמא החולק וזה גדול׳ בהעלמה אורו ויעלים הצדיק

 הרבה לעולמים היה כבר כי מכבר עמו הכירות להס״ח לו
שהבע״ד ולולי ודור דור בכל וכמעט כאלו מעשיות הרב׳

מתגבר
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צריה
 האמת הצדיק אור להעלים ודור דור נכל כ״כ עצמו ייהגגר
 עצו אעפי״כ אך בשלימות העולם תיקון היה כבר ייודאי

 תקום היא ‘0 ועצת איש בלב מחשבות ורבות ותופר ינצה
 מה עליו עובר שבאמת ואעפ״י בעולם יורדת ה;את יהנשמה

 הוא הזה הצדיק אעפי״כ וכו׳ לנו שהיה ה׳ ולולי שעובר
 ידו על העולם יהתקן סוף כל וסוף רבות מלחמות ייכש

 באמת להתקרב זוכה האדם שאין זמן כל פה) : ישלימות
 אעפי״כ תמיד ומתפלל שלומד אעפ״י אזי האמת הצדיק

 היה ואס ותפלתו בלימודו אמתי גזעם להרגיש זוכה ^ינו
 חסרון איזה לו שחסר בעצמו מרגיש היה היטב לבו אל שיה”

 להתקרב זכה שלא מצד הוא החסרון (ובאמת מהו יודע יאיט
 להתקרב שזול למי ואשרי האמת) לו שיאיר אמתי לצדיק

 א׳ע מניח הבע״ד כי חיותו בחיים בעוה"; האמת להצדיק
 מאחר ח״ו חייו ימי כל מזה האדם את למנוע מאד זה יגל

 אדם יש ולפעמים בזה תלוי יהדותו קדושת שלימות שעיקר
 היה ואלמלי הקטן מאור לבתי׳ עי״ז שבא כזאת מצא שיגיש׳
 בחי׳ ■שהוא האמתי הצדיק אל להתקרב זוכ׳ הזה האדם
 בשלימות העולם תיקון והי׳ משית בא היה כבר הגדול ייאור

 מסתמא גדולים וכיסופים גיעגועיס לו שיש אף הזה יהאדם
 ביותר האדם בזה מתגרה הבע״ד אך הצייק לזה להתקרב

 מניעות בפרט פעם בכל אחרות רבות מניעות לו יייזמין
 עצמו הס״ס שמתלבש ע״י המניע׳ ועיקר במ׳׳א כמבואר ^ייית
 ע״כ וכו׳ עתק הצדיק על הדוברים ובודים חולקים ^איזה
 ולהתקרב המניעות כל לשבר שיזכה ״השי״ת מאד לבקש לייכין
 העוסק האמת הצדיק פו) : עי״פ האמת להצדיק יאלזת
 חון שלו האנשים עם יושב הוא השי״ת לעבודת בנ״א לקלב
 ההיפך בוודאי הוא והנהגותיו ישיבתו כל כי היינו לישוב

 אחר ורודפים תהו מעשיהם רוב אשר הישוב מדרכי
ה אנשיו עם הצדיק אבל הזמן בהבלי וטרודים יתרות”^  ה

 על ונפרט להם שיש במה ומסתפקים לגמרי מכ״ז יתיקים
 לישוב חוץ כיושבים והס כלל מקפידים אינם ומלבושים ^לייס
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 בתפי דק ועוסקיס והנהגותיהס לעותיהס מ3 מחש צגחרי
 ואצל ונו׳ ותעניתיס ווידויים ותשוב׳ להשי״ת ותשבחות ישירות

 לר̂ו שנדחה ה׳ שבעבודת ,הגדול׳ העבוד׳ כל האנשים חלו
 ’בפרנ< כזאת עבודה עצמם על לקבל חחד קשה לדבר העולם

 התעניגים מכל יקר כ״ז אצלם אבל וכיוצא ותעניתיס סיגופים
 מתענייז או ,הגדול הסיגוף חן תענוג להם יש כי שנעולה
 יושביה שהם אע״פ אך שבעולם התענוגים מכל יותר וכיוצא
 היש̂ו אל פעם בכל ג״כ נכנסיס אעפי׳׳ה לישיב יייז באמת

 בחכיי' בזה ומתנהגים השי״ת לעבודת בנ״א עוד לקרב בכדי
 לכאו״ל להספיק יכול הנ״ל הצדיק זה פז> : כמב״פ גדול׳

 חאנש'' באחד מבין הוא ואם לו שצריך מה אליו מהמקורבים
 יקריגז במלבושים מלובש שיהי׳ ה' לעבודת צריך הוא מוחו שלפי
 שמתקד״ דהייני להיפך ו״לפעחים וכן לו מספיק הוא מאד
 שה ומנהיגו כנ״ל הישוב מן מוציאו והוא עשיר איזה אליו

 נאו״ל הספקת צורך יודע הוא כי והכלל פחותים נבגדים
 שהצדיקו מה כל פח) : כנ״ל אותו ומנהיג לו מספיק הוא וכך

 יידי־ כאינו עצמן ועוש׳ פעס בכל ביותר בעבודתו מתחדש
 h לחיות עדיין התחיל ולא לגמרי יניק עדיין הוא וכאלו

 ה”בכ לעלות זוכה הוא דייקא עי״ז כנ״ל מחדש בכ״פ ומתחיל
 וגי וכו׳ ראתה לא עין ביותר גבוהית ומדריגית להשגות

 ביוחי זקן הוא אעפי״כ כנ״ל ביותר יניק שהוא אעפ״י שעי״ז
 העולה זמן שכל עד כאלה ארוכים לחיים וזוכה מהכל למעל׳

 שוה לי אין זה ומחמת עין כהרף אצלו עול׳ אינו כולו
 אצה׳ עולה חינו העולה זמן שכל מאחר. בעולם הסתכלות

 י! רק הם כולם שבעולם הקולות כל פס) : עי״פ עין כהרף
 השמחוי׳ן' כל ואפי' חסרונו על צועק כאו״א כי חסרונות

 ונתמלא לו הסר שהי׳ החסרון מחמת רק הוא שבעולם
 שא| סוביס חיים לחיות שזוכ׳ אמתי צדיק יש אבל החסרון

 איג' העולם שכל מחמת כחרש נרא' והוא חסרון שום בהם
 חייה חי הוא כי שלהם החשרון שישמע לכלום אצלו עולה

ס שלו טובים ותיים חסרון שום בהם שאין טובים לחה ה
ייזיס ׳ ■

'ריו
'ממו
'''דיו

'נל
זייה

‘'"'י
75׳'
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̂' ר  ־כל הטעחיכ כל צהרגיב יכולין שלו ו״יס נהלתס חבל 0^
 טוניס חייס ידס על שיחיי עד שבעולס ענג רייני וכל ןייחות

 בו שגדליס כזה גן בחי' יש צ) : כנ״ל חסרון שוס בלי -יזיית יצ
 הריחות וכל הטעחיס כל בהס שיש נפלאיס וגידוליס 'ייזת

 טיביס חייה לחיות יכולין כולם והי׳ שבעולם המראות }ל י®
 אגראדניק הזהישגננישקורין הגן ועל הגן זה ע״י ייתייס‘

 הגן זה על ממונה שהוא כזה ועליון קדוש צדיק _־'ינו
̂\'א  הדור בעוון ולפעמים הגן תיקוני בכל תמיד משתדל וו

 הצדיק זה של אורו ונתכסה שנעלס היינו הזה הגנני ;'׳נד :יי'
 הי׳ ידו שעל הגנני זה שהוא ממנו לידע זיכין העילס ,]י!
 הזה והגנני הגן ע״י אמתייס טוניס חייס לחיות כולס 'לין’

 מחזיקיןאותו העולס אבל הגנני שהוא ואומר שהולך
 תינו וממילא אותו ומגרשין אבניה אתריו וזורקין ח״ו ׳'שיגע '

 הגן באותו שה שיש מה כל יעי״ז הגן בתיקוני להשתדל "'ל
 הממונ׳ שס שאין מאחר ינפסק כלה להיות מוכרח ;'ידאי
 הספיחיס מן לחיות יכולין היו אעפי״כ אך הגנני ̂'יני

 דברים בעולם ומכניס בזה גס מאד מתגרה הבע״ד אך
̂לי  שהיו טובים החיים כאלושמקלקלין רעות מדות דהיינו -ל

 חין כל נתקלקל האלו המדות ע״י כי הגן ע״י לחיות
בחי׳ שהוא עד ריח מיני וכל נבלה טעם בחי׳ שהוא עד ;יעד!

 על דמכסיין עננין בחי׳ ע״י העייניס נחשכיס וגס חלבנה של ^
̂א  והנה שנעולה וגווטן מדאה מיני כל נפגס שעי״ז עד לי

 עשירות להס שיש כאלו צדיקים בעולם יש שבוודאי ̂[̂שי׳י‘
 חייס שהם ג״כ מתפארים שהם ברוחניות גדילים ואוצרות ׳־<

, ’’C הק׳ האוצדות ע״י טוניס חיים חיים הס ובאמת טובים
 היינו ג״כ להם להזיק הנ״ל הקלקולים יכולים אעפי״כ

 ישאר והריח הטעם אצלם גס יתקלקל העולם פגמי /׳"יי ז
 להם ולהחזיר לתקןלהעולס כח להם שאין ומכש״כ הנ״ל שאףייס
 לפעמים וע"כ הכ״ל הגן ע׳׳י לחיות יכולין שהיו טובים שיים

 תיקונם כל ואז שלהם טובים החיים אצלם גס ןי׳תקלקל
חי שהוא ח־ש בחי׳ שהוא הנ״ל במעל' הגדול הצדיק י'
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צדיק
̂ין תתפחר הוא וע״כ במוחו נושא לכל כאשר הכל שלהם בע

̂י' היא ובאמת המרובה את מחזיק מועט הוא חוחו כי  י
 ■ יחד מהבל המה וכולם כלום אינם שלי והאנשים כלום

 שבאמוז גדולים צדיקים יש אך הבל מרבים הרבה דברים
 י׳ בחינתו לפי כ״א המרובה את מחזיק מועט בחי׳ לכאו״א

 ו״ המרובה את מחזיק מועט בחי' הוא שלי שהדיבור
 שה׳ מי ויש המרובה את מחזיק מועט בחי׳ הוא ששתיקתו

 והי' מאד גדול הירח שגלגל אעפ״י הירח גלגל את מוליך
 ‘נה שהוא נמצא הירח את צריך העולם כי העולם כל קיום
 חויי' בחי׳ עוד 'יש אבל באמת המרובה את מחזיק מועט

 הצל וזה בכלל מכולם למעלה שהוא המרובה את מחזיק
 העלל המעל׳ בתכלית המרובה את מחזיק מועט לבחי׳ שזוכה

 חטוטל כבעל נראה דייקא הוא הימנו למעל׳ שאין מה
 רקאדרבא׳ה^ חטוט׳כלל בעל אינו ובאמת הוקיר) (שקורין

 י̂ש בצלו אשר אילן יש צה) : עי״פ הכל את עליו נישא
 ש̂« ציפרי וכל העופות כל ישכנו ענפיו ■ועל החיות כל

 ולפעל לשער אין אילן אותו אצל שם שיש המופלא והעונג
 לי■ ירוצין בעולם כזה אילן שיש שמשיגין אדם מבני כת יש

 , r לילד צרינין צד לאיזה ביניהם מכריע אין אך אליו ולבא
 אל זה כי זה על ביניהם מחלוקת ונופל האילן אותו אל

 בינל מכריע ואין זה לצד אומר וזה לילך צריכין זה לצד
 אי* אל לבא לזכות א״א כי להם ימודיע אחד חכם שבח עד

 יש האילן זה כי האילן של המדית לי שיש חי כ׳׳א האילן
 הא גוף הוא ואחת ועניה ויראה אחונה שהם שישים ג׳

 מסכל כולם אזי הנ״ל המדות לאלו לבא כולם כשזוכין ואז
 א האילן לאותו ולבא לילך צריכין הדרך שבזה אחד לדעת

 לגין מהמקום למעלה הוא כי כלל מקום לו איו האילן זה
 ״ ^ האילן של המדור. לכל הזוכין הצדיקים אלו אפי' וע״כ

 הצי זה ע״י כ״א אליו ולבא לעלות להם גס א״א אעפי״כ
 העליונ׳נע]״ל המדריגה לתכלית שזכה הנ״ל חטוטרות הבעל
החי בחי׳ סוף בחדריגת יהוא המרובה את מחזיק ,מועט
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צדיק ;
 הוא ועיני לגמרי המקוס מן 6לחע הוא ממנו למעל׳ תיכף

 ולהעלותם המקום בתי׳ מתוך אותם . ולהעלות לישא ?יל’
 רפואה עיקר צו) : כנ״ל המקום מן למעל׳ שהוא הנ״ל יהאילן

לן שיש מאד הגדול הצדיק ע״י רק הוא כשלימות ׳ מלכה ?צת
 בידו שיש עד לו נותן הוא שמקבל מי שאצל בידו כזה

 שיכול בידיו כזה כה לו יש וגס צדק׳ מיני העשר׳ b ״ז’̂!
 שהשיגו לאחר גם תיצים מיני העשרה כל ,ולהוציא להיזזיר

אותו  מיני .העשרה כל יודע הוא וגס אליו שנזרקו ̂-
̂יקין ̂י  על שנסמך ליתןלמי שיכול בידיו כזה ■ כת לו שיש ע״י ן

 שיכול בידו כזה כת לי יש וגס סכמה קבין העשרה כל ^
 לרוח בידיו ולעשות רוחות מיני העשרה כל בידו ולאחוז ׳עכג
̂ז יי׳זקל  הוא והנגינה נגינה מיני העשר׳ כל לנגן יודע שעי

שא׳  ואעפי״כ־ בידיו כזה כח לו שיש נמצא מלכה הבת של זי
 הכח עם משתמש שאינו מחמת ידים לו שאין כמי נרא׳ 'ייא’

 לכל שבידיו הכת עם לשמש צריך הוא כי העולם בזה ׳זצידיו
 גודל הנ״ל מכל והתבונן עמוד המעין אתה צז) : ה;״ל ^ענין

 מאד מופלגת במעל׳ הגדולים הצדיקים אור קדושת ^יעלמת
r רחוק העולם שזה מחמת מאד העולם בזה נעלם שאורם 

 וכבעלי וכחרשיס כעוורים שנראים עד קדושתם מנוראות אד”
 שזהו בעטלירס בשם שמכונים אלא עוד ולא הנ״ל ככל מייס”

 ■ החתונה ענץ כל וגס העולם שבזה והשפלה הפחותה אמדריג׳
cPf היה האלו והנפלאות הנוראות של ההתגלות ענץ כל היה ■

 גדול בבור היינו העולם שבזה מאד ונמוך שפל במקום <נ יי
ה”’ ס  דור בכל עכשיו גם מתנהג כן וכמו וזבל ועפר בקנים ט

 יראו צדיקים ואז תיקונו לשלימות העולם שיבא עד ,ייוי
 בכל שמאיר האמת הצדיק איר קדושת יתגלה ואז וכו׳ מחוPיי

 'שרואין מזה צח) : במ״א כמובא העולם בזה בפרט לעולמות
 ■ שמסתמא ראיה מזה אין חבירו בפני י עצמו מכניע אחד ״ליק

 רק להיפך. שהוא להיות יכול לפעמים. כי ממנו גדול לירו”
 ■ יגיעת עיקר צט) : וכר מחבירו יותר עניו הוא הצדיק ״ה

א ׳ הצדיק ־אל להתקרב האדם יצודת” הו בשביל ־רק האמת'
התכלית



צדיק
 נההתקרבויי כך כל טעס ומרגישין יודמין אין עכשיו כי התכלית

 ר? והבלבולים המניעות רוב ומחמת החומר עכירת מחמת
 וישיג וידע יבין יזכה אס אז האדס של ההסתלקות אחר אז

 מזה ויתר אז גס לשמוע שיזכה מחה לבד כנר ששמע מה
̂ז גס ובאמת כאו״א שיזכה מה כפי הנשמה מצד שיהי׳ מה  י

 התחזקוה ג״כ צריכין האדם של והפטירה ההסתלקות אחר
 ומקטריגיה הרשע^ס נשמות יש כי האמת נהצדיק להאמין גדול

 בדיבוריהם אז גס האדס דעת ומחלישין שמבלבלין ומחבלים
אדס להטעות ורוצים הרעיס תה  מלילו אותו ולמנוע אז גס א

 ומונן (וכידוע לנשמתו תיקון לקבל האמת הצדיק אל ולבא
 זוכה אדס כל לאו הפטירה אחר שגס מקומות בכמה נדרז״ל

 דרל אותם שמוליכין ויש בשליחות מנוחתו למקים תיכף לבא
 אז גס להתחזק יכין צ; ע״כ כידוע) וכיוצא התהו עולס בחיי

 שעי׳יז עד האמת בהצדיק גדולה ובאמונה גדול בהתחזקות
 והבלבוליה והסכסוכים המניעות כל על לעבור שס גס זוכה
 והעיקל לנשמתו גדול תיקין ממנו ולקבל האמת להצדיק ולבא
 עלמא בהאי נש בר דאתדבק מה כפוס כי העולס נזה תלוי
 שלימי באמונה להתחזק העולם בזה שזוכה ומי כשארז״ל וכר

 למנויז יוכל לא שס גס בוודאי אזי האמת להצדיק ולהתקרב
 התיקוניה מעלת הפלגת וגודל ומניעה בלבול שוס מזה אותו
 א̂* להצדיק ההתקרבות ע״י בעוה״ב שס לקבל שיכולין הק'

 לגמי' ערומות שהס כאלו ערומות כשמות יש כי כלל לבאר
 ריילוע^י הקלע כך בתוך ח״ו ונאנדין נשלכין שהיו עד ר״ל

 הצדייו ק) :עי״פ מזה ניצולין האמת להצדיק להתקרב שזכו
 כל צריכין אותו מאד עליונ׳ במעלה המו״לג האמתי הגדול
 אות! אפי׳ רק הפשוטים כשרים אנשים מבעיא לא העולס
 שאינ̂« להס להיאות יכול הוא להתפלל כבר שיכולין צדיקים
 ואפי* בהפלה דרך להס ולהראות תפלה מהו כלל יודעים

 כעי! (היינו יהודים לייהד שעוסקים מאד הגדולים הצדיקים
 אנשיה צריכין שלזה בכהאריז״ל המבוארים והכוונות היחודים

יודעיה שאינם להם להראות יכול הוא כידוע מאד גדולים
כלל
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צדיק
כי ביחודיס דרך להס ולהראות זה בעטן הדדן כלל  : ו
 באמת כנפיו בצל החוסים האיית הצדיק של המקורבים קא)
 ואץ חייהם ימי כל ה׳ בעבודת מאד להתחזק צריכים הם

 באחת ילהשען ולבטוח לחסות רק כלל ולדאוג לחוש צריכי!
 הנשמות אס ייה כי לפניהם ההולך הק׳ הצדיק וזנות כח על

ס כלל אותו הכירו שלא  מכש״כ שלו התיקונים על מצפים ה
 כנפיו בצל ולחסות אליו להתקרב חיותם בחיים שזכו אותם
כי לנשמתם גדול תיקון עי״ז יקבלו .שבוודאי נאמת  : עי״פ ו

 האמת להצדיק לפעמים נכנסים הגדולים כשהרשעים קב)
 גדול תיקון ג״כ נעשה בעצמו מזה לפניו קצת עצמן ומכניעין

 מעמקי כאלה חרוחק־יס כשבאים דייקא כי שנעשה במקום מאד
 נתעלה דייקא מזה הקדישה תחת עצמן ומכניעין הקליפות

 מעבודת ועבודה עבודה בכל קג) : ביותר ית׳ שמו ונתגדל
 שאין היינו בחירתו על להאדס ומשאירין שמניחין דבר ים ה׳

 בדעתו תלוי הדבר רק כ; שיעשה בפירוש ומצווין מזהירין
כי מדעתו אחד יום הוסיף משה בחיי• שזה ובחירתו  וזה ו

 שהוא במה כי אמת הצדיקי אצל והבחירה העבודה עיקר
 להם אין בזה לעשותו שלא או לעשותו השי״ת רצון בוודאי

 אפי׳ ית׳ רצונו שהם הדברים כל לעשות ומרוצים כלל נסיון
יג  והנסיח הבחירה ועיקר ר״ל מאד עצומים ויסורין במ̂ס
 דעתו על רק שנשאר בהדבר היינו הנ׳׳ל בבתי׳ רק הוא שלהם
 ית* רצונו היא איך יודע אינו והוא כרצונו לעשות לו לבחור

ת בענין ואפי׳ וכו׳ לעשות שלא או לעשות אס  העולם הנהג
 יקר דבר בוודאי שזה למוטב ולהחזירם אדם בני עם ילעסוק

 ספיקות וכמה כמה להצדיק יש אעפי׳׳כ שארז״ל כמו מאד
 כיכ״ז בזה להתנהג חיך בנפשו עצות לשות יודע ואינו בזה

 אדם הוא אס אפי׳ בחירה נעל והוא בגופו מלובש < שהאדם
 ולהנטותו מבחירתו לנתקו עמו לפעול מאד קשה וצדיק גדול

 יותר ובנקל מזה להשיבו שצריכין וענין דרך מאיזה האמת אל
 הרשעים נשמות אלפים אלף ולהעלות לעזור האמת הצדיק אצל
גופני צדק לאיזה מלעזור החתים נשמות היינו כרוחניות י״ל

בעבודת



צדיק
 יש הגדוציס הצדיקיס■ ע״כ בבחירתו שהוא כ״ז ה' בעבודת

 שחבלין והיגיעה הזחן בזה כי זה על גדולות ספיקות להם
 הדבר עדיין אשר בחירה בעלי אדס נכי עם שעושקים זה על
היו הזמן נזה כשלימות כרצונם אצלם יפעלו אם גדול בספק

אנל וכו׳ עושין שהיו מה ל׳ בעבודת ולעשות לתקן יכולין
 מאד יקר דבר בוודאי זה בחירה לבעל לעזור כשזוכין אעפי״כ

 אל שנוסעין והדרכים הנסיעות קד) : וכו׳ לשעי־ תין אשר
 מאד יקרים להשי״תהס דו‘ על להתקרב בכדי האמת הצדיק

 בעצמו האמת והצדיק מלאך נברא ופסיעה פסיעה ומכל
 הדרכים בהירות אור לראות שיזכה ומחכה ומייחל משתוקק
 הזוכים אלו קה) : אליו להתקרב הזוכין אלו בהם שנוסעים
 כלל מחשבות שוס לחשוב להם אין האמת להצדיק להתקרב

 בעבודת לעסוק נהייסי וסיד אבנים לשאת רק צריכין ואינם
בונה והצדיק ומעש״ט) ומצוות ותפלה בתורה בפשיטות ה'

הצדיק שנמצא קודם קו) : ויי' ונוראים נפלאים בנינים מזה
 אחר אבל מעצמו להשי׳ית להתקרב יכ'לים בעילם האמת
 להשי״ת להתקרב א״א אזי בעולם האמת, הצדיק נמצא שכבר

 ; האמת הצדיק אל להתקרב כשזוכין כ״א ובשלימות באחת
 כמה עוברים אם אפיי האמת להצדיק להתקרב שזכה חי קז)

 מחנה 'עליונה למדריגה חמדריגתו ועולה נעתק ואינו שנים
 כבתחלה הראשונה במדריגתו עימד הוא רק שחים ביראת

 אעפי״ב תבתחלה יותר גרוע שהוא ח״ו לו נדמה אם ואפי'
 מאד טוב כן גם הוא הצדיק אל שמקורב בעצמו ההתקרבות

 יותר נגיד גרוע הי'■ בוודאי אז להצדיק מקורב היי לא (ואם
 כל סוף בוודאי להצדיק בההתקרבות חזק יהי׳ ואם ייותר)

 הדרכים קח) ; תיקונו לשלימות העולם בזה לבא יזכה סוף
 רגיל שיהיא וחי האחת להצדיק עליהם לנסוע מאד תאבים
 מתאבלים עצמן הדרכים אזי מזה ונמנע נפסק יאח״כ לנסיע

 את מבקשים הדרכיס כמשארז״ל אחריו ימתגעגעיס זה על
 נין ונכלל נמנה להיות ש;יכין בעצמו זה דבר קט) ; תפקידם

 •יראים כשרים אנשים בין (היינו כזו ואהיבה חייבה חבירה
שזכו .■

J l



צדיה
 בלי מחד ויקר פוב ג״כ זה האתת) להצדיק להתקרב שזכי

 השי״תכרחוי את לענוד ג״כ בעצתו זוכה אס ותכש״כ שיעור
 השותפות בתוך תתילא ונכלליס באיס שלו וחעש׳׳ט והעובדות

 לכולסכי טובה הוא ואזי הנ״ל האהובים התביריס של הק^
 העובדות ע״י ביותר להצליח ידיהס להרחיב יכולים הס גס

 בוודאי הצדיק דברי ומקיים שציית תי כל קי) : של־ הק'
 ולבטל להשליך והעיקר שיהי' תי יהיה גדול צדיק יהיה
 נמאתרו הכל יקיים הצדיק יאמר כאשר רק לגמרי עצמו שכל
 קיא) : ביותר מסוגל ביותר ללמוד שיכול מי מסתמא וכד
 ברגליו האמת הצדיק אל ולילך לנסוע עצמו להרגיל מאד טוב

 מה כל קיי) : בעגלות אליו מליסע ייתר טוב דייקאוזה
לו נדמה אם אפי׳ ה׳ בעבודת לעשות מצוה שהצדיק

 לקיים בזה מאד ליזהר צריך אעפי׳יכ וקל פשוט דבר שהוא
 ע״י קיג) ; בזה תלויים נפשו חיי כל כי ולהאמין דבריו ככל

 צדיהיס יש קיד) : הרבה לממון זוכה אתתיים צדיקים אמונת
 וגדוניס אמתייס צדיקים הם כי מאד ויפיס נאים שהם

 צריכים קטי) : העולם את להנהיג יכולים אינם ואעפי״כ
 כל לו ולעשות צרכיו בכל הצדיק את לשמש הצדיק של אנשיו

 עצמן שמברכין הברכה קטז) : לעשות צריך היה שהוא מה
 לברך להשתדל וטוב מאד יקר דבר הוא וחשובים גדולים אצל
 אמת צדיקי כל פני לראות מאד טוב קיז) : כילם אצל א׳ע

 לצדיק *ב שמקו מי קיח) : שכינתא אנפי צדיקייא כי שבדור
 דבריו ושומע לפניו ומשמש ונגימד הרבה ישנים ימים אמתי

 שאיני ושיחית ושיפורים דיבורים כמה מחנו ששומע אעפ׳׳י
 יוכל יזכה אס אעפי״כ לנפשו ועצה תועלת שום בהם מבין

 השיפורים מכל ולהוציא ללמוד למפרע להבין הימים ברבות אח״כ
 ודיבור דיבור וכל הכי״ת לעגידת גדולות עצות כבר ששמע
 גדול תועלת תח״כ לו יהי׳ שנים כמה לפני מקודם ששמע
 זה ויאמר להבין יזכה אח״כ כי דיבור בכל אח״כ א״ע ויחיה
 בכלפעסופעס וכן הזילן באיתו זה בדיבור אז תורי לי רימז

ששמע מס מכל גדולות ועצות נפלאים רמזים בדעתו לו יצמחו
כבר



צדיק
 השומעים אדם בני גס קיטס ־• לזה היטב לבו ישים אס רבר

 בעוה״ב לעתיד אותה מבינים ואינם האמת הצדיק של התורה
 שכשיבאו שלהם להנשמות הוא שלו התורה עיקר כי יבינו

ת באותן בקיאים השומעים של הנשמות כל יהיו לעוה״ב  התורו
 ולילו עכ״פ בפשיטות לקיימם צריך בעוה״ז גס מאד לגבוהות

 ששמע ומאמר תורה איזה עם זמן איזה לילך דהיינו עמהם
ק׳ בספריו שלמד או תלמידיו מפי או האמת הצדיק מפי  ה
 אותה של ההלוך עם יהיה ערב עד מבקר שלו העבודות וכל

 איזה לו יבחר ואח״כ ההיא בעת בה הולך שהוא התורה
 הימים ברבות אשר עד זמן איזה נו וילך אחר ומאמר תורה

 הצדיק מפי ששמע התורות כל עם ולילך לעבור לזכות יוכל
: ז״ל בשמו או האמת

ה ה ד  כלי ע״י רק הוא והשכל המוח עכירת עיקר א) צ
 כליק גורמים עכורים מעשים ע״י כי המעשה

 ע״יצדקה הוא המעשה כלי תיקץ ועיקר ח״ו להשכל והפסד
 נשלם ועי״ז שלום הצדק' מעשה והיה בבחי׳ במעשה •שתלוי

) : השכל אור גס  זוכין שבת אכילת ע״י וכן התענית ע״י נ
 להרבות גס צריכין השלוס לרוב אבל האויבים ולהכניע לבטל

 אגרא כשארז״ל התענית ביום צדקה ל-חן צריכין וע״כ בצדקה
 : שבת על לעניים צדקה ליתן צריכין וכן צדקתא דתעניתא

 הדינים כל נמתקין שעי״ז נדיעה דיבור נחי' הוא צדקה 0
 ע״י ד) : ית׳ כבודו ונתגלה לשרשה ועולה הנפש ונתרפא

 השי״ת בדרכי לילך יכול שיהי׳ רגלין לנחי' כח תנין נו צדקה
 או שבה על לעני שנותן היינו שבת של צדקה ע״י והעיקר
 וצדקה שמש נחי' הוא צדקה ה) : שלחנו על עני שמאכסן
 של וצדקה הזה שבזמן שמש כנגד הוא החול בימי שעושין

 כאור שהוא לע״ל להתחדש העתידה שמש כנגד הוא שבת
 אכזריות ומהפך האדם שמתגבר ע״י 0 : הימים שנעת

 צדקה ע״י a : לרצון הרוגז נתהפך עי״ז לרחמנות שנטבעו
 יש אך דקדושה זווגין בחי' שזה קדושה ברכה יחוד געשה

קדוש' ברכה היחוד בחי' נפגם שאצלם צדקה שנותנים רשעים
הנ״ל



צדקה
ס היו ואם ר״ל ניאוף מזה ונעשה הנ״ל ס ג  צדקתם נותנים ה

 הצדיק של פיו לדיבור ח״ו פגם גורמים היו האחת להצדיק
 א^ שהרשעים השי״ת מסבב ע״כ כנ״ל צדקה ייכעלי שמקבל
 ונותנץ וכו^(עי״פ) והצבועים השקרנים אל רק עצמן פונים

 הצדקה מפגם הצדיקים ניצולין ועי״ז שלהם הצדהה להם
 קיום עיקר שעי״ז הזמן התהוות עיקר ח) : כנ״ל שלהם
 הוא כולו העולם כל קיום עיקר שעי״ז ״פ3המ והלב המעין

 ליזהר האדם שצריך מובן חזה (א״ה אחת של החסדים ע״י
 t שיהיה נכדי אמת של חסד איזה לעשות יום בכל מאד

 והוא ה׳ שעובד יש w : 6הנ״ בכל ושייכות חלק איזה ג״כ
 עי״ז שבויים פדיון מצוות וע״י ונו׳ ענד בבחי׳ רק עדיין

:עי״פ עבד מבתי' יוצאין
 ותפילין ציצית מצוות קדושת יקרת מעלת א) ציצית

 בהם ח״ל שהפליגו כמו מאד ויקרים גדולים
 הישראלי איש של שמיס מלכזת עול קבלת היכר עיקר ובהם
 המלך לו ונשבע ממש ממות המלך את האנוס כשהציל והרי
 עיר^• שזה ואמר האנוס ענה שירצה ̂ הכבוד כל לו שיתן
 היה וזה בפרהסיא ותפילין טלית להניח רשאי שיהיה כבודו
 מבני אחר מלך כשבא ואח״כ שלו וההתמנות השררות עיקר
 שבמזלות ושה ששור אח״כ ראה אלו מייצוות אותו וביטל בניו

 עי״פ) ושה שור בחי' הם וציצית תפילין (כי מחצו שותקין
 בחכמתו העולם כל וכבש גדול חכם הזה המלך שהיה יאעפ״י
 ונשרפו הגדולה האש בהם ושלט וזרעו הוא נכרתו אעפי׳יכ
 במדינתם יהודים דרים שהיו המלכים שאר אבל כולם ונכרתו

 הגדול' האש דרך הולכים היו האלו המלכים נטו״ת שמלובשים
 שיהודים ותפילין ציצית מצוות בזכות כלל להם הזיק ולא הזאת

 מצוות קדושת כת גודל והבן ראה בהם מלובשים שבחדינתם
 בעצמם להיהודיס ומכש״ב מהכל ומצילים מגינים איך חלו

: בהם וחלו־שים מעוטפים להיות שזוכים
אלמלי שאחיל אעפ״י א) העזם וסירוש קדושה

 מישאל לחנניא נגדוה
ועזריה



השם וחידש הדושה
 השם שקדשו תישראל הרבה נחנאו כבר אעפי״כ וכו׳ ועזריה
 שבעולם: עניניס וכל והכאות היסוריס כל להם שעשו אעפ״י
ן ו צ  בריחוק והס זל״ז חדנריס שהם צדיקים שני יש א) ר

מקשה הצדיק וזה פרסאות מאות כמה זמ״ז מקום .
 שהוא דבר אומר במקומו שס השני והצדיק בתורה :קושיא
 והקושיא מקשה וזה מקשה זה ולפעמים זאת קושיא על תירוץ

 נדברים הם ועי״ז השני של הקושיא על תירוץ ־הוא לאחד של
 דייקא נדברו רעהי אל איש ה' יראי נדברו אז בבחי' זגדז

 והואית׳ השי״ת כ״א שומע בריה שוס .אין וזה היינו:ממילא
 ה׳ ויקשב בבתי׳ לזכרון בספר וכותב זל׳׳ז הדברים מחבר
 דבריהם עליו שנכתבין הספר וזה זכרון בספר ויכתב .וישמע

 על כתבם בבחי׳ דבריהם נכתב*ן ושם העליון לב בחי' הוא
 לו דק,שא״א ללמוד וחושק בקרבו בוער שלבו חה לכך לוח

 ומשם זכרון ספר בחי׳ שהוא שלמעלה הזה מלב לב מקבל הוא
 וגס מחש הספר־ מתוך לימוד בהי׳ והוא חשקו לבו מקבל

ס ילא לגרים ראש שהיה קאע״ה  ע״י רק ללמוד ממי לי הי
 חזה ג״כ קיבל ע״כ הבורא לעבודת מאד חושק לב שהיה

 שום עדיין היי לא ואז זכרון ספר שנקרא שלמעלה הלב
 קודם הנשמות שחידשו מה הלב על נכתב והיה בעולם צדיקים

 שאין חעפ״י ־ והכיסופים הרצון הוא העיקר ב) : הבי־יאה
 דבר כל להוציא צריכין כי לבד בהרצק חובתו ידי לצאת

 לקרר[דעתו ושלא דייקא הפועל אל מכח ה׳ ועבודת שבקדושה
 אם אך במ״א וכמבואר פטרי׳ רחמנא אונס שארז״ל במה

ת הוא אעפי״כ מ א ס.ב  לצאת שאינו.רוצה בעצמו זה אזי אנו
 עבודת לעשות לזכות מאד חזק ברצון שנכסף רק. האונס עם

 : מאד טוב ג״כ הוא בעצתו הרצון זה ממש בפועל ה׳ י.
 ולהוציא מעפרא שכינתא לאקמא הוא ישראל עבודת עיקר ג)

 כ׳א אותה להוציא א׳א אך כידוע מגלותה כביכול ׳השכינה
 ייס בכל ■שם יושג .שיהי׳ מיוחד מקום האדם לו שיבחר ע״י

 ומצפה ומבקש עגעJ.חת ,רק יהי׳ פנאי לו שיהי' זמן יבכל
 אך בתעניות רגיל שיהי' יא׳ טוב מה ובוודאי. אותה להוציא
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רצון ; ^
 התלונד הללו בדורות בפרט קשה ךבר הות שתענית יותמת•

 יושבומתגעבע שיהי' מיוחד מקום לו לבחור העיקר ע"כ כה
 השכיג׳ להוציא עת ובכל יוס בכל ומצפה ונכסף ומשתוקק

 בתאוות וימעט מגלותה ישראל נפשות קדושת שורש א1שה
 יבא שלא נכדי היין בשתיית בפרט דאפשר מה כל אכילה

 את אובד עי׳׳ז ושתיה אכילה תאוות ע״י כי הייני שינה לידי
 דקטנות למוחין ינופל דקדושה והחיות השכל בחי׳ שהוא פניו

 נהקדמ׳ ועיין שבסיפמ״ע רחשונה (מעשה שינה בחי' שהוא
 : חר״ש) במאמר ח״א מוהר״ן ובליקוטי הסיפמ״ע של שניה

 אין דקדוש׳ והגיעגועיס והכיסופים הרצון מעלת• גודל ל)
 ע״י חתונתם שבימי ביער שנאבדו מהבנים שראינו כמו לשער
 דעור הבעטליר אחרי ומתגעגעים בוכיס היו ראשון שביום
 ואמך ענה ומיד תיכף כנ״ל כ״כ מתגעגעים שהיו ובתוך

 מעוצם נפלאות נוראית להם וגילה וט' אצלכס באתי הנני
 וכו׳ ארוכים חיים חי ושהוא השגתו וגדולת מעלתו נוראות
 ארוכים חיים ,ג״כ ’שיחי קדישתי מנוראות עליהס גס והשפיע
 אחריו מתגעגעין שהיו הגיעגועים גודל ע״י זכו וכ״ז כמוהו•

 החרש הבעטליר אחרי _ מתגעגעין שהיו שני ביום וכן פנ״ל
 עליהם ונפל בא הוא והנה אחריו מתגעגעים שהיו ובתוך
̂' מאד הנוראה .מקדושתו ג״כ עליהם והשפיע אותם ינשק  שיח

 נפלאות נוראות הענין בזה להם וגילה כמוהו טובים חיים ג״כ
 הבעטליר אחרי ומתגעגעין בוכין שהיו השלישי ביום יק

 וגילה יכו׳ בא הוא הנה כך בתוך פה הכבד• שהוא השלישי
 מעלתו מקדושת ג״כ עליהם והשפיע נפלאות נוראות להס

 ‘פי (שם כמב״פ ^'וס יום בכל היי וכן מאד והנוראה לעצומה
 העוצם וקייס חיות עיקר ה) : בעטלירס) מהז׳ יג.מעשה

 שהלב בפנים כמובן דקדושה וכיסופים גיעגועיס• ע״י רק לוא
 כל עס העולם כל וקיום חיות עיקר תליי שבו העולם ׳יל

ה, של חיות ועיקר כולם לנבראיס  הוא בעצמו - הלב ז
 •ומשתוקק, וכוסף העולם שבקצה החעץ כנגד תמיד שעומד
שהוא, אעפ״י המעץ אותו. אל לבא גדול בהשתוקקות תמיד
' - . י י ' - , בלחי י



רצון
 אעפייג המג״פ מטעם המעין אל להתקרב לילך לו אפשר כלתי
 על ומסתכל ומביט וצופה שעומד ע״י רק הוא חיותו עיקר

 ומשתוקק ונוסף ומתגעגע הארץ מקצה מאד מרחוק המעין
 אוחו אל לבא תמיד וצועק הנפש בכלות גדול בהשתוקקות

 החיוח עיקר הוא ועי״ז אליו משתוקק המעין זה וגם המעין
 כולי העולם כל של והקיום החיות עיקר תלו שבזה הלב של

 מהז' השלישי יום של במעשה הכ״ל סי' נשם בפנים כמובן
: בעטלירס)

ה א ו פ ס ח״ו החולאות כל א ר  שאק מחלוקת בבחי׳ ה
 ואח זע^ז מתגברין והיסודות בעצמיו שלום

 : שלום בחי׳ הוא והרפואה השוה במזג בשלוס מתנהגים
 המשכח עיקר כי למכתו רפואה אץ ת״ת המבזה ארז״ל ס

 ‘ה יראי שמכבד ע״י הוא הרפואה בחי׳ עיקר שהוא השלום
 שעי״ז לירא׳ דהיינו לשרשו הכבוד החזרת בתי׳ שזה שלם בלב

 לפעמים לבריאותו חוזר שהאדם מה a : ולרפואה לשלום זוכץ
 לכוף יכול האדם שזה רואה שהנפש מחמת הוא רפואות ע״י

 בריאותי בשביל מריס סמים ולקבל ורצונו תאוותו ולשבר עצמו
 האמת' התכלית בשביל תאוותו שיכוף מצפה הוא ע״כ ורפואתו

 וחוזר שנתרפא עד אליו חוזרת היא וע״כ יוצרו רצון לעשות
 שמן ה) להריאה רפואה הוא רגל ד) : עי״פ עי״ז לבריאותו

 התולאח עיקר 0:העולם שאומרין כתו להריאה רפואה הוא
 אח שמחשיכים עננים בחי׳ הם העוונות כי מעונית בא

 עוונות נתכפרין התפל׳ וע״י הרפואה ידה שעל השמש אור
 ואזי וכו* פשעיך כעב מחיתי בבחי׳ והולכים כלים והעננים

 הרפואות כל ח) : הרפואה שמשם השמש זריחת בחי׳ הוא
 ח״ו חולה לו שיש למי לפעמים טוב וע״כ השירים בשיר נלולין

 : היום אור קודם כולו השירים שיר שיאמר ביתו בתוך
ה2^ ח  עי לשמות ללב וא״א בלב הוא השמחה עיקר א) מ

 לשמחה יזכה ואז לב ישרות לו שיהא שבלס עקמימות שיסור
 בכה תפלה בחי׳ שהם רעמים ע״י מפשיטי; שבלב ועקמימיות

לבתי׳ גשלימות לזכות ס ז גדולה ובמונה ואהב׳ וביראה
רעמים

ר;
ומ
ה!
0
לו
צר
לי
;י'

<'ר'

ווי
הי
יש
נל
של
ואי
וע
שי
וא
ו?;
של
שלן
יעל
;י;
של
שי
וע,

יזיז
צד!
יילל



/ ה ח מ ט ^
, V

 חיצוניות חכמות חיני מכל המות שמפגין ע״י היא הנ״ל יעמיס ,
 להאדס שחסר מה כל ג) : רעיס והרהורים זרות ימהשבות

 כשידע הך יכול3כ בהשכינ׳ היה החסרון בגשמי הן ברוחני הן
יהי׳ בוודאי ולייטה למעל' היא שהחסרון זאת את האדס

 הוא לכן ה'בשמחה את לעבוד יוכל ולא ועצבות גדול צער לו
 מספר בעצמו המלך כי תיי ומה אני מה בעצמו להשיב צריך

 בא כך ומתוך מזה גדול כבוד יש וני שלו התסי־ון ^כביכול לי
 החסרונות כל ד) :שלו המוחין ונתחדשין גדולי לשמחה עי״ז

 כביכול ונחסרו שנפלו מהניצוצות באים הס להאדס ׳זכאים
 האדסא״ע שמשמח ע״י הוא והתיקון כלים שבירת בהי׳ ע״י

 החסרונית כל נשלחין עי״ז בה׳ אשמח אנכי■ בבחי' ^אלקיו
 כל נקודות שורש ה) : הק׳ הניצוצות כל ונתעלין ייהשבירה

 איברים מרמ״ח שלימה קומה הוא והשמח׳■ השמח׳ היא המצוות
 מהשחח' אבר לה יש מצוות מתרי״ג מצוה וכל גידים "הpוש
 בשמחה שמח כשהיא לראות האדם וצריך בחינתה לפי מציה 'ל
 • עקב ועד מראש השמחה של הקומה בכל שיעבור מצוה של

 כששחח אזי .ל״ת או מ״ע הן חציה באיזה פגס. אס יאזי
 האבר בזה פיגע כשהוא אזי השחתה בקומת והולך. יעובר
 שס לשמוח לו א״א אזי בה שפגס המצו׳ אותה כנגד שהוא

 מרגיש עי״ז וע״כ מחעאתי אדאג בחי' דאגה לו יש יאדרבא
 השמה׳ אור שריבוי אעפ״י וע"כ מקודס שעשה התטא יליכר

 השמח ומניעת הדאגה ומבטל מתלהב שלד מצוות ריבוי־ ̂ל
 דברים וידוי להתוודות חת״כ יוכל עי״ז חעפי״כ החטא מייחמת

 הקול ונתייחד החטא פגס בשלימות נתהקן שעי׳יז החטא
 שמת׳ ע״י זוכין■ וכ״ז ושכינתי׳ קוב׳׳ה יחוד ונעשה־ הדיבור 'עה

 ההזהרות מעוצה בעצמו ההדס נזכר לפעמים ואו) - מצוה
 טוביס- וימיה בשבתות בפרט תמיד בשמחה להיות ז״ל ^לזהירי

 היינו בענמי זה מדבר ועצבות דאגה לו נתוסף דייקא ׳זי״ז’
 ע"כ באמת בשמחה ולהיות זאת לקייס זוכה שאינו ייה”

 בעצמו מזה עכ"פ שחורה חרה לי יהי׳ ־שלח בזה ליזהר ^ייכץ
 רוצה שהוא מה לבד הרצון באמת כי לשמח׳ זזכה שאינו ייה

ומשתוקק 7 ן



תורה תלמוד
יכולין אין כחויה נזכר״■ כלי ע רככינני: הרייה ביכורי נכת(קין

̂י בהורה ביאור שוס להשיג  המחלוקת עיקר כ־ הנליקיס על מריבה נתעורר ות
 קשיות על תירק הוא הביאור כי התירה ביאורי הסתלקות ע״י נעשה שבעולם
 עולם הלכה מכל נב־א ע־"; ה' וייאת באהבה תורה כשלומל ל) : ומריבות

 ;,”ועי לילה עלמי; הן וההלכות מטרוניתא בחי׳ היא המסכת כל ורשלוחל אתל
 לישראל גשמיות וישועות ברכות משפיע כשהשי״ת הא) :ית' מלכותו נתגלה

 ישועות ג"כ לקבל זוכין עי׳יז השלום שהיא לישראל ברכה המחזיק הכלי ע״י
 אולפן, נחי' שהס אמתייס תורה חילושי לקבל שזוכי; היינו ברוחניות וברכות

 ללית יוס תשכח לא ארז״ל ואו) : מלריגתו לפי כ״א ית' הבורא מאת חלת
 חין היינו הגנוז טוב בו יש יוס בכל כי היינו תורה אלח טוב ואין טוב ביה

 בחין היינו בל״ת ולחשוב להגות רונה כשאלס אך היום לזה השייך לאורייתא
 מחשבתי' ומבלבלין ועקרבים נחשים באיה אזי לזה כלאי אינו והוא לאורייתא

 ומבלבלין להאלס הבאים המחשבות הס ואלו לילי' לל:או לאתר ייעול ללא
 עצמו ומלבק הגנוז הטוב אל לכנוס מאל על וחושק רוצה שהאלס וע״י אותו

 ידם על ולהשיג לראות ופתחים שעי־יס הס טונות התלות אזי טונות נחלות
 רואה כי מאל על אצלו וא^וך גלול ויום יום כל ואז יום בכל הגנוז הטוב
 אריכת עיקר וזהו ויום יום לכל השייך לאורייתא רז־ן היינו הגנוז הטוב ומשיג
 חלתו ש־׳ה בממונו ותרן שהאלס היותרנות מלת ע"־ לזה ־׳וכין והעיקר *מיס

 המחשבות היינו ועקרבים הנחש־ם כל ונתבטלי; נופלץ ועי׳יז ע״ה א״א של
 אל יום בכל לבא *כול ואז וזך צח התיח ונעשה מחשבתי' המכלנלין זרות
 בחי' שזה נה־־ין אנע־ן בחי' יש ואלס אלם כנ"ל;ז)נכל לו השייך הגנוז הטוב

 הרחוק־ס ישראל קלושת נחי' שזה ח*־ס כס בנח*' התוה״ק השגת יליעת
 כל בחי' שהם עכו״ס העין בחי' ג"כ בו ויש והתאוות התלות מכל בשרשם

 אנפין בתי' חות סם שיניקתסחנתי' העכו״ס של רעות והחלות התאוות
 לשם בתורה מתייגע וע״ישהאלס היליעה והסתרת חשכות בתי' שהם חשוכין
 תשוכין אנפין מנתי' יוצא עי״ז התוה״ק חכמת ולהבין להשיג שיזכה על שמיס

 של רעות התאוותוהמלות של השיעבול מחנו נתבטל ואז נהירין אנפין לבתי׳
 נחי' אלם התור' זאת בנחי׳ אלס נקיא ואז תשוכין אנפין נחי' שהס עכו״ס העין
 נהירי! נחי'אנפין התוה״קשהיא זוכיןע״י אלם שם עיקר כי אלס קמייס אתס
 עול חסנו שנתבטל זוכה ועי״ז רגגות וחלות התאוות כל ושבירת הרחקת בתי' והיא

 וכוי: תורה עול עליו המקבל כל כשאח״ל בגשמיות גם העכו״ס של הש־ענול
 וישר שזך חי כ”וע מקום תופס אינו יומני ולבר רוחניות היא התורה חית)
 שהוא סי אך לני ישכח ולא כולה התורה כל ס לתע יכול ריחני ושכלו פעלו
 : ת״ו התורה שכחת נא עי״ז ממשות סהס ועושה התירה לנרי מגשם

̂ג שלא יתחלקו שלינוריו ני־דם תורה כשאומר מאל ליזהר נריך ט)  כ״א ישי
 ׳“בשוהעכ לכולם רבים בפני שאיסר יותרואעע״י לא לו שצייך מה אס כי
 שניכחימ יש נהתוה״ק יול) לו; וצריך לו הנוגע כ״א כאי״א בלב יכנוה לא
ואיליים הבלים יוצאים בתורה ומעיין שעוסק נשעה האלם וק ימיס חש

ט ייח
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חורה חרמור
 שלימול שזוכה ומי וגו־ם אש ביזי׳ ׳כ’ג שהס ולמית יזומות גהס ויש מקני
 גשמיית ושפע יוקניית שפע הכ״ל הכתות שני מביזי׳ נעשה להשכינה עולה

 כשהתורה ואזי להשכינה עילה לימידי שיה׳׳ לזה זוכה אדס כל לאו אך
 השולטין ניווסין הגיידיני אץ 3 כך וגתוך מכינה פ־ום אל לעלות לה ואייא יוצאת
 העולס נני וכל העללס בכל ונתפזרת למטה ונופלת עליה ומכיס בלילה

 ונתפזרו למעלה לעלות זכו שלא האלו מהתי־ות מלא שהוא מהאייי שואניס
 שמיס וירא כשי אדס עכ״עאצל או וצדיק כלול אדם אצל אזי העולש באו׳־
̂ש־ג זיכין וקצת תו־ה טל מזה כעשה דאורייתא ומידושץ השגות מזה ל־

ומשה יזדש התעוררות חזה להס מגיע ולחדש להשיג ׳כולין שאינס ילקטניס
 אנל אצלו וההתעוררות המשק שנתחדש מידושץ׳ בתי' ג'כ שזה להתירה נמק

 לט התורות מאלו אצלם נעשה אזי כש־יש שאינס ננ׳יא מזה ,כשמקבליס
 ועבודות וטרחות ליגיעות חדש והתעי-תת נת־ן חשק עי״ז להם ומגיע מלאכות
 בכל יא) ; כנ״ל מלאכית לט היינו תירא מטל מחש ההיפך שהוא העוה״ז

; השפר, שסה הליב״־יש אלי שחידש המכס של דיוקנו דמות שס יש םמי■
נכנש הוא גתויה לחלש כשמתחיל להש שזוכה ומי תורה חדרי יש יב)

 וחמודות יקתת וסגולות אוצ-ות משש ומלקט וכי' לחד־ ומחל־ נהחד־יס
 השגה השיג שרב־ בעצמו יטעה לבל מאד ליזה־ צ־יך אבל לו אש־׳ מאד

 התורה בהשגות ולפניש לפני נכנש שכגר לו שנלמה מ׳ יש כ׳ ̂!לימה
 דקדושה אחתיות התורה בהשגות אפי׳ בחקלגמ־יכי עומד עדי'; היא ובאמת

שנדמה והשגות חידושי; וכמה כמה יש כ׳ בפ־ט עי"פ בחי׳ כמה בזה יש
צר־כ׳ כ ע ■התמורות מהיכלי , _ _ - . , באיש הם ובאמת גדולות להשגות להאייש

 השגות להשיג כשזוכה אף מאד הגדול והצדיק סה לטעות לבלי מאד לתהר
 עוצש לגודל לכלום בעיניו נחשבים אינש אעפי״ר באמת דקדושה ̂דולות
 שיתחיל פעם בכל ומתחזק משתדל הוא וע"כ י״ת הבו־א גדולת את הכרתו
 רעה (שי׳ מימיו כלל להשיג התחיל לא כאלי הת־־ה או־ לו לה־אות השי״ת

 המה הבל בחי׳ שהש בעולם הבליס יש יג) : תייה) חדרי .׳ש
̂עשה  ההבלי® אלי וכשמקבליס טות ש של עילם הבלי הייני תיעתועיש '

 בחי׳ זה דקדושה הבל־ש מקש ונעשה ותפלה תי־ה בתו־ אותש 'ימכנישיש
 הבל כחי* שזה הבל ומוציאת הבל שמקבל׳ ה־יאה של הנשימה וע״י !נקיש

 ע׳׳י רק הנשימה הבלי כל להוציא וישזוכץ בהריאה הנאמר שליק הבל ?ידת’
 ההבלים מקכ^ן_את כ׳ ממש ג־יש בחי׳ זה דקדושה והבלי® ותפלה [תייה

 הבל לבחי׳ אותס ויהנלי; תעתועי® מעשה המה הבל בחי' שהש העולם .של
גק3ספ־נ־,ות_' בחי׳ יש תורה כל לפני יד) : ותפלה תורה עי׳י ,לקדושה
 שמנרר קודם ובלמליס ספיקות כמה יש שמחדשץ קודש תורה בחידושי

 נחי' שהוא ורע טוב הדעת ען בתי׳ הם השפיקית ואלו כראוי היב־ .ימלק
 שנתקבל מי וו)5 ;יכו׳ החיים ען בחי׳ זה בעצמה התויה אל וכשמגיע ניגה

עתו וכיוצא והיתר באישי־ יכשפוסק פיסק הלנעל  באמה עי״ז״׳כשגנושק מק׳בלין̂'
הא׳מת ידו;'טי)^צדיק על מופתים לפעמים' ונעשין דעתו ג״כ מקבלי; יינק



חורה תלמוד
 המיזשנה יז) : ויוייכ ר״ה מאימת יותי־ תורה כשאומר גדולה איחה לי יש

 ממשנהו על שעולה הוא ממשנה כי יותר יקר ומכמה 0(עס" מאד מאד יקרה
 פשט ואפי' מאד יקר והוא נשכלו נניניס נמכחתו שנונה הוא ומכמה לנד

 מאד ועליונים גנוהיס דנרים הrח ונעשה מאד גדול דנר ג"כ הוא שממדשין
 אלקוה נמשך עי״ז שחגלין תורה מידושי ע״י ימ) נאמת: שיהי' העיקר אך

 מלך נמי' כביכול נמייתפיסא כמו ’ית אצלו שזה ואעפ״י השומעים מומ לתוך כניכול
 אנל סה להשי״ת לי׳ נ־מא אעפי״כ דייקא אסור חומץ נרהיטי נרהטיס אסור

 זהו שלו החומ לתוך ית' אלקותו ומחשיך הגון שאינו לתלמיד תורה כשלומד
 וע״י תפיסה עונשו כ”וע מחש האסורים ונית תפיסה נמי׳ כתו ית' אצלי

 גם הגונים שאינם לתלמידים שהכניס הדינורים וםדככץ נתתקנין התפיסה
 נתתקן עי״ז מסליס נתגלין שע־״ז הגונים תלמידים עם תורה אמ״כ שלומד עי״ז
 כנ״ג המסדים התגלות במי' הוא תורה מידושי התגלות יט) :הנ״ל פגם ג״כ

 שיהיה או כידוע האב מצד המסדים כי אבות זכות להרב לו שיהי' צריך וגנ״כ
 אנות לזכות צריך ואין ענמו מנד מסדיס לו שיהי' עד כ"כ במעלה ודול הרב
 ולפעמים עצמו מצד לו ש־ש החסדים ע׳יי תורה לגלות יכול ואז זה בשביל כלל

 שאין לו ונדחה עניו שהוא חממת תורה לגלות רוצה ואינו הרב עצמו מינגג
זכות לו שיש הגו! תלמיד כשיש ואז אבות זכות מצד ולא עצמו מצד מסדיס לו

 נח שהם תודה חידושי לגלות מתחיל והוא אבות
 נע הי־נ שמוכרח עד כזו לנמי' הרב את גס

ה■ התורה קנלת קודם יט) : המסדים התגלות

 מביא עי״ז המסדים התגלות
 במי׳ שהוא תורה לגלות :

רק העולם עוסקין
ק ונדרך העולם ש בלבד מנס מסד ע״י העולם קיום עיקר היה ואז א

 בישוב
במי' :

 התורה כי במציאות התורה היתה אז גס בוודאי ובאחת מנס מתנת האוצר
 התורה כל כי היינו ובהסתר בהעלם התורה היתה אז אמנם נצמיית היא

 שכה' נעלתקבהעשר׳מאחרו' הדניות עשרת הי' קודסמ״ת ואז הדנרו׳ בעשרת כלולה
 נעלם בכולם שבעולם ועשיות ועובדות הדינותס שבכל נמצא העולם נברא
 הדברות עשרת נעלמין שבהם מאמרות בעשרה נברא הכל כי התורה בהם
 ואז ההכרח מחמת התורה מן ש£ורש נשעה הצדיק וע"כ התורה כלל שהם

 מ״ת קודם של זו מבמי' התורה ע״י חיות מקבל הוא אז פשוט איש במי׳ הוא .
 מנם מתנת האוצר ע״י העולם קיום במי' שזה הנ׳ל הנעלמת מהתורה הייט
ק ,בלבד  זוכה כן כמו הצדיק אל קירובו וכפי בהתורה אמתתו כפי כאו״א ו
 אפילו כ) מ״ת: קודם העולם קיום של זו מנחי׳ פשיטותו מגת מי־ות לקבל
 גדול תקק הוא כי מאד טוב ג"כ הוא נתורה לחדש כשזוכין לנד אמד דינור

 המחשבה לקשר כא)יכולץ :נסתלקו שכנר אבותיו לנשמת טונה הוא וגס מאד .
 יותר טוב אבל מקודם תניון מחשבה נלי תורה חידושי ולוער להש־״ת יה׳יינור

 תחלה במחשבתו הד״ת ולנרר ולחקור ולעיין לחשוב צריכץ כי תורה כשחושנין .
 אלה בימינו שנתפשט וההתגלות השיחות כפי כב) : שאומרם קודם היטב

 לחדש מאד עכשיו בנקל ע"כ שבדורותינו אמת מצדיקי תק' מהחיטרים
לפני הרבה לנפת צריך מבין ואיט אדם שלומד מקום בכל בג) : בתורה

השי״ת



ר מו ל י ת ר ו f ח
̂יר השיי׳ת  בל-מודי גם להנ-ן f"’v לזכות שיכולין עד להדן תכה ועי״ז עיניו שי

 אהבה לפעקיס מראה כשהתורה כג) : הקבלה ספרי וכל וכהארת״ל ה׳יה״ק
 התורה את שרוצה רק התורה ליעוד נשכיל עוה״נ כלל רוצה אין אז לאמד

 מב־ניס ואינם האמת הצדיק של התורה השומעים אדם בני גם כד) : בעצמה
 יהיו שבעוהי׳ב להנשמות הוא התורה עיקר כי יבינו נעוה״ב לעתיד אותה

 י אשרי בעיה״ז האלם ושמע שלמד התורה את היטב ומשיגים בקיאים הנשמות ■
 ולבלי ובזריזות במהירות ללמוד טוב כה) הרבה; ועבודה בתורה ימיו המבלה
מעני מוריי''יירדוי בשעת הרבה דעתו לבלבל ולבלי בלמודו הרבה לדקדק :ענין , . . .

 הכל על עולה הלימוד ריבוי מעלת כ־ במקומו בפשיטות הדבי להבין יראה רק
 יכולין כו) :באריכות בפנים עיין לישבר והדר אינש ליגמר שארז״ל יכמו

 יכולין אין השגה בעל רק כלל למק שאינו אעפ׳י צדיק ואפי' כשר איש להיות
 תורה קידושי שאומרים כדיקיס ק ס) ; ת”בגפ למדן כשהוא כ״א להיות

 ונכנס מכוון אין אבל עאסרז״ל או פסוק באתה אותם ומכניסים אמתייס
 נביא ‘בקי הה בעלמא וסמיכות רמז באתה רק ועו' המקרא דברי בתוך היטב

 שקידושי משה בבקי' שהס נוראים צדיקים יש אבל מאירה שאינה באספקלריא
 מארז"ל או בפסוק היטב ומפורשים ומבוארים כשמש וזכים ברורים הס תורתם

 :וכו' הדבר זה בקי' המאייה אספקלריא בקי' הה בהם אותם מכניסים שהס
 ממניא ית' שהוא ית' אלקותו התגלות חאין אמתייס תורה קידושי ע״י כק)
 ליקק הוא עכשיו יק הקידוש זה כלל יודע היה לא בתקלה כי ליש מאין

 ולא^חבעיא תמצא מאי; יהקכחה בקי' אין בתיי שהיא הקכמה מחקור ושואב
וב־וקק אקד דיבור רק לקיש ' ^

נתמת וע"כ הדיבור זה אפי' יי; _ _
 בתורה ג־וליס שהס צדיקיה יש כט) :ית' עליו נאמנה עדות היא התוה״ק
 שמבלבל חקמת לקיש יכולים אינם דייקא זה ומקעת הרבה בספריס ינקיאים

 נתבלבל זה ומקחת רנות הקדמות לומר וקתקיליס הגדילה בקיאותם אותם
 קידושי לקדש כשרוצץ כי נקה ק-דוש אתה לאור להוציא יכולים ואינם דבריהם

 הקימות ב־יבוי דעתו לבלבל מיד לרוץ לבל• המוק את לצמצם צריכין תור־
 לאור להוציא יכול ואז יויע כאינו עצמו ויעשה לקידושיו תיכי״מ״ם שאינם
 לקדש לו מיתר בתויה לקייש שרוצה מי לעד) • כסדר בהדרגה הרבה ולקדש

 דץ אתה יוציא שלא ובלבד וסוד דרוש p-3 בשכלו לקדש שתכה מה כל
' הנ״ל דרושיו עפ״י קדש

?7• חין גח rvc׳ /ן/זץוי

 לי מוצאין כשאין אפיי אך הרבה לקדש כשזיכין
לוקקין מהיכן כ: ית' הבורא פלאות זה גס גדיל

נ
ענמו שב תלפעמיםשכותבי מהלא)עי'פ

 אעפ״י (ר״ל ללימוד ג"כ נקשב זה כל ד״ת אתה שמגנתיקין או אק־ים של אי
“ ״ ' שכותב ה׳וען ובזה הרבה זמן מבלה בוודאי שהכתיבה יבהכול

 כל ממש למד כאלו נקשב זה גס אזי לכתיב שמיכרק מאקר אעפי״כ ביותר
 לבו את אובד עי״ז ולומד קבלה ללעוד ראוי שאינו קי לב) .־ ה׳מן) איתו '

 אבל ועבודה בתפלה הלב התעוררות לי שאץ היינו לב קסר בבקי' יהוא מ״י
על גס להתפלל צריכין ע״ב קבלה ללמוד עליהם גדול שקיוב וכמה כמה יש

להשיזה
')׳■

בז האמת נדרך שיוליס 'ת
א׳־א



הפלה
ה ל פ אזני -CP כמ״ש התויה ל'מוד ע״י כ״א לתפלה לזכית א״א א) ת

‘תי משמוע '
 ק־.: כמקיש התפלה כי
ע"' דהי־ני סיס נו

ס התפלה ע־קר נ) : תיעבה תפצתו ג
 אש' כל כאס־ן ■

לשל־סית זיכה

 י־אה י ע
 ונשא•) יקרב לא סיס גי

בעצס־ו שלים שיה־' ה־־יו
להתפלל ־כיל ואז תמה עבודתו לעב־ד ־ק־ב אז־ ונפשי ג־פ־ ־;3 של־ס וש־ר

שם על כ־ העולמית של־מותAUלשלוי זיכה־-פל־י וע נשל־פ־ת
 הכלל' שלום ־'03 שזה לשל־מות; העולס־ת 3ק־־י ע"ש ק־ב; נק־את תפלה זה

בשל־מית תפלה ע״י ג) ; שלוס3 התפלה שמם־יסץ יזה העולמות כל3 שליס
AUשלום  נמש ז שעי

 מ־מ השי״ת ע־י׳ז ינ־הס3
הא־ם על שבא־ם ים־י־ם

 שלום ויש ־יו3מ על אמד מי־ממ־ן הב־יות לז וע־
 יש ד) ; מעש־ו כל על וי־ממ־ו ־'033 כילש על :

י'03 ה3אה של יםי־י; ־׳03 שזה קדישא ד־כא מכסי׳
 ההתק־בות התסלת שהיא ההת־סקית “03 שזה יוה־ס ה' יאהב אש־־ את
הוא אם האדם שיי־ע וסי' "ו0 דמםאבא ד־נא ־'03ס שבא־ם יסי״־ם ויש

ב־טול ב כשא־ן תפלה ללב־ ם־׳ שא קי־ ד־נא בבס־׳ • א: דמסאבא דינא מ־'3נ
א' של ישו־־ן בסי' ק־־שא דינא מ־׳3מ הס ידע■שה־ם־־־ם תפלה
פ; הסת־ת ־׳03 ה־א תפלה יביט־ל פנ־ם בס־׳ היא התפלה תא)

הבא־ם זרית המסשבות ; עד ואו) : נבהל ת־ .•ו* י פנץ ת הסת בבס־'
מי הם י.דיל בדב־קות תפלל ש-וצה הצד־ק דם הא• אנל ט בפר ה התפל

כאו׳׳אמע־ אצל הם זרות בות והחמש כל־ס שב־־ת בשעת שנפלי ־'‘י
מאי ל־דע צ־יך והצד־ק עתה בה עימד א שה־ ימי המיה

להעלות במה ל־דע צ־יך C' ו! זיה המסשבה זאת היא ; מדה ה ומא־זי

ס״י

 זה יכול ואיני להעלותה רוצה הצליק לפעמ־ס אך עתה בה שהיא יהמדה עולם
 הצדיק עדיין בא שלא על־יכה מדי־גה מבס־׳ הוא המסשבה זאת כי מסמת

 קודם מ״ז לו שתבא זאת בא מא־ן אך להעלותה לי אייא יע"כ זי למדר־גה
 אותו מע־ן מ"ז ל2נו אזי צד־ק אתה על מסלוקת כש־פ כ־ ססמת זה זמנה

סעלה שא־נז אעפ״י להעלותה ייצה שהצד־ק ימסמת אס־ לצדיק המסליקת
 בתפלה להתסזק האדם צי־ך )r ;המסלוקת בעל־ כל היצי; בכס משב־ איתה

בדביקות להתפלל זוכה שא־נו בשעת ואפי׳ בדב־קית להתפלל שתכה
 וכיונתי כסו בכל להתפלל אז ־.ם ־תידק אעפי׳׳כ ס״י בפ־י שני־ה תפלתו ואץ

יעלו אז• כראוי בפיו ה שגי־ תפלתי יתה־ה בדב־קית להתפלל שיזכה עת
 בתפלתו יזהי־ א' כל ט) . כ־או־ שהתפלל הה־א התפלה עם התפלית כל

 מי כל כי ב־־אה תלי־ הה בעילם שפע 7ולילייש לעי־־ שיוכל באופן שיתפלל
 יראה יש כי היינו ־אה י מ־נ־ שנ־ ו־ש נשמע־ן דב־־ו שמ־ס יראת בו שיש

 יראה ויש שכר אין סי י־אה יעל שת־צה מת־ לפעס־ם לא־ם שבאה על־ינה
 אלה־ם ב־ראת מושל צדיק בבס־' ה־א זו ר־אה עצמו האים מכס לאדם שבאה
 ית׳. מלכותו ונת:דל יכתגלה בעילם שפע ויי־ל כשמעת תפלתי סו יראה וע׳׳י
 בפנימיות כי המדמה בבסי' הם •ת' אותו מימין שאני ותא־יס השבסיס כל ס)

המלמה כשאץ וע״כ התא־ים י .השבסים מכל לגמ־י מי»ע ית׳ הוא השכל
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תפרה
 .ותא׳־יס 0T3C3 ככיכול ית' אותו לתאי כלל יודעץ אץ אז־ .ומתוקן
. ית׳ אליו ותארים שנמיס לסדר יכולים אז .ומתוקן מבורר כשהמלמה

 משכה התעלה יוד) ; ככ״ל המדמה כניד' הס והתארים השבמיס כל
 ע־׳יז ונכנע הטבע עע״י הולכים שהם והמקירות היזכמות ונתבטלין ,"יינע

 שעיקר האומרים והממקריס הפילוסופים דעת ביד׳ שהוא׳ עמלק קליפת יי'’’
 האמת התכלית להשיג זוכין ואז .*מקירות פלוסופיא ע״י הוא התכל־ת יזגת
 והוא תהלתך הוא בבמי' ית' באזדותו נכללת התפלה שתהיה שזוכין ^יני

 האדם על מניא שהשי״ת מה כל יא) ; באמת התכל־ת עיקר שזהו ̂לק־ך
 רק ית׳ רממנותו מצד רק הוא הכל ר״ל קשים דשו־ץ קשה מולאת **''
̂'ן  אותו ולסבול לקבל יכולין אט אין וגס שלו ה־ממכות מבינים אט ^

 הדינים כל מעלינו שימתיק ית' לפניו ולהתפלל לבקש צריכין כ”ע • ^*ממנות
 שיהיה היינו בידינו הרממנות את כביכול וימשור גדולים רממיס עלינו

 שאנמנו בידינו שהרממנות במי' שזה מנינים ג"כ שאנו מה כפי '''יזמנות
 המולאת סן להתרפא בפשיטות ה־ממכות ואצליט עלינו נימס יעצלזיט

 הסודות כוונת ויודע קבלהוכהאח״ל שפרי שלומד סי אפיי יב) בזה; יייצא
 העיקר וע"כ כוונות עם להתפלל. לזה זוכק אדם כל לאו אעפי״ה צנתפלה

 התפלה וע״י להשי״ת דביקות יטא התפלה ועיקר כפשוטו המלות פ־י־וש ׳ליו;
̂יותפללץ  כפשוטו המלות פירוש ומכוונין ודבר דבי־ כל על השי״ת לפני ,

 אמת הצדיקי ואצל ית' בו ומתדבקין מתקרבץ בעצמו ז”עי כיאוי אמתיית ריינה’
 המלות פירוש הם וט' הארת״ל של בית הטו כל אצלם במ׳עלה '*גלולים
 שנתגייר הגר י־ואיןשאצל שאנו כמו יג) :הטוטת כל כלולים שלהם המלו׳ ̂נסירוש

 יודע שאיט אעפ״י לבד התפלה תיבות לומר כשזוכה אצלו גדולה זכ־ה \יא
 לומר זוכה הוא אשרעכ״פ על א״ע ולשממ א״ע לנמם לאדם ראוי כן כמו בהם '"יק

 במשק להתפלל בתפלה לכיון אמ״כ לזכות יכול בעצמו ויני״ז התפלה יייטת
יזלהבות  להתפלל שרוצה במה בתמלה דעתו לבלבל שלא צריכין נם כראוי ̂'

 יתבלבל ונגי״ז עליו וכבד קשה יהיה זה דבר כי בכוונה טלה התפלה י׳
 יכולין מעט כי בכוונה סעט מגנט לומר פעם בכל יתאמן p תפלתו ״
 להתפלל כמו בכל ישתדל שבתמלה תייט וכוי מעט עוד• ואמ״כ בכוונת זאעלל“
p עד ציינה’  אתה עוד נכוונה להתפלל ישתדל לשם rשסג ואמר שאמר 3

 לימג צריכין שבתפלה זרות הממשטת לעק יד) ; להלן וכן מהתפלה
ואינו כסדר ומתפלל עומד וכשאדם שלימה קומה הוא וממשנה ממשבה יכל’

̂גייז הילוט ואזי ממס ומעטרם אותם מנצמ הוא ועי״ז הס׳׳ז על ^
 מהם שמותך ויש לגמרי אותם הוחג מהם וקצת אותם ספיל הוא ״׳מלתי
מינור ממש והוא בזת וטוצא רגל מותך ולזה יד מותך לזה אברים ̂י״־יס
:שיוכל נסת שונאיו את ומפיל מכטע טא טלוט ובדרך וטלךבמלמסה ^ניני־

 א״ע למצוא עצמו על תהליס מזמורי כל ליקר תהליס אסירת מיקי
 כאו״א ונשטל ישראל כלל בשביל נאמר תדלים ט ומזמור מזמור כל T®׳

p היצר מלממות כל אדם יכל t הכל עמו שנעשה מה וכל עליו
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. חפלה
n' כל על ולהת־.ב־ של־מה ובניינה z i v v T ;לתו1מת אותי ז־ותשמכליל־ 

; רלז) אות שם( נעו-־ם עלימטאית תיקון
ה ח כ *  אל'י לדבי לו וא״א מיזבייו מאד ~<זוק שנשאיזד כמו א) ת

 למיוי*י אליו ולשלויז כתב לו לכתוב צ־יך הוא ע"כ שישמע
 ולעורי® להוכימם העולם כי• בתיקון שעושק האמת הצדיק כן כמו למייזוק
 •' אליך להפכית שדי במלכות עולם לתקן נביז׳׳ למיטב ולהמזיים בתשיבה

 לג® על לדבר מקורביו עם ועושק שמשתדל מה מלבד ע"כ וכוי א־ך רשעי
^ נמשות יש עדיין אבל תיקונם שלימות לתכלית ולהביאם למוטב להיזזי־ם  הי

 שאי* עד מאד הרבה תד־יגות ק וביית מקום בריתוק ממנו יתיקים שהם
 י1אה ואיך ישראל מקדושת מאד שרתוקים העכו׳׳ם בשיט כלל עמיהם לדבי לו
 לכיזיג צריך הוא ע"כ ישראל לאמונת ולהביאם ולקרבם עמהם לדבי לו

 ואז' וידך הנת אויר בתי׳ נעשה שעי״ז צדקה ע״י נעשה ו!ה מכתב להם
 הכפירוי' וניטול אמונה של דיבורים הק׳ דיבוריו האמת הנליק כשמדבי

 בשש׳־יא® גס שנכתבים עד למרתוק ונשמעים הולכים הדיב־־ים אלו אז׳ והע״ז
 בעציז® בשפריהם העכו׳ם מוצאים ואזי ככתבה ומדינה מדינה העכו״ם של

 מתמי׳ שנתגיייו גרים כמה שמצינו כמו ומתגייייש שבאים עד אמונתם היעך
ה והטוב ידם תתת הכבוש הטוב מתמת בא וזה כידוע כאלו ענינים  ה
 זיו! זה גדול בגלות ילם תתת כבוש שהיא רק יש־אל נשמות תלקי מנתי׳
 ז® וע״י כמנ״ם נתינות וכמה כמה בזה ויש מעלתו כבי ששכת עד ככיי

 אותובשסריה® מוצא שם שכבוש הטוב זה אזי נששייהס שנכתב הק' הדיכיר
כי ואזי  שז̂י מאד ועליו; קדוש ממקום שהוא א~ מעלתו את הטוב זה ס

 בממש®] שעלו הק׳ ישראל מנשמות ג"כ שהוא ואיך העולמות מכל למיעלה
 העולם בריאת בשעת נשמותיהם עם ונתייעץ נמלך כביכול והשי״ת תתלה

 לכלייז שהולך עד כ״כ בגולה כבוש הוא ועכשיו בשבילם רק נביאו העולמות
 מתמי׳ אך לשרשו לשוב ונתעורר מאד עצמו על מרתס ועי״ז ת״ו גמוי והפסד

 הגוי' כשמתתיל ע"כ קשרים בקשרי אצלם מאד ונתפס כקשר כבר הטוב שזה
 הגד® בתי' חהו ממש שלהם מעצמיות עוד עמו ותולש מושך היא אזי לתזוי

 כיזי בכל עצמו וממשיך מאד משתוקק שהטוב מא־ס כשהם לפעמים אך
 ימביאי® ב־ותי עליו מתגבייים הם אזי קדושתו לשורש למקומו לתזור ורוצה
 מתשבתסואי' פנימיות לתוך אותו שמליאיס היינו יתירה העלמה לתוך תיתו
ע הטוב יוצא  עת® עד שדברנו והגם ונדם תשונה נעלי ונעשין הילודים סי

̂® כ״ז אך הגרים התקימת ומענק ממש העכו״ס בין הכבוש הטוב מענק  נע
 ̂“הסט נין כ״כ בגולה נכבש הטוב כשלפעמים בעצמן ישראל בק גס בפרטיות
 שכמיע® עד כ״כ שנתיתק עד ת״ו אמונה ובלנולי נפסדות ודיעות והתאוות

 כמיניי לו א״א בעצמו הצדיק שגם עד וכי׳ אדרבא לגמיי מעלתו את שיכת
 והעגוש® חיתויק למקומו מכתב לי לשלות הצדיק מוכית ואזי עמו לדבי

 שוי® מצד ט המושרשת הטובה נקודתו שורש וכשפנימיות מאד והמזוהם
בשיזי מעלתו את זוכר הוא’ אזי הצדיק של הק׳ הדיטרים את יואה נשמתי
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תוכהה ״ ;
I
 ולהשתוקק להת;עגע ותתת־ל מהד עצמו על יי?ם’

י י רונה1 כדר זמן זה שם כטש תשר
יע-״ז

לש ולשוב ליסור
 מגלותו עצמו ולגתק

עד הלושתו יש '
 ה-יזוקיס ע׳׳יז ומתק־כ־ס ממש היע מעצה גס ומנתק מושך >
 ע״י הטוב יוצא ולפעמים הגרים התקרנות ניז־' שזה ישראל מקדושת ייתר

 ונוראים גדיליס צדיקיה מזרעם שיצאו הגדולים הרשעים נמי' שזה הילודים ^
 ש בניו מבני וק וכו׳ סנמרב של בניו מבני ״איז״ל

מטמא טהור יתן מי ’בבמי בעצת; ^יאל
וכו המן

הנ׳יל ̂יזת
יו

ניז׳ וזהו
 ה הכתב בכמ והכצ

הדיבוו היינו עמים

 בין בפיט
1'הנדיתי של ן'  של הק׳ יס

שעי״ז היינו שלה שה יולד זה
בכתוב יספור , ^

 ששי־ס וזה גס.בספריהה הנכתבים ךליקיס
 ע"׳ ב) : הילודים בזרע עכייס הטוב ילא

תלוי הלימוד עיק־־ כי להם יזיק ולא תכמתו לתלמידיו ׳למד
עי" במשפט דבריו שתכלכל

ו'3!
.̂1'

גנפשו

יכול
. ____ _ J_______ _ ׳<^ו «,|־ L V r j כלכל ■

̂גי׳יי  הבאים התלמיד־ס וישתו וכו' כדבריכם הזהיו מכתים כשארז׳׳ל -במשפט ,
 להש אלה בני לקרב שתשתדל. מי

 המשתדל !ה של ונפשו שמו נתנדל עי״ז .מ'
העוסק האמת הצדיק ד) ; ושמו י

כבודו הגדלת עיקר שזה ;ש־״ת
להכלל :תאבים הכפשות שכל עד

ע״י ה וז ׳נתה מש "א יב לעויר
הוא ; 1  ̂E/ J מ ונסתלק

כמה בזה ויש בפנים :חבואריס
של ים הפנ או־ ' לו לגלות א״א

הוא ולפעמים ממנו וקטנים ם
שלו הפניה לו מלביש ולפעמים

אותו ולהלביש גטה פנים צו
:עמיה

 לגלות א׳׳א ולפעמים לתורה פנים שנעים יש כי למינות
 נמוכי בד״ת להלבישו וצריך שהוא כמו אייה
 דווקא בשיפת״ע לתורה הפנים להלביש •ייך

 לה־אות וצריך שלו בפנים לעוררו שא״א א
 עי״ז שמעיררו עד נסיפמ״ע או קצת ופשוטים קטנים יי'ת
 כ׳יא פנים בשום לעוררו שא״א עד לתורה פנים השבעים מכל שכפל אאל-

 פנים הדרת במי' |זקן במי' עתיק ניזי׳ שהם קדמוניות שנים של סיפמ״ע י ^
 ננ״א לעורר כשעוסק ה) : משם והידור יזיות מקבלים פנים השבעים ״רל
 ליסודו שיהי׳ צריך ולזה הגונים שאינם מתלמידיה עצמו לשמור צריך זיא

 כאלו יהי' תלמידו עם ליסודו שע״י דהייט ולעשות לשמור וללמד ׳׳סוד
 השי״ת אזי זאת נכוונה וכשלוסד כשארז״ל לד״ת עשאן וכאלו למבירו ̂>אי

 רק הגו; שאינו התלמיד של הזכרו; נכת ככתבי; דבריו יהי' שלא אותו
 וסיפוריו שימתי שיהיה סיפמ״עצריך ע״י לעורר וכשעוסק ממט נשכמץ ;יי

 הוא ועי׳׳ז וכנ״ל ולעשות לשמור וללמד ללמוד דהיינו הנ״ל הלימוד בנמי' כ ^
 סי ואו) ; כנ״ל מהם נשכת הכל כי הגונים שאינם תלמידים מן אייי’

 זה. שגס לכ״ז אותם שדן או ה׳ לעבודת בנ״א שמקרב היינו היביס *מצדיק
 מלמעלה דקדושה והתלהבות ממיסות לקבל זוכה עי״ז הרבים מצדיק יקרא
̂יל  ומצדיקי בתיי שזה ג"כ לאתרים והתלהטת מסיעות ולהמשיך להוריד ̂[

 שמביא אף אז מלמעלה התמימות מקבל שאיט סי אבל עי״פ ככוכבים א״ביס
 המלוק הנחל כסו מתקרר עצמו והוא שעה לפי רק הוא לאתר *יייימות

לפי רק הוא שסתתממ׳; הסיס וגם מתקרר עצמו שהנחל למיס *יזשליכין
שעה



* חפלין
 נעשה וחזה השי״ת של התפילין אור בתי׳ שהוא ההתפארות

 וחזה לטונה תחיד ישראל טל שמשגיח כביכול השי״ת השגחת
 הה תפילין ג) : מחכים דא״י אוירה ובחי׳ א״י קדושת נמשך
 בחי׳ יזה יראה בחי׳ הוא תפילין של והרצועה מוחין בחי׳
 הידאן כי תפילין של המעברתא בתוך הרצועה שעוברת מה

 ה' י־את תפחה ראשית כי והתפילין המוחין בתוך עובית
 בא הרצועה זאת ומבתי׳ כשארז״ל חכמה א־ן ייראה אין ואס
 גדולה־ יותר שדעתי מי וכל יום בכל צער איזה מישראל לכ״א
 הרצוע' בחי׳ שהוא מהיראה נשתלשל צערו כי גדול יותר צערו

 והתיקון תפילין בחי׳ שהם והדעת המוח כפי הוא והירא׳
 תכילה ע״י הוא הנ״ל מהרצועה הבא הצער לזה וההמתקה

 עיין: תפילין מצוות קדושת כח ד) : שמים וביראת בקדושה
 הנחת בשעת מאד להתלהב לאדם ראוי ה) : בהשמטות ציצית

 ואימה גדולה ורעדה פחד האדם על שיפול וראוי תפילין
 קדושתה־ כי תפילין להניח כשרוצה ונוראה עצומה ויראה
 להדר לאדם ראוי 0 : מאד מאד ונוראה וגבוהה שגבה
 : באמת וצדיק הגון מסופר ויקרים טובים תפילין לו שיהי׳

ה ב צו  כפרה ולשאול תשוב׳ לעשות הוא התשוב׳ עיקר א) ת/
 ידועים שאינם החטאים על אפי׳ מהשי״ת וסליח׳

 דקמשה ושמחה ניגון ע״י ב) אשיב אז גזלתי לא אשי־ בבתי׳ לו
 ולחפש לעיה״ב הנצחי מתכליתו לבבו עם לשוח נתעוררין עי״ז

 עובה הרוח בחי׳ שהם טובות הנקודות ולמצוא ולבקש
 שטות רוח נכאה רוח רעה מ:וך,הרוח ולבררם שבקרבו
 התאוות כל שורש שמשם המדמה הכח ולהכניע רוח עצבות

 התשובה עיקר כי באתת להשי״ת לשוב וזוכץ הבהמיות ואהבות
 אלו ג) :כידוע טובה הרוח ולברר הרעה הרוח להכניע הוא

 שלימה תשיבתם ואין ה׳ בעבודת עדיין קבועים שאינם בנ״א
 - קצת ומתחילין תשובה הרהורי להם נופלין לפעמים רק עדיין

 , וכן ונתעוררין ואח״כחוזרין חזה נופלין ואה״כ ית׳ בעבודתו
 פעם. טמא פעם בבתי׳ לרע וחטוב לטוב מרע בכ״פ משתנין
ששת נחי׳ הוא התשובה זאת וכו׳ כשר פעם פסול פעם טהור.

יחי

ימ
דר

כו
ש;
שז
ור
לד,
בי
דו

מו
ש<
מ!
לו

לז
ה
ת
ת
ה
לו
ח
מ
כ
ע
נ׳
מ
מ

ל
א



תשובה ;■
התול ,  זה. שליחה השובה כשעושה אבל נייהא לו אין כי יח̂י

 ונעשה לגמרי הרע ונדחה וכל מכל נייחא לו שיש שבת בחיי
 וגדולות וחשיבות באמת שפלותו לראות זוכה ועי״ז טוב כולו

 ישראל בעד וחיותו נפשו מוסר זה שמחמת עד ישראל של
 מנעוריו צדיק שהוא מי ד) : משיח חשה של המדה בחי׳ שזה

 בבתי׳ למצוה וממצוה לדרגא מדרגא מימיו ה׳ בדרכי והולך
 במתינות לילך לפעחיס ליזהר צריך וכו׳הוא חצוה גוררת מצוה

 הזריזות ע״י ח״ו ולהפסיד ולעבור לדלג שלא בכדי ה׳ בעבודת
 מקשרת שהיא המצוות בין שהיא הקדושה בחי׳ את ביותר
 אבלמי (עי״פ). חצוה גוררת מצוה שעי״ז .בחברתה אחת מצוה

 מאד גדול זריז להיות .דייקא צריך הוא תשובה לעשות שצריך
 כלל לשהות לי ואשור נפשו על להמלט מאד ול״וץ למהר מאד

 לדרגא מדרגא הולך אינו תשונה בעל כי ולהתיישב לעמוד
 צריך הוא רק עדיין מהקדושה ל;מרי רחוק שהוא מאחר כלל

 אל ולקפוץ לדלג שצריך מה על לדלג לגמרי מחדש להתחיל .
 כשעושה לוהשי״ת מתנוצץ שרק מי ה) גדול: בזריזות הקדושה

 שוס ולא עבירה נדנוד שוס בו שאין אחד דבר רק אפי' ת״ו ,
 בשלימות כראוי שלא הדבר אותו שעושה רק גשמיות תאוה
. ראוי לו כראוי הקדושה שלימות בתכלית אותו עושה שחינו היינו

 יש 0 :והבושה החרטה חעוצס ח״ו לגמרי נפשו שתכלה לו
 אדס זה ובשביל הפועל אל יצאה לא ועדיין בכח שהוא תשובה

 והוא לזה ראוי שאינו מה ממדריגתו למעלה לפעמים משיג
 עושה כשאדם a הפועל: אל חכח התשובה שתצא כדי

 שיהי׳ עי״ז ויוכל כשארז״ל עבירה גוררת ועבירה ה״ו עבירה
 לעשות ליזהר צריכין ע״כ עבירות של חבילות חבילות נעשהח״ו

 המצוה ואז הראשונה בעבירה ה״י שנכשל אחר תיכף מצוה
 אס cח :ח״ו עבירה גוררת עבירה חבחי׳ להנצל עליו מגינה

 שיכול אעפ״י אזי באמת גמורה לחרטה זוכה האדם היה
 - שנעשה מה עמו נעשה ויהי׳ למקומו יחזור שאח״כ להיות

 ותשובה .חרטה של המחשבות אותו מבלבלין היו כבר אעפי״כ
 האמת תיקונו אל לבא זוכה היה סוף כל שסוף עד בכ״פ

בשליחות. 8 ףן



תשובה
 השפחה הגן ואפי' שנתלף מלך מהבן שראינו וכמו כשלימות

 גם עליו באים היו עי״ז פעס באיזה היג־ב שנתחרט ע״י
 שעשה הגדולה והעוולה רע המעשה על תמיד חרטות אח״כ
 של האלו החרטות שע״י עד וכר שגירשו על מלך הבן כנגד

 מהבנים יא שי' נסיפמ״ע וכמב״פ לתיקונו העולם חזר שניהם
)וכו' שנחלפו  כ״כ בעבירות שהורגל אדם יש לפעמים ט) :

 מזה עצמו למנוע עצמו ביד שאינו לו שנדמה שכמעט עד ח״ו
 יחד עצמו ונחבר לקשר התקשרות בחי' יש שאעפי״כ ידע

 וא״א.לבארדבר ולהנצל להתגבר יכולין ועי״ז חזק בהתקשרות
עצה הוא כי מרחוק להבין יכולין אעפי״כ היטב בכתב זה

: נפלאה
ח ו מ ^ מ  עיין תמימות הוא דקדושה השכל עיקר א) ח

 תמימות ב) ואו:) אות ה' ועבודת יראה השמטות
 גדולים צדיקים וכמה כמה ג) :הכל מן גבוה הוא ופשיטות
 ע״י רק למדריגתס הגיעו שלא בעצמם ספרו מאד ונוראים

 ובפשיטות בתמימות בעבודתם שעסקו היינו פראשטיק ענין
 לבין בינם ושיחה ובהתבודדות תהליס באמירת והרבו גמור
 ונדבת חנם מתנת רק השי״ת מאת ובקשו וכו׳ בפשיטות קונס
 עיקר ד) :להם אשרי שהגיעו למה הגיעו דייקא ועי״ז חסד

 חכמתו אחר הולך כשאדם כי חכמות ע״י הם הנפילות כל
 מחכמה אותו מתעה החכמה כי גדולות רעות לידי לבא יוכל

 עד עצמו בחכמת ונתעה שנלכד עד לחכמה ומחכמה לחכמה
 גמורות לכפירות עי״ז לבא ויוכל ר״ל חמש כמשוגע שנעשה

 ובכל עולם של במלכו לכפור היינו ובשריו במלך לכפור ר״ל
 העולם מכל ומתלוצץ כלא אצלו נעשה העולם וכל אמת הצדיקי

 ובזוי ושפול ירוד עי״ז ונעשה ח״ו בטעות העולם כל כאלו
 יסוריס מלא תמיד שהוא מה מלבד ובגשמיות ברוחניות מאד

 רצונו כנגד הכל עמו שמתנהג מה וכל מאד רבים וחסרונות
 הגדולה הצלחתו בשעת גס תמיד ומכאובים כעס מלא והוא

 ומרים קשים עונשים עליו ובאים ממעלתו כשיורד אח״כ ומכש״כ
ותועה במרדו עומד עדיין והוא כלל הטבע כדרך שלא ר״ל
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. ■ חמימות
 על אז מכינים שהכל אעפ״י הטכע דרך כתוך הכל ומכניס כתכמתו

 רשעת אעפי״כ כפנים וכמוכן מחש משוגע דכרי שהס דכריו
 אז גס הרעה בדעתו חזק שהוא עד כ״כ הטעתו תכחתו

 וחסגפיס מענים כעצמם והעונשים אלוהיסוריס גס ממילא ועי״ז
 ותולה אחונה לו שאין מאתר כי כיותר נפשו ומעגמיס אותו
 צערו על כלל להתנחם כמה לו אין א״כ הטכע כדרך הכל

 התמימות בדרכי לילך שזוכה מי אבל ר״ל הקשים ויסוריו
 שמתנהג ואיך באמת טובים חיים אמתיים חיים חי הוא באחת

 אם ואפי׳ תמיד שמחה מלא והוא לפניו וישר טוב הכל עמו
 ומרגיש מאר מזה מתענג הוא לחן ומים צר לחם רק לו אין

 ומשקאות המאכלים כל של הטעמים כל באמת ומיס בהלחם
 מלבוש איזה רק לו אין אס אפיי המלבושים בענין וכן שבעולם

 המלבושים כל לו היו כאלו מאד ממנו מתענג הוא מאד פחות
 מתקנא ואינו דבר שום לעולם לו חסר ואינו שבעולם טובים
 ואינו שמיות ובג ברוחניות באמת בחלקו שמח הוא רק אדם בשום

 מהליצנותשל גס מתפעל ואינו כלל חבירו מעשה על מסתכל
 להם משיג הוא ממנו מתלוצצים כשהם ואפי׳ הדור ליצני

 שוס בלי גדול בתמימות אדם כל עם ומדבר ובאמת בתמימות
 למעלה לעלות אח״כ לזכות יוכל בעצמו ועי׳׳ז כלל ערמימות

 ושופט ומנהיג מושל ולהיות ובגשמיות ברוחניות מאד עליונה
 החכמות בכל מחוכם חכם להיות אח״כ לזכות יוכל גם צדק

 התמימות דרכי עיזב אינו אז מאדברו״גאךגס עליונה במעלה
 שהוא עד עולם של מלכו המלך אצל יותר חשוב הוא ועי׳׳ז שלו

 במאמר ה סי׳ ליק״ת (עיין ביותר עוד עליונה למעלה מעלהו
 תכלית סוף כל וסוף •) תמימות ע״י שזוכין מה אמונה תקעו

 אחר תכמתס אתר שנתעו החכמים אלו של האחרון התיקון
 בעוה״ז ר״ל מאד מאד קשים ויסוריס עונשים עליהם שיעבור

 והכשרים הצדיקים אלו ע״י רק יהי׳ תיהונם ואחרית ובעוה״ב
 בדרכי רק חייהם ימי כל באחת לילך שזכו דרך התחימי

 מעשה ט׳ סי׳ כסיפמ״ע באמת כראוי והפשיטות התמימות
וירשו אביו לבית נכנס החם cה שם^ עי״פ והתם החכם

נראה

4; .



■ תמימות .
 נחלת שהוא הק' האמונה הוא אביו בית כי לרמז נראה
 ממתה לו היה וע״כ זכרתסדו) בליק״א צד סי׳ (עיין אבות

 בשכלו להשיג יכול היה שלא במקום כי אבותיו בנחלת ודירה
 החכם אבל הק׳ האמוב׳ שהוא אבותיו בנחלת קבוע היה

 ואינו שכלו אחר רק הולך הוא כי ואבי כלה אביו בית נעשה
 לו ואין ומטורף מטולטל הוא וע"כ אמונה על לסמוך רוצה
 החזק יסור שהוא האמונה יסוד לו שאין מאחר מנוחה בית

 בנקל ואס :)הנ״ל בהמעשה שס (מובן בו ולנוח עליו לסמוך
 מחוכם חכס שיהי׳ היינו ג"כ החכס למעלת יבא שהתם יותר
 תמימים וכמה כמה שראינו כמו מהחכס יותר החכמות בכל

 חכמות השבע בכל מחוכמים חכמים שהיו נוראים וצדיקים
 מבחי׳ עליונה להשגה שזכו אלא עוד ולא השלימות בתכלית

 אחר שהולך מי אבל החכמות מכל למעלה שהוא עילאה חכמה
 מאד לו קשה והפיליספיא חיצוניות חכמות אחר ונתעה שכלו
 שם) : בשליחות הק, והאמונה התמימות לדרכי-‘ לחזור מאד

 פן האוצרות על ממונה לעשותו המלך רוצה אינו החכס 0
 ממונה עישין ע״כ המלך אוצרות לבזבז יוכל ושכלו חכמתו ע״י
 בחכמתו התגאה החכם ח) שס) ; דייקא תס איש האוצר על

 והיה כלא בעיניו הי׳ העולם שכל עד כ״כ וגדולתו ועשירותו
 עם לו היה לא חכמתו מחמת כי בדרך גלולים יפורים לו
 התחכם אתריו המלך כששלח אח׳כ ולסוף וכחב״פ לדבר מי

 כמוני ונבזה שפל אחר ישלח כזה שמלך זה מה בחכמתו החכם
 לגמיי שכפר גמורה כפירה לידי כך חתוך שבא עד וכו׳

 ובתחלה החדינ׳ שרי שבעים ע״י ההנהג׳ שכל והוכיח בהמלך
 כשאמר ולבסוף וכו׳ המלך את ראה מי כי הוכחותיו כל היה

 הכחיש המלך את ראיתי בעצמי אני הלא המניסטיר התס לי
 והבן ראה וכו׳ מלך שזה יודע אתה מנין לו ואחר ג״כ אותו

 בחי׳ שהוא בהבעש״ט שלו.ובפרט האפיקורסות רשעת עמקות
 חכמתו שטות וכ״זמחחת שם כמבואר ביותר כפר האמת הצדיק
 יין היפך אל חהיפך יושר ארהות ההופכת והחשובשת הרעה
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תמימות
ס  גהרזכמיס גאמת להאמין 'צריכין כי זה מכל גהיפך ה

 אמונת ובאמת בעצמו עולם של במלכו וכש״כ אמתייס והצדיקים
 זב״ז תלויים ושניהם במ״א כמבואר אחד הכל השי״ת ואמונת חכמים

 מכל -למעלה מאד גדול שהשי״ת שאעפ״י להאמין צריכין וגס
 תפיסא מחשבא ולית ותהל׳ ברכה כל על ומרומם הרוחניות

תהל׳ ואבית כ״ש דייקא בעבודתינו חפן הוא אעפי״כ כלל ני'
 אותנו וקורא אחרינו שולח והוא חומר ומקרוצי עפר מגושי

 ואעפ״י ית׳ אליו להתקרב .קי־ושים רמזים לנו ומרמז עת בכל
 צריכין אעפי״כ באמת עצמו בעיני שפל להיות בוודאי האדם שצריך

 וצריכין מעבודתינו גדולים שיעשועים מקבל שהשי״ת להאמין
 מישראל בכ״א שיש ולהאמין .ולידע אדם בז,לכל, תהי אל לקיים
 הארת לקבל וצריכין בחבירו שאין מה מאד ויקרה טובה נקודה

 זה בדרך שהולך ומי במ״א וכמבואר ממנו הזאת הנקודה
 אפי׳ וכשפוגע מאד בעיניו ויקר חשוב מישראל כ״א בוודאי

 אי ממני ולקבל עמו לדבר מה לו יש בוודאי שבישראל בהפתות
 וכמבואר ממנו לקבל יוכל העכו״ם עם כשפוגע ואפי׳ בו להאיר
 דרכי ע״י זוכין וכ״ז לג סי׳ חיים החפץ האיש מי ביזאמר

 השפל ערכו את יודע הוא התם ט) שם) :דייקא התמימות
 בתמידות ה׳ ועבודת הק׳ מלאכת במלאכתי עוסק הוא ע״כ
 בזה וכיוצא לסעודה עצמו לקבוע אפי׳ פנאי לו שאין עד

 חוטף הוא במלאכתו שעוסק בתוך רק העולם צרכי משאר
 שאין רואה אם ואעפי״כ וכו׳ עראי בדרך ג"כ סעודתו ואוכל
 ג׳ של מנעל בבתי׳ רק והוא כשלימות בידו האומנות עילה
 על גדול גמול לתשלום ג״כ מצפה אינו זה ומחמת קצוות

 הוא אעפי״כ בשלימותאך שאינו בעצמו שיודע מחמת עבודתו
 מאד נפלא ומתיקות נעימות בו ומרגיש מעבודתו מאד מתענג

 יותר בשלימות הוא תבירו שעבודת מה על כלל מסתכל ואינו
 השגה ובעל גדול שכל בעל הוא שחבירו מחמת מעבודתו
 , שיש נמה עבודתו על יותר גמול תשלום ג״כ יקבל ומסתמא

 שהתקנאר כאלו דברים ע״י תענודתם וןפלי דעתם שנחלש רבים
ש ה גיי יומר, נשלימו״ גידס עולה ועטדחר שיזי״־הם שראו ״



תמימות .
 אינו הוא באמת בתמימות ה׳ העובד היינו התם אנל .) ונא

 חבירו מעשה זה חבירו אצל לו מה כי כלל זה על מסתכל
 (׳עבודתו מאד ומתענג בחלקו שמח והוא שלו מעשה וזה

 העבודות כל ואתר ליד מיד רווח לו שיש מה ה׳ עבודת
 ממנו יקבל. שהשי״ת רק זוכה אס בתמידות שלו והיגיעות

ת איזה ,  באמת לש״ש שעושה בעלמא תנועה מאיזה שהוא כל נח
 על להתייגע וכדאי הון מכל מאד יקר זה בוודאי ובתמימות \
 רות קורת ויפה יקופח לא שכרו גס ובוודאי חייו ימי כל זה ’

C: מובן הנ״ל במעשה שס • וכא בעוה״ב אחת
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