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רבי נחמן ותלמידו רבי נתן

ונכנס לברית מילה בשבת', בוז'לידתו היתה בקהילת קודש מז
. כל שנותיו היו כפי הנשמע בערך ארבעים שנה פחות מעט. הגדול

כי בשנת הארבעים נפטר ונסתלק למעלה למעלה בירח האיתנים
א"י תשרי תקע"ביום שלישי יום רביעי של סוכות ח, בחג

.העיר אשר בחר בה בחיים חיותו לשכב שם, באומן

בימי קטנותו ממש התעורר לעבודתו יתברך וכל עבודתו היה בהצנע
גדול מאוד מאוד עד שלא ידע שום אדם ממנו כלל כי היה סתום וגנוז

ועיקר עבודתו בתחילה, מאוד וכל עבודתו היה בסתר ובהצנע גדול
וכל דבר, היה בפשיטות גדול בלי שום חכמות כלל רק בפשיטות גמור

ודבר שעשה הכל היה ביגיעה גדולה ובכח גדול ובמסירות נפש ולא
היה לו שום דבר עבודה שבא לו בנקל רק כל דבר ודבר בא לו ביגיעה

שהיה מייגע עצמו כמה זמנים בשביל כל דבר ודבר, גדולה מאוד
.מעבודת השם

פעמים משבת( שמונה עשרה)י "והתענה ח, והתענה וסיגף עצמו מאוד
.לשבת בשנה אחת

ובענין שבירת כל המידות רעות היה מופלג בקדושה מופלגת 
.מאוד מאוד
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וגודל בקיאותו בכל, והיה מתמיד בלימודו מאוד ולמד הרבה מאוד
לא נמצא, הספרים כפי מה שראינו בעינינו קצת היה בלי שיעור

דוגמתו בעולם כי כל התורה כולה היתה מוכנת לפניו ושגור בפיו
שיכול ליקח, כדבר המונח לפני האדם לפני עיניו, כשולחן הערוך ממש

כן ממש היו כל הספרים הקדושים מוכנים לפני, לעצמו מה שירצה
וקצת מזה יכולים לראות ולהבין, עיני שכלו הקדוש בכל עת שרצה

.בספריו הקדושים

אך עיקר עבודתו אשר על ידה זכה למה שזכה היה רק ריבוי התפילות
והתחינות והבקשות והרצויים והפיוסים שהיה רגיל מאוד להתפלל
ולהתחנן לפניו יתברך והיה מרצה ומפייס אותו יתברך בכמה מיני

. תחינות ובקשות שיזכהו ברחמיו לקרבו לעבודתו יתברך
וגודל עוצם מעלת קדושתו בשבירת התאווה הכללית שהיא כוללת כל

אי אפשר לבאר ולספר כלל, שהוא תאוות המשגל, התאוות רעות
הן בתאוות והן במידות והן- הדברים שבכל עניני קדושה ופרישות 

, בשבילו יתברך' בעניני יגיעות ועבודות וטרחות ויסורים וכו
היה חידוש נפלא ונורא מאוד והיה מופשט מכל, הכל כאשר לכל

עד שלא נשאר לו משום תאווה ומידה, התאוות ומכל המידות בתכלית
וזכה למעלה נוראה מאוד מאוד בתכלית המעלה, שום שמץ בעלמא

ואי אפשר לדבר כלל בעוצם הפלגת מעלתו כי 
.(סנהדרין כט)" כל המוסיף גורע"
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היה חפץ, סיפר שבימי נעוריו בעת עוסקו בעבודת השם ביגיעה גדולה
מאוד שהשם יתברך יהיה מראה לו מופת למען תתחזק אמונתו

.והיה מעתיר ומפציר ומרבה בתפילות להשם יתברך על זה, יותר
:וסיפר שלושה מופתים שנעשו לו אז

 

ועסק בהתבודדות, כי במקום שהיה רגיל לילך בחוץ אנה ואנה, אחד
היינו, היה עומד באותו הדרך צלם גדול שלהם, ודבקות להשם יתברך

והיה מבלבל אותו מאוד כי. בפרט בכפרים, כדרכם[ צלב]שתי וערב 
היו לו יסורים על שהשתי וערב עומד לנגדו בעת הילוכו בדבקות

שיהיה נעקר, והתפלל להשם יתברך שיעשה לו מופת זה. והתבודדות
.ופתאום נעקר הצלם ונפל לארץ, ויגזור אמר ויקום. הצלם

 

מענין הדגים שהיה הולך לפני הנהר ורצה שיבואו לו דגים , השני
.ונתקיים כך, לידו בלי מצודה

 
והפציר, כמדומה שהיה מה שחפץ שיראה מת, שכחתי, והשלישי

והוא, ונתקיים כך שבא אליו פתאום מת אחד, להשם יתברך על זה
ונפחד רבנו זכרונו לברכה אז מאוד. בבית חותנו, היה שוכב בחדרו

כי זה היה, כי אז היה אצלו פעם הראשון שראה בעיניו את המת, מאוד
על כן, וגם אמר אחר כך שאותו המת היה רשע. בתחילת ימי נעוריו

.נפל עליו פחד גדול עצום מאוד בלי שיעור
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מכל שכן בסוף ימיו, ואחר כך ראה כמה וכמה מתים ולא נפחד עוד
שאז באו אליו לאלפים ולרבבות בלי שיעור', בעל השדה'שאז נעשה 

כי בזה היה עוסק ביותר לתקן נשמות המתים ונשמות. בשביל תיקון
', שעדיין לא נכנסו בגוף כלל וכו[ ערומות]ערטילאין 

.כמבואר במקום אחר

אין אנו עוסקים בזה, זכרונו לברכה, המופתים הנוראים שראינו מרבנו
לספרם כי אין זה שבח אצלו כלל לפי עוצם הפלגת מעלתו רק סיפרנו

למען יתעורר המשכיל החפץ באמת כי אין, מה שנוגע לעבודתו יתברך
שום תירוץ בעולם וכל אדם יכול לזכות למעלות גבוהות אם ילך

שמבוארים כאן בספר זה והעיקר, זכרונו לברכה, ויתנהג בדרכי רבנו
להיות רגיל מאוד בתפילות ובקשות הרבה מאוד ובפרט לדבר בינו

להרבות בשיחה לפניו יתברך לרצותו, לבין קונו בלשון שמדברים בו
, ולפייסו יתברך ולהתחנן לפניו שיקרבו לעבודתו באמת

.ודי בהערה זו לכל החפץ באמת

כשהיה עדיין בימי נעוריו ממש וכמדומה ששמעתי שהיה אז בערך
שמונה עשרה שנים אף על פי כן נשאו לו פנים קצת אנשים מחמת

וגם ראו והבינו בו בעצמו, שהיה נכד הבעל שם טוב זכרונו לברכה
והמשכילים הבינו גם אז שכאשר יתגדל. שהוא כלי יקר מפז ומפנינים

.יהיה חידוש בעולם
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כי נתאכסן שם בבית איש נכבד אחד, ומעשה שהיה במאהליב כך היה
והאיש היה. מהמקורבים להרב הקדוש דודו רבי ברוך זכרונו לברכה

והיו שם עוד. וקיבלו בכבוד גדול ועשה סעודה עבורו. עשיר נכבד
ונתנו לו יין לשתות והוא, ל"אנשים חשובים מהמקורבים להרב הנ

אך, זכרונו לברכה היה עדיין סגור ולא היה רגיל לומר תורה ברבים
אז בשעת משתה היין נתלהב לבו ופתח פיו וגילה לפניהם דברים

, והאנשים אשר היו שם ראו את המראה הזאת. נפלאים ונוראים
.ושבו לביתם, ונבהלו מאוד, המה ראו כן תמהו

ובאותו הזמן בא לשם הרב הצדיק המפורסם מורנו דב מזאסלאב
שזכה לנסוע לארץ ישראל' רבי בער ברבי בונים'הנקרא בפי כל 

, ל כל מה ששמעו מפיו אז"וסיפרו לפניו כל הנ. ונסתלק שם
.ונבהל ונשתומם מאוד ואמר שיהיה חידוש גדול בעולם

כי בשבילי איני צריך, אני אין לי מה לעשות בזה העולם כלל, אמר
לעשות כלל רק באתי להעולם לקרב נפשות ישראל להשם

אבל איני יכול לקרב כי אם מי שבא אצלי ומספר לי, יתברך
.אני יכול לתקנו, חסרונו

.שלעתיד יהיה כל העולם אנשי ברסלב, אמר
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תלמידו רבי נתן

העמיד תלמידים הרבה חכמים וצדיקים גדולים ואף על פי[ רבי נחמן]
על דרך , כן מגודל ההעלמה וההסתרה שהיה עליו בזה העולם

על כן גם, (חגיגה יב)לגנוז "- וירא אלקים את האור כי טוב "(בראשית א)
תלמידיו המקורבים אליו לא זכו לידע ולהשיג גם מקצת מן המקצת

עד היכן הגיע נוראות נשגבות מעלת קדושתו, ממנו זכרונו לברכה
כי אם על אחד מתלמידיו המובהקים הוא, והשגתו זכרונו לברכה

הרב רבי נתן זכרונו לברכה לחיי העולם' מורנו הצדיק הקדוש וכו
עליו העיד רבנו זכרונו לברכה בעצמו שהוא יודע ומשיג קצת, הבא

שיותר מכל תלמידיו, מגדולת מעלתו כמבואר קצת מזה במקום אחר
הקדושים זכה מורנו הרב הצדיק הקדוש רבי נתן זכר צדיק לברכה

.לקבל דעתו הקדושה לשמור ולעשות ולקיים
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והנה הרב רבי נתן זכרונו לברכה הפליא לעשות בזה כל ימיו לקרב
ולהודיע להם מנוראות נשגבות מעלת, בני אדם לעבודת השם יתברך
ומעלת קדושת תורתו ושיחותיו, קדושת רבנו זכר צדיק לברכה

,וכל עניניו הקדושים והרבה לכתוב ספרים קדושים בזה ולהדפיסם' וכו
: והן הם ספרי", יפוצו מעינותיך חוצה "(משלי ה)בכדי לקיים 

, ן"ליקוטי מוהר
[, ן"וקיצור ליקוטי מוהר]

, וליקוטי עצות
, וספר המידות

, וסיפורי מעשיות
, והשיחות שאחר הסיפורי מעשיות

,ן"וספר חיי מוהר
,ן"וספר שבחי הר]

[, ן"וספר שיחות הר
, על כל ארבעה חלקי שולחן ערוך, וספרי ליקוטי הלכות

,וספרי ליקוטי תפילות
[, וספר שמות הצדיקים]

: וכעת חיפשנו באמתחת הכתבים שלו ומצאנו קונטרס אחד ונקרא שמו
,ת"ימי מוהרנ

:ולוקטו על ידי תלמידיו לספר ושמו, ולאחר הסתלקותו הובאו מכתבים שלו לדפוס]
[.עלים לתרופה
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:[כותב רבי נתן]
הייתי מתנגד גדול על החסידים מחמת שחותני היה חולק עליהם מאוד

ונתחברתי ללמוד בחורף עם חברי זכרונו לברכה והוא היה מגודל
והיה אצל כמה צדיקים ודיבר עימי הרבה, מקטנותו בין החסידים

והתווכח עימי שהחסידים הם יראים ושהצדיקים המפורסמים שבינהם
כאשר היא)הם גדולים במעלה מאוד ועובדים את השם יתברך באמת 

וגם שאר אנשים התווכחו עימי בזה ובכל זה הייתי חזק בדעתי( באמת
הרבה בהתנגדות מחמת ארס הדיבורים של חותני זכרונו לברכה

אבל לא זכה, שהכניס בי הרבה כי אף על פי שהיה צדיק וירא שמיים
לידע מאור קדושת אמיתת הצדיקים גדולי החסידים המפורסמים והיה

חולק עליהם מאוד כנזכר לעיל ומחמת זה בכל החורף הנזכר לעיל
.שהייתי בנעמירוב הייתי עדיין מתנגד עליהם

אחר כך מריבוי הדברים של חברי הנזכר לעיל ושארי אנשים הבחנתי
וזכיתי ליכנס באמונת חכמים והסכימה דעתי עם החסידים, האמת

כי הם אנשי, שטוב להתקרב להצדיקים המפורסמים גדולי החסידים
עימם ואז נמשך עלי יראה קצת ונשתנתי לטובה בכמה דברים' אמת וה

הידועים לי ועם כל זה עדיין הייתי תועה בדרך ולא ידעתי בין ימיני
לשמאלי כי לא היה לי מנהיג כראוי וכל מה שעבר עלי בימים אלו

. קצרה היריעה לספר
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:[לדוגמה סיפור מאותה התקופה]
עם החסידים תלמידי הרב מבארדיטשוב[ רבי נתן]פעם אחת ישב 

ונפל, והפילו גורל את מי לשלוח לקנות בייגל, בסעודת מלווה מלכה
ובאמצע הדרך נפל עליו מרירות מענין. והלך, הגורל על רבי נתן

העליות והירידות שהיה רגיל בהם אפילו אחר התקרבותו
וכי על זה נברא לילך לקנות, ונכנסו בו הרהורי תשובה, לחסידים

ואז התחיל לשקוע קצת אור. והיה קשה עליו להתחזק עצמו?, בייגל
ורבי נתן עלה וירד כמה פעמים ולא ידע עצה, הבעל שם טוב

וקינא מאוד שראה אנשים זקנים בנעמירוב שאומרים שלום. לזה
ואז הלך לעזרת נשים של הבית המדרש והתחיל לומר, עליכם באמת

ובכל פסוק התגולל עצמו בארץ מרוב, ן"תהלים ואמר עד קפיטל נו
ויישן ויחלום חלום והנה סולם מוצב. עד שייגע ונפל לארץ, הצער

ועלה, והתחיל לעלות ועלה קצת ונפל, ארצה וראשו מגיע השמיימה
ובכל פעם כל מה שעלה, וכן עוד הפעם, עוד קצת וחזר ונפל

ואז, ושוב עלה עד לרום המדרגות, הנפילה היתה יותר גדולה, יותר
ובא אחד ואמר לו דראפע זיך און האלט זיך. נפל ולא יכול לעלות עוד

(. טפס והחזק מעמד)
ואחר כך כשבא אל. ל"וזה היה ערך שנה קודם התקרבותו לרבנו זצוק

ל שאמר לו דראפע זיך און"שזהו האיש הנ, הכיר בו, ל"רבנו זצוק
[.עד כאן לסיפור(. ]טפס והחזק מעמד)האלט זיך 
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ב בחודש אלול זכיתי להתקרב לאדוננו מורנו ורבנו"בשנת תקס
 זכר צדיק וקדושנחמן רביהקדוש והנורא הרב האמת מורנו 

ונשא אותי כאשר, והוא אחז בידי וקרבני ברחמיו המרובים, לברכה
ועוצם ריבוי המניעות והיסורים שהיה לי, ישא האומן את היונק

ג אי אפשר לשער כי כולם היו"באותה השנה שהיא שנת תקס
הן אישתי והן אבי נרו יאיר וכל בני ביתו וכל בית אבי, מתנגדים עלי

ויש בזה הרבה לספר מעוצם ריבוי המניעות , זקני זכרונו לברכה
.שהיה לי בלי שיעור

עם כמה אנשים מאנשי שלומנו שיש לי[ רבי נחמן]שלא בפניי דיבר 
ואמר שראוי להם להחזיק לי[, ן"ליקוטי מוהר]חלק גדול בהספר 

כי אם לא הייתי עוסק בזה לא היה נשאר , טובה
.אחד מספריו[ דף]אפילו עלה 

:[ רבי נחמן לרבי נתן]ואמר 
וזה לכאן , זה נוסע לברעסלא, כל העולם יגעים וטורחים בשבילך

!הכל בשבילך, וזה לכאן
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תורות ותפילות
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התבודדות

להיות לבד עם השם בתפילה מהלב עם מילים של= התבודדות ]
באופן השלם באמצע הלילה, במקום שאין בו אנשים אחרים, עצמו

אבל גם בכל אפשרויות של' , ביער וכו, בטבע הרחק ממקום ישוב
לפנות לשומע תפילה עם כל התשומת לב וכוונת, מקום וזמן
.[עם דיבורים- ובעיקר, והרגשות, המחשבות

ההתבודדות הוא מעלה גדולה ודרך נכון וישר מאוד להתקרב להשם
וצריך כל אחד לקבוע לו על זה איזה שעות ביום שיפרש. יתברך

כי בלשון שמדברים בו. שיחתו לפני השם יתברך בלשון שמדברים בו
בנקל יותר לפרש כל שיחתו היטב ואת כל אשר עם לבבו ישוח לפני

הן חרטה ותשובה על העבר הן בקשות ותחנונים שיזכה. השם יתברך
ואם אינו יכול לדבר כלל. להתקרב אליו יתברך מהיום והלאה באמת

לפני השם יתברך יצעק ויתחנן לפני השם יתברך אז על זה בעצמו
ויבקש. שנתרחק כל כך עד שאינו יכול אפילו לדבר לפניו יתברך

מאיתו יתברך רחמים ותחנונים שיחמול עליו ויפתח פיו עד שיוכל
וכל אחד כפי מה שיודע נגעי לבבו איך. לפרש שיחתו לפניו יתברך

ועוצם מעלת. הוא מרוחק מהשם יתברך ישיח ויספר הכל לפניו יתברך
. הנהגה זאת אין לבאר ולשער
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כי על ידי. כי זאת ההנהגה עולה על הכל והיא כוללת כל עבודת השם
זה יכולין לבוא לכל טוב בזה ובבא כי הכל יכול לפעול על ידי תפילה

וכל גדולי הצדיקים לא באו למדרגתם כי אם על ידי הנהגה, ותחנונים
. ומשכיל על דבר יבין מעצמו גודל מעלת ההנהגה זאת. זאת

, אשרי הזוכה לקבוע עצמו על זה שעה מיוחדת בכל יום ויום
.ושאר היום יהיה בשמחה

.ועיין בפנים והבן. גם טוב לעשות מהתורות תפילות

תפילה

עזרני לפרש כל שיחתי לפניך בכל יום ובכל עת תמיד, רבונו של עולם
עד שאזכה, זכני והושיעני שאזכה להרבות בשיחה ביני לבין קוני

לבלות רוב היום והלילה על ענין זה כל ימי חיי ותרחם עלי ותפתח את
ותשלח לי דיבורים אמיתיים וקדושים ממעון קודשך מן, פי בכל עת

להעתיר ולהתפלל ולבקש מלפניך על נפשי בכל עת, השמיים
בדברי ריצוי ופיוס, בדיבורים חדשים ותעזרני תמיד להרבות בעתר

באופן שאזכה תמיד, וטענות ואמתלאות נכונות בדברי חן ותחנונים
לעורר רחמיך הרבים עלי שתושיעני בכל עת להתקרב אליך ואזכה

להתקרב אליך בכל עת , בכל פעם לעלות מדרגא לדרגא
.בהתקרבות גדול יותר

יהמו מעיך ורחמיך עלי כי ידעת כי זה, עזרני והושיעני מלא רחמים
כמה נכסוף נכספתי להתקרב אליך ולשוב ממצולות ים שנלכדתי בהם 
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בעוונותי הרבים ואני רוצה לחתור בכל עת להתבודד ולפרש שיחתי
ועל כן עדיין לא, ועדיין לא זכיתי לפרש שיחתי לפניך כראוי, לפניך

וכבר עברו משנותי מה, נושעתי מצרות נפשי המרובים מאוד מאוד
מתי תתחיל להושיעני ישועה שלימה", עד מתי' ואתה ה"שעברו 

נפלאות, אלהי עימי' באמת כי אם אומנם רבות עשית אתה ה
אשר נתת לי כח עד הנה, חסדים גדולים ועצומים בלי שיעור, ונוראות

ולהסתופף בצל קדושת צדיקיך הנאמנים באמת אבל, לצפות לישועתך
וגודל ריחוקי ועניני, אף על פי כן עדיין אני רחוק ממך מאוד מאוד

אלהי אתה ידעת ולהרבות בשיחה' ה, ומהותי אי אפשר לבאר ולשער
אין בלשוני מילה לפרש שיחתי לפניך היטב ככל אשר, ותפילה לפניך

אם אזכה למצוא, כי אם ברחמיך ובישועתך הגדולה, צפון וגנוז בלבבי
שערי תחינה, שתפתח לי מעתה מחדש שערי תפילה, חן בעיניך מעתה

שערי שיחה, שערי התבודדות, שערי מליצה אמיתית, ובקשה
באופן שאזכה מעתה לפרש כל, שערי חן ותחנונים, ודיבורים קדושים

,שיחתי לפניך בדברי תחנונים וריצויים ופיוסים חדשים בכל פעם
בכל עת כי אתה ידעת' באופן שאזכה לשפוך לבי כמים נוכח פניך ה

כמה אני צריך להתחיל לצעוק ולזעוק ולהתפלל ולהתחנן, את לבבי
ולשפוך לבי כמים לפניך ולהשתטח לפניך, ולבכות במר נפש, לפניך

על, לבקש מלפניך על נפשי, במסירת נפש באמת, בכלות הנפש ממש
מעודי, כל החטאים והעוונות והפשעים שהרביתי מאוד לפשוע נגדך

על מר נפשי אשר גמלתי לנפשי בחינם, מה אדבר. עד היום הזה
,מרדתי נגדך כאשר מרדתי, בשביל תאווה קלה העוברת כצל עובר

ובאתי למה שבאתי ואיבדתי מה שאיבדתי 
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, לבי לבי על חלליהם, אוי מה עשיתי, אויה עלי ועל נפשי
, מה אומר מה אדבר מה אצטדק, מעיי מעיי על חלליהם אוי ואבוי

על כן. לולא רחמיך וחסדיך הרבים כבר היה מה שהיה רחמנא ליצלן
שתשפיע עלי דיבורים חדשים אמיתיים, באתי לפניך מלא רחמים

באופן שאזכה מעתה לשפוך כל שיחי לפניך, ממקור הדיבור הקדוש
באופן שאזכה לרצות ולפייס, בכל עת בדברי חן ותחנונים אמיתיים

את אשר בחוקיך אלך ואת, שתעשה מעתה ברחמיך הרבים, אותך
מצוותיך אשמור שאזכה מעתה לחדש ימיי שעברו בחושך ואפילה

הושיעני מלא, ולא אשוב עוד לכיסלה עזרני מלא רחמים, מנודח
,ישועות ותפתח את עיני שכלי ודעתי בדרך האמת והתמימות האמיתי

איך לעשות מהתורות תפילות, שאזכה לידע היטב הדרך האמת והנכון
אשר גילו, כרצונך וכרצון יראיך הצדיקים האמיתיים, נאות ואמיתיות

, באופן שיעלו שעשועים גדולים לפניך, אלו החידושי תורה בעולם
ותשיבני אליך באמת עזרני, עד שתעורר רחמיך באמת בשלימות

שאזכה לכוון כוונתם הקדושה של הצדיקים האמיתיים בכל מקום
ולסדר תפילות נאות וקדושות על כל, שאלמוד בספריהם הקדושים

שאזכה, הדברים הנאמרים והמרומזים בדבריהם הקדושים באמת
להגיע להם מהרה ואזכה לשפוך שיחי לפניך על ידי כל תורה ותורה
שגילו הצדיקים אמיתיים בעולם ואזכה לילך בעבודתך באמת עם כל

שאזכה לילך בדרך הקודש איזה זמן על פי חידושי תורה, דברי תורתם
עד, ולהפציר ולהעתיר ולהתפלל ולשוח לפניך בכל אותו הזמן, אחת

לקיים באמת , שאזכה להגיע ולהשיג העבודה הנאמרה באותה התורה
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ותהיה כל עבודתי בכל אותה העת והזמן על פי, את כל הנאמר שם
אותה התורה ואחר כך אזכה לילך זמן מסויים עם חידושי תורה

ולכוון, עד שאזכה לילך עם כל חידושי תורותם שגילו בעולם, אחרת
ואם אני רחוק מזה מאוד. ולזכות לקיימם בשלימות, כוונתם באמת

הן, כי ממך לא יפלא כל דבר, בעיניך אין שום דבר רחוק, מאוד עתה
ואתה עושה חדשות בכל עת אשר", כל תוכל ולא יבצר ממך מזימה"

כי עתה אין לי שום, הושיעני הושיעני, עזרני עזרני. לא נעשו מעולם
רק, וגם זה איני זוכה באמת כראוי, כח כי אם לשטוח כפי לרחמיך

מרחוק אקווה ואצפה בכל עת לישועתך השלימה באמת ואתה הטוב
,איך לדבר ומה לדבר, כי אין איתי יודע עד מה, בעיניך עשה עימי

ובאיזה דרך אזכה להגיע לכל מה שבקשתי מלפניך ובאיזה ענין אזכה
,למצוא הנקודה האמיתית בכל עת השייך ללבי באותה העת והשעה

ולסדר, באופן שאזכה להתנהג בכל עת ובכל שעה כרצונך הטוב
ולקשר עצמי באמת להנקודה, תפילה אמיתית ושיחה נאה לפניך
באופן שאזכה לשוב אליך , האמיתית השייך ללבי בעת הזאת
.ולהיות כרצונך הטוב באמת תמיד

חזקני ואמצני בתפילה ושיחה לפניך, חזק ואמיץ, יחיד קדמון
,הודיעני איך לרצותך, הבינני מה שאשאל, הורני מה שאדבר, תמיד

למדני באמת דרכי ההתבודדות והשיחה עימך בעל הרחמים בלשון
.שתהיה שיחתי לפניך תמיד כאשר ידבר איש אל רעהו, שמדברים בו

ותחזירנו, הורני באיזה דרך אזכה לנצח אותך שתשיב פניך אלינו
כי כבר גילית לנו שזה רצונך שנזכה. בתשובה שלימה לפניך באמת

,  כמו שאמרו רבותינו זכרונו לברכה, לנצח אותך
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ותשפיע, יעוררו רחמיך על בניך". זמרו למי שמנצחין אותו ושמח"
,עלי ועל כל החפצים ומתגעגעים וחותרים לפרש שיחתם לפניך

אשר על ידם חיבר דוד, דיבורים קדושים הנמשכים מעשרה מיני זמרה
מדברי שיחתו הקדושים ששפך לפניך, המלך עליו השלום ספר תהלים

בכל עת כי אתה ידעת כי אין אנחנו יודעים שום דרך של העשרה מיני
ובכח כל, רק אנו בטוחים בכח וזכות דוד המלך עליו השלום, זמרה

עד שזכו, הצדיקים שסידרו שירות ותשבחות ותפילות ושיחות לפניך
בכחם לבד נשענתי, להשיג כל העשרה מיני זמרה בתכלית השלימות

שנזכה גם אנחנו לדבר, גם אנכי וכל החפצים לפרש שיחתם לפניך
,דיבורים קדושים אמיתיים כרצונך הנמשכים מעשרה מיני זמרה

ולהתפלל הרבה ולפרש כל שיחתנו לפניך תמיד בכל עת באמת ובלב
שתתחיל ותגמור, שלם באופן שנזכה על ידם לנצח אותך בכל עת
גאולת הנפש והגוף, מהרה לגאלנו גאולה שלימה שאין אחריה גלות

שנזכה לסור מרע לגמרי ולעשות הטוב בעיניך, בכלל ובפרט, והממון
ולעלות בכל פעם מדרגא, ולהיות קבועים בקדושתך באמת, תמיד

יהיו לרצון אמרי פי"לדרגא בקדושה גדולה כרצונך הטוב באמת 
".צורי וגואלי' והגיון לבי לפניך ה
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להיות בשמחה

מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד ולהתגבר להרחיק העצבות והמרה
.והוא רפואה לכל מיני חולאת. שחורה בכל כחו ולהיות אך שמח תמיד

.כי כל מיני חולאים רחמנא ליצלן כולם באים מעצבות ומרה שחורה
ועל פי רוב על ידי מילי דשטותא. וצריכין לשמח עצמו בכל מיני עצות

ואף שגם לב נשבר הוא טוב מאוד זה רק. דייקא כמבואר במקום אחר
לייחד לו איזה שעה ביום לשבר לבו ולפרש שיחתו לפניו יתברך

כי מלב נשבר. אבל כל היום כולו צריך להיות בשמחה. כמובא אצלנו
יותר מאשר יכולים לכשל על ידי. בקל יכולים לבוא למרה שחורה

על כן צריך שיהיה בשמחה. שמחה לבוא לאיזה הוללות חס ושלום
.רק בשעה מיוחדת יהיה לו לב נשבר. תמיד

 
 

תפילה

אשר השמחה, אדון השמחה והחדווה, רבונו של עולם מלא רחמים
,הוד והדר לפניו: "כמו שכתוב, ואין לפניך שום עצבות כלל, במעונך

שאזכה, זכני ברחמיך הרבים ובחסדיך העצומים", עוז וחדווה במקומו
כאשר גילית לנו על ידי צדיקיך האמיתיים, להיות בשמחה תמיד

ועצבות ומרה שחורה היא הסטרא, ששמחה היא סטרא דקדושה
וכל קדושת איש הישראלי , והקדוש ברוך הוא שונא אותה, אחרא

וכל ההתרחקות שלנו ממך , הוא על ידי שמחה דייקא
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אבל אתה. והתגברות התאוות הכל היא על ידי עצבות ומרה שחורה
על כן. כי קילקלתי ופגמתי הרבה מאוד, ידעת כמה אני רחוק משמחה

ותאיר בי, שתהיה בעזרי ותשמחני בישועתך, באתי לפניך מלא רחמים
ותורני ותלמדני שאזכה להפוך כל, ותגלה לי דרכי עצותיך האמיתיות

שלא יהיה שום כח להסטרא אחרא שהוא, מיני יגון ואנחה לשמחה
אזכה בכל עת, רק אדרבא, היגון ואנחה להכניס בי עצבות חס ושלום
עד שאזכה להפוך היגון, להתחזק ולהתגבר בשמחה גדולה כל כך

רק, ולא אניח להעצבות והיגון ואנחה להתאחז בי כלל, ואנחה לשמחה
על ידי ריבוי החטאים, בכל מה שרוצים להכניס בי עצבות חס ושלום

אזכה, ופגמתי הרבה מאוד בלי שיעור, והעוונות העצומים שעשיתי
,על אשר אף על פי כן חמל השם יתברך עלי, להפוך כל זה לשמחה

וזיכני להיות בכלל ישראל ולא, ושם נפשי בחיים ולא נתן למוט רגלי
אשר, ואני זוכה לקיים כמה מצוות גדולות בכל יום ויום, עשני גוי

אנחנו עם קודשך מקיימים בכל עת אפילו הפחות שבפחותים והקל
", מה יקר חסדך אלהים, "מה רב טובך אשר עשית עימנו. שבקלים

אשר הכתרת אותנו, מה גדלו מה רבו מה עצמו רחמיך וחסדיך עלינו
בכתרים קדושים כאלה ובתוקף גלותינו ועוצם התרחקותינו ממך על

עדיין אהבתך קשורה בנו ואתה מזכה גם אותי, ידי ריבוי פשעינו נגדך
לעשות כמה מצוות בכל יום ובוודאי ראוי לי להגדיל השמחה בכל

זהו שמחתי שמרוחק, כי אדרבא, ולהפוך כל היגון ואנחה לשמחה, עת
וכל, יזכה ליגע בדברים קדושים ונוראים כאלה, ופגום וחוטא כמוני

מריבוי , מה שרוצה להתגבר להכניס בדעתי ולבי עצבות חס ושלום
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ואומר ללבי, על ידי כל זה דייקא אגדיל השמחה, פשעי ועוונותי
שאנכי המרוחק כל כך זוכה, זהו חדוותי הגדולה, אדרבא זהו שמחתי

זכני להשיג, שמחת ישראל, מרא דעלמא כלא. ליגע בקדושות כאלה
באופן שאזכה לחטוף היגון ואנחה, באמת דרכי השמחה האמיתית

להפוך כל מיני עצבות ויגון ואנחה לשמחה זכני, לתוך השמחה
ואזכה להמשיך עלי קדושת, להתחזק ולהתגבר בשמחה גדולה תמיד

כל העשרה מיני נגינה שהם כלליות השמחה הקדושה ותרגילני לשמח
בשיר' ואגיל ואשמח בה, את נפשי בכל עת על ידי ניגון של שמחה

ואזכה להיות בשמחה תמיד ועל ידי זה יהיה, והלל ורנן וזמרה וניגון
נמשך עלי רוח חיים דקדושה לתוך כל העשרה מיני דפיקין שבקירבי

ועל ידי זה תשמרני ותצילני מכל מיני חולאים ומכאובים ומיחושים
אשר כולם באים על ידי מרה שחורה ועצבות חס, בגשמיות ורוחניות

ותחלימני ותחייני על ידי, ותרפאני אותי ואת כל עמך ישראל, ושלום
אשר משם כל הרפואות של כל, שמחה וחדווה שתמשיך עלי תמיד

רפאנו, כי שמחה היא עיקר חיות האדם, מיני חולאים שבעולם
והעלה ארוכה ומרפא, הושיענו ונוושעה כי תהילתנו אתה, ונרפא' ה

רפואת הנפש ורפואת, לכל תחלואינו ולכל מכאובינו ולכל מכותינו
הגוף ואתחזק בשמחה גדולה בכל עת בכל מיני דרכים ונתיבות ועצות

הן על ידי הנקודות טובות, ותחבולות שאפשר לשמח את הלב על ידם
לשנות את טעמי, הן על ידי מילי דשטותא, שאני מוצא בעצמי עדיין

ולהרגיל עצמי במילי דבדיחותא כדי לבוא, ולעשות עצמי כשוטה
בורא , מלא רחמים. לשמחה שהיא עיקר הקדושה ועיקר חיות האדם
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כי אתה, תן שמחה בלבי, חדוות ישועות יעקב, אדון הנפלאות, רפואות
ואתה יודע בכמה דרכים ובכמה תחבולות מתגבר, יודע תעלומות לב

להמשיך עצבות חס ושלום, הבעל דבר וחיילותיו עלינו בכל עת
ומתלבש, ומרמה אותנו, והוא בתחבולותיו ערום יערים הוא, עלינו

עד שנדמה לנו שיש לנו עצבות מעוונותינו ובאמת בכל, עצמו במצוות
כי כבר לימדתנו שעל זה צריכין לייחד, זה הוא פורש רשת לרגלינו

לשבר לבנו ולפרש שיחתנו לפניך על כל מה שעבר, שעה אחת ביום
ולהכריח עצמנו, אבל כל היום כולו צריכין להתחזק בשמחה, עלינו

על כן. בכל כחותינו לבוא לשמחה גדולה שהוא עיקר קדושת ישראל
והודיענו אורחות חיים שנזכה להבין ולהשיג, רחם עלינו למען שמך

הדרכים והנתיבות והשבילים והעצות האמיתיות איך לבוא לשמחה
עד שאזכה, ותעשה את אשר בחוקיך אלך ואת מצוותיך אשמור, תמיד

לשמחה של לעתיד ואזכה לראות בשמחת המחול שתעשה לצדיקים
. אמן'", זה ה"לעתיד לבוא וכל אחד יהיה מראה באצבעו ויאמר 
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עליה מתכלית הירידה? - איה 

יוכל ליפול בטעותים ומכשולות, כשאדם הולך אחר שכלו וחכמתו
כאשר רבים נכשלו ונפלו, רעים ולבוא לידי רעות גדולות חס ושלום

והכל. מאוד על ידי חכמתם וחטאו והחטיאו את הרבים רחמנא ליצלן
כי עיקר היהדות הוא לילך בתמימות. היה על ידי חכמתם הרעה

ופשיטות בלי שום חכמות ולהסתכל בכל דבר שעושה שיהיה שם השם
רק אם יש בזה כבוד השם, ולבלי להשגיח כלל על כבוד עצמו, יתברך

.ואז בוודאי לא יכשל לעולם. יתברך יעשה ואם לאו לאו
כשאדם נופל ממדרגתו ולפעמים נפילתו וירידתו גדולה מאוד מאוד

כי יש שנופל למקומות מגונים מאוד שנקראים בחינת. רחמנא ליצלן
מקומות המטונפין ונופל לספיקות והרהורים רעים מגונים וזרים מאוד

ובילבולים רבים ולבו סחרחר שהקליפה מעקמת ומסבבת לבו
ואף על פי שבמקומות אלו אי אפשר, בעקמימות ובילבולים עצומים

למצוא שם את השם יתברך אף על פי כן גם שם יש תקנה גדולה על
ויהיה שואל ומבקש איה, ידי שיחפש ויבקש משם את השם יתברך

וכל מה שהוא רואה את?. איה טהרתו? איה קדושתו? מקום כבודו
- עצמו רחוק ביותר מכבודו יתברך יצטער וישאל ויבקש יותר

? איה מקום כבודו
ועל ידי זה בעצמו שהוא מצטער ומבקש ומחפש ומתגעגע 

? איה מקום כבודו- אחר כבודו יתברך וצועק ושואל ומבקש 
, על ידי זה בעצמו הוא עולה בתכלית העליה
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כי זוכה על ידי זה לעלות להקדושה העליונה מאוד מאוד 
וזה עיקר התשובה שיחפש ויבקש תמיד(. עיין פנים)שהוא בחינת איה 
.שעל ידי זה הירידה נתהפך לעליה גדולה, ל"כנ? איה מקום כבודו

. וזהו בחינת ירידה תכלית העליה המובא בכל ספרי קודש
.ועיין בפנים והבן שם היטב כי עמוק הוא

 

תפילה
 

איפוא? אחפש ואבקש איה, אשא עיני למרחוק, אלכה לי אל ההרים
איה העצה והתחבולה שאזכה למוצאו?", איה מקום כבודו?, "הוא

כי, כי הסתרת פניך ממני, ולא מצאתי' אשוטט לבקש את ה, ולהכירו
ונשלכתי למקומות הרחוקים, בעוונותי הרבים נתעקם לבי ודעתי ומוחי

עד אשר נתעקם, הנקראים מקומות המטונפים, מן הקדושה מאוד
ונתעקם ונתעקש ונתפתל בכמה מיני עקמימיות, ונתבלבל ונשחת לבי

אוי לי", כשל כח הסבל"אשר , בלי שיעור וערך ומספר, על עקמימיות
מה אומר, על כל עוונותי הרבים שעשיתי מעודי עד היום הזה, מאוד

האלהים מצא, מה אומר מה אדבר מה אצטדק, מה אדבר מה אצטדק
, את עווני אלפי אלפים ורבי רבבות פעמים בלי שיעור ומספר

". ועתה מה יש לי עוד צדקה ולזעוק עוד אל המלך"
רבונו של עולם כבר הבטחתנו בכמה הבטחות והזהרתנו בכמה אזהרות

על כן כל עוד נפשי בי אפרוש כפי, שאין שום יאוש בעולם כלל
ככל נפלאותיו ויחדש נפלאות ' אולי יעשה ה, לרחמיך ולחנינותיך
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ויחזירני בתשובה שלימה לפניו ", אשר לא נבראו בכל הארץ"חדשות 
, באמת ובלב שלם זכני שאזכה לחפש ולדרוש ולבקש אותך באמת

באופן שאזכה להתקרב אליך, עד אשר אזכה למצוא אותך מהרה
.עזרני כי עליך נשענתי, באמת

צרות" ממצוקותי הוציאני, צרות לבבי הרחיבו"מרא דעלמא כולא 
אשר לא יאומן כי יסופר, לבבי הרחיבו וגדלו ושגבו ורבו מאוד מאוד

עיני תלויות, רבונו של עולם רבונו של עולם, אהה אדוני', אהה ה
עיני צופיות אליך כי אתה יודע האמת עוצם הרחמנות שעלי עד, לך

. הביטה בעוניי כי רבו מכאוביי וצרות לבבי. אין סוף ואין תכלית
.זכני עזרני שאזכה לבקש ולחפש את  כבודך באמת עד שאמצאך באמת

כשם שגברו רחמיך עלינו והודעתינו מרחוק תורה הגבוהה, חנני חנני
הזאת שיכולין למצוא אותך אפילו בתכלית תכלית הירידה על ידי

?איה טהרתי? איה קדושתי? איה איפוא הוא? איה- החיפוש והבקשה
אלהי אבותינו המעלה אותנו מארץ'  איה ה?, איה נפשי ורוחי ונשמתי

?,איה מקום כבודו?, איה המעלה אותנו מים?, מצרים מערוות הארץ
כן ברחמיך הרבים, שעל ידי זה זוכין שתהיה הירידה תכלית העליה

תעזרנו ותזכנו שנזכה לקיים את כל דברי התורה הזאת באמת כרצונך
באופן, וכרצון צדיקיך האמיתיים שגילו זאת התורה הגנוזה בעולם

ואזכה, ותהיה הירידה תכלית העליה, שנזכה למצוא אותך באמת תמיד
לצאת ולעלות מהרה מכל המקומות המטונפים שנפלתי בהם בעוונותי

ולשוב בתשובה שלימה לפניך באמת, ולעלות בתכלית העליה, הרבים
ואזכה , ובלב שלם כרצונך הטוב
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ותעזרני שיהיו כל מעשי לשם כבודך. להתקרב לכבודך הגדול והקדוש
אם יש בו רצון, ולהסתכל בכל דבר, באמת ואזכה לפלס דרכי תמיד

ואם אין בו כבוד השם, השם יתברך וכבודו אז אעשה אותו בזריזות
ולא על שום, אמנע לעשותו ולא אסתכל על עצמי וכבודי כלל, יתברך

עד שאזכה, רק אכוון בכל דבר לשמך ולכבודך באמת, דבר שבעולם
לגדל ולנשא ולרומם ולפאר, ברחמיך הרבים ובישועתך הגדולה

כבודך הגדול בעולם ונזכה כולנו עמך בית ישראל לעובדך באמת
בלי שום חכמות כלל ולא נלך עוד, בתמימות גדול כל ימי חיינו לעולם

, ולא נטה אחר שכלנו וחכמתנו המוטעת, אחרי שרירות לבנו הרע
רק נטה כל דעתינו ומחשבתינו ולבבינו לשמך ולכבודך הגדול

לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תורתך באהבה באמת, והקדוש
בדרך אשר דרכו בו אבותינו הקדושים מעולם, ובתמימות ובפשיטות

אשר, ונזכה מהרה למלאות רצונך הקדוש אשר רצית בבריאת עולמך
כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו: "כמו שכתוב, בראת הכל לכבודך
ויתגלו על ידינו כל חלקי כבודך הקדוש מכל דבר" יצרתיו אף עשיתיו

אשר כל העשרה מאמרות, ודבר שבעולם שנברא בעשרה מאמרות
שיתגלה, כולם היו בשביל כבודך הגדול והקדוש, שבהם בראת העולם

. ויתגדל על ידי כל חלקי הבריאה
נא אבי אדוני מלכי, ואם איני זוכה לחפש ולבקש אותך כראוי

עשה עימי, בקש אתה אותי ברחמיך הרבים ובחסדיך הנוראים, ואלהי
בקש וחפש נידח , צאן נידח ואין מקבץ, בקש צאן אובדות, פלא לחיים

חוס ורחם על נבזה ונמאס, חמול על פגום כמוני, ונשלך ושנוא כמוני
חלצני מהם , כמוני הוציאני מכל התאוות ובפרט מתאוות המשגל
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,ראה אנחתי  ואנקתי עזרני עזרני, הצילני מהם חמול עלי רחם עלי
כחסדך חייני והחזירני, הושיעני גאלני פדני כחסדך עשה עימי

ותכפר ותסלח ותמחל לי, בתשובה שלימה לפניך ותמלא רחמים עלי
על כל החטאים והעוונות והפשעים שחטאתי ושעוויתי ושפשעתי

אנא. ובפרט מה שפגמתי בפגם הברית, לפניך מנעורי עד היום הזה
וסלח לי על כל ההרהורים רעים הרבים, סלח לי מחל לי כפר לי', ה

בין בשוגג בין במזיד, מאוד מאוד אשר הרהרתי מעודי עד היום הזה
עד שיתתקנו, בין באונס בין ברצון ואזכה לבקש ולחפש אותך באמת

וכל, ויתכפרו על ידי זה כל ההרהורים רעים וכל העקמימיות שבלב
ההרהורים שהרהרתי אחריך ואחרי צדיקיך האמיתיים ואחרי מידותיך

כולם יתכפרו ויתתקנו כאילו, ודרכיך הקדושים והטהורים והנכונים
',אנא ה. שהם באים לכפר על הרהורי הלב, הקרבתי עולות לפניך

זכני מעתה לקדש ולטהר עצמי, חזקני ואמצני בקדושתך העליונה
ואזכה להרגיש אלהותך עלי בכל עת ותחנני שאזכה לדעת, באמת

,באמת ובלב שלם בכל עת ובכל שעה כי מלא כל הארץ כבודך
: ומלכותך בכל משלה ולקיים מקרא שכתוב

". לנגדי תמיד' שויתי ה"
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,בין בהקיץ בין בשינה, בין ביום בין בלילה, ולא אשכח אותך לעולם
,באכילתי ובשתייתי, בשוכבי ובקומי, בשבתי בביתי ובלכתי בדרך

במחשבה דיבור ומעשה ובכל תנועותי בכל עת, בעמידתי ובישיבתי
אזכה למצוא ולהרגיש אלהותך וממשלתך עלי אשר מלא, ובכל שעה
זכני להתקרב אליך באמת טהרני וקדשני מכל הטינופים, כל העולם

והליכלוכים שליכלכתי וטינפתי את נפשי על ידי עוונותי הרבים
שעשיתי מעודי עד היום הזה העלני מהרה מטומאה לטהרה מחול

:הוציאני מאפילה לאורה וקיים בנו מהרה מקרא שכתוב, לקודש
וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טמאותיכם "

.אמן", ומכל גלוליכם אטהר אתכם
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גאולה על ידי אמונה

כי עיקר הגלות אינו אלא בשביל חסרון. עיקר הגאולה תלויה באמונה
שבידו, התפילה היא בבחינת אמונה שמאמין שיש מחדש. אמונה

ועל כן הוא מתפלל אליו יתברך שיעשה בקשתו. לחדש דבר כרצונו
.ועל ידי זה יכול לעשות ניסים למעלה מהטבע בעולם

. עיקר אמונה בחינת תפילה בחינת ניסים אינו אלא בארץ ישראל
, ושם עיקר עליות התפילות ויכול לפעול בתפילתו מה שצריך

.ולעשות ניסים ומופתים אמיתיים בעולם
,אמונה ותפילה וניסים וארץ ישראל הם בחינה אחת 

.וכולם תלויים זה בזה
, כשפוגמין בארץ ישראל שהיא בחינת אמונה בחינת תפילה

, ועיקר שיורדת התפילה לגלות. אזי יורדין לגלות
.ואי אפשר להתפלל ולעשות ניסים בעולם

וכשיכלו אלו. יש בני אדם המכסים כל הניסים בדרך הטבע
, האפיקורסים שאין להם אמונה בניסים ותתרבה אמונה בעולם

.היינו באמונה, כי עיקר הגאולה תלוי בזה, אזי יבוא משיח

. אי אפשר לבוא לאמונה אלא על ידי אמת
. היינו כי עיקר האמונה אינה אלא במה שאין השכל מבין)

ואם כן כשאין השכל. כי במקום שהשכל מבין אין שייך אמונה
על כן עיקר האמונה. מהיכן יבוא להאמין במה שצריך להאמין, מבין

, שאם ירצה האדם להסתכל על האמת לאמיתו, תלויה באמת
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יבין מאליו שצריכין להאמין האמונה הקדושה בהשם יתברך ובצדיקים
אף על פי שאי אפשר להבין זה בשכלנו. האמיתיים ובתורתו הקדושה

כי על ידי הסתכלות על האמת בעין האמת יבין. המגושם כמו שצריך
וצריכין רק. מרחוק שהאמת הוא כך רק שאי אפשר להבין בשכל

(.והבן היטב. להתחזק באמונה שלימה
אי אפשר לבוא לאמת אלא על ידי התקרבות לצדיקים אמיתיים וילך

ולא יטה לימין ולשמאל מדבריהם ועל ידי זה נחקק בו, בדרך עצתם
אמת וזוכה לאמונה ולתפילה ולארץ ישראל ולניסים 

.ועל ידי זה תבוא הגאולה

תפילה

שתרחם עלינו ועל כל עמך, אלהינו ואלהי אבותינו' יהי רצון מלפניך ה
ונזכה להאמין בך ובצדיקיך, ותטע אמונתך בלבנו, בית ישראל

בלי, ותהיה האמונה זכה ונכונה צחה ונקיה, האמיתיים באמונה שלימה
שום פגם ובלי שום בילבול בעולם חס ושלום כלל ונזכה ברחמיך

שתהיה אמונתנו חזקה כל כך כאילו אנו רואין בעינינו אלהותך, הרבים
ונהיה דבקים בך תמיד באמת, והשגחתך וכבודך אשר מלא כל העולם

כי, ובתמימות ובדעה נכונה ומיושבת בלי שום תערובת פסולת כלל
אתה החלות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה אשר מי אל"

וגילית אלהותך" בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך
ופדיתנו מתוקף גלותם מתוך, כי הוצאתנו ממצרים, ומלכותך עלינו

מעמקי הקליפות , כור הברזל
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ן שערי קדושה"והכנסת אותנו בנו, ן שערי טומאה"והוצאת אותנו מנו
ושברת והכנעת כל אלילי, ועשית ניסים ונפלאות במצרים ועל ים סוף

ושידדת המערכות ושינית הטבע ועקרת וביטלת כל מיני, מצרים
שרצו שישתקעו, כפירות וכל מיני אמונות כוזביות של פרעה ומצרים

במיני, חס ושלום, שיתגברו על ישראל, חס ושלום, בני ישראל בינהם
ואתה, אשר זה היה תוקף גלותם, כפירות ואמונות כוזביות שלהם

ומיהרת להוציא אותנו, ברחמיך הרבים לא עזבת אותנו בינהם
והכנעת ושברת ועקרת כל מיני כפירות שלהם על ידי הניסים, מתוכם

וגלית אלהותך ואדנותך, והמופתים הגדולים והנוראים שעשית בהם
ובמשה' והאמינו בה, ומאז נדבקו ישראל בך לעולם, לכל באי עולם

כן ברחמיך הרבים תזכנו להאמין בך ובצדיקיך האמיתיים. עבדו
.באמונה שלימה וחזקה ונכונה, תמיד

את, אשר בשביל זה לבד בראת עולמך, מלא רחמים חפץ להיטיב
וכל העולמות עליונים ותחתונים אלפי, השמיים ואת הארץ וכל צבאם

כדי לגלות אלהותך, עד אין שיעור ומספר, אלפים ורבי רבבות
כי אתה, כדי שנזכה ברחמיך להכיר אותך בעולם השפל הזה, בעולם

ולהראות לנו רחמנותיך, טוב ומטיב לכל ורצית להטיב מטובך לנו
כדי שנזכה לידע ולהכיר, על כן בראת עולמך ברצונך הטוב, וחנינותיך

אשר זאת היא הטובה הגדולה שבכל, ולחזות בנועם זיווך, אותך
,טובות האמיתיות והנצחיות ואין שום טובה אחרת בעולם כלל, הטובות

ואשר, וכל הטובות וכל הניסים ונפלאות שעשית עם אבותינו ועימנו
כולם הם רק בשביל, אתה עושה עתה עימנו בכל יום ובכל שעה

אשר זאת היא , תכלית הטוב הזה כדי שנזכה לידע ממך
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ותקבע, על כן רחם עלינו אדון כל. התכלית של כל הטובות שבעולם
ותזכנו לחזות בנועם זיווך, ושבענו מטובך, אמונתך בלבנו לעולם ועד

עד, ותעזור לנו ברחמיך להתפלל לפניך תפילותינו בכל לב ונפש
ולעשות ניסים ומופתים, שיהיה לנו כח על ידי תפילותינו לשנות הטבע

וזכנו ברחמיך הרבים להכניע ולשבר. ותשמע תפילותינו תמיד, בעולם
שלא יעלו בלבנו ובלב כל עמך, ולבטל כל מיני כפירות ובילבולים

ישראל לעולם ונזכה להאמין בניסיך הקדושים אשר אתה עושה עימנו
ואשר אתה עושה עימנו עדיין בכל יום ובכל, בכל דור ודור מעולם

רק נדע ונאמין שהכל, חס ושלום, שעה ולא נכסה שום נס בדרך הטבע
על ידי השגחתך אשר אתה משגיח תמיד בהשגחה פרטית, מאיתך לבד

גדול. על כל דבר שבעולם ונזכה להאמין בך ובצדיקי האמת תמיד
זכנו ברחמיך הרבים שיתגלו לנו צדיקי, העצה ורב העליליה

ולקבל מהם עצות נכונות, ונזכה להתקרב אליהם באמת, האמת
ג עטין דאורייתא"עצות טובות הנמשכים מתרי, וברורות וישרות

ועל ידי זה נזכה, שנזכה לקבל אור האמת על ידי עצתם האמיתית
ועזרנו שתהיה תפילתנו נכונה. לאמונה שלימה באמת לעולם ועד

, וסדורה ושגורה בפינו ובלבבינו ותגלה ניסים ומופתים בעולם
ותזכור את" הוא האלהים אין עוד' למען דעת כל עמי הארץ כי ה"

אשר גלית אותנו זה כמה, עמך ישראל להוציאם מתוקף גלותם
ותביא לנו את, ותמהר ותחיש לגאלנו ונזכה לשוב לארצנו, שנים

.משיח צדקנו במהרה בימינו אמן
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אמונה בצדיקים

ועיקר האמונה בו יתברך הוא תלוי באמונת, עיקר הכל הוא האמונה
כי השם יתברך הוא לעילא מן כולא ולית מחשבה, חכמים דייקא

כי אם על ידי אמונה, תפיסא ביה כלל ואי אפשר להשיגו בשום שכל
ואפילו. כל חד כפום מה דמשער בלביה, זוכין לדעת ממנו יתברך

כי אם על ידי צדיקי הדור, לאמונה אי אפשר לזכות בשלימות
כי הם ממשיכין האמונה לכל ישראל כמבואר במקום, האמיתיים

ומחמת שגם שהצדיקים אמיתיים הם גבוהים ורחוקים מאיתנו, אחר
על כן אנו צריכין, מאוד מאוד ואי אפשר להשיגם כלל בשום שכל

ועל ידי אמונת חכמים שאנו מאמינים בהחכמים. להאמין בהם
על ידי זה אנו נכללים בהם ועל ידי זה אנו זוכים לינוק, והצדיקים

שזהו, מהם ולקבל על ידם אמונה לזכות לאמונה שלימה בו יתברך
.יסוד כל התורה כולה כידוע

 
 

תפילה 
חוס וחמול, חומל דלים שומע אנקת אביונים, מלא רחמים' אנא ה

למען, למען חסדיך העצומים, עלינו למען שמך למען רחמיך הרבים
ועזרנו והושיענו וזכנו מהרה לאמונת חכמים, הצדיקים האמיתיים

בשלימות באמת ותעזרנו לתקן פגם אמונת חכמים שפגמנו מנעורינו
עד היום הזה ותטהרנו מכל הגילולים ומכל הטינופת הנמשכים ועולים

כי בעוונותינו הרבים , אל המוח חס ושלום על ידי פגם אמונת חכמים
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אשר על ידי, נפגם דעתינו ונתבלבל מאוד על ידי פגם אמונת חכמים
,ומסבבין את דעתינו, זה עולים בכל עת עשנים סרוחים אל המוח

,סבונו גם סבבונו, ומעקמים ומבלבלים את דעתינו ולבבינו מאוד
וימררו את חיינו מאוד בקושיות ובילבולים ומחשבות זרות ושגעון
וטירוף הדעת ועקמימיות הלב הרבה מאוד הביטה בעוניינו כי רבו

מכאובינו וצרות לבבינו וטהר רעיונינו ולבנו לעבודתך באמת ותגרש
ותרחק ותבטל מדעתינו ומלבנו כל מיני בילבולים רעים וכל מיני

מחשבות רעות שהורגלנו בהם ונזכה לשוב בתשובה שלימה על כל
ובפרט על פגם אמונת חכמים אשר פגמתי, חטאינו ועוונותינו ופשעינו

ולא האמנתי בהם, בכבוד חכמים אמיתיים ובספריהם הקדושים
ולא היו יקרים וחשובים, והיו דבריהם אצלי למותר, בשלימות באמת

זכני ברחמיך הרבים לתקן' אנא ה, בעיני דבריהם וספריהם הקדושים
ולתקן כל מעשי מעתה ואזכה, ולשוב בתשובה שלימה על זה, כל זה

,ולבלי לסור מדבריהם ימין ושמאל, לקיים דברי החכמים האמיתיים
ויהיו יקרים, ואזכה שיחזרו ויוחשבו בעיני כל ספריהם הקדושים

וכל חפצים לא ישוו אצלי נגד כל ספר וספר, בעיני מפז ומפנינים
מדברי החכמים האמיתיים ויתרבו מאוד הספרים הקדושים בעולם 

.עד אין קץ
ותזכנו לאמונה שלימה ולהתקרב ולהכלל בצדיקים אמיתיים הכלולים

משבעה רועים שהם כלליות הקדושה ויומשך על ידם עלי ועל זרעי
ועל כל עמך בית ישראל אמונה שלימה באמת ואזכה ברחמיך הרבים

,להאמין בך ובצדיקיך האמיתיים שהיו בכל דור ודור ושבדור הזה
ואתאחד עם צדיקי אמת ואהיה נכלל , באמת ובאמונה שלימה
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ותקבע, עד שאזכה להכלל בך באמת מעתה ועד עולם, בהם באמת
,שנזכה להאמין בך, ותטע בלבנו אמונתך הקדושה בשלימות

הן בצדיקים אמיתיים, ובצדיקיך האמיתיים, אלהינו ואלהי אבותינו'  ה
,הן בצדיקי אמת שבדור הזה, קדושים אשר בארץ המה, שוכני עפר

. בכולם אזכה להאמין באמת ובאמונה שלימה
וזכני מהרה לאמונת, מלא רחמים מלא משאלותי לטובה ברחמים

ושמרנו והצילנו ברחמיך, חכמים בשלימות באמת בכל הבחינות
ותשמרנו שלא נתקרב אליהם ולא ניתן, הרבים ממנהיגים של שקר

להם תוקף ולא נסמיך אותם בשם רבי ונתרחק מהם בכל מיני
ולא יזיקו לנו בשום דבר לא בגשמיות ולא ברוחניות כי, התרחקות

אתה יודע את עוצם הפגמים והקילקולים שגורמים בעולם חס ושלום
ונסמכו, הנקראים בשם רבי, אלו המפורסמים והמנהיגים של שקר

שלא כדין כי הם בעצמן אינם יכולים לתת עצה לנפשם והעשנים
ואינם יודעים להוציא משפטי, סרוחים מבלבלים מוחם ומסבבים דעתם

רבונו. ואיך יוכלו להנהיג אחרים, אמת והנהגות ישרות להם בעצמן
של עולם זכנו לתקן כל זה ותן לנו דעת שלם שנזכה לידע מי הם

ומי הם הצדיקים, ולהתרחק מהם, השקרנים והמנהיגים של שקר
יהיו. ולהתקרב אליהם, והחכמים האמיתיים שצריכין להאמין בהם

.צורי וגואלי' לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה
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כף זכות

כשמתחיל האדם להסתכל על עצמו ורואה שרחוק מטוב והוא מלא
על כן הוא, ולא יוכל להתפלל כלל, עוונות אז יכול ליפול על ידי זה

כי איך אפשר, מחויב לחפש ולבקש ולמצוא בעצמו עוד איזה מעט טוב
ואף כשמתחיל להסתכל. שלא עשה מימיו איזה מצוה או דבר טוב

באותו טוב שעשה הוא רואה שהטוב בעצמו הוא מלא פצעים ואין בו
אף על פי כן איך, כי הטוב מעורב בפניות ובפסולת הרבה, מתום

וכן צריך לחפש, אפשר שלא יהיה בהמעט טוב איזה נקודה טובה
ואף שגם זה הטוב, ולבקש עד שימצא בעצמו עוד איזה דבר טוב

עם כל זה על כל פנים יש בו איזה נקודה. מעורב גם כן בפסולת הרבה
וכן יחפש ויבקש עוד עד שימצא בעצמו עוד איזה נקודות, טובה

ועל ידי זה שמוצא בעצמו איזה זכות וטוב על ידי זה יוצא, טובות
ועל ידי זה יוכל, באמת מכף חובה לכף זכות ויוכל לשוב בתשובה

ואז יוכל להתפלל. להחיות את עצמו ולשמח את עצמו איך שהוא
'. ולזמר ולהודות לה

תפילה
 
רבונו של עולם עשה עימי" בחיי אזמרה לאלהי בעודי' אהללה ה"

והיה נא בעזרי והושיעני שאזכה, בדרכיך הנפלאים וחסדיך העצומים
בכל עת לשמח נפשי האומללה והעלובה מאוד מאוד 
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כי אתה לבד יודע את, באופן שאזכה להיות בשמחה תמיד, בלי שיעור
כל המעשה אשר נעשה תחת השמש מיום בריאת אדם הראשון עד
היום הזה ואשר נעשה עתה בדור הזה את כל אשר נעשה בכלליות

ואת כל אשר נעשה עימי העני והאביון, העולם עם כלל נשמות ישראל
האכזר על עצמו, הדל והנשחת החוטא והפגום הפושע והחייב מאוד

את כל אשר נעשה עם נשמתי ורוחי ונפשי מיום שנאצלו ונבראו, כזה
עד אשר נמשכו לתוך הגופים שנתגלגלו בהם בכל, ונוצרו ונעשו

הגלגולים שעברו עליהם עד אשר באו בתוך גופי הזה המגושם החוטא
, והפגום מאוד את כל אשר עבר עלי ואת כל אשר עשיתי טוב ורע

,ויוםאת כל אשר עברתי ופגמתי בשוגג ובמזיד באונס וברצון בכל יום 
ואת כל מה שזיכיתני ברחמיך לחטוף איזה נקודות טובות בימים

,הרעים האלה שעברו עלי מעודי עד היום הזה ועתה אחרי כל הבא עלי
הדרך, הורני ולמדני עתה, ואחרי כל מה שעשיתי אם טוב ואם רע

באופן שאזכה לשוב בתשובה שלימה באמת, והנתיב והשביל האמת
רבונו של עולם חפץ חסד מלא רחמים הצופה. מעתה על כל פנים

רב חסד, הדן את כל אדם לכף זכות תמיד, לרשע וחפץ בהצדקו
המנהג עולמו בחסד ובריותיו ברחמים עזרני וזכני, ומרבה להיטיב

באופן שאזכה גם עתה לחפש ולבקש ולמצוא בי זכות, הדרך האמת
באופן שאזכה לשמח, ולדון את עצמי לכף זכות תמיד, ונקודות טובות

ולכנוס בכף זכות באמת ולזכות על ידי זה לתשובה, את עצמי בכל עת
ולהתפלל על ידי זה בכוונה גדולה בחיות והתלהבות, שלימה באמת

:ובשמחה רבה וחדווה גדולה ועצומה ואזכה לקיים באמת מקרא שכתוב
".אזמרה לאלהי בעודי"

42



י ב�ר�ס�ל�ב                                                                      נ	 נ	ח� נ	ח�מ� נ	ח�מ�ן מאומן ל�קוט�

רבונו של עולם אתה יודע שאין לי שום חיות וכח ותקוה ופתחון פה
,לדבר לפניך כי אם על ידי הדרך הקדוש והנורא והנשגב והנפלא הזה

כי אתה" אזמרה לאלהי בעודי: "שגילו רבותינו זכרונם לברכה בפסוק
את מרירות דמרירות כאבים, יודע את גודל עוצם וריבוי קילקולי

,אנושים של עוונותי העצומים והכבדים מאוד במהות וכמות ואיכות
כי מכף רגל ועד ראש אין, אשר כמעט כמעט לא היה תקוה חס ושלום

אבל אתה הזהרתנו שצריך האדם. בי מתום פצע וחבורה ומכה טריה
ולבלי, לחפש ולבקש ולמצוא בעצמו נקודות טובות ולשמח את נפשו

מכל שכן שלא לייאש את עצמו חס ושלום בשום אופן, ליפול בדעתו
שאזכה בכל, על כן עזרני וזכני והורני הדרך לזכות לזה באמת, בעולם

עת אשר ירצו להתגבר עלי חס ושלום עצבות ומרה שחורה ויגון
וירצו להחליש, ואנחה על ידי עוונותי ופשעי הרבים והעצומים מאוד

שתעזרני, כאילו אפס תקוה חס ושלום, את דעתי ולרשל את ידי
,ותושיעני בחסדיך הרבים והגדולים להתגבר עליהם בכל עוז ותעצומות

רק להתחזק ולהתגבר בכל, ולבלי ליפול בדעתי בשום אופן בעולם
הכחות לחפש ולעיין ולבקש ולמצוא בי זכות ונקודות טובות שזכיתי

לעשות מעודי עד היום הזה כי באמת גם בעוצם פחיתותינו ושפלותינו
וזיכיתנו ברחמיך, אף על פי כן חסדך גבר עלינו, ובעוצם ריבוי פגמינו

וכאשר אתה, בכל עת לחטוף בכל פעם איזה מצוות ומעשים טובים
כפלח, "משבח ומפאר ומחבב את כנסת ישראל בגלותם ושפלותם

אפילו פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון ואם גם", הרימון רקתך
פניות ומחשבות זרות, המצוות בעצמן שאנו עושין הם מלאים פסולת

ועדיין לא עשינו מעולם שום , ובילבולים
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אי אפשר שלא יהיה בהם איזה נקודות, אף על פי כן, מצוה בשלימות
בוודאי', טובות כי בכל מצוה ומצוה שזכינו כל אחד ואחד לעשות וכו

על כל פנים ועל ידי אלו, יש בכל מצוה ומעשה טוב איזה נקודה טובה
אפילו בעוצם, הנקודות טובות ראוי לנו לשמוח כל ימינו לעולם

מה שזכינו לגרום נחת רוח לפניך באיזה נקודות טובות, גריעותינו
ולשמח, שזכינו כל ימי חיינו ועל ידי זה נזכה לכנוס לכף זכות באמת

באופן שנזכה לשוב בתשובה שלימה באמת על ידי, את נפשינו תמיד
כי אני מאמין באמונה שלימה שעל ידי הדרך וצינור החסד הנפלא, זה

,ואפילו לכל פושעי ישראל הגרועים מאוד, יש תקוה גם לי, הזה
. לזכות מעתה לתשובה שלימה באמת ולהיות בשמחה תמיד
ואפילו, וזכני ברחמיך הרבים לדון את כל בני אדם לכף זכות תמיד

אף על פי כן אחפש ואבקש עד שאמצא בו גם, כשאני רואה רשע גמור
עד שאזכה לדונו לכף זכות ולהכניסו בכף זכות, כן נקודות טובות

,רבונו של עולם. באמת ולהשיבו בתשובה שלימה באמת על ידי זה
,בזכות וכח הצדיקים האמיתיים המליצים טוב על ישראל תמיד

העוסקים וטורחים בכל כחם לחפש ולחתור ולמצוא זכות וטוב בכל
זכנו גם כן, בזכותם וכחם, אפילו בהגרוע שבגרועים, אחד מישראל

,ותזכנו להתקרב להצדיקים האמיתיים האלו. לבוא לזה באמת
לחפש ולבקש ולמצוא נקודות טובות בכל אחד, העוסקים בזה תמיד

בכולם מחפשים ומוצאים, אפילו בפושעי ישראל, ואחד מישראל
אחת לאחת למצוא"ומלקטים ומקבצים אותם , בחכמתם נקודות טובות

ובונים מהם בניינים דקדושה , ומכניסים גם אותם בכף זכות" חשבון
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נפלאים ונוראים ומעלים לפניך שעשועים גדולים שלא עלו לפניך
וזוכין לעשות זמירות וניגונים קדושים על ידי קיבוץ, מימות עולם

באופן שאזכה, זכני לכנוס באמת לכף זכות, הטוב הזה ממקומות האלה
זכני בזכות כל הצדיקים. מעתה לשוב בתשובה שלימה לפניך באמת

ובזכות כל הצדיקים האמיתיים שבדור, האמיתיים שהיו בכל דור ודור
באופן, הזה ועזרני והושיעני ולמדני והורני בכל עת עצות אמיתיות

שאזכה לשמח את נפשי בכל עת על ידי דרכי התורה הזאת ולבלי
רק, להניח את העצבות והמרה שחורה ליכנוס בי ולא ליגע בי כלל

ותתן שמחה בלבי על. אזכה להיות בשמחה תמיד באמת בכל לב ונפש
על ידי כל נקודה, ידי דרכי התורה הזאת ואזכה להיות אך שמח תמיד

ונקודה טובה שזכיתי מעודי עד היום הזה לגרום איזה נחת רוח
ותורני ותלמדני, ותעזרני ותושיעני שאזכה גם לשמח אחרים. לפניך

לשמח נפשות עמך ישראל בכל, באופן שאזכה לזה, דעת ותבונה
עד שיזכו כולם לשוב אליך באמת, ולדונם לכף זכות תמיד, עת

: ובשמחה ויקויים מהרה מקרא שכתוב
ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם והסירותי את לב האבן"

ועשיתי את אשר בחוקי תלכו ומשפטי, מבשרכם ונתתי לכם לב בשר
,בשמחה ולבוא לפניו ברננה'  ונזכה לעבוד את ה", תשמרו ועשיתם

",ישמח ישראל בעושיו בני ציון יגילו במלכם: "ויקויים מקרא שכתוב
בחיי אזמרה לאלהי בעודי יערב עליו שיחי אנכי' אשירה לה: "ונאמר

, יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם' אשמח בה
".הללויה' ברכי נפשי את ה
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תכלית הנצחי

ואין להסתכל. רק למשוך אל התכלית הנצחי, העולם הזה אינו כלום
כי בין שיהיה לו מעות ובין שלא יהיה לו, אם יהיה לו מעות אם לאו

שמראה, כי העולם הזה מטעה אותנו לגמרי, מעות יבלה ימיו בשווה
כאשר נראה, ולבסוף אינו כלום, להאדם כאילו מרוויח בכל פעם

.לוקחין אותו מן המעות, ואם אפילו משיג מעות. בחוש
רק או, דהיינו האדם עם המעות, ששניהם ביחד אין להם קיום, והכלל

ומעולם לא, שלוקחין המעות מן האדם או שלוקחין האדם מן המעות
ואם גם לעבודת השם יתברך קשה. נמצא אחד שישאר עם המעות

,אף על פי כן אפילו כשאין זוכה לעבודת הבורא יתברך כראוי, לזכות
וישים כל רצונו וחפצו, ל"צריכין גם לידע שהעולם הזה אינו כלום כנ

ויכסוף תמיד להיות כרצונו, ומגמתו ותשוקתו רק אל התכלית הנצחי
ובתוך כך מה. כי עיקר הוא הרצון, כי הרצון בעצמו יקר מאוד, יתברך

יחטוף מה, תורה או תפילה או מעשים טובים, שיוכל לחטוף איזה טוב
ומה, כי אם הרצון הטוב, כי לא ישאר לו מכל עמלו כלום, שיוכל

.שחטף איזה טוב בכל יום מימי חייו
 

תפילה

על, חס ושלום, עזרני ברחמיך הרבים שלא אאבד את עולמי', אנא ה
ט מלאכות "ותצילני ברחמיך הרבים מפגם הל, ידי טירדת הפרנסה
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שהם מטרידים את רוב העולם, ט מלקויות"דסטרא אחרא שהם ל
אשר הם רצים כל ימיהם אחר פרנסתם, ביגיעות וטירדות העולם הזה

והם אוכלי לחם בעצבון בזעת אפם, ביגיעות וטירחות גדולות מאוד
כי טירדת, ומאומה לא ישאו בעמלם, יאכלו לחם עד שובם אל האדמה

ומונעת אותם מלזכור ולשים אל, הפרנסה מבלבלת אותם כל ימיהם
,מלא רחמים רבים', אנא ה. לבם את תכליתם מה יעשו ליום פקודה

ותציל אותנו מכל, רחם עלי ועל כל חברתנו ועל כל עמך בית ישראל
ואפילו, ותזכה אותנו שלא נהיה טרודים כלל בטירדת הפרנסה, זה

,בעת שאנו מוכרחים לעשות איזה עסק או משא ומתן בשביל פרנסה
באמת ובאמונה, תעזרנו ברחמיך הרבים שיהיה הכל בקדושה ובטהרה

ונדע ונאמין כי, בלי טירדא ובלי בילבול הדעת כלל, כרצונך הטוב
וכל עסקינו ועשיתינו במשא ובמתן, הכל מאיתך ולא על ידינו כלל

ט"עד שיהיו מאירים כל הל, ועסקי פרנסה יהיה הכל מזוכך ומזוקק
ט"ל אורות הנמשכים משמך הגדול וכל הל"מלאכות ויוכללו בט

ותברך את, בבחינות מלאכת המשכן, מלאכות יהיו בקדושה ובטהרה
ותשלח ברכה והצלחה בכל עסקינו ועשיתינו ותזמין, מעשה ידינו

בהיתר ולא, ברווח ולא בצימצום, פרנסתינו קודם שנצטרך להם
,אלהינו עלינו' ויהי נעם ה"באיסור מתחת ידך הרחבה והמלאה 

". ומעשה ידינו כוננהו, ומעשה ידינו כוננה עלינו
,שנהיה שמחים בחלקינו תמיד ותהיה תורתינו קבע'  ועזרנו ה

ואפילו באותה השעה המעוטה שנצטרך לעסוק, ומלאכתינו עראי
גם אז , באיזה עסק או משא ומתן בשביל הכרחיות פרנסתינו
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.ולא נשכח אותך אפילו רגע קלה, נהיה דבוקים בך ובתורתך הקדושה
אשר נתן לנו, כעל כל אשר גמלנו ברחמיו ורוב חסדיו', במה נקדם ה

אשר חסדיך, אלהינו' תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכינו ועתה ה
ונתת, וכשם שחמלת עלינו, יהמו מעיך עלינו, מעולם ועד עולם עלינו

כן, שעשוע יום יום, חמדה גנוזה, לנו ברחמיך הרבים תורתך הקדושה
ותהיה בעזרינו, ותחננו בחסדיך הגדולים, תזכנו ברחמיך הרבים

ונהפוך, שנזכה כולנו ללמוד ולעסוק בתורתך הקדושה לשמה תמיד
,תהיה חפצינו'  כי אם בתורת ה, פנינו מהבלי העולם הזה לגמרי

וכל, ובתורתך נהגה יומם ולילה וכל לימודינו יהיה בקדושה ובטהרה
לעשות נחת רוח, כוונתינו תהיה רק בשביל שמך הגדול והקדוש באמת

לפניך בלימודינו ונזכה ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל
ותעזרנו שיאיר לנו אור התורה הקדושה שנזכה, דברי תורתך באהבה

להחזירנו בתשובה, להוציאנו מאפילה לאורה, ללמוד ולהגות בה
: זכרונם לברכה, כמו שאמרו רבותינו, שלימה לפניך

.המאור שבה מחזיר למוטב”"
אתה זיכיתני ברחמיך הרבים להיות בכלל זרע ישראל, רבונו של עולם

להאמין בהם, וקרבת אותי ברחמיך הרבים לצדיקי אמת, עבדיך
עשה עימי כחסדיך בזכות הקדושים אשר בארץ. ולהשתוקק להם

ועזרני וסייעני שיגיע לי הארה והתעוררות אמיתי שיזכור, המה
ויתוודע להטוב שבי מעלתו, ויתעורר את עצמו באמת הטוב שבי

ממחשבה עליונה דקודשא בריך הוא, מהיכן הוא נלקח ונמשך, הגדולה
, אשר שם עליתי במחשבה תחילה בתוך כלל נשמות ישראל

,למעלה מכל הארבע עולמות, ואני בריה קלה שבים
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כי, ואני בשורשי למעלה מכולם, עשיה, יצירה, בריאה, אצילות: שהם
ובנו נמלך השם יתברך, אנכי מזרע ישראל שעלו במחשבה תחילה

עד תכלית, ונתייעץ עימנו לברוא את כל העולמות כולם וכל אשר בהם
בשמיים ובארץ בימים וכל, שהוא העולם הזה וכל אשר בו, העשיה

,הקיצני נא, אמצני נא, חזקני נא, עזרני נא, ועתה עתה. אשר בהם
להזכיר את עצמי היטב, שאזכה ברחמיך וחסדיך האמיתיים, עוררני נא

להיכן נתרחקתי ממך עד הנה היאומן, להיכן נשלכתי, היכן אני, היטב
כי יסופר שטוב אמיתי כזה המושרש בי יהיה מושלך במקום אפל

במקומות פגומים, באפילה מנודח כזה, במקום שפל כזה, וחשוך כזה
במקומות שאינם, במקומות נמוכים ורחוקים מן הקדושה כאלה, כאלה

עזרני והושיעני ומחל לי על כל. ראויים להקרא בשם מקום כלל
עוונותי המרובים ותקנני בעצה טובה מלפניך והושיעני מהרה למען

ועשה מה שתעשה, שמך וזכני להתקרב אליך באמת מעתה ועד עולם
באופן שאזכה להשיג השגת אלהותך באמת ובאמונה שלימה בקדושה

כרצונך וכרצון צדיקיך האמיתיים, ובטהרה גדולה ובענווה אמיתית
שלא יעלה על לבי שום, והגן בעדי ושמרני והצילני מתאוות ממון

לשנוא את הממון, חמדה ותאווה לממון כלל ואזכה להיות שונא בצע
ומיגיעת ורדיפת העולם, ותצילני מטירדת הפרנסה. בתכלית השינאה

ולא אטריד את מחשבתי בשום דבר מעסקי, הזה ולא אבלבל את דעתי
העולם הזה כלל רק כל מחשבותי וחכמתי ובינתי ודעתי ולבי ונפשי

ומשתוקקים, יהיו תמיד חבוקים ודבוקים בך ותאבים אליך, וגופי
לרוממותך באמת ובאמונה שלימה עד שאזכה לחכמה שלימה דקדושה 
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לחכמה תתאה ולחכמה עילאה עד שאזכה להשיג תמיד השגת אלהותך
באמת ובאמונה שלימה ותזכני תמיד להשגות חדשות אמיתיות בידיעת
רוממותך ובתשוקת אמונתך הקדושה ותחנני מאיתך דעה בינה והשכל

עד שאזכה ברחמיך להכניס השגת אלהותך גם בשאר אנשים רבים
כרצונך הטוב ואזכה ברחמיך לגלות ולפרסם, בקדושה ובטהרה גדולה

וידע כל פעול כי אתה, אלהותך ורוממותך ואדנותך לכל באי עולם
פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו ויתברך וישתבח שמך מלכנו בפי

כל ויתגלה ויתרומם ויתפאר ויתנשא ויתעלה מלכותך לעולם ועד
.אלהי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה' ויאמר כל אשר נשמה באפו ה

זכני ברחמיך הרבים ליכלל, היה הוה ויהיה, אחד יחיד ומיוחד
אנא מלא רחמים זכני ועזרני והושיעני שאזכה, באחדותך באמת

לסגור ולסתום עיני מחיזו דהאי עלמא, להתגבר בכל עוז ותעצומות
לבלי להסתכל כלל על, להעצים ולסגור עיני בחוזקה מאוד, לגמרי

שלא, ואהיה בזה העולם כעיוור וסומא ממש, הבלי עולם הזה ותאוותיו
רק אזכה לכוון, יהיה לי שום ראיה והסתכלות והבטה בזה העולם כלל

את עיני ודעתי ושכלי להסתכל תמיד על התכלית האמיתי תכלית
ואזכה לדעת, עד שאזכה לידע ולהבין באמת טובך האמיתי, הנצחי

ואתה מרבה, רק כולו טוב וחסד, באמת שאין שום רע בעולם כלל
כי, כי כוונתך לטובה תמיד, להיטיב עם כל בשר בכל עת ובכל שעה

, אתה חפץ לזכות אותנו להביאנו לתכלית האמיתי לחיים נצחיים
.אמן, ואזכה להיות מלא שמחה תמיד
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עיקר הניסיון 

,אין מנסין אותו אלא בניאוף, עיקר הניסיון והצירוף שמנסין את האדם
וכשאדם בא בגלות הזה. שהיא כלולה מהתאווות של שבעים אומות

אזי הוא צריך לצעוק קולות הרבה, כל אחד לפי בחינתו, בניסיון
שצועקת מחמת מרירות כאב חבלי, להשם יתברך כמו היולדת ממש

כך הוא, שהם כלולין בשבעים קלין לפחות, הלידה כמה וכמה קולות
צריך לצעוק קולות הרבה להשם יתברך עד שירחם עליו השם יתברך

ואז, ואזי יזכה להוליד המוחין, ויזכה להתגבר ולשבר התאוווה הזאת
כפי מה, וכל אחד, דמטמרי מגלין ליה, נפתחין לו סודות התורה

כן זוכה להתגלות גדול בתורה, שעומד בניסיון זה ומשבר התאוווה
. ועבודה וזוכה לשבעים פנים של התורה

 
 

תפילה 

צירים אחזוני כיולדה אפעה כמו הרה תקריב ללדת, "רבונו של עולם
כי אתה ידעת את כל התלאה' " כן הינו מפניך ה, תחיל תזעק בחבליה

כי מנעורינו עד היום הזה התגבר עלינו מאוד עול, אשר מצאתנו
,שהם תאווותיהם ומידותיהן הרעות, הגלות המר של כל השבעין אומות

,שהוא הרע הכולל של כל השבעין אומין, ובפרט תאווה הרעה ביותר
שהיא תאוות המשגל אשר זאת התאווה הרעה והמרה מאוד התגברה
,והתפשטה עלינו מאוד ואתה ידעת את כל אשר עבר עלינו על ידי זה
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וכמה פעמים צעקתי אליך, אם אמרתי אספרה כמו יכלו המון יריעות
ועדיין אין לי ישועה, בכמה מיני קולות ואנחות ותפילות ותחנונים

שעדיין לא התחלתי לצעוק כלל חלק אחד, הן אמת ידעתי, שלימה
כי אתה, אך מה אעשה אבי שבשמיים, מאלף ורבבה כראוי לי לצעוק

כי כל הקולות שבעולם, יודע שאי אפשר לי כלל לזעוק קול הראוי לי
ועתה. אינם מספיקים לי לצעוק ולזעוק על צרות נפשי המרובים מאוד

אלהי ואלהי אבותי אלהי הראשונים והאחרונים' אשר באתי אליך ה
,ותעשה עימי כגודל נפלאותיך, שתחוס ותחמול עלי כגודל חסדך

ותוציאני ותצילני ותעלני מן הגלות המר הזה של שבעין אומין ותרחק
ובפרט תאוות, ותגרש ותבטל ממני כל תאווותיהם ומידותיהם הרעות

ניאוף תרחק ותגרש ותשבר ותבטל ממני בביטול גמור ותאזין קולי
ותחמול על אנחתי אשר אני נאנח, ותקשיב שוועתי ותשמע צעקתי
ותיתן בלבי שאזעק ואצעק אליך תמיד, ונדכא מאוד בשיברון מותניים

ולא אתן דמי לך עד שתענני ותחמול עלי" קול גדול ולא יסף"
ותושיעני ותצילני ותתן בלבי חכמה בינה ודעת דקדושה ועצה וגבורה

באופן שאזכה לשבר ולבטל מעלי לגמרי תאוות ניאוף עם, למלחמה
כל התאוות ומידות רעות ואזכה ברחמיך להוציא ולמלט את נפשי

לטהרה ולקדשה ולזככה מכל תאוותיהן, מגלות של שבעים אומות
. ובפרט מתאווה הכלליות שהיא תאוות המשגל, ומידותיהן הרעות

, לקול אנחתי, שמע קולי הפגום הטה אוזנך לקול צעקתי' אנא ה
לקול תחנוני בכל מיני קולות אני צועק אליך שומע, לקול דמעתי

, שמע קול צעקתנו, צעקה
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מלא רחמים, אלהי ואלהי אבותי' ה, ויעלה ויראה קולי המר לפניך
כאילו אני צועק לפניך שבעין קלין רצופים כמו היולדת קודם, תמיד

הושיעה, הושיעה הושיעה, אליך שטחתי את כפי הצל הצל. הלידה
ראה דמעת, מלטני אבי אב הרחמן, עזרני אבי שבשמיים, אדוני המלך

,עלוב כמוני, ראה בעלבון עלובים עזור והצל נרדף כמוני, העשוקים
אשר אני נרדף ממני בעצמי ואף על פי כן איני יודע כלל איך להציל

.למלט נפשי מני שחת, את עצמי
עשקה לי ערבני' דלו עיני למרום ה"רבונו של עולם , רבונו של עולם

חלצה נפשי מגלות המר' קומה ה" ערוב עבדך לטוב אל יעשקוני זדים
ובפרט מתאווה, שהם מידותיהם ותאוותיהם הרעות, של שבעין אומות

,כי כוונתך היתה לטובתינו. הזאת שהיא תאווה הכלליות שלהם
כדי לנסות, והכנסת אותנו בגלות הזה של תאוותיהן ומידותיהן הרעות

כדי שנזכה לעמוד בניסיון וצירוף, ולצרף נפשנו על ידי הגלות הזה
ובפרט בתאווה הכלליות שהיא עיקר, הזה של תאוותיהן ומידותיהן

ואי אפשר לזכות לשום, הניסיון והצירוף של כל אדם בעולם הזה
כי אם על ידי שנתנסין ונצטרפין בתאווה, התגלות בתורה ועבודה

כי, שהיא תאוות ניאוף אבל מה אומר מה אדבר, הכלליות הזאת
", זמותי בל יעבר פי, צרפתני בל תמצא, בחנת לבי פקדת לילה"

ולא די שלא זכיתי לשבר הקליפה הקודמת, והנה באתי בעומק הגלות
אף גם פגמתי, לזכות להתגלות התורה, ולאכול הפרי אחר כך, לפרי

כלו ביגון חיי ושנותי באנחה כשל בעוני כחי"על ידי זה מאוד עד אשר 
".ועצמי עששו
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ועדיין יש לי תקוה" ואחרון על עפר יקום"אבל אני ידעתי גואלי חי 
גם עכשיו ואין שום יאוש בעולם כלל על כן כל עוד נפשי בי אצעק

אליך כל עוד רוחי בקירבי אצפצף לרחמיך כל זמן שהנשמה בקירבי
אלהינו' ובכן יהי רצון מלפניך ה. אצפה ואקווה ואייחל לתשועתך

ואלהי כל, אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב, ואלהי אבותינו
האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומל חסדים, הצדיקים האמיתיים

בזכות הצדיקים, שתעזרני בזכות אבותינו, טובים וקונה הכל
וכפו את, אשר עמדו בניסיונות רבות אין מספר, גיבורי כח, האמיתיים

בזכותם וכחם עזרני והושיעני שאזכה, וזכו להתגלות התורה, יצרם
לשבר ולגרש ולבטל תאווה הכלליות ממני שהיא תאוות ניאוף ותהיה

בעזרי תמיד בכל עת באופן שאזכה לשבר ולגרש ולבטל תאווה זו
ממני לגמרי בתכלית הביטול ואזכה לקדושת הברית ולפרישות גדול

בקדושה ובטהרה גדולה כרצונך הטוב ותרחם עלינו ותמשיך, באמת
שזכה לתכלית, עלינו קדושת ופרישות משה רבנו עליו השלום

ותמשיך" ואתה פה עמד עמדי: "הפרישות בקדושה גדולה כמו שכתוב
ותזכנו בזכותו ובזכות כל הצדיקים, עלינו קדושתו הגדולה והנוראה

האמיתיים לשבר ולגרש ולבטל מאיתנו לגמרי תאוות ניאוף ונזכה
בקדושת ופרישות, כולנו אנחנו וזרענו להיות קדושים וטהורים באמת

שתחזור נפשינו, ותזכנו ברחמיך הרבים. משה רבנו עליו השלום
ן פנים של התורה"לשורשה ותהיה נפשינו נכללת ברחמיך בתוך העי

הקדושה ותזכני לבוא מהרה להתגלות גדול בתורה ועבודה בקדושה
ותעזרני , ותאיר עיני בתורתך, ובטהרה גדולה באמת ובאמונה שלימה
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לתקן פגם העיינין ולא אתור אחר לבבי ואחר עיני ותשמור את עיני
תמיד מכל מיני פגם הראות ולא אסתכל בשום דבר המביא לידי הרהור

העבר עיני מראות שוא בדרכך חייני גל עיני ואביטה"חס ושלום 
ותגער בהרוח, ותזכני ברחמיך ותעזרנו ותושיענו", נפלאות מתורתך

שטות ושגעון שנדבק בנו על ידי מעשינו הרעים ותגרשו ותסלקו
מאיתנו ברחמיך הרבים מעתה ועד עולם כי אתה ידעת שכל תאוותינו

כולם נמשכין רק על ידי הרוח, ובפרט תאווה הרעה של ניאוף, הרעות
עד אשר אנו דומים, שטות והשגעון שנאחז בנו בעוונותינו הרבים

ועזרני ברחמיך. כאיש שולל וכמשוגע ממש על ידי חטאינו המרובים
מפי צדיקים אמיתיים הגדולים, שאזכה לשמוע חידושי תורה אמיתיים

שיש להם כח להמשיך נשמות חדשות לכל השומעים דברי, במעלה
תורתם הקדושה ואזכה ברחמיך להמשיך עלי ולקבל נשמה חדשה

וללמוד, על ידי חידושי תורה שאזכה לשמוע מפיהם, קדושה בכל עת
ותעזרני. בספרים קדושים של צדיקים אמיתיים גדולים ונוראים

כי אין לי שום תקוה, שיהיה נעשה אצלי מחידושי תורתם סם חיים
כי אם עליך לבד ועל הצדיקים אמיתיים אשר, ומנוס ומבטח ומשען

ולצפות, בכחם נשענתי לצעוק אליך תמיד, אנו נשענים עליהם תמיד
באופן שאזכה בחיי חיש, עשה עימי מה שתעשה. לרחמיך ולישועתך

קל מהרה לשמירת הברית באמת מעתה ועד עולם בקדושה גדולה
ואזכה להתקדש בקדושתך העליונה עד שאזכה לשבעים פנים של

, התורה הקדושה
. צורי וגואלי' יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה
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עזות דקדושה

אי אפשר לבוא לאמונה שלימה שהוא עיקר הכל והיא כלליות
כי כל עיקר אמונת, כי אם על ידי התקרבות לצדיקי אמת, הקדושה

אבל אי אפשר להתקרב לצדיקי אמת כי. ישראל ממשיכין הם להדור
כי יש כמה וכמה מונעים ומתנגדים ואינם מניחים. אם על ידי עזות

וכן עיקר כחם הוא רק על ידי עזות דסטרא. להתקרב לנקודת האמת
על כן בהכרח שיהיה להאדם עזות דקדושה לעמוד נגד עזותם. אחרא

כי אי אפשר לכנוס אל הקדושה, ויהיה מצחו חזק לעומת מצחם, הרע
ולבוא לעזות הזה הוא על ידי שמחה שהיא. כי אם על ידי עזות גדול

, עיקר העזות וההתחזקות לבל יתבייש ויתבטל כלל מפני המלעיגים
. רק יהיה עז כנמר נגדם

תפילה

שתחמול עלינו ותהיה, אלהינו ואלהי אבותינו' ובכן יהי רצון מלפניך ה
בעזרינו ותזכנו לשמחה וחדווה דקדושה ונזכה להיות בשמחה תמיד

ותעזרנו בכל. ונזכה על ידי זה לעזות דקדושה, יהיה מעוזינו' וחדוות ה
ותתן בלבנו התחזקות והתאמצות לצעוק, עת לזכות לקולות דקדושה

ותחמול עלינו ותושיענו שנטה אוזנינו ולבנו. ולזעוק אליך תמיד
הן קול מוכיחי, ויכנסו בלבנו היטב, לשמוע היטב כל הקולות דקדושה

הן קול , אמת הן קול ניגון וזמרה ושירות ותשבחות לשמך ולעבודתך
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מה, הן קול אנחותינו וצעקותינו ותפילותינו, הקדוש של השופר
שאנחנו בעצמנו מתאנחים וצועקים ומתחננים ומתפללים אליך

הן שאר כל הקולות שבקדושה כולם נזכה לעוררם, אלהינו'  ה
ויטו לבבינו אליך באמת, ויכנסו בלבנו ובאוזנינו, ולשומעם היטב

באופן, להתגבר על עזות הגוף, ונזכה לקבל על ידם עזות דקדושה
שאוכל לשבר ולהכניע ולבטל עזות הגוף לגמרי ויתבטלו כל תאווות

ויתבטל הגוף לגבי הנשמה הקדושה ואזכה, הגוף ומידותיו הרעים
כי אתה לבד ידעת גודל. להיות עז כנמר בעבודתך ובתורתך וביראתך

, שיש עכשיו על גופי הרחוק מהנשמה בתכלית הריחוק, הרחמנות
,על ידי ריחוק הגוף מהנשמה, חס ושלום, וגם להנשמה מגיע פגם גדול

שאזכה, ותן בלבי רחמנות באמת, חוס וחמול עלי. כאשר אתה ידעת
בקולות דקדושה, ואזכה להתגבר בעזות דקדושה, לרחם על בשר גופי

עד שגופי יתבטל לגבי, להכניע ולשבר ולבטל על ידי זה עזות גופי
עד שגם הגוף יידע מכל, עד שתוכל הנשמה להאיר בו, נשמתי לגמרי

וזכני. הארה ומכל השגה שהנשמה שלי משגת למעלה תמיד בכל עת
להתקרב לצדיקי אמת ולמוכיחי אמת ואזכה שיהיה לי עזות דקדושה

הרוצים להרחיק מצדיקי, להיות עז כנמר לעמוד כנגד עזי פנים שבדור
אשר כל מלכותם, ותצילני ותבדילני מן התועים ומן מנהיגי שקר, אמת

שהיא, והתנשאות שלהם הוא רק על ידי עזות דסטרא אחרא לבד
והם משתררים ומתגאים על עם[ מלכות ללא כתר]מלכותא בלא תגא 

חס ושלום ולא, אשר אתה לבד ידעת כמה רעות הם גורמים, דל בחינם
,כי אם שרוצים לרחקנו, די שאינם יכולים לקרב אותנו אליך באמת

מנקודת האמת , חס ושלום
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רחם עלינו ברחמיך ותבדילנו מן. מצדיקי אמת מכשרים אמיתיים
ותן לנו עזות דקדושה שנוכל, הצבועים והשקרנים ממנהיגי שקר

ותעזרנו ברחמיך הרבים שיהיה לנו כח על ידי. לעמוד כנגד עזותם
ואתה תשפיע, עזות דקדושה להוסיף עוז ותעצומות בקדושה של מעלה

ותתן עלינו תוספות עוז ותעצומות מאיתך להתגבר ולהתאמץ בעבודתך
ולא, ובתורתך וביראתך בכח וגבורה גדולה ובעזות גדול דקדושה

ולא, נתבייש מפני המלעיגים ולא יפול עלינו שום מורא ופחד ובושה
כי אם ממך, שום חלישות הדעת משום אדם ומשום נברא שבעולם

לבד נירא ונפחד ונתבייש תמיד לבלי לסור מרצונך ימין ושמאל מעתה
תנו עוז לאלהים על ישראל: "ויקוים בנו מקרא שכתוב, ועד עולם

נורא אלהים ממקדשיך אל ישראל הוא נותן עוז, גאוותו ועוזו בשחקים
ותשפיע עלינו ברחמיך הרבים דעת". ותעצומות לעם ברוך אלהים

שאזכה לידע איך להתנהג עם העזות באופן שלא יהיה לי, דקדושה
ולא אשתמש עם העזות כי אם לשמך, שום עזות דסטרא אחרא כלל

ותצילני ותמלטני מדינה של גיהנום הקשה ומר. ולעבודתך באמת
.אשר הם נופלים בגיהנום באין סומך ומציל, מאוד המגיע להעזי פנים

חוס וחמול עלי ותצילני מכל, חוס וחמול עלי בחמלותיך האמיתיים
ותזכני לעזות דקדושה, מכל מיני עזות הגוף, מיני עזות דסטרא אחרא

באמת לעמוד כנגד העזי פנים שבדור הרוצים לרחק מדרכי אמת או
של הרוצים להתקרב לדרכי הקדושה, חס ושלום, להחליש דעתם

,ותעזרנו שנהיה עז כנמר נגדם לנצחם ולהשפילם עד עפר, באמת
, ותזכני שאהיה עז וחזק בעבודתך תמיד. לשברם ולבטלם לגמרי
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ולהתגבר על ידם על כל מיני עזות של, ואזכה לכל הקולות דקדושה
הגוף עד שיתבטלו כל תאווות הגוף ומידותיו הרעים ואזכה להתקרב

,ולהתחבר תמיד עם אנשים כשרים ויראים באמת, לצדיקי אמת באמת
,איש מלחמה' ה, עזוז וגיבור' ה"ההולכים בדרך האמת כרצונך הטוב 
וזכני לעזות דקדושה הנמשך", תנה עוזך לעבדך והושיעה לבן אמתך

אשר על ידי זה תבנה ירושלים עירך במהרה, מבושת פנים דקדושה
ותזכנו על ידי זה לאמונה שלימה ולהתקרב ולהכלל בצדיקים, בימינו

אמיתיים הכלולים משבעה רועים שהם כלליות הקדושה ויומשך על
ידם עלי ועל זרעי ועל כל עמך בית ישראל אמונה שלימה באמת

ואזכה ברחמיך הרבים להאמין בך ובצדיקיך האמיתיים ובמוכיחי אמת
בלי שום, באמת ובאמונה שלימה, שהיו בכל דור ודור ושבדור הזה

,ואזכה על ידי האמונה לקבל מוסר ממוכיחי אמת, בילבול ונטיה כלל
ואטה לבבי, ויכנסו דבריהם האמיתיים באוזני ובלבי, ואשמע בקולם

עד שאזכה להיות כרצון הצדיקי, ואבטל עצמי לגמרי אליהם, אליהם
.ולא אסור מדבריהם ומרצונם ימין ושמאל, אמת

כי צרכינו מרובים להאמר עד, אתה ידעת את לבבינו, רבונו של עולם
אבל אתה ידעת את כל אשר עם, אשר לא יספיקו כל ימינו לפורטם

עשה עימנו למען שמך ולמען כל הצדיקים אמיתיים וחמול. לבבינו
, הן מה שהזכרנו לפניך, עלינו ומלא משאלותינו לטובה ברחמים

ועשה מה שתעשה באופן, הן מה שקצרה ידינו ולשונינו להזכיר לפניך
שנזכה כולנו לשוב אליך באמת ובלב שלם בתשובה שלימה כרצונך

ונזכה לילך , ולא נסור מרצונך ימין ושמאל כל ימינו לעולם, הטוב
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עד, ולעלות מהרה מדרגא לדרגא וממעלה למעלה בקדושה גדולה
שנזכה בחיינו להכלל בך באמת באור האין סוף כרצונך וכרצון צדיקיך

באמת ולא נבוש בעולם' ולתפילת ה' עד שנזכה לתורת ה, האמיתיים
".יברך את עמו בשלום' ה, עוז לעמו יתן' ה"הזה ולא נכלם לעולם הבא 

אלהינו ואלהי אבותינו שתבנה עירך במהרה' יהי רצון מלפניך ה
.בימינו ותן חלקינו בתורתך
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אוצר מתנת חינם

הצדיק הגדול גם הוא מוכרח להיות לפעמים איש פשוט ולבטל עצמו
ואם כן במה. מהתורה ומהשגותיו כי צריכין לעסוק בצרכי הגוף גם כן

אך דע כי הוא. הלא עיקר החיים הוא התורה, מחייה עצמו באותו העת
מחייה עצמו אז מבחינת קיום העולם קודם מתן תורה שבוודאי גם אז

כי התורה הוא נצחיות אך אז היתה התורה. היתה התורה במציאות
שנברא, נעלמת ונסתרת בתוך ישוב העולם, שכלולה בעשרת הדיברות

והצדיק בשעה שפורש מן התורה והוא בחינת איש. בעשרה מאמרות
היינו מהתורה, הוא מקבל חיות מבחינה זו של קודם מתן תורה, פשוט

ועל ידי זה הוא מחייה כל האנשים הפשוטים שבעולם. הנעלמת
כי כל הפשוטים ואפילו הרשעים ואפילו(. שקורין פראסטאקיס)

אומות העולם להבדיל כולם מקבלין חיות רק מהתורה שהוא עיקר
ועל כן צריכין שיהיה עליהם. ובאמת הלא הם רחוקים מהתורה. החיים

ולכן מוכרח הצדיק. איש פשוט הגדול כדי שכולם יקבלו על ידו חיות
הגדול לירד וליפול לתוך פשיטות ולהיות איש פשוט איזה עת ואז הוא

ועל ידי זה הוא מחייה את כל הפשוטים. מחייה עצמו מהתורה הנעלמת
ל כן"וכל אחד כפי קירובו יותר אל הקדושה ואל הצדיק הנ. שבעולם

ועל כן אפילו מי. הוא מקבל על ידו חיות גבוה יותר מהתורה הנעלמת
שהוא איש פשוט כגון שאינו יכול ללמוד או שהוא במקום שאי אפשר

אף על פי כן גם אז צריך להחזיק עצמו ביראת שמיים בכל. לו ללמוד
כי כולם מקבלים חיות מן התורה הנעלמת על ידי הצדיק . מה שיוכל
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ואפילו מי שנפל חס ושלום מאוד. הגדול שמתנהג בפשיטות לפעמים
ומונח בשאול תחתיות חס ושלום אף על פי כן יש לו תקוה גדולה על

כי על ידו יכולין הכל לקבל חיות מהקדושה, ידי הצדיק הגדול האמיתי
קיין יאוש איז)על כן באמת אין שום יאוש בעולם . בכל מקום שהם

ואיך שהוא אפילו אם נפל למקום שנפל רחמנא(, גאר ניט פאר האנדן
עדיין יש לו תקוה לחזור. ליצלן מאחר שמחזק עצמו במה שהוא

כי גם צעקה". מבטן שאול שוועתי"והעיקר הוא . ולשוב אליו יתברך
ויצעק לפני השם יתברך תמיד. משאול תחתיות אינה נאבדת לעולם
.משמיים' יהיה איך שיהיה עד ישקיף וירא ה

.והחכמים נלכדים בחכמתם של עצמם. החכמות מזיקים מאוד להאדם
וצריך להתרחק מאוד מכל מיני חכמות שיש לקצת אנשים שנדמה להם

והעיקר. כי חכמות אין צריכים כלל'. שהם יודעים חכמות בעבודת ה
הוא רק תמימות ופשיטות ואמונה שלימה בהשם יתברך ובהצדיקי

אף על פי שגם בתמימות צריכין ליזהר לבלי להיות שוטה אף על. אמת
ויוכל לבוא לשמחה גדולה על ידי. פי כן חכמות אין צריכין כלל

.אשרי ההולך בתמימות. תמימותו ואמונתו

כי. וצריכין לבקש מאוד מהשם יתברך לזכות להתקרב להצדיק האמת
אשרי לו אשרי. אשרי למי שזוכה להתקרב אליו בעודו בחיים חיותו

כי ישראל . והבעל דבר שם לבו על זה מאוד לבלבל את העולם. חלקו
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ויש להם עכשיו כיסופין וגעגועים. הם עכשיו קרובים אל הקץ מאוד
ולכן הערים. גדולים להשם יתברך אשר לא היה כזאת בימי קדם
וגם בין הצדיקים. הבעל דבר והקים בעולם מפורסמים הרבה של שקר

על כן. האמיתיים הכניס מחלוקת עד שאין אחד יודע היכן האמת
.צריכין לבקש מאוד מהשם יתברך לזכות להתקרב להצדיק האמת

 
 

תפילה 
 

מרחם את, חונן את מי שאינו ראוי לחון, רבונו של עולם מלא רחמים
עושה חסד חינם בכל דור ודור וכבר עשית, מי שאינו ראוי לרחם

עד הנה עזרונו רחמיך, חסדים רבים בכלליות ובפרטיות בכל דור ודור
וגם עימי השפל והנבזה גמלת חסדים וטובות רבות, ולא עזבונו חסדיך

ומאיזה אוצר מתנת, מה אומר ומה אדבר. בלי שיעור וערך ומספר
כי כל חסד וחסד אשר, חינם אשר גמלת עימי אתחיל לדבר תחילה

הוא אוצר מלא מתנות חינם אשר בחסדיך, עשית עימי החוטא והפגום
וזיכיתני להיות בכלל ישראל עבדיך, הרבים חיזקתני בתשוקת אמונתך

ועזרתני בכל עת לחטוף מזה העולם העובר כמה, אשר בהם בחרת
אשר זיכיתני ברחמיך בכל יום ובכל עת לעסוק, וכמה נקודות טובות
ולפרוש ולבדול מכמה, ולקיים כמה מצוות, מעט בתורה ותפילה

ולבלי לעמוד בדרך, עבירות והיית בעזרי לבלי לילך בעצת רשעים
ולבלי לישב במושב לצים והכנסת בי בכל עת להשתוקק , חטאים
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ולהתחבר ליראיך ותמימיך מה רב טובך אשר, ולכסוף ולהתגעגע אליך
אשר נתת לנו מתנות טובות, עשית עימי בתוך כלליות ישראל עמך

עד שבא, שהיו גנוזים בבית גנזיך מעולם, מתנות יקרות כאלה, כאלה
והביא לנו חמדה, נאמן ביתך משה רבנו עליו השלום, מושיע ורב

וכל חפצים לא ישוו, "אשר אין ערוך אליה, גנוזה שעשועים יום יום
ועם כל אחד ואחד, עם כלליות ישראל" אלהי' רבות עשית אתה ה, בה

,נפלאתיך ומחשבתיך אלינו אין ערוך אליך, "בפרטיות בכל יום ויום
ועל כולם יתברך ויתרומם ויתנשא שמך" אגידה ואדברה עצמו מספר

על חיינו המסורים, נודה לך ונספר תהילתך, מלכנו תמיד לעולם ועד
ועל ניסיך שבכל יום עימנו ועל, בידך ועל נשמותינו הפקודות לך

הטוב כי לא כלו, ערב ובוקר וצהריים, נפלאותיך וטובותיך שבכל עת
. רחמיך והמרחם כי לא תמו חסדיך כי מעולם קוינו לך

רק באתי", פה לדבר ולא מצח להרים ראש"רבונו של עולם אין לי 
שואל ומבקש בדעת מבולבל, החייב והחוטא והפושע, כעני בפתח

בכח וזכות הצדיקים הגדולים שזכו, מתנת חינם לבד, ובלשון עילגים
וזכו לחתור ולהמשיך האוצר, לבוא לארץ ישראל אחרי מניעות רבות

לבוא, מתנת חינם על כל באי עולם בזכותם וכחם לבד תמכתי יתדותי
שתחנני מהאוצר, לשאול ולבקש ממך מתנת חינם, לפניך עתה גם עתה

הפתוח ועומד לפני הצדיקים הקדושים משם תחנני, מתנת חינם
ותעשה את אשר בחוקיך אלך ואת, ברחמיך הרבים ובחסדיך הגדולים
.מצוותיך אשמור מעתה ועד עולם
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,רפואת הנפש ורפואת הגוף, וארפא'  רפאני ה, אבי שבשמיים
חנני מאוצר מתנת חינם בכח", הושיעני ואושעה כי תהלתי אתה"

,ההולכים בתמימות באמת, וזכות הצדיקים הגדולים הענווים באמת
אשר אתה לבד יודע, ועושים עצמם כאנשים פשוטים לגמרי באמת

עד אשר יש להם כח להרים, גודל קדושתם ומעלתם ועוצם כחם
ולהביאני מהרה, לקרבני אליך, ולהגביה גם אותי ממקום שאני שם

ולזכות אותי לתקן כל מה שקילקלתי ולא אצא מן, לארץ ישראל
לב טהור ברא לי, "העולם הזה עד שאתקן בכחם את כל אשר שיחתתי

השיבה לי ששון ישעך ורוח נדיבה, אלהים ורוח נכון חדש בקירבי
.כי אליך לבד שטחתי כפי, עזרני עזרני הושיעני הושיעני", תסמכני

רב חסד ומרבה, אלהינו ואלהי אבותינו' ובכן יהי רצון מלפניך ה
ותורני ותלמדני ותדריכני בדרכי, להיטיב שתרחם עלי ברחמיך הרבים

ולעשות, אלהי' שאזכה להיות תמים עם ה, התמימות והפשיטות באמת
רצונך בתמימות ובפשיטות באמונה שלימה וישרה בלי שום חכמות
של הבל כלל כי אתה יודע שאין לנו שום דרך להתקרב אליך כי אם

על ידי פשיטות ותמימות גמור באמת ואמונה שלימה ואני מאמין ומבין
מרחוק שאפילו בעומק נפילתנו עתה בתוקף הגלות המר הזה בגוף

באשר הוא"שכל אדם , יש דרכים של תמימות ופשיטות ואמונה, ונפש
ולמצוא לו דרך ישר ועצות, יכול להחיות את עצמו על ידי זה" שם

,נכונות על ידי דרכי התמימות והפשיטות איך למצוא אותך בכל מקום
,כולם יכולים לעלות מנפילתם וירידתם, אפילו מי שנפל למקום שנפל

ולרצות ולפייס אותך בתמימות , ולהתקרב ולהתדבק אליך
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,כי באלה חפצת, באמת ובאמונה שלימה, ופשיטות בתפילה ותחנונים
עיני בנאמני ארץ לשבת עימדי הולך בדרך תמים הוא: "כמו שכתוב

'".אשרי תמימי דרך ההלכים בתורת ה: "ונאמר" ישרתני
אתה ברחמיך וחסדיך חינם, רבונו של עולם עושה חסד חינם בכל דור

,דורות קודם מתן תורה( עשרים ושישה)ו "בראת וקיימת עולמך כ
כי אם בחסד חינם לבד רחם, שאז היה העולם מתקיים בלא תורה

אוצר מתנת, ופתח לנו אוצרך הטוב, עלינו גם עתה ברחמיך הרבים
ואפילו בעת שאנו, ועשה עימנו צדקה וחסד חינם בכל עת, חינם

רחם עלינו בזכות הצדיקים הגדולים, מתבטלים מדברי תורה
כמו, ותקיים אותנו בחסד חינם, ותשפיע עלינו כל טוב, האמיתיים

על כן רחם. ו דורות קודם מתן תורה"כ, שקיימת עולמך בחסד חינם
וזכנו להתקרב לצדיקים אמיתיים המקיימים את, עלינו ברחמיך הרבים

שנזכה, כל העולם בתורתם וקדושתם ובדרכי פשיטותם הנפלאים
מהאוצר, בכחם וזכותם להמשיך עלינו קדושה וחיות וכל טוב בכל עת

מתנת חינם הפתוח ועומד לפניהם אשר על ידי זה הם מחיין את עצמם
ובזה הם מחיין את כל האנשים הפשוטים, בעת שבטלים מן התורה

הן בעלי תורה בעת שבטלים מן(, שקורין פראסטאקיס)שבעולם 
ואפילו המונחים בשאול תחתיות, והן אנשי ההמון ועמי הארץ, התורה

כולם הם מחיין על ידי, ואפילו אומין דעלמא, ומתחתיו רחמנא ליצלן
,שעושים עצמם לפעמים כאנשים פשוטים לגמרי, דרכיהם הנפלאים

וממשיכים חיות ושפע טוב מקיום העולם קודם מתן תורה שהיה
שהוא הדרך , מתקיים העולם בחסד חינם על ידי התורה הנעלמת
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זכנו ועזרנו להתקרב, מלא רחמים'  אנא ה. לכבוש ארץ ישראל
שיש להם כח להחיות כל בני, ולהכלל תמיד בצדיקים הנוראים האלו

כי, כל אחד ואחד כפי ריחוקו, העולם אפילו בעת ריחוקם מהתורה
כי עתה אין לנו שום כח וחיות וקיום כי אם, אתה יודע מלא רחמים

ועזרנו וזכנו להתקרב, בכח וזכות הצדיקים הקדושים הנוראים האלו
להתנהג בדרכי, ולקיים דבריהם ולילך בדרכיהם באמת, אליהם

בלי שום חכמות של, התמימות והפשיטות באמת ובאמונה שלימה
העולם כלל ואזכה להחיות את עצמי ולשמח את נפשי תמיד על ידי

כי, ואזכה לידע ולהאמין תמיד, שהיא יסוד ועיקר הכל, האמונה לבד
אתה בראת עולמך בעשרה מאמרות ובהם נעלמין עשרת הדיברות

ובכל הדברים והחפצים שבעולם ובכל, שהם כלל תורתנו הקדושה
בכל המחשבות ודיבורים ועשיות, המלאכות והעסקים והמשא ומתן

אשר, בכולם יש בהם העשרה מאמרות שבהם נבראו כולם, שבעולם
באלו העשרה מאמרות נעלמין העשרת הדיברות שהם כלל התורה ועל

ידי זה אזכה לקשר ולדבק את עצמי אל השם יתברך והתורה תמיד
אפילו בעת שאני מוכרח, בכל עת ורגע בדרך תמימות ופשיטות באמת

ותחזק ותאמץ את לבבי לבלי ליפול משום דבר. להתבטל מן התורה
ולא יוכל הבעל דבר והסטרא אחרא להחליש את דעתי בשום, שבעולם

שאין שום, אופן בעולם ואדע ואאמין באמונה שלימה וחזקה תמיד
כי רחמיך לא כלים לעולם, יאוש בעולם כלל איך שהוא איך שהוא

ואתה מגלגל ומסבב עם כל אדם, ואתה מנסה את כל אדם בכל עת
ואתה חפץ שהאדם יחזק ידו בהשם יתברך , גלגולים וסיבות נפלאות
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ויקר, כי לית רעותא טבא דאתאביד, בכל עת אף אם הוא כמו שהוא
כל תנועה ותנועה שהאדם מנשא עצמו, וחביב בעיניך מאוד מאוד

ומחזק את עצמו ברחמיך וחסדיך, להתקרב אליך ממקום שהוא שם
לקוות ולצפות בכל עת להתקרב אליך בכל פעם מחדש כאשר גילית
לנו התנוצצות נפלא מעוצם פלאי חסדיך ורחמיך הרבים והעצומים

שאחזו בנו וחיזקו ידינו, על ידי צדיקיך הקדושים האמיתיים, מאוד
וקראו בקול גדול והשמיעו אותנו , בכל עת

".שאין שום יאוש בעולם כלל"
אתה יודע מעמד ומצב של ישראל כעת, רבונו של עולם מלא רחמים

ואתה מצפה בכל, אשר קרוב לבוא עת קיצנו, בסוף הגלות המר הזה
ונפשות עמך בית ישראל, יום ובכל עת ורגע שיבוא גואל צדקנו

מתגעגעים ומשתוקקים ונכספים אליך ולעבודתך בכלות הנפש אשר
,לא היתה כזאת מעולם אבל הבעל דבר הניח עצמו לאורכו ולרוחבו

ונעשה, והכניס מחלוקת גדול בעולם, ובילבל את העולם מאוד מאוד
ורבים מבני פריצי עמך, קטיגוריא גדולה בין התלמידי חכמים

ואפילו בין התלמידי חכמים" להעמיד חזון ונכשלו"מתנשאים 
עד אשר אין אחד יודע היכן, האמיתיים נעשה מחלוקת ובילבול גדול

וזכנו שלא יהיה לנו שום חלק במחלוקת, האמת רחם עלינו למען שמך
ותאיר עלינו בחסדיך חינם ותגלה, על הצדיקים והכשרים האמיתיים

שנזכה לידע מהצדיקים והכשרים האמיתיים, לנו האמת לאמיתו
ולילך בדרכיהם באמת, ולהתקרב אליהם ולהכלל בהם, שבדור הזה

בלי שום , בתמימות גמור, ובפשיטות ובאמונה שלימה
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חכמות של הבל הנהוגים בעולם עתה ואזכה לבוא לתוך שמחה גדולה
על ידי הפשיטות והתמימות והאמונה שלימה בך ובתורתך, בכל עת

הקדושה ובצדיקיך ויראיך האמיתיים הטובים והתמימים הישרים
מלכי ואלהי, אדון יחיד מלא רחמים. ההולכים בדרכיך באמת, בלבותם

והרצה לי בתחינתי אם, וקבל קול פגיעתי, אליך אתפלל שמע תפילתי
הכל בזכות וכח הצדיקים, מצאתי חן בעיניך המלך וכשר הדבר לפניך

והיה עימי, עשה למענם ומלא את שאלתי ועשה את בקשתי, האמיתיים
שאזכה מעתה לסור מרע לגמרי באמת ולעשות הטוב, ועזרני מעתה

ואזכה להתחזק בעוז וחדווה, בעיניך תמיד ושמח את נפשי בכל עת
ולשמח את עצמי בכל מיני שמחה שבעולם ואפילו במילי, תמיד

ואזכה לאמונה שלימה, באופן שאזכה להיות בשמחה תמיד, דשטותא
עד שאזכה, ולילך בתמימות ופשיטות באמת כרצונך הטוב, וישרה

ולגלות ולהכלל, ולבוא לשם בשלום, לעוף מהרה לארץ ישראל
ולזכות שם לכל טוב אמיתי ונצחי ולא יהיה, בקדושת ארץ ישראל

רק אזכה שהצדיקים אמיתיים, שום מניעה מגשמיות גופי על כל זה
לא כמו, יעשו עם נפשי ורוחי ונשמתי ועם כל גופי כמו שהם רוצים

שתאוות גופי המגושם רוצים חס ושלום רק אזכה לבטל רצוני מפני
.זכותם יגן עלינו, רצונך ורצון הצדיקים הקדושים האמיתיים

רחם עלי ומלא משאלותי לטובה ברחמים שתחנני, רבונו של עולם
ותקרבני אליך ממקום שאני שם עתה ברחמים, מאוצר מתנת חינם

בחסד חינם לבד כי בשביל מי בראת האוצר , גמורים ובחמלה גדולה
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כי הם זוכים על, הלא הצדיקים אינם צריכים מתנת חינם, מתנת חינם
כי הם אינם אוכלים נהמא דכיסופא, ידי מעשיהם הטובים למה שזוכים

כלל ואפילו בשעה שהם מתבטלים מדברי תורה ועושין עצמן
הוא גם כן, ומחיין את עצמן מהאוצר מתנת חינם, כפשוטים לגמרי

אשר אתה משתעשע, עבודה נפלאה ונוראה בדרך נפלא ונשגב מאוד
אשר בשביל זה מגיע להם עוד שכר נפלא יותר ויותר, בזה מאוד מאוד
על כן הצדיקים בוודאי אינם צריכים מתנת חינם ואם, בכפלי כפליים

הלא גילית לנו על ידי, בשביל רשעים בראת האוצר מתנת חינם
על כן, צדיקיך האמיתיים שהרשעים בוודאי אינם זוכים לקבל משם

בוודאי עיקר האוצר מתנת חינם הוא לעשות נחת רוח להצדיקים
שהם יקבלו משם בעת, החפצים לקרב אליך את בניך שנתרחקו ממך

כדי להמשיך על ידי זה חיות, שהם מחיין עצמן משם, פשיטותם
לתומכם ולסעדם, דקדושה ושפע טוב לכל אשר נפלו ונתרחקו מאיתך

לקרבם אליך על ידי, ולהחיותם ולהחזיקם בנפילתם וריחוקם העצום
,שמשם יכולים לקבל חסד חינם לקרב הכל אליך, האוצר מתנת חינם

כאשר גילית לנו כל זאת בתורתך הקדושה הן על כל אלה לבד אני
,וצופה מרחוק לאחרית טוב ותקוה טובה, נשען ונתלה ונסמך עדיין

ואני מעיז פניי נגדך בעזות מצח כזה כנחושת וברזל בעקשנות
דעקשנות לבקש עתה מלפניך שתקרבני אליך באמת על פי דרכי

ככל, הפשיטות והתמימות והאמונה שלימה באמת ובשמחה גדולה
חסדך' ה, יגמר בעדי' ה"אשר שאלתי מאיתך מלא רחמים עד הנה 

לעולם מעשי ידיך אל תרף יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך
.אמן ואמן" צורי וגואלי' ה
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איסור חקירה

עיקר העבודה הוא רק תמימות ופשיטות גמור בלי שום חכמות
ובאמת הוא איסור גדול להיות. וזהו עיקר התכלית האמיתי. וחקירות

רק הצדיק הגדול מאוד הוא. מחקר חס ושלום וללמוד ספרי החכמות
כי יש אבן נגף בכל. יכול להכניס עצמו בזה ללמוד השבע חכמות

, כי עמלק היה פילוסוף ומחקר. חכמה וחכמה שהוא בחינת עמלק
אבל. ועל ידי האבן נגף הזאת יכולין ליפול חס ושלום. וכפר בעיקר

הצדיק הגדול מאוד שהוא בחינת משה רבנו כשנכנס באלו השבע
:חכמות הוא מחזיק עצמו ונשאר קיים על עומדו על ידי אמונה בבחינת

היינו הצדיק הגדול". שבע יפול צדיק וקם"כי ". וצדיק באמונתו יחיה"
הולך דרך אלו השבע חכמות ואף על פי שיכולים להחליק וליפול שם

וזה. ל"על ידי אמונה כנ" וקם"אבל , על ידי האבן נגף בחינת עמלק
שהוא האבן נגף של השבע,  סופי תיבות עמלקם וקק צדיל יפועשב

והצדיק עומד וקם ומחזיק עצמו על, חכמות שעל ידו נופלין חס ושלום
אבל אנשים פשוטים איסור גדול להם ליכנוס בספרי. ידי אמונה

ואפילו ספרי ישראל שמדברים מחקירות אסור להביט. חקירותיהם
ותהילה. כי מזיקים הרבה לאמונה הקדושה שהיא יסוד הכל, בהם כלל

לאל יש עכשיו ספרים קדושים הרבה מאוד המלאים מוסר מיראת
.השם בלי שום חקירות שאינם מיוסדים על דעת חכמי יוון ימח שמם

רק יסודתם בהררי קודש על דברי חכמינו זכרונם לברכה בגמרא
ומדרשים ובפרט המיוסדים על 
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בהם דייקא. הפוך בהם והפוך בהם. דברי רבי שמעון בר יוחאי וחבריו
ולא בהספרים שמעורב בהם דעת הגוים הכופרים בעיקר שהם בחינת

מהר המלט על נפשך מהם ומהמונם ותהיה לך נפשך לשלל. עמלק
.לחיי עולם ולעולמי עד ולנצח נצחים

 
  

תפילה

ושמרני והצילני מהחקירות והקושיות, זכני לאמונה שלימה' אנא ה
כי אתה יודע חלישותנו ומיעוט דעתינו מריבוי עוונותינו, לגמרי

עד אשר אפילו החקירות, העצומים והרבים מאוד עד שמי השמיים
אין אנו יכולים, והקושיות שאפשר למצוא עליהם תשובה ותירוץ

וקטנות שכלנו, מעוצם עכירות ובילבול דעתינו, להשיב עליהם דבר
כאשר אתה ידעת אבינו, ועוצם העקמימיות שבלבבינו, ומיעוט חכמתנו

מכל שכן החקירות והמבוכות והקושיות הנמשכין מחלל, שבשמיים
הפנוי שאין שום אדם יכול ליישבן על כן יהמו מעיך ורחמיך עלי ועל

,ותשמרנו ותצילנו מכל מיני חקירות וקושיות ובילבולים, כל ישראל
כי בער אנכי"הן אותן שאפשר ליישבם והן אותן שאי אפשר ליישבם 

ואיני יודע ליישב, ואין איתי יודע עד מה", מאיש ולא בינת אדם לי
ומי הוא, כי מי יבין אורחותיך הקדושים, שום חקירה וקושיא כלל

החצוף אשר יעיז פניו ככלב להרים ראשו ודעתו לחקור בדרכיך
ולשאול שאלות וקושיות עליך ועל , הקדושים
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אוי, אוי לאותה בושה, או על צדיקיך האמיתיים, הנהגותיך האמיתיות
חוס וחנני שאזכה אני וכל עמך בית ישראל לאמונה. לאותה כלימה
כי צדיק וישר, כי באמת לאמיתו אין שום קושיא כלל, שלימה באמת

".לעולם' ואמת ה, "אתה
הורני ולמדני איך, רבונו של עולם רבונו של עולם רבונו דעלמא כולא

מהתורה הנפלאה הזאת אשר, לסדר תפילה נאה ואמיתית לפניך
אשר אתה לבד יודע גובהה ועומקה וסודה, זיכיתנו ברחמיך הרבים

אשר זכינו ברחמיך הרבים שיהיו צדיקים, ועוצם פילאות רחמיך
חידושים כאלו שיוכלו להלביש ולגלות לנו, נוראים כאלו בעולם

ולהכניסם בדעתינו הפחותה, פילאי סודותיך הנפלאים והנוראים
ולהורות לנו בזה דרך ישרה ואמיתית להתקרב אליך, והפגומה מאוד

למען עשה, ולחזקנו באמונתך הקדושה לחיותינו כיום הזה, באמת
אשר, ואחרי אשר גמלתנו טובות כאלה, כיום הזה להחיות עם רב
והקדמת לשלוח לנו צדיקים נוראים בעלי, הקדמת רפואה למכותינו

,אשר היו יודעים להמשיך ולגלות תורות נפלאות כאלו, השגה כאלה
באופן שיהיו נמשכין מהם עצות, להלביש גינזיא דמלכא עילאה

וחסדם גבר, ודרכים ישרים לקרב מרוחקים כמוני אליך תתברך לנצח
אשר, עלינו לעסוק בתיקון שחיקת שברי שברי כלי כמונו היום

שברים-לשברי שברי, נשברנו על ידי לבנו הזונה אשר סר מעליך
,שברים נשברו ונשחקו כאבק ועפר-אשר גם השברי, בלי שיעור וערך

ונתפזרו ונפוצו בארבע, ונתלכלכו בכמה מיני ליכלוכים וטינופים
,ונפלו למטה למטה מן השאול תחתיות, כנפות הארץ וים רחוקים

ונתפסתי בכמה אלפים ורבבות רשתות ומכמורות בלי שיעור 
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לולא רחמיך וחסדיך אז אבדנו בעוניינו ואתה ברחמיך, וערך ומספר
ופעלת מה, ועשית מה שעשית, חשבת מרחוק להיטיב אחריתנו

,והקדמת לשלוח לנו צדיקים נפלאים כאלה, שפעלת ברחמיך הטובים
ספרים קדושים ויקרים כאלה אשר, אשר השאירו אחריהם ברכה

כי ידעת, אשר לא היתה כזאת מימות עולם, נתרבו עכשיו בעולם
על כן הכנת והרבית צרי ותרופה, עוצם חלישותינו בדורות האלה

.למכותינו לבל תאבד תקוותנו חלילה
ובכן עזרנו ברחמיך הרבים שנזכה להרגיש ולמצוא עצותיך הקדושים

הגנוזים בחידושי תורתם הקדושה וזכני להתפלל עליהם תפילה נאה
ומסודרת ולפעול בקשתינו ברחמים אצלך כי אתה יודע כמה אנו

צריכים לצעוק ולזעוק ולהתאנח ולהתפלל ולהסתכל לרחמיך
עד שנזכה לצאת לגמרי מכל הכפירות והאפיקורסות, ולישועתך

וחקירות וקושיות ומבוכות ומכל מיני קליפות ותאוות וסטרין אוחרנין
כי שניהם, הנמשכין מתחילת הצימצום של החלל הפנוי ומריבוי אור

כאחד השתרגו עלינו יחד ובעוונותי הרבים איני יודע על מה לצעוק
קודם כי גם כשמתגברים התאוות והקושיות והבילבולים הנמשכים מן

גם כן קשה עלי מאוד, משבירת כלים, הקליפות שנתהוו מריבוי אור
לגרשם ולשברם ולבטלם כי בעוונותי הרבים נשברתי מאוד מאוד

כי אם עוד רוצה, ואינו מקרר דעתו בזה, ובכל זאת לא שב אפו ממני
ולהכניס בדעתי בילבולים ומבוכות וקושיות והרהורים, להתגבר עלי

אשר שם אי אפשר למצוא, הנמשכין מחלל הפנוי, ועקמימיות שבלב
כי אם על ידי , על ידי שום שכל וחכמה, אותך בשום אופן בעולם
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הביטה, רחם עלי למען שמך, רחמן מלא רחמים' אנא ה. אמונה לבד
זכני, בך תוחלתנו אלוה סליחות, הישועה'  ועננו בעת צרה כי לך ה

,ולא אתחיל לכנוס בשום חקירה וקושיא כלל, לאמונה שלימה באמת
רק אזכה לגרש ולרחק ולבטל מדעתי ומכל העולם כל מיני חקירות

רק להתחזק תמיד באמונה, לבלי להסתכל עליהם כלל, וקושיות
עד שאזכה על ידי האמונה השלימה לעבור על כל, שלימה באמת

שהם החקירות, ועל כל החכמות שאינן חכמות, החכמות והחקירות
ואזכה לידע, והמבוכות והבילבולים וההרהורים הנמשכין מחלל הפנוי

אתה עשית את השמיים שמי השמיים, לבדך' אתה הוא ה"ולהאמין כי 
הימים וכל אשר בהם ואתה מחיה, הארץ וכל אשר עליה, וכל צבאם

ואתה אחד יחיד ומיוחד בתכלית, ומלכותך בכל משלה", את כלם
ותרחם עלי ותשמרני ותצילני תמיד שלא אסתכל ולא אביט. האחדות

ולא אדבר עם שום אדם ממחקרי ארץ, בשום ספר המדבר מחקירות
:אשר עליהם נאמר, הנמשכין מחלל הפנוי, אשר נפלו בחקירות אלו

אנא נורא קדוש הצילני" כל באיה לא ישובון ולא ישיגו ארחות חיים"
חוס וחמל על נפשי ורוחי ונשמתי ושמרני מהם, שמרני מהם, מהם
עד שאזכה על ידי האמונה, חזקני באמונתך הקדושה תמיד, תמיד

לבטלם, הקדושה לעבור על כל החכמות ועל כל החקירות שבעולם
ולעוקרם ולגרשם ולכלותם ממני ומכל העולם כולו על ידי האמונה

, הקדושה בהשם יתברך ובצדיקים אמיתיים ובתורתך הקדושה
", אלהי השמים אני ירא' כי עברי אנכי ואת ה"

אלהי ישראל אלהי העבריים ' ואני מאמין באמונה שלימה בה
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שאזכה לידע מה, ותפתח את שכלי ותרחיב את דעתי בקדושה גדולה
להשיב לאפיקורס ואזכה לידע ולהבחין בין החקירות והקושיות

ובין החקירות והקושיות הנמשכין מחלל, שאפשר להשיב עליהם
כל באיה: "אשר עליהם נאמר, שאי אפשר ליישבן בשום אופן, הפנוי

ואזכה להתחזק באמונה שלימה" לא ישובון ולא ישיגו ארחות חיים
ולבטל כל מיני כפירות ואפיקורסות ממני, ובדעת שלם דקדושה

,ולגלות אלהותך ואמיתך לכל באי עולם, ומזרעי ומכל העולם כולו
וזכנו ברחמיך הרבים ושלח לנו צדיקים אמיתיים המופלגים במעלה

שיהיה להם כח, שיהיו בבחינת משה רבנו עליו השלום, מאוד מאוד
ולשברם ולבטלם, להיכנס באלו החקירות הנמשכין מחלל הפנוי

ולהוציא משם כל הנשמות שנפלו לשם, ולעוקרם ולכלותם לגמרי
בעוונותיהם ויהיה לו כח לעורר ולגלות הניגון והשיר העליון והמובחר

ועל ידי זה יוציא לשלום כל, על כל השירים והניגונים שבעולם
,הנשמות שנפלו בטעותים ומבוכות ואפיקורסות הנמשכין מחלל הפנוי

, כי אתה לבד יודע גודל הרחמנות שעליהם
.אמן", לבדך עליון על כל הארץ' וידעו כי אתה שמך ה"
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קברי צדיקים
שגם בחייהם נעשים שכנים לעפר כמאמר, הצדיקים הם שוכני עפר

היינו, ועל ידי זה יש להם בחינת כח המושך שיש להעפר, ל"רבותינו ז
שיש להם כח להמשיך אצלם קדושת אלקותו יתברך ולהמשיך כל

ומכל שכן עתה אחר ההסתלקות. העולם אל קדושת עבודתו יתברך
ואז במקום קבורת הצדיק שם העפר הוא, שהם שוכני עפר ממש

ועל כן בנקל להתעורר שם, אדמת קודש, בחינת עפר ארץ ישראל
.באמת לעבודתו יתברך

כמו, הצדיק הגדול במעלה שזיכך עצמו מכל וכל הוא אינו מת כלל
כי גם אחר, כי צדיקים במיתתם קרויים חיים, ל"שאמרו רבותינו ז

ואז הוא עוסק בתיקון, הסתלקותו מקושר ומיוחד בחינת חיות גופו
מחמת שאז עולה בכל פעם למדרגות, נפשות ישראל יותר מבחייו

. גבוהות ונפלאות ונשגבות כל כך עד שיכול לתקן הכל
כי שם על קברו שורה השארת, וזה מעלת קברי הצדיקים אמיתיים

ונפשו קשורה למעלה, ל"כמבואר בכתבי האריז, נפשו הקדושה
והצדיק גם אחר הסתלקותו הוא עולה ומסתלק בכל פעם. למעלה

ועל כן בכל פעם שבאים על קברו הקדוש, מדרגא לדרגא גבוה ביותר
שעל ידי זה הכל, יכולים לקבל הארת פי שניים ממקום גבוה מאוד

צריכין, חס ושלום, וכל מה שפגם יותר ויותר, יכולין להתתקן
,עד שיש שפגמו כל כך, להמשיך תיקונו ממקום הגבוה עוד יותר

שאי אפשר להם להתתקן כי אם על ידי כח, בדורות הללובפרט עתה 
שעל ידי שבאים על קבריהם הקדושים , הצדיקים שוכני עפר
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על ידי זה ממשיכין שם הארת פי, שם לשוב בתשובה שלימהוחותרים 
עד שעל ידי זה גם הוא יכול, שניים מבחינה גבוה ועצומה מאוד
. להתתקן אפילו אם הוא כמו שהוא

על כן, תשוקת הצדיק הוא לגלות מלכותו יתברך גם אחר הסתלקותו
אפילו אם הוא גרוע, כל שעשועיו כשבא אדם השפל מזה העולם

על ידי זה, ומשתטח על קברו ומתפלל שיזכה לתשובה שלימה, מאוד
אף על פי שלא זכה עדיין לברר את, עוסק הצדיק בתיקונו ומעלהו

.ועל ידי זה זוכה לתשובה שלימה ולשלימות התפילה. מידותיו

תפילה
כי כל דברי תחינותי ובקשותי, ידעת את לבבי' אתה ה, רבונו של עולם

וכל תקוותי ומבטחי הוא רק על זכות וכח הצדיקים האמיתיים אשר
כי, על כן עליהם אני נשען לבקש ממך הכל. אנו חוסים בצל כנפיהם

אפילו בהתרחקותי העצום מאוד בלי, כחם הגדול מספיק אפילו עלי
,אף על פי כן בכחם הגדול אני בטוח ונשען ונסמך ונאחז, שיעור וערך

ויותר ויותר מזה, שעדיין יש לי תקוה לזכות לכל מה שבקשתי מלפניך
כי רחמיך לא כלים וזכות וכח וגבורת כל הצדיקים האמיתיים אינו
נפסק לעולם ואין שום סטרא דמסאבא שתוכל לעמוד נגד קדושתם

וזכותם הגדול יעזור, ומעלתם וגובהם ותוקפם וחוזקם וכחם וגבורתם
,ויגן ויושיע לנו ולכל החוסים בהם
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.והם נקראים חיים תמיד, כי גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם
,על כן תזכני להיות רגיל ביותר לבוא על ציון קבריהם הקדושים

כאילו היו בחיים חיותם, ולפרש שיחתי לפניהם באמת, ולהשתטח שם
ואזכה לעורר רחמי לבם עלי ויהמו ויכמרו רחמיהם, ויותר ויותר

אשר אני כלוא וסגור כל כך שנים במקומות הרחוקים ממך כאשר, עלי
הם יודעים בבירור כל ענינינו  ומהותינו בזה העולם העובר מתחילה

והם יודעים עוצם הרחמנות שיש על האדם העובר בעולם, ועד סוף
ואינו חושב על אחריתו מה יעשה בעולם", כאורח נטה ללון"הזה 

הגוף שלך, מרא דעלמא כולא. העומד והקיים לעד ולנצח נצחים
ועזרני והושיעני, והנשמה שלך חוסה על עמלך ועשה למען שמך

ורחם עלינו בזכות צדיקי אמת הקדושים אשר, ישועה שלימה ואמיתית
,אשר אנו וכל עמך בית ישראל הולכים וסובבים, בארץ המה

ופורשים כפינו לפניך ומתפללים, ומשתטחים על קבריהם וציון שלהם
חוסה. ומתחננים אליך בקידה בכריעה בהשתחוויה בלב נשבר ונדכא

ותעורר לב נשמת כל הצדיקים אמיתיים אשר, עלינו ברחמיך הרבים
,נשמתם בגובהי מרומים ברום המעלות בעולמות העליונים הקדושים

ויהיו, שכל נשמות הצדיקים הקדושים האמיתיים יבואו וירדו למטה
עימנו בקרב עמך ישראל ויעזרו אותנו להתפלל ולהתחנן ולשבר

,ולבטל כל מיני עזות דסטרא אחרא מעלינו ומעל כל עמך בית ישראל
ותושיענו ברחמיך הרבים שנזכה בתפילתנו לקשר עצמנו עם נפשין

,ונזכה לעורר ולהקיץ אותם בתפילתנו, רוחין ונשמתין של שוכני עפר
שיתפללו כולם עימנו יחד 
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ובזכותם תשמע תפילתנו", הקיצו ורננו שוכני עפר: "כמו שכתוב
ותרחם עלינו למענם ולא, ותקשיב שוועתנו, ותאזין קולנו, תמיד

נזכה להמשיך עלינו ועל כל עמך בית, ועל ידי התפילות, למעננו
,ונזכה לשמחה דקדושה בשלימות תמיד, ישראל קדושה וטהרה

חיים, חיים של יראת שמיים, ולחיים טובים וארוכים ולשלום
.לחיים נצחיים, חיים שנזכה בהם לחיי עולם, אמיתיים

 
שנזכה לפעול כל בקשתנו, ותעזור לנו בזכות הזכרת שמות הצדיקים

בכל מה שאנו צריכים בגשמיות ורוחניות ותבטל הטבע ותשגיח, לפניך
עלינו בהשגחתך לטובה ולברכה לחיים ולשלום ויומשך עלינו שפע

שלא כדרך, טובה ברכה וחיים ורפואה ופרנסה ובריאות הגוף וכל טוב
כולם ישתנו לטובה, וכל הנהגת תולדות השמיים והארץ, הטבע כלל

כאשר הודעתנו, עלינו בזכות שמות הצדיקים הנוראים שנזכיר לפניך
שהזכרת שמות הצדיקים יש להם כח להביא, על ידי צדיקיך האמיתיים

לשנות הטבע לטובה כי אין לנו על מי להשען, שינוי במעשה בראשית
, כי אם על זכות הצדיקים הקדושים שוכני עפר, עתה

", ואדירי כל חפצי בם, לקדושים אשר בארץ המה"
.אמן, זכותם יגן עלינו ועל כל ישראל
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לקט תורות קצרות
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מניעה

ואחר כך נתלהב ורוצה לילך בדרכי, מי שהוא הולך בגשמיות כל ימיו
השם יתברך אז מידת הדין מקטרג עליו ואינו מניח אותו להתקרב

והכסיל כשרואה המניעות חוזר, להשם יתברך ומזמין לו מניעה
אבל מי שהוא בר דעת הוא מקרב עצמו אז דייקא להשם. לאחוריו

יתברך כי הוא מסתכל ומוצא בהמניעה בעצמה את הבורא יתברך כי
.באמת השם יתברך בעצמו נסתר בהמניעה הזאת

נקודה הקדושה
 

,יש רשעים שעובדים ויגעים כל ימיהם כדי לעקור עצמם מהשם יתברך
כי אין להם תענוג מהעבירות והתאוות שלהם מחמת הנקודה הקדושה

על כן הם יגעים כדי שיגיעו, של קדושת ישראל שיש עדיין בתוכם
ודע שיש מהם, אבל היהדות שבהם אינה מנחת אותם, לכפירה גמורה

, אז תיכף מתים, כשמגיעין לכפירה גמורה בלי ספק אל האמת
.ואז רואים האמת
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צדקה 

אבל צריך ליזהר שלא ליתן לעני, צדקה הוא תיקון לפגם הברית
על כן צריכין לבקש מהשם, כי על ידי זה נפגם יותר, שאינו הגון

והוא תיקון גדול מאוד, יתברך שיזכה לעניים מהוגנים להשפיע להם
.לפגם הברית

צער ויסורים

שאינו מיישב דעתו, עיקר הצער והיסורין הוא רק מחסרון הדעת
ועל ידי שבוכין בדמעות לפני, שהכל בהשגחה מאיתו יתברך לטובתו

,על ידי זה ממשיכין דעת והשגחה, השם יתברך בשעת הצער והיסורין
.ועל ידי זה נתבטל הצער והיסורין

מעשר

השם יתברך מושיט ידו ומכסה עליו בצל ידו, על ידי שנותנים מעשר
.ומצילו משונאיו

.שיסתפק עצמו במה שיש לו, גם זוכין על ידי מעשר להסתפקות
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בצר הרחבת לי 
 

,צריך שתדע שבכל הצרות והיסורין שבעולם יש בהם איזה הרחבה
,מלבד מה שצריך לצפות שבחסדו יתברך יושיע ויבטל הצרה לגמרי

ותסתכל על זה, אך גם בהצרה בעצמה בוודאי יש בה איזה הרחבה
ועל ידי זה תוכל לסבול ולקבל, היטב למצוא ההרחבה שבתוך הצרה

ועל ידי זה תוכל, כל מה שעובר עליך ולא תתבהל משום דבר
ועל ידי זה יושיע, להתקרב אליו יתברך תמיד בכל מה שעובר עליך

.לך השם יתברך

אבידות הדעת

קודם שיוצא האדם לאוויר העולם מלמדין ומראים לו כל מה שצריך
וכיוון שיוצא לאוויר העולם מיד נשכח, לעבוד ולהשיג בזה העולם

,ובשביל זה צריך לנסוע להצדיק לבקש אחר אבידתו, ונאבד ממנו הכל
.כי כל האבידות האלה של כל בני העולם כולם הם אצל הצדיק
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שלימות החסרונות 
 

כל החסרונות שיש להאדם הן בנים או פרנסה או בריאות הכל הוא
אך האדם על, כי אור השם יתברך שופע עליו תמיד, מצד האדם עצמו

ידי גשמיותו ועל ידי מעשיו הרעים עושה צל לעצמו שאין מגיע עליו
ועל כן אם האדם זוכה, ומזה באים לו כל החסרונות, אור השם יתברך

עד שזוכה לבטל עצמו לגמרי עד, לתקן מעשיו ומידותיו וכל גשמיותו
וזוכה, שהוא בבחינת אין שאינו כלל מזה העולם אז אינו עושה צל

.לקבל אור השם יתברך בשלימות ונשלמים אצלו כל החסרונות

להשליך כל החכמות

העיקר והיסוד שהכל תלוי בו הוא לקשר עצמו להצדיק שבדור ולקבל
דבר קטן ודבר גדול ולבלי לנטות, דבריו על כל אשר יאמר כי הוא זה

וצריך להשליך מאיתו כל החכמות, מדבריו חס ושלום ימין ושמאל
ולסלק דעתו כאילו אין לו שום שכל בלעדי אשר יקבל מהצדיק והרב

וכל זמן שנשאר אצלו שום שכל עצמו אינו בשלימות ואינו, האמת
וכן עיקר קבלת התורה היה שישראל השליכו, מקושר עדיין להצדיק

עם נבל ולא: "ובמשה עבדו בבחינת' מאיתם כל החכמות והאמינו בה
'. עמא דקבילו אורייתא ולא חכימו: 'ותרגומו (ב ו"דברים ל)" חכם

וכן עיקר קבלת עול מלכות שמיים הוא על ידי שמשליכין ומבטלין כל
רק לילך בתמימות ופשיטות כי רק התורה הקדושה הוא, החכמות

.ושאר כל החכמות הם בטלים אצלה. החכמה האמיתית
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תשובה על ידי תהלים
  

כי תהלים. מי שרוצה לזכות לתשובה יהיה רגיל באמירת תהלים
יש אחד. כי יש מניעות רבות מאוד מלעשות תשובה. מסוגל לתשובה

שאין לו התעוררות כלל לתשובה ואפילו מי שמתעורר לעשות תשובה
כי יש כמה אנשים ששער התשובה סגור. יש כמה מניעות לזה

ויש שאינו יודע להגיע אל השער השייך לו שדרך שם דייקא, בפניהם
וכיוצא בזה שאר מניעות המונעים את. צריך לשוב להשם יתברך

עד שיכול לבלות ימיו ולמות בלא תשובה חס. האדם מן התשובה
ועל כל זה מסוגל אמירת תהלים שאפילו מי שאין לו שום. ושלום

התעוררות לתשובה יזכה על ידי אמירת תהלים להתעורר לתשובה 
, וגם להגיע אל השער השייך לנשמתו ולפתוח השער

.עד שיזכה לתשובה שלימה
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התחזקות

.א
צריך התחזקות גדול מאוד מאוד לבלי ליפול בדעתו חס ושלום

כשרואה שעוברים כמה ימים ושנים והוא מתייגע ביגיעות גדולות
.והוא צועק בכל פעם ומתחנן ומתפלל לפניו יתברך שיעזרהו בעבודתו

ואף על פי כן עדיין הוא רחוק מאוד ועל כן נדמה לו כאילו השם
ועל כל אלה צריך התחזקות גדול לחזק עצמו. יתברך אין רוצה בו כלל

כי כל זה עבר גם על כל הצדיקים. מאוד ולבלי להסתכל על כל זה כלל
ואילו לא היו מחזקים עצמם מאוד לבלי להסתכל על כל. אמיתיים

. ל היו נשארים במקומם הראשון ולא היו זוכים למה שזכו"הנ
ואחוז עצמך בכל הכחות לישאר. על כן אהובי אחי חזק ואמץ מאוד

.ל"קיים בעבודתך ואל תחוש ואל תסתכל כלל על כל הנ

. ב
אם אתה רחוק מאוד מאוד מהשם יתברך ונדמה לך שאתה פוגם בכל

.נגד זה תדע שאיש כזה שהוא מגושם כל כך. שעה ממש נגדו יתברך
כל תנועה ותנועה שהוא מנתק עצמו מעט מעט מגשמיותו ופונה להשם

ואפילו נקודה קטנה מאוד שהוא. יתברך היא גדולה ויקרה מאוד מאוד
נעתק מגשמיותו אליו יתברך הוא רץ בזה כמה אלפים פרסאות

וירחיק ממנו העצבות מאוד כי. ועל זה ישמח מאוד. בעולמות עליונים
.עצבות מזיק מאוד מאוד
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.ג
לבלי להניח מקצת מעבודתו'. צריך להיות עקשן גדול בעבודת ה

וזכור דבר זה היטב כי כשתתחיל. שהתחיל אף אם יעבור עליו מה
כי בהכרח שיעבור על האדם. תצטרך לזה מאוד' קצת בעבודת ה

ולפעמים יש שמפילין אחד בכוונה מעבודת. עליות וירידות בלי מספר
השם ועל כל זה צריך התחזקות גדול לאחוז עצמו בעבודת השם רק

.וצריכין עקשנות גדול מאוד מאוד בזה. בדרך עקשנות

שמחת התכלית

כל השמחות כגון חתונה או ברית הם רק בשעתן ואם יסתכל על הסוף
אבל אם יסתכל על הסוף. כי סוף אדם למות. אין שום שמחה בעולם

כי סוף כל סוף דהיינו התכלית . של הסוף אז יש לו לשמוח מאוד
.הוא טוב מאוד

עולם הבא
 

עיקר שעשוע עולם הבא הוא להודות ולהלל לשמו יתברך ולדעת
. ולהכיר אותו יתברך שעל ידי זה סמוכין וקרובים אליו יתברך

כי כל מה שיודעין ומכירין אותו יתברך ביותר סמוכין אליו יתברך
כי שאר כל הדברים כולם יתבטלו לעתיד לבוא ולא ישאר . ביותר
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רק הבחינה הזאת להודות ולהלל ולדעת אותו יתברך וזה יהיה 
.כל שעשוע עולם הבא

לחפש, כל מצוה ומצוה שהאדם עושה בזה העולם נעשין מהם נרות
אשרי הזוכה לזה כי זה תכלית , בגינזייא דמלכא אחר הסתלקותו

.כל תענוגי עולם הבא

משיבת נפש 
.א

מכל שכן כשנופל לתאוות, כשאדם נתרחק מהשם יתברך חס ושלום
רחל מבכה על: "אזי היא בחינת, רחמנא ליצלן, רעות ועבירות

,כידוע" רחל"כי השכינה שהיא קדושת ישראל נקראת ', וכו" בניה
כי הקליפות והסטרא", כרחל לפני גוזזיה נאלמה"ואזי היא בבחינת 

אחרא גוזזין אותה ונוטלין ממנה כביכול הודה ותפארתה והיא נאלמה
וכשזה'. וכו" שכינה מה אומרת קלני מראשי"ואז היא בחינת , בינהם

הרחוק מאוד נתעורר בעוצם ריחוקו ואינו מייאש את עצמו בשום אופן
קול ברמה נשמע נהי: "זה בחינת, ובוכה וצועק להשם יתברך תמיד

ומאנה, "כי קדושת נפשו בוכה במרירות גדול מאוד", בכי תמרורים
כי רואה שזה זמן רב אשר היא רחוקה מהשם", כי איננו' להנחם וכו

אבל אף על פי כן מאחר שהיא מתחזקת את עצמה עדיין. יתברך כל כך
אזי נתעוררין רחמי השם יתברך, לצעוק ולבכות להשם יתברך תמיד

מנעי' כה אמר ה: "ומאיר עליה הארה והתחזקות מלמעלה בבחינת
".קולך מבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר לפעלתך ויש תקוה לאחריתך

89



י ב�ר�ס�ל�ב                                                                      נ	 נ	ח� נ	ח�מ� נ	ח�מ�ן מאומן ל�קוט�

וכל זה מודיע לה השם יתברך רק על ידי צדיק הדור הגדול במעלה
הינו שמאיר בכל נפש מישראל ומודיע לה, מאוד שהוא בחינת יששכר

כי אין שום דיבור ולא, כי אין שום יאוש בעולם" יש שכר"כי עדיין 
.שום צעקה נאבד אפילו צעקה משאול תחתיות אינה נאבדת לעולם

ואפילו כשהתאוות והמניעות מתגברין עליו ומתפשטין לפניו מאוד עד
אף על פי כן גם אז כשהוא כוסף וחומד בכל, שאינו יכול לצאת מהם

עת לשם יתברך ואינו מניח את הרצון והכיסופין לעולם כל זה יקר
.מאוד בעיני השם יתברך כמבואר בדברינו בכמה מקומות

.ב
כמה וכמה עיתים עוברים על כל אחד מישראל עיתים לטובה עיתים

עיתים האמורים( העשרים ושמונה)ח "שהם הכ, לרעה חס ושלום
בספר קהלת ובהם כלולים כל העיתים העוברים על כל אחד ואחד

בידך עתותי: "אשר עליהם התחנן דוד, מיום הוולדו עד יום מותו
וזה עיקר שלימות הצדיק הגדול במעלה", הצילני מיד אויבי ומרודפי

כמו יששכר שיוכל להאיר בכל אחד, המלמד תורה ודעת לישראל
מישראל שיוכל להתחזק ולהשאר על עומדו בכל הזמנים והעיתים

ומבני יששכר יודעי בינה לעיתים לדעת מה: "בבחינת, העוברים עליו
שידע כל אחד מישראל מה לעשות בכל עת ועת איך", יעשה ישראל

,להתחזק ולהחיות את עצמו בכל עת ועת כפי העת והזמן פעם בתורה
פעם, פעם בצעקה ושוועה ותחינה ובכיה, פעם בצדקה, פעם בתפילה

ויש עת שצריכין, פעם בשתיקה, פעם בדיבור, בשמחה וחדווה
בבחינת ביטולה , ומוכרחין לבטל את עצמו דייקא מהעבודה
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כי יש עת שצריכין לאכול או לישון בשביל קיום, של תורה זהו קיומה
הגוף או לדבר עם בני אדם כדי לפקח דעתו וכיוצא בזה הרבה והכל

כי בהכרח שיעבור על האדם כמה, כפי העיתים העוברים על האדם
והעתים: "וכן בדוד המלך כשנסתלק נאמר. וכמה מיני עיתים שונים

והצדיק הדור האמיתי הוא מאיר בכל", אשר עברו עליו ועל ישראל
, אחד מישראל שידע איך להתחזק את עצמו בהשם יתברך

.ל"בכל עת ועת כנ
 

השתפכות הנפש 

כנגד אריכות הגלות של עכשיו שנקרא גלות אדום בחינת התגברות
אין עצה, קליפת עמלק שמרחיק את האדם מהשם יתברך כמו שמרחיק

ואין חכמה ואין תבונה כי אם להרבות בתפילה ותחנונים וצעקות
עד ישקיף וירא, "וזעקות ושוועות להשם יתברך בלי שיעור וערך

כי תפילה למעלה מהכל וכולל כל החמישים שערים" מן השמיים' ה
שהוא שורש" עדן עין לא ראתה: "דקדושה כי תפילה היא בחינת

התורה שמשם שורש כל מעיינות החכמה של התורה הקדושה כי
בחינת שער החמישים שאין" נתיב לא ידעו עיט: "התפילה היא בחינת

מי שהשיג אותו היינו מי שעוסק בתפילה ומתחזק בכל עוז להרבות
בתפילות ושיחות בינו לבין קונו הוא מעורר עין העליון שהוא בחינת

כי אין שום שכל שיוכל" נתיב לא ידעו עיט: "שער החמישים בחינת
להשיג ולהבין עד היכן מגיע הכח של תפילת ישראל אפילו של הפחות

, בפרט מה שמתפלל כל אחד על צרות נפשו, שבפחותים
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שהוא רחוק מהשם יתברך כי אפילו המלאך הקדוש שמקבל תפילת
ישראל וקושר מהם כתרים לקונו אינו יודע להיכן להעלות הכתר

רק הוא משביע אותו שיעלה מעצמו וישב בראש קונו כמו, הנורא הזה
:ועל כן בגאולה האחרונה כתיב, שאמרו רבותינו זכרונם לברכה

: כי הגלות הזה הוא בבחינת"  בבכי יבואו ובתחנונים אובילם"
על כן, בחינת התגברות שער החמישים של הטומאה" ותרד פלאים"

עיקר הגאולה שלימה שלעתיד הוא רק על ידי תפילה שהוא גם כן
.ל"מבחינת שער החמישים כנ

מקוה
ומטהר מכל הטומאות, חס ושלום, טבילת מקוה מושיע מכל הצרות

.כי מקוה ממשיך דעת וחסד עליון מאוד, ומכל החטאים
וזוכה, ונתבטל המחלוקת והכעס, על ידי טבילת מקוה הפרנסה בנקל

,וזוכה לרפואה ולחיים ואריכות ימים, לשלום ולרחמנות ולדעת גדול
.ולעורר בני אדם להשם יתברך
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מתוך ספר המידות

.האמת הוא פודה מכל הצרות

.צריך להאמין בהשם יתברך בדרך אמונה ולא בדרך מופת

.על ידי ישיבת ארץ ישראל משיגין השגחת השם יתברך על העולם

.שוב אינו נחרב, כל בית שנשמעין בו דברי תורה

ודוחה, על ידי סיפורי מעשיות של צדיקים ממשיכין אורו של משיח בעולם
.גם זוכה לבגדים נאים, הרבה חושך וצרות מן העולם

.שישתתף בצרתן של ישראל, סגולה לבטל גאווה

אבל אין לך, כל הדרכים שאדם הולך בהן הכל מהשם יתברך והם רצון השם
.אלא מי שהוא עניו, אדם שיבין את דרכו

.ב"ס[ תהלים]יאמרו קפיטל , שאומות גוזרין על ישראל, על הגזרות רעות

.בזכות ביקור חולים אין מת מתוך יסורין

וזה סיבה מאת השם, וחושב באיזהו חולאת, לפעמים עולה במחשבתו של אדם
.שהחולאת באה על ידו, כדי שיזכור את עצמו לתקן המחשבה רעה, יתברך
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.עד שבודקו בדבר קטן, אין הקדוש ברוך הוא נותן גדולה לאדם

.תביט על הסכין של מילה אחר המילה, אישה שאינה יכולה להתעבר

.אין צריך לזכות אבות, הגומל חסדים

יכתוב אותם בפינקסו ואת היום , מי שרוצה שיתקיימו חלומותיו
.ואת השעה ואת המקום

.יאמר בכוונה שירת הים, מי שקשה לו למצוא זיווגו

.אין עושין נס אלא למי שיש לו מסירות נפש על קידוש השם

. ולא מאדם, על ידי ביטחון תזכה להבין שישועתך מאת הקדוש ברוך הוא
.גם על ידי אמת תזכה לזה

.דבריו נשמעין, מי שיש בו יראת שמיים

.שיאכל פת שחרית, סגולה לכעס

.שונאיו אינם שולטים עליו, מי ששומר את עצמו מכעס

.זהו מבטל שינאת האויבים, הסתכלות בכל פעם על השמיים

ואל יפסוק פיו מתפילות, יאמר כל היום תפילות ובקשות, מי שיש לו שונאים
.ואויביו יבושו, על ידי זה יושיע לו הקדוש ברוך הוא. ובקשות
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.תאוות ניאוף אינו נרחק מן האדם אלא על ידי הרחקת ראות העין והמחשבה

, או אחרים משפילין אותו, לפעמים על ידי שפלות שאדם משפיל את עצמו
.על ידי זה מבטלין מעליו גזירת מיתה

.תמרים מבטלין דאגה

הקדוש ברוך הוא ממציא לו מעות וממציא לו בני אדם מהוגנים, הרודף צדקה
.בעלי אגדה, בעלי חכמה, וזוכה לבנים בעלי עושר, כדי לקבל עליהם שכר

.בזכות עניים אנו ניצולים מן הגוים

אין זה אלא בשביל הפגם , כל הגביות שאומות העולם גובין מישראל
.שפגמו בכבוד הצדיק

.ביאת המשיח תלוי בקירבת הצדיק

, על ידי השתטחות על קברי הצדיקים הקדוש ברוך הוא עושה לו טובות
.אף על פי שאינו ראוי לכך
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, על ידי הזכרת שמות הצדיקים יכולין להביא שינוי במעשה בראשית
.כלומר לשנות הטבע

.זה סימן שלבו שלם לאלוקיו, כשאדם עושה מצוה בשמחה

.הגשמים יורדין בזכות שמחת חתן וכלה

.נרות של שבת מרבין שלום

.וכוכבים ומזלות בוכין עימו, קולו נשמע, כל הבוכה בלילה

שחפצך ורצונך, יודע אני: הקדוש ברוך הוא אומר לו', המתחיל לעבוד את ה
אם כן איך אקרב, אבל מה הוא הבטוחות שמא למחר תעזוב אותי, לעבוד אותי

אלא כן, ואיך אגלה לך תיכף דברים נסתרים, אותך בשביל הרצון שרצית
אף על פי שאין אתה יודע השכל, בתחילה אהב אותי כך ותעשה מצוותי: תעשה

אזי, וכשתעבוד אותי כמה זמנים. ועבוד אותי פשוט בלא חכמות, של המצוה
אאמין לך ואגלה לך טעם ושכל של כל דבר ודבר ואקרב אותך בכל מיני

שלא תעזוב אותי, הוא בטוחות, כי הזמן הרב שעבדת אותי מקודם, התקרבות
(.הן אמת)

.היא נתקבלת, תפילה שהיא בדמעות

96



י ב�ר�ס�ל�ב                                                                      נ	 נ	ח� נ	ח�מ� נ	ח�מ�ן מאומן ל�קוט�

שיחות 
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רחמנות

ובשביל זה הכל, הרחמנות של העולם הזה הכל רואין: ענה ואמר
רודפין אחר העולם הזה כי רואין כשהאדם רעב וצמא וכיוצא קשה לו

מאוד ויש רחמנות גדול עליו וכן מי שהולך ערום ויחף יש רחמנות
אבל מי שיש לו עיניים ורואה גודל הרחמנות שיש על. גדול עליו

כי שם בעולם הבא נמצאים בני אדם שהולכים, הנשמות שבעולם הבא
כי בעולם הזה כשהאדם. ערומים ממש ואי אפשר לרחם עליהם כלל

.ערום בלא מלבוש אזי אפשר לקבץ נדבות עבורו ולעשות לו קאפטין
אבל בעולם הבא מי שהולך ערום אי אפשר לרחם עליו כלל כי שם

הלא הוא רק? כי איזה מלבוש הוא צריך, אין מועיל שום רחמנות
אבל מי שזוכה. ולזה אין מועיל שם רחמנות. מלבוש של תורה ומצוות

הוא יכול לרוץ להצדיק וליקח אצלו איזה, להתקרב לצדיק אמיתי
.מלבוש להתלבש עצמו

צרה
כי, ראוי שירגיש צרת יחיד מכל שכן צרת רבים חס ושלום בלב

ויודע בבירור כאב הצרה חס ושלום, אפשר שיידע מהצרה חס ושלום
ועל כל פנים צרת רבים חס. ועם כל זה לבו אינו מרגיש הצרה כלל

ואם אינו מרגיש צריך להכות, ראוי שהלב ירגיש כאב הצרה, ושלום
היינו להכות הראש בקירות לבבו כמובא במקום אחר על, הראש בקיר

שצריך להביא הדעת, (דברים ד לט)" וידעת היום והשבות אל לבבך"פסוק 
.והבן היטב, בהלב
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אמונה

כי, מי שיש לו אמונה חייו חיים והוא מבלה ימי חייו בטוב תמיד
ואפילו כשאינו כך, בוודאי טוב לו, כשהולך לו כראוי ויש לו טוב

כי, גם כן טוב( דהיינו שאין מתנהג לו כסדר ויש לו יסורין חס ושלום)
הוא בטוח שאף על פי כן השם יתברך ירחם עליו להבא ויטיב אחריתו

אבל מי שאין לו. כי מאחר שהכל מאיתו יתברך בוודאי הכל לטובה
כי תיכף כשעובר עליו איזה, חייו אינם חיים כלל, אמונה חס ושלום

כי אין לו במה לנחם עצמו כלל מאחר, רעה שוב אין לו שום חיות
ואין לו שום חיות ושום טוב מאחר שהולך בלי, שאין לו אמונה כלל

אבל על ידי אמונה מה טוב, השם יתברך ובלי השגחה רחמנא ליצלן
.ל"ויפה החיות שלו כנ

דהיינו להאמין אפילו בשטותים, טוב יותר להיות פתי יאמין לכל דבר
, ולכפור בכל' חכם'מלהיות , ושקרים כדי להאמין גם בהאמת

דהיינו לכפור בשטותים ושקרים ועל ידי זה נעשה הכל, חס ושלום
ומוטב שאקרא שוטה כל"ליצנות אצלו וכופר גם בהאמת חס ושלום 
.(עדיות ה ו)" ימי ואל אהיה רשע שעה אחת לפני המקום
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מעלת אמירת תהלים

אמירת תהלים מעלה גדולה כאילו אמרם דוד המלך בעצמו כי הוא
והרוח הקודש מונח בתוך התיבות וכשאומרם, אמרם ברוח הקודש

הוא מעורר ברוח פיו את הרוח הקודש עד שנחשב כאילו אמרם דוד
המלך עליו השלום בעצמו והוא מסוגל מאוד לרפאות החולה להיות לו

',שעל ידי אמירת תהלים יושיעו ה, ביטחון רק על השם יתברך
והביטחון הוא בחינת משענת כמו שהאדם נשען על המיטה כן הוא

: (יט,תהילים יח)כמו שאמר דוד' נשען על הביטחון שבוטח שיושיעו ה
ועל כן על ידי זה נתרפא החולה כמו שכתוב " למשען לי' ויהי ה"
וזה בחינת", אם יקום והתהלך בחוץ על משענתו ונקה: "(שמות כא יט)
בחינת, הנאמר על משיח שהוא דוד" ויצא חוטר מגזע ישי: "(ישעיה יא א)
וזה בחינת ' ", רוח אפינו משיח ה: "(איכה ד כ)
"עתידין צדיקים שייחיו מתים על ידי המשענת: "(קלה: קיד, זוהר א, פסחים סח)

".ונתת המשענת על פני הנער"בחינת ", ואיש משענתו בידו"בחינת 

פשיטות
כבר מבואר כמה פעמים שאין צריכין שום חכמות בעבודת הבורא

ואמר שפשיטות הוא גבוה מן, יתברך רק תמימות ופשיטות ואמונה
, הוא בוודאי גבוה מן הכל, ברוך הוא, הכל כי השם יתברך

.הוא פשוט בתכלית הפשיטות, והוא יתברך
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דיבור הצדיק

נכללין בו כל, שהצדיק הגדול בהדיבור שהוא מדבר, שמעתי בשמו
וכל הדברים שצריך כל אחד, הדיבורים הצריכין אל כל ישראל

"אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל: "(א, דברים א)מישראל וזהו 
שהדיבורים שדיבר משה נעשה ממנו דברים אל כל ישראל כי כל אחד

.מישראל מצא בו מה שצריך כנזכר לעיל

חידוש נפלא

שאין כאן, כמה פעמים חזר בעצמו דברי העולם שאומרים עליו
'רק או שהוא חס ושלום כמו שהמתנגדים בודים עליו וכו, ממוצע

שהוא, או אם הוא להיפך', הדוברים על צדיק עתק רחמנא ליצלן וכו
אזי הוא חידוש נפלא ונורא ונשגב שאי אפשר לשער, צדיק אמיתי

כי כך היו רגילים רוב העולם לומר עליו זכרונו. במוח אנושי כלל
והוא זכרונו לברכה חזר בעצמו דיבורים אלו כמה פעמים. לברכה

והבוחר יבחר לו האמת כי. ורמז לנו שהאמת הוא כן שאין כאן ממוצע
. האמת הוא אחד

כמפורסם, מן רבי שמעון בר יוחאי שהיה חידוש, שמעתי בשמו שאמר
היינו שמרבי שמעון בר. י זכרונו לברכה"היה העולם שקט עד האר

י זכרונו לברכה לא נתגלו חדשות כמו שנתגלו על ידי "יוחאי עד האר
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י זכרונו לברכה שהיה חידוש"עד שבא האר, רבי שמעון בר יוחאי
והוא גילה חדשות לגמרי שלא נמצא מי שיגלה חדשות, כמפורסם

י זכרונו לברכה עד הבעל"ומן האר. י זכרונו לברכה"כאלה עד האר
עד שבא, היה גם כן העולם שקט בלי חידוש, שם טוב זכרונו לברכה

. וגילה חדשות, הבעל שם טוב זכרונו לברכה שהיה חידוש נפלא
ומן הבעל שם טוב זכרונו לברכה עד עתה היה גם כן העולם שקט בלי

והיה העולם מתנהג רק על פי ההתגלות שגילה הבעל שם, חידוש כזה
ועתה אני מתחיל לגלות. עד שבאתי אנכי, טוב זכרונו לברכה עד הנה
'.חדשות נפלאות לגמרי וכו

התקרבות לצדיק

פעם אחת דיבר עימי מענין שאי אפשר להיות איש כשר באמת כי אם
קודם שנמצא הצדיק, ענה ואמר. כשמתקרבין להצדיק האמת שבדור

אבל אחר שכבר. האמת בעולם יכולים להתקרב להשם יתברך מעצמו
נמצא הצדיק האמת בעולם אי אפשר להתקרב להשם יתברך באמת

.בשום אופן כי אם כשזוכין להתקרב אליו
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גמרתי ואגמור

קודם ראש השנה האחרון היה מספר עם אנשים שלו מענין, באומן
שכבר הוא אצלו שלוש שנים אחר הסתלקותו כי מעת, הסתלקותו

ואמר, שבא עליו החולאת הוא נחשב בעיניו שכבר נסתלק מן העולם
אז', שאינו יודע באיזה זכות הוא חי בנס כל שלוש שנים אלו וכו

סיפרו אנשיו עימו והיו מתאנחים מאוד כי מה נעשה ועל מי יעזוב
.אז תהיו אנשים כשרים, והשיב רק אתם תחזיקו עצמכם ביחד. אותנו

כי השם יתברך. ולא כשרים בלבד אלא אפילו צדיקים וטובים תהיו
כי בעזרת השם, יעזור לי בוודאי שיהיה כרצוני כאשר רציתי מכבר

בעזרת השם איך האב אויס גיפירט און)גמרתי ואגמור כרצוני בוודאי 
ואמר שכל מי שייגע ויתחבר לאחד מאנשי שלומינו(. וועל אויס פירן

ולא איש כשר בלבד אלא אפילו צדיק, בוודאי יהיה איש כשר באמת
.גמור כמו שאני רוצה

ראש השנה

היינו להיות אצלי על, אין דבר גדול מזה, מה אומר לכם, ואמר לנו
כי אצלם אינו, אף על פי ששאר צדיקים אינם אומרים כך. ראש השנה

.הרי עוד קושיא אחת, חיוב גדול כל כך להיות אצלם על ראש השנה
'(. כלומר בלא זה כבר מקשים עליו קושיות הרבה וכו)
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והשם יתברך יודע שאין, ענה ואמר הראש השנה שלי הוא חידוש גדול
רק השם יתברך נתן לי זאת במתנה שאני, הדבר הזה בירושה מאבותי

לא מבעייא אתם כולכם בוודאי תלויין בראש. יודע מהו ראש השנה
.אלא אפילו כל העולם כולו תלוי בראש השנה שלי, השנה שלי

אמר, לענין ראש השנה שצריכין להיות אצלו על ראש השנה דייקא
שיכולין אז אנשים לקבל תיקונים מה שבכל השנה לא היה באפשר

אף על פי כן בראש השנה יכולין אפילו, שיהיה להם תיקון בשום אופן
אף על פי שבכל השנה אפילו הוא בעצמו זכרונו. הם לקבל תיקון

אבל בראש השנה גם הם יכולים לקבל, לברכה לא היה יכול לתקנם
כי אמר שהוא עושה בראש השנה ענינים ותיקונים מה שבכל. תיקונים

.השנה גם הוא אינו יכול לעשות

לא טעמו אותי

אילו היו שומעין רק תורה. אמר העולם לא טעמו אותי כלום עדיין
היו כולם בטלים בביטול, אחת שאני אומר עם הניגון והריקוד שלה

,היינו כל העולם כולו אפילו חיות ועשבים וכל מה שיש בעולם. גמור
הכל היו מתבטלין בכלות הנפש מגודל עוצם התענוג המופלא והמופלג

.מאוד מאוד

104



י ב�ר�ס�ל�ב                                                                      נ	 נ	ח� נ	ח�מ� נ	ח�מ�ן מאומן ל�קוט�

דרך חדש

איך אפשר שלא יחלקו עלי מאחר שאני הולך בדרך חדש, אמר
אף על פי שהוא דרך ישן מאוד', שעדיין לא הלך אדם בו מעולם וכו

.אף על פי כן הוא חדש לגמרי

לב נשבר

גם כבר שמענו שמחמת שמשפחתו באה ממלכות בית דוד כידוע
על כן על פי הרוב הם הולכים בלב נשבר ואין רגילים בפנים. להעולם
כי דוד המלך עליו השלום יסד ספר תהלים שרובו הוא דברי. שוחקות

כי כל דבריו הם רק צעקות ותחנונים. כבושים היוצאים מלב נשבר
.על כן גם זרעו עתה יש להם לב נשבר על פי הרוב. בלב נשבר מאוד

.אבל אנו מוזהרים להיות בשמחה תמיד

מזג רע

מה שאנו רואים שיש בני אדם שאין דעתן נמשכת אחר ספרים
,ל וכיוצא"י זצ"כגון ספרי הזוהר וספרי האר, קדושים ונוראים מאוד

אף על פי שיש בהם חידושים נוראים מאוד מאוד המאירים עיניים
,והם נמשכים דייקא אחר ענינים אחרים כגון חקירות, ומתוקים מדבש

דע כי זהו מחמת מזגם כי מזגם בטבעם הוא מזג רע מן התולדה שנולדו
,במזג רע שאינם יכולים לסבול את הדבר הקדוש באמת
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אבל, ובאמת בוודאי יש לו בחירה ויש לו כח לשבר את מזגו הרע
הוא צריך לסבול מרירות גדול לשבר את, מאחר שנולד במזג רע כזה

.ואשרי לאדם שנולד בקדושה, מזגו וטבעו הרע

מה צריכים לעשות

שלא יטעה, את זה תקבלו מאיתי שלא להניח עצמו להעולם להטעות
אותו העולם כי לא נמצא אחד שיהיה לו קץ וסוף טוב מן העולם וכל

היה, אפילו אותן שתפסו בידם כל העולם הזה כולו, בני אדם שהיו
סופם רע מאוד גם לדורי דורות קילקלו והפסידו ואפילו אומות העולם

,מה צריכים לעשות, מאחר שאין העולם הזה כלום, צריכים לידע מזה
,לזכות לידע מה שצריכים לעשות, על זה צריכים זכייה מן השמיים

, אך ישראל אין צריכים לזה כי כבר הם יודעים מה לעשות
.על ידי התורה
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הולך לפניכם

מה לכם לדאוג מאחר שאני הולך, ובלילה שקודם הסתלקותו אמר
הם מצפים על. ומה אם הנשמות שלא הכירו אותי כלל. לפניכם

וכן אפילו אלו שלא זכו להכיר את'. )מכל שכן אתם וכו, תיקונים שלי
,כשיבואו על קברו הקדוש ויסמכו עליו, רבנו זכרונו לברכה בחייו

וילמדו ספריו הקדושים וירגילו עצמם לילך בדרכיו הקדושים
.בוודאי יש להם על מה שיסמכו, הנאמרים בספריו הקדושים

(.אשרי חלקם, אשריהם

ממכתב מרבי נתן- כיצד לשרוד את הגלות 

- וכבר נחקר אצלי שעיקר החיות על ידי 
,  [41. עמ", כף זכות"ראה התורה ]' בענין עבודת ה', וכו" אזמרה לאלקי בעודי"

על ידי, ובענין עסקי העולם וטירדת הפרנסה והיסורים רחמנא ליצלן
וזכור היטב,  [84. עמ", בצר הרחבת לי"ראה התורה ]ל "הנ" בצר הרחבת לי"

ואף על פי כן אסור , כי כבר דיברנו הרבה בכל זה, דברים אלו
.שיהיו ישנים אצלנו
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סיפורי מעשיות
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הקדמה

נמצא באמתחותינו סיפורי מעשיות נפלאות ונוראות אשר זכינו לשמוע
פה אל פה מפיו הקדוש אשר איזן וחיקר ותיקן משלים הרבה והלביש

והסתיר השגות גבוהות ועצומות בסיפורי מעשיות בדרכים נפלאים
כשהיו רוצים לדבר בנסתרות, ונוראים מאוד כי זאת לפנים בישראל

בכמה וכמה, היו מדברים בדרך חידה ומשל והלבישו סתרי תורה' ה
אז שבימים, זכרונו לברכה, אמר רבנו. לבושים מלבושים שונים

הקדמונים כשהיו החברים מדברים ומשיחים קבלה היו משיחים בלשון
כזה כי עד רבי שמעון בר יוחאי לא היו מדברים קבלה באיתגליא

ועל פי רוב אחר כמה מעשיות היה מגלה קצת מעט פחות מטיפה', וכו
וכל מי שיש לו עיניים. מן הים איזה רמזים להיכן הדברים מגיעים

-ואם ריק הוא , יראה וכל מי שיש לו לב יבין כי לא דבר ריק הוא מכם
ושמענו מפיו, כי דברים הללו עומדים ברום גובהי מרומים. מכם

הקדוש בפירוש שאמר שכל דיבור ודיבור של אלו המעשיות יש בו
ומי שמשנה דיבור אחד מאלו המעשיות מכפי מה, כוונה עצומה

.הוא מחסר הרבה מהמעשה, שאמרו הוא בעצמו

ואמר שאלו המעשיות הם חידושים נפלאים ונוראים מאוד מאוד ויש
כי הם חידושים גבוהים, בהם דרכים ונסתרות ועמקות מופלג מאוד

.גם יש בהם התעוררות מוסר נפלא ועצום מאוד, ונוראים מאוד מאוד
יבינם המשכיל בעצמו כי רובם ככולם מעוררים, ברוב המקומות

וממשיכים את הלב מאוד להשם יתברך לשוב להשם יתברך 
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ולהפוך פניו מהבלי, באמת לאמיתו לעסוק רק בתורה ועבודה תמיד
,כאשר יראה הרואה בעיני שכלו אם יסתכל בהם באמת, העולם לגמרי

ועמוק אנוש  רחוק מאוד מדעת  אלו המעשיות  כוונות  אולם תכלית 
עמוק מי ימצאנו ואין להאריך בשבח תפארת גדולת המעשיות האלו כי

. הוא גורע, גבהו מדעתינו וכל המוסיף לדבר בשבח גדולתם ועמקותם

בסיפורי המעשיות שהעולם, ענה ואמר, קודם שסיפר מעשה ראשונה
מספרים יש בהם נסתרות הרבה ודברים גבוהים מאוד אך שנתקלקלו

ואינם מספרים אותם, המעשיות כי חסר מהם הרבה וגם נתבלבלו
,כי מה ששייך בתחילה מספרים בסוף וכן להפך וכיוצא בזה, כסדר

אבל באמת יש בהמעשיות שמספרים העולם דברים נעלמים גבוהים
היה יכול על ידי, זכר צדיק וקדוש לברכה, והבעל שם טוב, מאוד

כשהיה רואה שנתקלקלו צינורות עליונים, סיפור מעשה לייחד יחודים
היה מתקנם ומייחדם על, ולא היה באפשר לתקן אותם על ידי תפילה

. ידי סיפור מעשה

לעסוק בסיפורי מעשיות, זכרונו לברכה, באותו הזמן שהתחיל רבנו
איך וועל שוין, )הנני אתחיל לספר מעשיות: אמר בפירוש בזה הלשון

מאחר, כמו שאומר, וכוונות דבריו היה(, אן הייבן מעשיות דער צילין
שאינו מועיל לכם לשוב אל השם יתברך על ידי התורות והשיחות

מה שעסק ביגיעות גדולות כל ימיו להשיבנו, )הקדושות וכיוצא בזה
על כן (, ומאחר שאינו מועיל כל אלה, אל השם יתברך באמת לאמיתו
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ואז באותו הזמן אמר התורה. הוא מתחיל לעסוק בסיפורי מעשיות
, .[תורה ס, חלק א, ן"ליקוטי מוהר]' פתח רבי שמעון'המתחלת 

שעל ידי סיפורי, ושם מבואר בסוף המאמר קצת מענין סיפורי מעשיות
מעשיות של הצדיק האמת מעוררין מהשינה את בני אדם שנפלו

אחר שאמר רבנו זכרונו. עיין שם' וישנים את ימיהם וכו, בשינה
היום אמרתי שלשה: אמר בדרך צחות, ל"לברכה מאמר זה הנ

- שלא כדברי העולם, דברים
ואני אמרתי שעל, העולם אומרים שסיפורי מעשיות מסוגל לשינה( א

. ידי סיפורי מעשיות מעוררין בני אדם משינתם
פון זאגין)העולם אומרים שמסיפורי דברים אינם באים לידי הריון ( ב

ואני אמרתי שמסיפורי דברים של הצדיק( ווערט מען ניט טראגין
. על ידי זה בא פקידת עקרות, שמעורר על ידי זה בני אדם משינתם

[.ל"שייך לענין אחר המובא בתורה הנ( ג] 

רובם ככולם הם מעשיות חדשות לגמרי, ודע שהמעשיות שסיפר רבנו
רק הוא בעצמו סיפרם מלבו ודעתו הקדושה כפי, שלא נשמעו מעולם

ההשגה העליונה שהשיג ברוח קודשו שהיה מלביש אותה ההשגה
והמעשה בעצמה היא מראה נוראה והשגה עליונה, באותה המעשה

וגם לפעמים היה מספר מעשה, מאוד שהשיג וראה במקום שראה
והחליף ותיקן, אבל הוסיף בהם הרבה, מהמעשיות שמספרין העולם

אבל, הסדר עד שנשתנה סיפור המעשה לגמרי ממה שהעולם מספרין
לא נכתבו בזה הספר מאלו המעשיות כי אם אחת או שתיים ושאר כל

.המעשיות הם חדשות לגמרי שלא נשמעו מעולם
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מעשה ממלך עניו

באשר שיש מלך: מעשה במלך אחד והיה לו חכם אמר המלך להחכם
והנה גיבור אני יודע. שחותם עצמו שהוא גיבור גדול ואיש אמת ועניו

ועל הים עומדים חיל, מחמת שסביב מדינתו הולך הים, שהוא גיבור
ואינם מניחים להתקרב ולפנים(, תותחים)על ספינות עם הורמאטיס 

גדול( ביצה טובענית)זומפ ( מקום שטובעין בו שקורין)מן הים יש 
שאינו יכול לילך שם כי אם, שאין שם כי אם שביל קטן, סביב המדינה

מורים, וכשיבוא אחד להילחם, וגם שם עומדים הורמאטיס, אדם אחד
אך מה שחותם עצמו איש, ואי אפשר להתקרב לשם, עם ההורמאטיס

דמות)ואני רוצה שתביא אלי הפאטרעט , אמת ועניו זה איני יודע
,כי יש להמלך כל הפאטרעטין של כל המלכים, של אותו המלך( דיוקן

כי, כי הוא נסתר מבני אדם, והפאטרעט שלו לא נמצא אצל שום מלך
. והוא רחוק מבני מדינתו(, וילון)הוא יושב תחת כילה 

שצריך לו לידע מהות, הלך החכם אל המדינה אמר החכם בדעתו
על ידי הקאטאוויש של? ועל ידי מה יידע המהות של המדינה, המדינה
כי כשצריכים לידע(, שקורין קאטאוויש, היינו עניני צחוק)המדינה 

כי יש כמה מיני, צריכים לידע הקאטאוויש של אותו הדבר, דבר
וכשחבירו, יש אחד שמכוון באמת להזיק לחבירו בדבריו: קאטאוויש

'וכו" כמתלהלה "(משלי כו):כמו שכתוב, אני מצחק: אומר לו, מקפיד עליו
ואף על פי, וכן יש אחד שמתכוון בדרך צחוק! הלא מצחק אני: ואמר

כן חבירו ניזוק על ידי דבריו וכן יש כמה מיני קאטאוויש ויש בכל
ובאותה המדינה יש עיר אחת , המדינות מדינה שכוללת כל המדינות
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ובאותה, שכוללת כל העיירות של כל המדינה שכוללת כל המדינות
העיר יש בית אחד שכוללת כל הבתים של כל העיר שכוללת כל

ושם יש אדם שכלול מכל, העיירות של המדינה שכוללת כל המדינות
ושם יש אחד שעושה כל הליצנות והקאטאוויש של', הבית וכו

והלך לשם וראה שעושים כמה, ולקח החכם עימו ממון רב. המדינה
והבין בהקאטאוויש שהמדינה כולה מלאה שקרים, מיני ליצנות וצחוק

כי ראה שעושין צחוק איך מאנים ומטעים בני אדם, מתחילה ועד סוף
ושם( ערכאה נמוכה)ואיך הוא בא לדון בהמאניסטראט , במשא ומתן

הגבוה( ערכאה גבוהה יותר)כולו שקר ומקבלין שוחד והולך להסאנד 
כעיין)והיו עושים בדרך צחוק אן שטעלין , וגם שם כולו שקר, יותר
מכל הדברים הללו והבין החכם באותו הצחוק שהמדינה כולה( הצגה

,והלך ונשא ונתן בהמדינה, ואין בה שום אמת, מלאה שקרים ורמאות
,והלך לדון לפני הערכאות, והניח עצמו להונות אותו בהמשא ומתן

למחר לא, וביום זה נתן להם שוחד, והם כולם מלאים שקר ושחדים
עד שבא לפני, וגם שם כולו שקר, הכירוהו והלך לערכאות גבוה יותר

עד, וגם הם מלאים שקר ושחדים(, ערכאה עליונה יותר)הסאנאט 
?על מי אתה מלך: שבא אל המלך בעצמו וכשבא אל המלך ענה ואמר

ואין בה שום אמת, מתחילה ועד סוף, שהמדינה מלאה שקרים כולה
הרכין, וכשהמלך שמע דבריו, והתחיל לספר כל השקרים של המדינה

כי היה תמוה להמלך שיומצא איש, אזניו אצל הוילון לשמוע דבריו
שיודע מכל השקרים של המדינה והשרי מלוכה ששמעו דבריו היו

והוא היה מספר והולך השקרים של המדינה ענה, כועסים עליו מאוד
(: ל"החכם הנ)ואמר 
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,שהוא אוהב שקר כמו המדינה, והיה ראוי לומר שגם המלך כמותם
,ובשביל זה אתה רחוק מהם, אך מזה אני רואה איך אתה איש אמת

מחמת שאין אתה יכול לסבול השקר של המדינה והתחיל לשבח המלך
ובמקום גדולתו שם, מחמת שהיה עניו מאוד, והמלך, מאוד מאוד
,שבכל מה שמשבחין ומגדלין אותו יותר, כי כן דרך העניו, ענוותנותו

ששיבח וגידל, ומחמת גודל השבח של החכם, נעשה קטן ועניו יותר
עד שנעשה אין ממש ולא, בא המלך בעניוות וקטנות מאוד, את המלך

מי הוא, והשליך את הוילון לראות את אותו החכם, היה יכול להתאפק
והביא, וראה אותו החכם, ונתגלה פניו, זה שהוא יודע ומבין כל זאת

.הפאטרעט שלו אל המלך
 

שכולם נתוועדים, ציון היא בחינת הציונים של כל המדינות (איכה א)דרכי ציון אבלות 
יוןצ"זה ח: "(ישעיה לג)וראה אדם ובנה אצלו ציון וזהו : (יחזקאל לט)לשם כמו שכתוב 

ומי שהיה צריך, ששם היו נתוועדים כל הציונים, ק"ח"צ"מועדינו ראשי תיבות מ"רית ק"
.יהי רצון שיבנה במהרה בימינו אמן. היה יודע שם, לידע אם לעשות הדבר או המשא ומתן

 
עד היכן הדברים מגיעים אשרי המחכה ויגיע לידע ולהשיג, המעיין, ראה והבן והבט אתה

אשר לא נשמעו כאלה מימים קדמונים ודע שכל אלו, מעט מסודות המעשיות הללו
,הפסוקים והרמזים המובאים אחר קצת המעשיות הם רק רמזים וגילוי מילתא בעלמא

וכאשר נשמע מפיו הקדוש בפירוש שאמר, חס ושלום, למען יידעו כי לא דבר ריק הוא
שהוא מגלה איזה רמזים בעלמא באיזה פסוקים המרמזים לסוד המעשיות למען דעת שאינו

, ועמוק עמוק, אבל סוד המעשיות בעצם רחוק מדעתינו, מדבר חס ושלום דברים בטלים
.מי ימצאנו
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מעשה מיין אונגרי

שפעם אחת נסע סוחר גדול עם יין טוב אינגרישער, אמר משל
פעם אחת אמר המשרת והבעל עגלה להבעל הבית הלא אנו(. אונגרי)

תנו לנו, ואנו סובלים הצער כל כך, נוסעים בדרך הזה עם היין הזה
לאחר ימים נתגלגל שזה. ונתן להם לטעום מזה היין הטוב. לטעום מעט

המשרת נתוועד יחד עם שותי יין בעיר קטנה ושתו יין ושיבחו אותו
ל תנו לי לטעום"אמר המשרת הנ. ואמרו שהוא יין אונגרישער, מאוד

וגערו בו, ואמר אני יודע שאין זה יין טוב אונגרישער כלל. ונתנו לו
כי, והוא אמר הלא אני יודע שאין זה יין אונגרישער כלל. ודחפו אותו

. והם לא השגיחו עליו' הלא אני הייתי אצל סוחר גדול כזה וכו

אבל לעתיד כשיבוא משיח אז יידעו כשיתנו יין[, רבי נחמן]ואמר 
,אזי לאחרים יוכלו להטעות ויתנו להם יין וואליחשין, המשומר

אבל לאנשי, ויאמרו להם שהוא יין הטוב המשומר, סטראוויצטיר
'.כי אנחנו טעמנו היין הטוב וכו, שלומינו לא יוכלו להטעות
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העיוור[ קבצן]מעשה מהבעטליר 
 

!הנני: ענה ואמר, הבעטליר העיוור... 
שקורין)הנה באתי אצלכם על החתונה ואני נותן לכם מתנה לדרשה 

,כי בתחילה ברכתי אתכם בזה. שתהיו זקנים כמוני(, דרשה גישאנק
שתחיו חיים ארוכים, ועכשיו אני נותן לכם זאת במתנה גמורה לדרשה

אין אני עיוור כלל רק שכל זמן? ואתם סבורים שאני עיוור. כמוני
, ועל כן הוא נדמה כעיוור)אינו עולה אצלי כהרף עין , העולם כולו

מאחר שכל זמן העולם אינו, כי אין לו שום הסתכלות כלל על העולם
עולה אצלו כהרף עין ועל כן אין שייך אצלו הסתכלות וראיה בזה

לגמרי( צעיר מאוד)ועדיין אני יניק , ואני זקן מאוד( העולם כלל
ואף על פי כן אני זקן, ולא התחלתי עדיין לחיות כלל(, היינו יונג)

רק שיש לי הסכמה על זה מהנשר, ולא אני בעצמי אומר זאת, מאוד
(.ל"כל זה הוא דברי העיוור הנ: )ואספר לכם מעשה. הגדול

 

כי פעם אחת הלכו אנשים בספינות הרבה על הים ובא רוח סערה
והאנשים ניצלו ובאו אל מגדל אחד ועלו אל, ושיבר את הספינות

וכל מה, ומצאו שם כל המאכלים ומשקאות ומלבושים, המגדל
שכל, ענו ואמרו. שצריכים והיה שם כל טוב וכל התענוגים שבעולם

אחד יספר מעשה ישנה מה שהוא זוכר מזיכרון הראשון היינו מה
והיו שם זקנים ונערים והיו. שהוא זוכר מעת שהתחיל אצלו הזיכרון

: ענה ואמר. מכבדים את הזקן הגדול שבינהם שיספר בתחילה
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ולא ידע" אני זוכר גם כשחתכו את התפוח מן הענף, "מה אספר לכם
ואמרו בוודאי זאת היא, שום אחד מה הוא אומר אך היו שם חכמים

ענה השני שלא היה זקן. וכיבדו את השני שיספר, מעשה ישנה מאוד
זאת המעשה אני( בלשון תמה?! )זאת היא מעשה ישנה: כמו הראשון

:ענו ואמרו שם" כשהיה הנר דולק"אבל אני זוכר גם כן , זוכר גם כן
,זאת היא מעשה ישנה ביותר מהראשונה והיה פלא אצלם שזה השני

וזוכר מעשה ישנה יותר מהראשון וכבדו את, שהוא יניק מהראשון
אני זוכר גם: שהיה יניק יותר, השלישי שיספר ענה ואמר השלישי

:ענו ואמרו. דהיינו כשהתחיל להתרקם הפרי, כשהתחיל בנין הפרי
אני: שהיה יניק עוד יותר, ענה הרביעי. זאת היא מעשה ישנה ביותר

שהיה יניק, ענה החמישי", כשהוליכו הגרעין לנטוע הפרי"זוכר גם 
שהם היו חושבים וממציאים את, החכמים"אני זוכר גם : עוד יותר

את הטעם של הפרי קודם"שהוא זוכר גם ', ענה השישי וכו", הגרעין
שהוא זוכר גם"ואמר ', ענה השביעי וכו", שנכנס הטעם בתוך הפרי

שהוא, ענה השמיני ואמר", את הריח של הפרי קודם שנכנס בפרי
היינו זה)ואני ". המראה של הפרי קודם שנמשכה על הפרי"זוכר גם 

והייתי גם כן, הייתי אז תינוק לגמרי( הבעטליר העיוור שמספר כל זה
לאו"ואני זוכר , אני זוכר כל אלו המעשיות: שם ועניתי ואמרתי להם

זאת היא מעשה ישנה: ענו ואמרו( און איך גידענק גאר נישט"! )כלום
! יותר מכולם, מאוד

.והיה חידוש גדול אצלם שהתינוק זוכר יותר מכולם
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חדלו עוד : ואמר להם, בתוך כך בא נשר גדול ודפק על המגדל
והיו משתמשים באוצרות, שובו אל האוצרות שלכם! מלהיות עניים

שכל מי שזקן , שלכם ואמר להם שייצאו מן המגדל כדרך זקנותם
יותר ייצא תחילה והוציא כולם מן המגדל והוציא תחילה את התינוק

וכן כל מי שהיה יניק יותר, כי באמת הוא זקן יותר מכולם, ל"הנ
,הוציא קודם והזקן הגדול הוציא באחרונה כי כל מי שהיה יניק יותר

:ואמר להם, והזקן שבהם היה יניק יותר מכולם, ל"היה זקן יותר כנ
,ל"אני אפרש לכם את המעשיות שסיפרו כל הנ( ל"הנשר הגדול הנ)

היינו שהוא, כי זה שסיפר שהוא זוכר גם כשחתכו את התפוח מן הענף
היינו שגם את המעשה הזאת שנעשה)זוכר גם כשחתכו את טבורו 

גם את זה הוא, בעת שחתכו את טבורו, עימו תיכף בעת ההולדה
היינו שהוא זוכר, והשני שאמר שזוכר בשעה שהיה הנר דולק(, זוכר

וזה שאמר שזוכר גם, שהיה נר דולק על ראשו, גם כשהיה בעיבור
,היינו שזוכר גם כשהתחיל להתרקם הגוף, בעת שהתחיל ריקום הפרי

וזה שזוכר בעת שהיו מוליכים הגרעין, דהיינו בעת יצירת הוולד
וזה שזוכר, היינו שזוכר גם כשנמשכה הטיפה בעת הזיווג, לנטוע הפרי

היינו שזוכר גם כשהיה, את החכמים שהיו ממציאים את הגרעין
וזה שזוכר את(, כי המוחין ממציאים את הטיפה)הטיפה עדיין במוח 
והתינוק. והמראה היינו הנשמה, והריח היינו הרוח, הטעם היינו הנפש

וזוכר אפילו מה שהוא, כי הוא למעלה מן הכל, אמר שזוכר לאו כלום
חזרו אל: ואמר להם". אין"שהוא בחינת , קודם מנפש רוח נשמה

, שיחזרו וייבנו, שהם הגופים שלכם שנשברו, הספינות שלכם
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היינו זה הבעטליר העיוור שהיה)ולי . וברך אותם, עתה חזרו אליהם
,אתה בוא עימי: ל"אמר הנשר הגדול הנ( שהוא מספר כל זה, תינוק אז

ועדיין לא" זקן מאוד ועדיין אתה יניק מאוד"כי אתה כמותי כי אתה 
כי אני, התחלת לחיות כלל ואף על פי כן אתה זקן מאוד וגם אני כך

'. זקן ועדיין אני יניק וכו

שאני חי חיים ארוכים)שיש לי הסכמה מאותו הנשר הגדול , נמצא
. במתנה לדרשה, ועתה אני נותן לכם חיים ארוכים שלי( ל"כנ

. ונעשה שם שמחה וחדווה גדולה ועצומה מאוד מאוד
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(תרנגול הודו)המשל מההינדיק 
וצריך, פעם אחת בן המלך נפל לשגעון שהוא עוף הנקרא הינדיק

.לישב ערום תחת השולחן ולגרור חתיכות לחם ועצמות כמו הינדיק
והמלך היה בצער גדול, וכל הרופאים נואשו מלעזור לו ולרפאותו מזה

והפשיט, אני מקבל על עצמי לרפאותו, עד שבא חכם אחד ואמר. מזה
וגם כן, ל"גם כן את עצמו ערום וישב תחת השולחן אצל בן המלך הנ

?,ושאלו בן המלך מי אתה ומה אתה עושה פה. גרר פירורים ועצמות
אני גם, אמר לו, אני הינדיק, אמר לו?, ומה אתה עושה פה, והשיב לו
.וישבו שניהם יחד כך איזה זמן עד שנעשו רגילים זה עם זה. כן הינדיק

,ואמר החכם ההינדיק להבן מלך, ואז רמז החכם והשליכו להם כתונת
יכולים להיות לבוש, אתה חושב שהינדיק אינו יכול לילך עם כתונת

ואחר איזה. ולבשו שניהם הכתונת. כתונת ואף על פי כן יהא הינדיק
אתה חושב, ל"ואמר לו גם כן כנ. והשליכו להם מכנסיים, זמן רמז

,עד שלבשו המכנסיים', שעם מכנסיים לא יכולים להיות הינדיק וכו
ואחר כך רמז והשליכו להם מאכלי אדם. וכן עם שאר הבגדים

אוז מען)אתה חושב שאם אוכלים מאכלים טובים , ואמר לו, מהשולחן
כבר לא( מען קען עסין און אויך זיין הינדיק, שוין קיין הינדיק ניט

ואחר. ואכלו, אפשר לאכול ולהמשיך להיות הינדיק, נקראים הינדיק
,אתה חושב שהינדיק מוכרח להיות דווקא תחת השולחן, כך אמר לו

, וכן התנהג עימו. יכולים להיות הינדיק ולהיות אצל השולחן
.עד שריפא אותו לגמרי

הלא הוא, יכולים לומר שהאדם רוצה להתקרב לעבודת השם: אמר המעתיק. )והנמשל מובן למבינים
ובדרך זה יכולים מעט מעט לקרב את עצמו לעבודת השם עד שנכנסים'. הינדיק מלובש בחומריות וכו

(.ודי לחכימא. וכן בהתקרבות אנשים על דרך זה. לגמרי
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האש שלי תוקד 
עד 

ביאת המשיח
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: רבנו הקדוש אמר בחייו לפני מאה שמונים שנה שיחה
'.ן"חיי מוהר'ככה כתוב בהספר ", האש שלי תוקד עד ביאת המשיח"

: ופה הוא מגלה בפתק
' - האש שלי תוקד עד ביאת המשיח'ש, מה שאמרתי אז"

.  יהיה מאיר האור עד ביאת המשיחידישעל !". זה אמרתי עליך

- ושיחות ומכתבים קדושים של , סיפור חייו]
'.ישראל סבא'הנקרא , א"רבי ישראל בר אודסר זיע

:מרבי נחמן עד סבא ישראל, תלמיד-קודם לכן שרשרת המורה

 – רבי נתן – רבי משה ברסלבר – רבי ישראל קרדונר – רבי נחמן
.[ סבא ישראל

בעוצם כחו השאיר אחריו ברכה ספרים נוראים כאלה[ רבי נחמן]
ותלמידים יקרים שממשיכין הארת, והתגלות חידושים חדשים כאלה

.דעתו הקדושה לדורות

ועדיין הוא עוסק אחר הסתלקותו להמשיך ולהאיר השגות אלוקות גם
.בהרחוקים והחולים ביותר על ידי ספריו ותלמידיו היקרים
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סיפור החיים

, כל ימי חיי הייתי ילד עני. אני זוכר עוד כשהייתי ילד, אני זוכר הכל
, היה דגים. לא בחגים ולא בשבת, לא היה לנו מה לאכול

. ומהדגים האלה אנחנו חיינו
,השם יתברך חנן אותי ונתן לי נפש כזה שמיום שבאתי על דעתי

, היה לבי בוער מאוד לעבודת השם, כשהייתי עוד ילד קטן
, ושאזכה בכל מכל כל, לזכות ליראת שמיים ולאמונה

.לאהבת השם יתברך וליראה אותו
עיקר ההשתוקקות שלי וכל הרצונות שלי היה לנקות את עצמי מכל

אף על פי שהייתי ילד קטן ולא, תאוות העולם הזה ורק לעבוד השם
אבל הנפש השתוקקה מאוד ברצונות למסירות נפש ולבי, ידעתי כלום

.היה בוער רק לעבודת השם ולא לעסוק באיזה מלאכה או עבודה
, אני הייתי בצער ובצרות גדולות מאוד. הרגשתי מרירות גדול

ואני חיפשתי... אוי, אוי. חיפשתי עצה איך להציל עצמי ולא מצאתי
בכל מיני חסידויות שונות ואצל אנשים יראי השם בשביל להדריך

.אותי ולהאיר בי יראת שמיים ואמונה
הוא היה תלמיד חכם וירא, מבין החסידים היה איש אחד זקן מאוד

ואני הייתי עוסק איתו שיקרב אותי להשם, שמיים ובעל מקובל
, והוא רצה לעזור לי, והוא היטה אוזן לכל הדיבורים שלי, יתברך

,אבל שיקח מאיתי, בוודאי היה לי טובה, הוא דיבר איתי מאמונה
.לא היה לו- שיאיר עלי אור כזה שאני הייתי צריך 
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הוא ראה שאני מפקיר, אבל השם יתברך יודע את המחשבה והלב
.עצמי ומנבל עצמי בפני בני אדם כדי שיוציא אותי מהחושך והתאוות

השם יתברך ראה את לבי והוא רצה לעשות איתי חסד להתקרב
, אני לא יודע אפילו שיש ברסלב בעולם? אבל איך, לרבנו

...איך אתקרב לרבנו
ובחצר, אז השם יתברך סיבב שיצאתי מהישיבה להחצר לקחת כוס תה

בלי, בלי התחלה, וראיתי שמה ספר ישן בלי כריכה, עמד פח אשפה
אז בשביל שלא יהיה הספר בביזיון בתוך, אני הייתי ירא שמיים. סוף
. לקחתי את הספר על מנת לזרוק אותו לגניזה בישיבה, זבל

'...השתפכות הנפש'טרם שזרקתי את הספר לגניזה ראיתי ששם הספר 
ותיכף ראיתי שזה בשבילי טוב.. קראתי דף אחד, אז התחלתי לקרוא

ראיתי שזה חסד מהשם יתברך שזכיתי למצוא. שזה מן השמיים, מאוד
ושאצליח לכבוש כל המלחמות, כי כל דיבור היה בשבילי, זה הספר

אז לא זרקתי את הספר לגניזה ולקחתי אותו, כל מה שאני סובל
, וגנבתי את עצמי מהישיבה להשדה בין ההרים עם הספר

... והתחלתי לקרוא בספר
גנבתי עצמי בשדות והיה לי התבודדות וקראתי בהספר, כמו גניבה

וראיתי פלאות כאלה מה שלא ראיתי בכל ימי. וקיימתי מה שכתוב שם
אבל דבר כזה שהיה לי, אני מחפש בספרים ואני רואה ישועות. חיי

! לא היה לי מעולם - פלא כזה בתוך הדיבורים של זה הספר 
... אבל לא ידעתי מי בעל מחבר הספר
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פעם אחת ישבתי במיטה וקראתי בספר ובא אלי חבר מהחסידות שלי
בהתעוררות גדולה, באהבה, ברצינות, וראה שאני קורא בהתלהבות

והוא ידע שזה' השתפכות הנפש'אז הוא ראה שהספר זה , בתוך הספר
בזה הספר?! מה אתה עושה: "אז אמר לי זה החבר, מספרי ברסלב

!".זה מספרי ברסלב, אסור לקרוא בזה הספר?! אתה קורא
אז נדהמתי, אבל אני כבר טעמתי הטעם של הספר וראיתי פלאות

!רשע, זה לא עסקך: "והתרגזתי מאוד ונכנסתי בכעס גדול ואמרתי לו
.אתה לא יודע מה שיש בעולם, על זה הספר אתה אומר שאסור ללמוד

אז הוא אמר".זה הספר קודש קודשים ואני רואה ממנו פלאות גדולות
רים וכל העולם"כל האדמו, אסור לקרוא בהם, זה מספרי ברסלב: "לי

אז הוא". מתנגדים על ברסלב ואומרים שאסור לקרוא בספרי ברסלב
,ואני נשארתי יתום, היכה אותי והוא הוציא ממני את הספר בכח והלך

אבל היה לי רווח ששמעתי שיש חסידות בעולם ששמה, בלי הספר
אז ממה, ואני כבר קראתי כמה פעמים בספר וטעמתי הטעם. ברסלב

שאני זכרתי הייתי ממשיך והולך בשדה והתפללתי וקראתי להשם
כמו שהתחיל לעזור לי ומצאתי זה הספר ואני, יתברך שירחם עלי

,יודע מה שזה פעל עלי – כך שיזמין לי ספרי ברסלב וחסידי ברסלב
!אני רוצה להיות חסיד ברסלב

.יתברך קיבל תפילתי ושלח לי לטבריה את רבי ישראל קרדונרהשם 
השגחה מהשם יתברך למעלה מן הטבע, ראיתי שזה ישועה בשבילי

, ראיתי את ההשגחה מכל צד. שיהיה לי קשר עם הצדיק הקדוש הזה
.זה השגחה עליונה וחסד גדול
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!ראיתי מה זה ברסלב [ - קרדונר]אני ראיתי בעיני את רבי ישראל 
עוד, אוי, אוי יה  שה שהיה, מה  . מה  לספר. בכו ?אפשר  ה  טברי כל 
אי אפשר  ?מה זה, מה שנעשה ממנו: "האבא והאמא שלי בכו, עלי

!"אנחנו לא רוצים ברסלב , מה זה. להיות חסיד לא ברסלב

וכולם היו[ קרדונר]כבר שמונים שנה שנתקרבתי לרבי ישראל 
כל הביזיונות, ואני ברוך השם קיבלתי כל הכדורים, תנגדים כאלהמ

.וכל הצרות באהבה בגבורה גדולה וכולם נתבטלו מזה
. אני ורבי ישראל קרדונר הינו בצפת וסבלנו מאוד

. להשמיד, היה סכנה גדולה ממתנגדי ברסלב שרצו להרוג
.ונשארנו בחיים, מהיהודים, השם הציל אותנו מיד הגוים, ברוך השם

, בכל יום ויום היה לנו ניסים אחרים[ קרדונר]אני ורבי ישראל 
.לא בדרך הטבע, אנחנו היינו חיים בניסים

.זה כמה שאני אספר עוד לא כטיפה מן הים מה שהיה.. אוי יוי יוי
.רבי ישראל קרדונר וישראל בר, היה שני ברסלבים
. אבל אנחנו בלבנו צחקנו מהם, הם צחקו מאיתנו

, אינני יודע איך נעשה בעולם' ן"ליקוטי מוהר'ו' ליקוטי הלכות'
!אנחנו הדפסנו, אנחנו צחקנו מכולם
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שיחות ומכתבים קדושים

עיקר הדיבורים.. רבונו של עולם, רבונו של עולם, אוי אוי אוי
למסור נפשנו על הענין הזה שכל, לפרסם, שאנחנו צריכים לגלות

,כל תורה, כל אות. ללמוד ספריו. הגאולה תלויה ברבי נחמן מברסלב
כזה שהוא מדבר אליך אור  הוא  דיבור שלו  מדבר מה שאתה, כל 

. שיעברו עליך,  שעברו עליך, כל הענינים שעוברים עליך, צריך
.לכל אחד ואחד בפרטיות, וכן לאדם הזה וכן לאדם הזה

הוא, הוא השורש של האמונה, רבנו רבי נחמן הוא השורש של התורה
. לאיזה מקום שירד- השורש של כל אחד מישראל היכן שנמצא 

חולה, מה שאי אפשר לרפאות. מרפא אותו, רבנו הקדוש מוציא אותו
אבל רבנו רבי נחמן הוא גילה שהוא, כזה שאין לו רפואה למחלה כזה

כל דיבור שגילה רבנו הוא כלליות של. כן יכול לרפאות ולתקן הכל
המחלות שלו, מה שעבר עליו, כל אחד מישראל מה שעובר עליו

, הוא מתקן מטהר ומרפא כל החולים, לא רק המחלות. והרפואות
.כל הגרועים שבעולם שאין להם שום תקומה

קח כל הספרים ותשים לב ותקרא תמיד ותראה קצת מה שיש לנו
, זה כח כזה שיאיר כל העולם, זה נורא מאוד, עכשיו בעולם

. מכל דבר רע, מן הכפירה, הוא יוציא כל העולם מן החושך
, כופרים כאלה שהם מצחקים מכל התורה והם יהיו דתיים

...אוי, אוי, אוי, אוי. קדושים כאלה, צדיקים כאלה
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בעל שכל בהיר ישר וזך לבחון ולברר האמת האמיתי, ידידות לבי
בעל הישועות יושיע אותך שתברח מכל מה, הפודה מכל הצרות

.שעובר עליך להצדיק המהפך הכל לטובה
כי הם מים חיים נוזלים ממעיין, האיגרות שלנו הם רפואות יקרות

שאמר אני זקן, החכמה של הבעטליר העיוור שהוא הזקן שבזקנים
אשר הוא רפואתינו וחיינו לדור', מאוד ואני תינוק ויניק לגמרי וכו

וראוי לך לתת לב לקבל מזה רמזים, יראו עיניך וישמח לבך. דור
יתברך' וגדולתו עד אין חקר שעדיין רחמי ה' נפלאים להבין פעולות ה

,איך שיהיה, ואיך שיהיה, ובוודאי לא יעזוב אותך לעולם, עליך ועלי
רק חזק ואמץ מאוד להתגבר בכל עוז לשמח, יהיה אחריתך לטובה
וכל מיני יגון, ולהפוך כל מיני מרירות דמרירות, נפשך תמיד בכל עת

כי מה הינו עושים אם במרירות ויגון ואנחה. ואנחה לששון ושמחה
כזאת הינו מתנגדים על אור האורות כזה שהוא מקור חיינו וכל

היה נאבד תקוותינו לגמרי, חס ושלום, חס ושלום. תקוותינו לנצח
עתה עתה יש ויש תקוה טובה ונפלאה לכל הדורות וגם לי גם. חלילה

.ויושע לך' קווה לה. לך יהיה תקוה טובה בלי ספק

ל לפני הסתלקותו הזהיר כמה פעמים את תלמידיו וכל"רבנו זצ
תלמידי תלמידיו לדורות להשתדל מאוד להודיע ולפרסם דעתו וכחו

ויפוצו מעיינות ונחלי חכמתו גם לכל העומדים בחוץ, הקדוש בעולם
להאיר לכל הרחוקים והנופלים שנפלו וירדו בעומק, מקדושת ישראל

החושך לתהום תחתית כי רק הוא יכול להעלותם ולתקנם בתכלית
ושעדיין לא היה כזאת מימות , ולהפוך כל עוונותם לזכויות, התיקון
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אף על, כי אורו הקדוש לא יופסק ולא יכבה לעולם בשום אופן, עולם
מ שהוא השקר מתגבר מאוד ואורב וחותר בכלליות"פי שהס

ועושה את שלו בכל מה שאפשר לו לארוב, ובפרטיות על כל אחד
עד שנדמה שאי אפשר, חס ושלום חס ושלום, ולחתור ולתפוס ברשתו

לשבר הסתרות וכפירות ומניעות ובילבולים ותאוות וסיכסוכים
ומים רבים'", אדיר במרום ה"אבל , כאלה' וכו' ועיכובים וטירדות וכו

לא יוכלו לכבות אור אמת קדוש ונורא ונשגב מאוד מאוד כזה ונהרות
כי אור האורות צח הצחצחות הזה הגנוז וצפון וטמון, לא ישטפוהו

ועושה, הוא הוא מושל בעולם- מכל העולם באיתכסייא ובהעלם גדול 
עד שיידע כל הארץ  כי, פעולות גדולות נוראות ונפלאות בעולם

.הוא האלוקים' ה
כי הצדיק והמנהיג הדור, כי כלל מונח בידינו, יידעו הדורות הבאים

. ל"הוא רבנו הגדול והקדוש זצ, וכן לדורות עולם, בדורות אלו
,כי קדושתו וכל מעשה תוקפו וגבורתו וכל תיקוניו הנפלאים והנוראים

וכל המורא הגדול אשר עשה, וכל היד החזקה, וכל האותות והמופתים
הם חיים, בפרט כל נפשות הנידחים האבודים, ל לתקן העולם"רבנו זצ

,וקיימים לעד עלינו ועל כל דורות הבאים אחרינו כמו בחיים חיותו
אשרי המכניס ראשו בין אנשיו הכשרים האמיתיים. ויותר ויותר

המקורבים אליו ושותים מימיו הטהורים המטהרים מכל הטומאות
בוודאי לא יבושו ולא יכלמו לנצח. והזוהמות והולכים בדרכי עצותיו

.כל החוסים בצילו הקדוש
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בוודאי הוא מלאכה גדולה ואומנות נפלא מאוד מאוד להאיר הדעת
במזידין, באנשים רחוקים כאלה שנכשלו כמו שנכשלו רחמנא ליצלן

והצדיק הוא רחמן כזה שאפילו להם. גמורים בעוונות עצומים מאוד
ומודיע להם כי גם בכל, הוא מאיר בטובו ורחמיו הדעת הקדוש

יתברך' גם שם נמצא ה- מקומות המטונפים מאוד מאוד שנפלו לשם 
: וצעק בקולו הקדוש. איתם ואצלם וקרוב להם' ועדיין עדיין ה

(, לידך, אצלך, איתך' ה" )לעבין דיר, בייא דיר, גאט איז מיט דיר"
.ועל ידי זה הוא מגרש מהם הרוח שטות

באחרית הימים יתגבר ויתפשט השקר לאורכו ולרוחבו מאוד בלי
לתפוס הכל, יתברך' להטעות את כל העולם חס ושלום מה, שיעור

בשקריו בכמה וכמה מיני פיתויים והסתות ודברי חלקלקות וערמימיות
אבל על ידי התפשטות השקר ביותר עד. וטענות ואמתלאות של הבל

שכמעט יתעו הכל בשקריו, שהוא סמוך למרגועו ומנוחתו חס ושלום
אז דייקא על ידי ריבוי השקר מאוד מאוד יתהפך השקר , חס ושלום
ומשם דייקא, ועל ידי זה בעצמו הכנעת השקר וביטולו, אל האמת

: בבחינת, חוזר וצומח האמת
, שנשלך עד לעפר וארץ, דייקא" מארץ" - "אמת מארץ  תצמח"

.אז דייקא יתגלה האמת
הצדיק האמת מטהר אותנו מאבי אבות הטומאה של כפירות ומינות

ואמונות כוזביות של הצבועים השקרנים הרודפים אחר כבוד
ולוחמים בחוצפא, והתנשאות וחולקים על הצדיק האמת בגאווה ובוז

ועזות מצח להרחיק ולהפריד נפשות ישראל מהצדיק שהוא עיקר 
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שזהו עוון פלילי מאוד יותר מכל, מקור ושורש חיותם וישועתם
כי על ידי זה הם גורמים כל הכפירות, עבירות החמורות שבתורה

ועל ידם כל הצרות, ואפיקורסות ומשחירים ומאבדים את העולם
.והחורבנות שבא על ישראל

כמו שאנחנו, ואם אומנם אנו בדיוטא התחתונה בשפל המדרגה מאוד
כי הרוח סערה וענן גדול מסעיר, יודעים בעצמנו שאין פנינו יפות כלל

יתברך' אך כבר הקדים לנו ה, בפרט בימינו אלה, ומחשיך מאוד
רפואה ותיקון גמור על ידי נהרות ונחלי החכמה האמיתית של הצדיק

,וכל מי שיסתיר את עצמו בצל כנפיו וילך על פי דרכי תורתו, האמת
ויסלק דעתו לגמרי כאילו אין לו שום, וישליך מאיתו כל החכמות

בוודאי יהיה לו תיקון גמור בתכלית, שכל בלעדי אשר יקבל מהצדיק
.השלימות יהיה מי שיהיה

צריך שתשים לבך שכל מה שאנו מדברים מגדולת רבנו, לבי יקירי
ל אין כוונתינו לדיבורים בלבד כי אם לילך בזה ולהציל נפשינו על"ז

.ידי זה מהגיהנום של העולם המלא צער ומכאובות
תקוותנו וקיומנו הוא רק, עיקר חיותנו, בעוצם חשכת אפילתנו, עכשיו

שהוא הרועה האמיתי שמחייה ומתקן ומקרב כל, על ידי הצדיק
ויעמדו, יתברך באמת' הרחוקים והנידחים שבעולם שכולם ישובו לה

שלא יפול בדעתו מכל מה שעבר ושעובר עליו יהיה איך. על עומדם
רק להתחיל בכל פעם מחדש ויחייה את עצמו בהחסד חינם, שיהיה

.שהמשיך הצדיק בעולם
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עיקר התגלות אלוקותו ומלכותו יתברך לכל באי עולם הוא על ידי
ועיקר הזיכרון הוא, שצריכין לשמור את הזיכרון מאוד, בחינת זיכרון

אור הזריחה הקדוש, להתגבר מאוד לקשר היטב במוחו ודעתו ולבו
. והנורא עד אין סוף שמאיר לנו הצדיק האמת ולא ישכח אותו לעולם

כל אחד על ידי חטאיו גורם להסתלקות אור אלוקותו יתברך שעל ידי
ועיקר התיקון, חס ושלום, יתברך חס וחלילה' זה אין יכולים לידע מה

שלנו ושל חטאי כל הדורות הוא על ידי הצדיק האמת אשר הוא סותם
עיניו מחיזו דהאי עלמא לגמרי ואין לו שום הסתכלות כלל בזה

והוא מקבל על עצמו כל העינויים וכל היסורים קשים בשביל.  העולם
השם יתברך ובשביל תיקון נפשות ישראל עד שזוכה לבטל עצמו אל 

התכלית בתכלית הביטול במדרגה גבוהה מאוד מאוד עד שזוכה
להמשיך תיקונים משם לגלות אלוקותו יתברך לעין כל עד שיעורר

ועיקר נפלאות עבודת הקדושה, בתשובה גם לכל הרחוקים מאוד מאוד
הנפלאה והנוראה מאוד הוא בראש השנה כאשר שמענו מפיו הקדוש

.שאמר שכל ענינו ועסקו הוא ראש השנה
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כי כל זמן. להמשיך אור הדעת של הצדיק לתוך הלב, עיקר התיקון
שלא נמשך קשר דעת הצדיק לתוך הלב היטב עד שלא נשכח אותו

לעולם אזי עדיין אין יודעים ממנו יתברך כלל וכולנו כצאן תעינו נעים
ונדים ומטולטלים ונשלכנו למקומות הרחוקים מן הקדושה מאוד עד

אוי מה היה לנו בדור, אוי ואבוי. שהגענו להקצה והסוף של ישראל
אוי לנו כי. אוי לנו על שברים מרים כאלה, היתום הזה דור העני הזה

,מי יעמוד בעדינו, להיכן נלך להיכן נפנה לעזרה מי יעזור לנו, שודדנו
'מי יעורר אותנו משינתנו לשוב לה, מי יתקן נפשנו, מי יחמול עלינו

אבל נגד כל זה חמל עלינו השם יתברך ושלח לנו. יתברך באמת
, מקודם הצדיק האמת מנהיג אמיתי שהוא רחמן גדול באמת

.ויודע איך לרחם על כל אחד
,שזכית לרצונות וכיסופים טובים וחזקים'  שוש תשיש בישועת ה

,ואתה פועל בהם הרבה לטובת עסקי הצדיק שהוא הבן מלך האמת
הוא כלליות כל הצדיקים, הוא השבעה הבעטלירס, הוא הבעל תפילה

שגילה תורות ומעשיות כאלו שלא, הגדולים המובחרים יחידי הדורות
.נשמעו מעולם שהם עיקר תקוותינו לדורות עולם

.אשרינו שזכינו לידע מהעוסק בתיקון נפשותינו לנצח בכל דור
אם אומנם כעת אין עימי דברים כי אין דעתי צלולה מחמת היסורים

העצומים שעובר עלי אני נכסף ומשתוקק מאוד מאוד למלאות רצונך
.לכתוב לך דיבורים אמיתיים

ומתפלל בעד שלומך ובריאות, הקשור בנפשך תמיד באהבה אמיתית
.גופך ונפשך לאורך ימים

.המרגל ומפתה אל התכלית האמת, ישראל בר
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... רבנו, רבנו, רבנו! ההא
אנחנו וכל העולם וכל הדורות, אנחנו לא יודעים עדיין כלל מרבנו

. עוד לא מספיק להשיג דיבור אחד מרבנו- העתידים לבוא 

'ן"ליקוטי מוהר'אשרינו שאנחנו נמצאים עכשיו בעולם שיש כבר ה
... מה שזה', ליקוטי הלכות'ה', ליקוטי תפילות'ה, בעולם

יבוא משיח ויתגלה רבנו ויהיה נעשה. זה יתגלה בביאת משיח צדקנו
, יהיה רק אמונה, לא יהיה בעולם הכפירה, עולם חדש לגמרי

.אמונה באמת

.."רבנו, רבנו, רבנו, רבנו: "כל העולם ינגנו
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ן מאומן נ	 נ	ח� נ	ח�מ� נ	ח�מ�
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וגילויים נוראים, עם השם המיוחד, סיפור הפתק הקדוש הפילאי]
- שגילה סבא ישראל לאחר ששמר אותו בסוד עשרות שנים 

.ועל עצמו, על הפתק

וגם אז גילה רק איזה דיבורים ורמזים בעלמא מה שאפשר היה לגלות
,כי באמת עמקו וגבהו סודות נוראות הפתק הקדוש מדעת אנוש, לעולם

וגם סבא ישראל הקדוש בעצמו היה נסתר מכל, גבוה מעל גבוה
ואם היה נתגלה איזה התנוצצות קלה לעולם, הצדיקים שבכל הדורות

.כפי שאמר, היתה מתבטלת הבחירה, מנוראות גדולתו

המחפש באמת לשמה ומסתכל בעין השכל, הפשוט ותמים, המאמין
, יאמין' – והישר עם ה, האמת במה ראוי להאמין

, יחדל- והמלעיג ומתלוצץ, המקשה בעקמומיות ומתנגד, והחדל
ואת חובינו מילאנו להודיע, ואנו את נפשינו הצלנו, ולעתיד ירא ויבוש

את אשר נגלה ללבנו לאחר, עם סגולה', עם ה, ולפרסם לעם ישראל
מסוד נוראות הצדיק , חיפוש של שנים רבות במסירות נפש-מסע

, למען יתוספו אל הקיבוץ הקדוש נשמות חדשות, סבא ישראל
ליכנוס ולחסות תחת, אשר בשבילם ליקטנו את החיבור הקדוש הזה

כל עוד אפשר לזכות בכח, שמו-ולהכלל ב- להיקרא על, כנפי הצדיק
.[אמן, במהרה בימינו, טרם תתבטל עם בוא גואל, הבחירה
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"תלמידי היקר"

.ושישים שנה היה לגמרי בסוד[, 1922]ב "המעשה היה בשנת תרפ
אני, היו אחדים יחידי סגולה שהיו צדיקים קדושים וחברים שלי

זה היה שנתיים וחצי אחרי שנפטר. סיפרתי להם והם קיבלו את זה
.רבי ישראל קרדונר

.זה היה ביום שבעה עשר בתמוז. נכשלתי ונפלתי, אני נכשלתי
אז הבעל דבר התגבר עלי, אני הרגשתי עצמי חלש ולא כל כך טוב

אתה צריך לאכול לפני: "ואמר לי, בבוקר ביום שבעה עשר בתמוז
אני שמעתי, אני לא יכולתי להתגבר". אתה חלש כל כך, התפילה

...אבל אכלתי, לא רציתי. לו

אני כמעט, אני לא רציתי לחיות, וזה היה מעיק עלי והיה לי צער גדול
הייתי שבור מאוד ונפלתי לעצבות כזה שלא יכולתי, שיצאתי מהדעת

נפלתי. רק שכבתי ולא דיברתי כלום, לדבר ולהתראות בפני אנשים
.לא מדבר ולא אוכל, אני שכבתי כמו מת, שישה ימים... לעצבות כזה
שמעתי שכל בני הישיבה מצחקים ואומרים שישראל. רק התפללתי

.שכולם צחקו ממני, בר הברסלבר הוא חולה והוא נעשה משוגע
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אז היה לי התבודדות והתפללתי ובכיתי לפני השם יתברך שירחם עלי
רבונו של. "המחלה, העצבות, ושירפא אותי ושיקח ממני הדיכאון

אבל אני, עשיתי מה שעשיתי, אכלתי- אמת . עולם ראה המצב שלי
,מהעצבות הזה, תרפא אותי ותוציא אותי מהמצב הזה, רוצה תשובה

."כי אני גורם חילול השם לברסלב

,בפנים המוח שלי, נכנס לי מחשבה תקיפה כמו מי שנכנס בראש שלי
תכנס לחדר שלך ותפתח את ארון: "ואומרת לי המחשבה בתוקף

, לא תכוון לספר מסויים, הספרים ותיתן ידך על איזה ספר שהוא
,ותפתח אותו במקום שתפתח, רק תניח את היד על ספר ותוציא אותו

."שמה תמצא רפואה לנפשך

נכנסתי מבית הכנסת לחדר שלי ופתחתי את הארון ועשיתי, עשיתי כן
ליקוטי'זה היה ספר , נתתי את ידי על איזה ספר, כמו שאמרו לי

, והוצאתי אותו ופתחתי אותו, של רבי נתן, חלק ראשון', הלכות
...והיה שם זה הפתק

יכול להיות שזה סימן בשביל לידע איפה אני, נייר בספר: "חשבתי
ראיתי חתיכת נייר וקראתי רק בתורה, אז לא שמתי לב לזה", לומד

אז קראתי ובוודאי החייתי את, שרבנו הקדוש מחדש במקום שפתחתי
כי עשיתי כך, אבל אחר כך ראיתי שאין לי שום תקוה לרפואה, נפשי
- אבל תיכף שגמרתי לקרוא , עזר לי על המקום, וכך
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חשבתי שאין לי שום, אז נפלתי בדעתי. חזרה המחלה כמו שהיתה
רציתי לקחת את הספר ולסגור... ונתייאשתי, שום תקנה, תקומה

טרם שסגרתי את הספר הבחנתי וראיתי. ולהחזיר את הספר להארון
...שיש שורות כתובות על הנייר

שזה פלא מה שלא היה, ותיכף ראיתי מה שזה, רק התחלתי לקרוא
וקראתי וקראתי אותו עד, התחלתי לקרוא וראיתי מה שכתוב! מעולם

וכל דיבור ודיבור, שגמרתי לקרוא את המכתב כולו עד הסוף
.הרגשתי וראיתי פלאות כאלה שאי אפשר לספר, נכנס בי.. שקראתי

,ככה קיבלתי שמחה מזה הפתק- כמו שהייתי מקודם בעצבות כזה 
. שמחה כזו שהעצבות לא היה לה שום ערך נגד השמחה

. רק בעולם הבא, לא רואים שמחה כזו בעולם הזה
,והתחלתי לנגן ניגונים כאלה של שמחה ולרקוד ולמחאות כפיים

הוא: "ואמרו, שמעו שאני נעשיתי שמח, כל בני הישיבה, וכולם
".לא יעזור לו שום בית חולים ולא שום רפואה, משוגע לכל ימי חייו

וכולם נכנסו לחדר שלי, אז נכנסתי לחדר והתחלתי לרקוד בחדר שלי
הם הוציאו אותי. הם נתבטלו, וראו דבר כזה שאני מרקד ושמח

וכולם. ואני הייתי באמצע ורקדתי, מהחדר להחצר ועשו עיגול
הם עמדו כמה שעות עד קרוב לחצות לילה והם נעשו. התלוצצו ממני

אנחנו, הוא יעייף אותנו, הוא לא נעשה עייף: "אז אמרו, עייפים
צריכים, אין לנו כח יותר, אנחנו לא יכולים לעמוד, עייפים יגעים כבר

...אז הם הלכו ואני נשארתי כמעט כל הלילה ורקדתי לבדי", לישון
![ שלא אכל ולא שתהשישה ימיםלאחר ]
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:[תוכן הפתק הקדוש]

מאד היה קשה לי לרדת אליך                        
תלמידי היקר להגיד לך כי נהנתי                        
מאד מעבודתך ועליך אמרתי                        
מיין פייעריל וועט טליען ביז                        
חזק ואמץ *משיח וועט קומען                        
בעבודתך                        
נ- נ-ח, נ-ח,מ+ נ-ח,מ+ן מאומן                        
:ובזה אגלה לך סוד והוא                       
(פצפציה)מלא וגדיש מקו לקו                        
ובחזוק עבודה תבינהו וסמן                       
יז בתמוז יאמרו שאינך מתענה                       

[האש שלי תוקד עד ביאת המשיח*]                               

[תצלום הפתק הקדוש בגב הכריכה]                                       
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!הוא זה השיר- רבנו

זה כבר היה, לקבל פתק מאת רבנו זה פלא שעדיין לא היה מעולם
וגם כן הוא גילה שאני לא. מאה ועשרים שנה מאז שנסתלק רבנו

.רק אני לבדי- אף אחד לא ידע . עשיתי תענית בשבעה עשר בתמוז
יגידו שחסידי ברסלב אינם מתענים?! - אני אעשה חילול השם

.בשבעה עשר בתמוז

אבל לא ידעתי, זה שימח אותי, בזמן שמצאתי את זה וקראתי את זה
שום, אבל לא יותר, שזה אור גדול, ראיתי שזה פלא כזה, מה זה
- אני קראתי את זה כמו ילד קטן שלא יודע כלום . פרטים

. רק מה שכתוב, לא ידעתי יותר", נ- נ-ח, נ-ח,מ+ נ-ח,מ+ן מאומן"
!הוא המפתח של הגאולה, והיום אחרי שישים שנה נודע לי שזה הפתק

רבנו הקדוש גילה בזה הפתק התגלות, כי בזה נגלה חדשות בעולם
,משולש, כפול, פשוט, כתוב בזוהר שלעתיד יתגלה שיר של חסד. חדש

, לתורה, ועל ידי זה יחזור כל העולם להשם יתברך, מרובע
.ככה כתוב בזוהר. ויהיה עולם חדש

וגם הוא', ן"ליקוטי מוהר'ורבנו הקדוש גם כן מדבר מזה בהתורה ב
,פשוט, הוא דיבר שיש שיר יפה כזה, בעצמו גילה את זה בהתורה שלו

עשרה אותיות, וגם כן יש בזה עשרה אותיות. מרובע, משולש, כפול
זה בהשיר הזה. זה עשרה מיני נגינה שגילה על תיקון פגם הברית

?צריכים סימנים יותר מזה, נו. כן, כלול הכל ביחד
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,שרבנו הקדוש מגלה כאן שהוא העיקר, בבירור, ופה רואים בפירוש
הוא, כי הוא זה, גם ליהודים וגם לגוים, ומגלה את זה לכל העולם

: עם נקודות, בעצמו זה השיר שיתגלה לעתיד
.נ- נ-ח, נ-ח,מ+ נ-ח,מ+ן מאומן

מעולם לא היה, לא דובר בשום ספר מזה, נ- נ-ח,- כל העולם לא ידע מ
זה פלא. שום צדיק שחתם חתימה כזה של פשוט כפול משולש מרובע

. שזה נ- נ-ח, נ-ח,מ+ נ-ח,מ+ן מאומן- רק הוא בעצמו גילה את עצמו . כזה
',ן"ליקוטי מוהר'זה נכתב ב , ורבנו הקדוש גם כן בחייו לא חתם ככה

זה רק בהפתק, אבל לא ידענו מזה, ורבנו הקדוש מדבר מהשיר הזה
,נ- נ-ח, נ-ח,מ+ נ-ח,מ+ן מאומן: וכאן הוא מגלה בפירוש לפני כל העולם. הזה

.הוא בעצמו זה השיר שיחזיר כל העולם להשם יתברך

זה ענינים נסתרים מה, זה סוד נורא...", ובזה אגלה לך סוד והוא "
המשמעות שצריכים למלאות, רק בדרך כלל. שאי אפשר לדבר מזה

",מלא וגדיש מקו לקו, "כל העולם בספרי רבנו כמו יותר ממילוי
.למלאות העולם בספרי רבנו מסוף העולם ועד סופו

, החילונים, החכמים?", מה זה נ- נ-ח, "כל ארץ ישראל שואלים 
, ולאט לאט הם יידעו, לא יודעים מה שזה נ- נ-ח,, כל העולם
?",איזה ניגון זה, אני רוצה לדעת מה זה נ- נ-ח,, מה זה: "הם ישאלו
מאה שערים וכל העולם, ירושלים, הם מקשים, החסידים, הלומדים

?", אנחנו רוצים לדעת מה זה נ- נ-ח,: "ישאלו
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?".מה זה נ- נ-ח,: "הם ישאלו, וכל המדינות, סין, איטליה
! זה ניגון עולמי?- אתם יודעים מה זה ניגון נ- נ-ח,, זה הניגון

הניגון", מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד"זה , נ- נ-ח, נ-ח,מ+ נ-ח,מ+ן מאומן
, זה ניגון שהוא מסוגל לרפאות כל המחלות. הזה הוא בלי סוף

:באמונה, בפשיטות, להגיד בתמימות, נ- נ-ח,, כן, כן! הוא יכול לכל דבר
.נ- נ-ח, נ-ח,מ+ נ-ח,מ+ן מאומן

!ה משותף עם השם של רבנו- שם השם י – ה – ו 
שם השם משותף: "הוא מגלה', חלק ב' ככה רבנו כתב בהתורה ח

מתפרסם השם יתברך- אם שם הצדיק מתפרסם בעולם . בשם הצדיק
ופה הוא חותם שהוא זה .זה הכל תלוי בפרסום שם הצדיק". בעולם

הוא זה- הוא בעצמו , הצדיק של השיר פשוט כפול משולש מרובע
.יתגלה ויתקדש שם השם- על ידי הפרסום של רבנו הקדוש . השיר

למלאות כל העולם עם פלאות, צריכים להדפיס עוד ועוד מן המכתב
.. רואים בעיניים פלאות כאלה. כאלה ויהיה נעשה עולם חדש

.עוד לא היה בעולם פלא כזה'. ברוך שאמר'זה עוד יותר גבוה מ
. זה צריך כל אחד, צריכים להדפיס כדי שיהיה לנו לחלק לכל אחד

בכל, בכל בית, בכל חנות, בכל הרחובות, זה צריך להיות בכל מקום
!צריכים שיהיה מלא כל העולם ב נ- נ-ח,! צריך נ- נ-ח,- יש דלת . דלת
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בכל השווקים בכל מקום איפה, כן. יהיה זמן שכל העולם יעשו נ- נ-ח,
כל הניגונים, כי כל הניגונים סובב נ- נ-ח,, יזמרו ניגון נ- נ-ח,- שילך 

:מנגנים את זה כמו שכתוב בחתימה, ואנחנו משוררים את זה! שבעולם
כשתבוא הגאולה כולם ישבחו ויפארו וישוררו. נ- נ-ח, נ-ח,מ+ נ-ח,מ+ן מאומן

, ויאמרו להשם יתברך על החסד הגדול הזה שיש לנו נ- נ-ח
...אוי אשרינו

אני לא רוצה, יש בברסלב שהם אומרים על הפתק מה שאומרים
אבל, ישנו רב מפורסם מאוד בברסלב. אבל הם אומרים ככה, להגיד

אני מכיר אותו. הוא רצה לבטל את הפתק בשביל גאווה. הוא שקרן
אני חס ושלום לא אגיד. אם אני אומר שקרן אני לא אומר סתם, טוב

אבל הוא. בפרט על אנשי שלומנו דיבורים כאלו, על שום בר ישראל
ישראל בר קיבל, מה זה: "אז הוא חשב, פחד שהכבוד שלו ייפגע

אז הוא אומר", אני יש לי שם ופרסום כזה, ואיפה אני, מכתב מרבנו
(...צוחק)שמישהו נתן את זה בתוך הספר 

לא. לא יקבל- מי שלא רוצה לקבל . על כל פנים מי שמקבל – מקבל
וראיתי, בהשגחה פרטית, אני מצאתי את זה בניסים כאלה. מכריחים

לא נכנס בי, ברוך השם אני ניצלתי מהפרסום והכבוד. מה שראיתי
זה רק, אני הייתי שפל בתכלית השפלות, איזה גדלות, איזה התפארות

רבנו הקדוש מנקה אותנו. הוא יכול לעשות שפלות כזה, רבנו הקדוש
.יתקן כל העולם, והוא יתקן אותנו, מכל מיני תאוות, מכל מיני גאווה

...רבי כזה, רבי כזה! אהה. ככה הוא אמר
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רק, אמת! כמו שהשם יתברך אמת, הפתק אמת כמו שהתורה אמת
!להאמין, לא לזלזל! להאמין! אסור לזלזל בזה! בלי שום שקר, אמת

הוא כלליות כל התורה, נ- נ-ח, נ-ח,מ+ נ-ח,מ+ן מאומן, רבנו הקדוש רבי נחמן
, הוא משה רבנו. וכל הצדיקים שהיו מיום בריאת העולם

!בחיר הבריאה! הוא כל הצדיקים, יצחק ויעקב, הוא אברהם

אז הוא, ומי שאומר נ- נ-ח,, זה דבר קל להגיד- נ- נ-ח, נ-ח,מ+ נ-ח,מ+ן מאומן
בהשורש של כל התורה ושל, הוא נכנס בהשורש של הבריאה, מחזיק

רק כשמזכירים שם רבנו . נכנסים בעולם אחר, כל הצדיקים
- ככה כמו שחתום בחתימה בפתק הזה , רבי נחמן

זה ממתיק כל הצרות וכל הדינים וכל העוונות, נ- נ-ח, נ-ח,מ+ נ-ח,מ+ן מאומן
זה מספיק להחריב כל הסטרא. וכל הנפילות וכל הכפירות של העולם

, שזה כח כזה. מהפך הכל, הכל, כל החושך, אחרא
.כח חדש שלא היה מעולם

. ראינו הרבה מופתים מהשם הקדוש הזה נ- נ-ח, נ-ח,מ+ נ-ח,מ+ן מאומן
וזה מסוגל לאדם , בזמן האחרון עשינו קמיעות מהשם הקדוש הזה

.זה שמירה, לכל הישועות שצריך
! כל הפתק הוא נכתב לכל אחד מישראל ומדבר לכל אחד ואחד

הפתק זה מסוגל מאוד לכל. זה לכל אחד שלומד ספרי רבנו באמת
שישיר בשמחה . אחד שיש לו איזה צרה וצריך לישועה

- הוא יכול לעזור לנו , ולכוון, נ- נ-ח, נ-ח,מ+ נ-ח,מ+ן מאומן
. להאמונה האמיתית, שנזכה העיקר להתקרב להתורה
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,זה מספיק לנו לרפאות אותנו, רק להגיד נ- נ-ח, נ-ח,מ+ נ-ח,מ+ן מאומן
! הוא עושה אותנו חדש לגמרי. לחדש אותנו, להחיות אותנו

,עוברים איזה דבר לא טוב, איזה יסורים, אם יש חס ושלום איזה צער
!מספיק- נ- נ-ח, נ-ח,מ+ נ-ח,מ+ן מאומן, אז תיכף להגיד את השם הקדוש הזה

.הוא מהפך הרע לטוב, זה רפואה וכפרה והכל

בזה תלוי עיקר- נ- נ-ח, נ-ח,מ+ נ-ח,מ+ן מאומן . זה עיקר הגאולה, השם נ- נ-ח,
לכל אחד שיתפלל ויגיד, וזה מסוגל לכל אחד בכלל ובפרט, הגאולה

, זכות רבנו הקדוש יגן עלינו ועל כל אחד מישראל- בפה 
.זכות   נ- נ-ח, נ-ח,מ+ נ-ח,מ+ן מאומן

זה יותר גדול ויותר גבוה, זה גילה רבנו הקדוש- נ- נ-ח, נ-ח,מ+ נ-ח,מ+ן מאומן
 !על הכל, על כל התורה, זה עולה על הכל, מהכל

!כל הגאולה- בזה תלוי הכל 
, ישמח כל העולם, הוא משמח הכל, נ- נ-ח, נ-ח,מ+ נ-ח,מ+ן מאומן

.רק את הגוים לא
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!אני הוא

:טדברי המלק

אף אם אין מי שיהיה ראוי לפרסם את הצדיק כי אם התלמיד הקדוש
דוגמת רבי נתן שגילה ופירסם והאיר את העולם בדעת, בחינת יהושע
וכתב וחידש בהשגת מוחו העצום ובלשונו הזך והברור, רבנו הקדוש

וכי משום כך נחדל ולא נגלה דעת הצדיק הקדוש, ספרי רבנו הקדוש
מסוד נוראות, כפי שהאיר בדעתינו הפחותה והפגומה, סבא ישראל

עד סמוך, והתנוצצות ממהותו האמיתית אותה הסתיר כל ימיו, גדולתו
,שאז החל לרמז ולעיתים לגלות ולומר דברים בפירוש, להסתלקותו

,ולא היה מהסובבים אותו מי שיבין וישער עד היכן הדברים מגיעים
עד כדי שהתפרשו כטעות או, מלבד בודדים, ומי הוא זה שעומד מולם

?חס ושלום, בילבול או סברות שגויות אחרות שלא יזכרו

שלאותם גרועים ולא ראויים מצד, זהו שבחו וזוהי תהילתו!, אדרבה
,מעשיהם ושפל מדרגתם והשגתם וכלי מוחיהן המצומצמים ומגושמים

מצליח הצדיק מרום גובהי מרומים להוריד ולשלשל ולהחדיר לתוך
בזכות שחיפשו ומחפשים את, עומק לבם דעת אלוקי קדוש ונשגב

ונכונות להיות נקראים שפלים, במסירות נפש- ובעיקר, האמת באמת
. ועוד, ולהשליך מנגד כבוד עצמם, ובזויים
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החל לקרב, י בחשוון"ח, ה"תשנ'כי הנה מיד עם הסתלקותו בשנת ה
,דור חדש של תלמידים, ל"בנוסף לבודדי תלמידיו הנותרים הנ, אליו

,וקישר אותם, ממש בחינת גרים, מהמקומות הכי נמוכים והכי רחוקים
ישירות אל רוח קודשו ואל פנימיות, מבלי שראו אותו בחייו בגשמיות

ונתן דווקא להם כעבודת השם, כל אחד כפי בחינתו, דעתו ומהותו
בעולם האמת  ק  הצדי דעת  ר  או הפצת  את  קרית  שמו, העי ופרסום 

" - תצמח מארץ אמת: "לקיים מקרא שכתוב, המיוחד
שאין בהם טעם תורה ומצוות ומונחים, מאותן שמונחים עד הארץ

. מהם תצמח האמת לכל עם ישראל ולכל באי עולם, בארציות

ולא קשה הדבר שדווקא לאלו שזוכים להתקרב אליו לאחר הסתלקותו
, מה שלא זכו הרבה שהכירוהו בחייו בגופו, מאירה פנימיות דעתו

מתפשט הוא בכל, כי דווקא לאחר הסתלקות הצדיק. אף שימשו אותו
ואז מאירה, העולמות ללא מגבלת הגוף שהיתה לו בחייו הגשמיים

:קנז, אות צדיק, כמו שכתוב בין היתר באוצר היראה, דעתו ביותר

כי אם אדרבא שאחר, כל המשכת הדעת של הצדיק האמת אינו רק בחייו לבד"
כי גדולים צדיקים במיתתם יותר. מותו והסתלקותו מאיר דעתו יותר ויותר בעולם

'."                  וכו' ושבח אני את המתים: 'ועל זה נאמר. מבחייהם
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, הנה קטע מליקוטי הלכות, ל"וכחיזוק בהקשר לכל הנ
 :(אות י, הלכה ה, הלכות שבת)

ולא לחם עימו", צא הלחם בעמלק"זה שאמר משה ליהושע תלמידו דייקא 
כי מחמת שכל מלחמתו של עמלק הוא כנגד בחינת משה שהוא הראש. בעצמו

על כן אין יכול משה בעצמו להלחם. ו"להסתיר ולהעלים שמו ח. בית האמיתי
כי אין חבוש מתיר את עצמו מבית האסורים כי איך אפשר לצדיק להגדיל. עימו

כי דייקא. על כן ציווה לתלמידו יהושע צא הלחם בעמלק. ולפרסם שם עצמו
התלמיד של הצדיק האמת הוא יש לו כח להלחם בעמלק שרוצה להעלים

כי בחינת יהושע תלמידו כל עסקו וכל תחבולותיו. ולהסתיר שם הצדיק הזה
ובוודאי כל כחו של. לפרסם ולהגדיל שמו הקדוש והנורא של הצדיק הזה בעולם

בחינת יהושע תלמידו להלחם בעמלק הוא בוודאי רק מהראש בית בעצמו שהוא
כי בוודאי אין כח ליהושע שהוא בחינת התלמיד ללחום מלחמה. בחינת משה

". והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל"וזה שכתוב . עצומה ונוראה כזאת
רק אף על פי כן המלחמה. כי בוודאי עיקר כח המלחמה היה על ידי משה בעצמו

להתגבר, בעצמה להתגבר על עמלק שרוצה להסתיר ולהעלים שם הצדיק הזה
צריך שיהיה נעשה, עליו להגדיל ולפרסם ולפאר ולרומם באמת שם הצדיק הזה

. ל"על ידי בחינת יהושע תלמידו דייקא כנ

ומובא בעוד מקומות מענין מה שהצדיק מחדיר דעת קדוש עליון
'.אף אם הם כמו שהם וכו, בתוך רהיטי מוחיהן, בתלמידיו
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אז נותר השכל וההיגיון הפשוט- ואם לא יספיקו ההסברים וההצדקות
"- אז על אחת כמה וכמה בטח שאני גם, אם הם כן: "שאומר

שאם כבר העולם מוצף בשקרים ודיעות זרות שונות, זאת אומרת
: ומפרסמים בכל הדרכים האפשריים ובכל האמצעים, ומשונות

,מצד הבהמיות העולם פרוץ ושטוף במראות שווא של זימה וניאוף-
ומצד המידות רעות השולטות, ותאוות החומריות והממון ואכילה

',עד אלימות ורציחה וכו, שינאה שוחד ומירמה, קינאה, תחרות וחנופה
 

מפרסמים דתות שונות ועבודות זרות', השכלה ורוחניות'ומצד -
ופילוסופיה וחכמות חיצוניות ודעות של חכמת הטבע וכפירות ללא

', הרף וללא גבול וכו

ובתוך תחום היהדות מתנהלות קהילות המבוססות על שיבושי דיעות-
, ותערובות שעטנז של דת וכפירה

, או מתנגדים על צדיקי אמת, או דעת למדנים מחקרים-

-שאינם אלא גורפי, או מפרסמים באופן מסחרי אינספור מקובלים-
המונח,העם-כספים המתעשרים ומתגדלים על חשבון צער וסבל המון

שולל על ידי נתינת הבטחות ומשעני שווא תוך כדי הצגת מופתים
,אותם חוללו בכישוף או בשימוש שמות קודש שלא בקדושה וברשות
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,מפרסמים באימפריה עולמית, אם לעומת זה, או עולה על כולם-
, משיח שקר ותורותיו הנפולות והכוזבות הנמשכים מהיכלי התמורות

אשר, אם בתוך ענין רבנו הקדוש מפרסמים גדולים, ושיא החוצפה-
,גזלו את הכתר והכתירו את עצמם כמנהיגים על פי דעת רבנו הקדוש

-התעלמותם מ, או גרוע מכך- ומפרסמים את התנגדותם על, חס ושלום
', ושמו הקדוש המיוחד וכו, הצדיק הדור האמת

נותן השם כביכול אפשרות, שוודאי אינה שלימה, ל"ולכל הרשימה הנ
, וכל זה בשביל הבחירה, ולגדול' להצליח'אף , ויכולת להתקיים

וכל, אז אם כבר העולם מוצף בשקרים ודיעות זרות שונות ומשונות
ומפיצים ומפרסמים אותה באין, ל נעשית תחת השמש"הרשימה הנ

אז וודאי ובוודאי יש הצדקה לפרסום והפצת, פוצה פה ואין מפריע
ודווקא,ומידה טובה מרובה, ל"כנגד תוקף ים השקר הנ,  זהדעת קדוש

היא שתאיר, הצדיק יסוד עולם,  היוצא מיוסףהניצוץשהיא , אמת זאת
ותדחה את, את כל העולם באור האמת לאמיתו שהיה עד כה גנוז

בהקשר "יעקב וישב"י על פסוק "כמו שכתוב בפירוש רש, ל"החושך הנ
והיה בית יעקב אש ובית יוסף"- "אלה תלדות יעקב יוסף"לפסוק שאחריו 

 "-מיוסף שמכלה ושורף את כולם  יוצאניצוץ- להבה ובית עשו לקש
.בכל הסוגים ובכל הדרגות, ש"את כל השקר של בית עשו י
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 שבסוףדעת הקדושאת אותו , ובכן באנו בזאת לפרסם ולהודיע לכל
אך בעיקר האיר, ואף על פי כן לא נתפס, אף בפירוש אמר, ימיו רמז
ישראל ברכי אותו , תלמידיו המפיצים ספריו ושמו הקדוש, בדעתינו

הפשוט והתמים שהתקרב לחסידות ברסלב במסירות נפש בלתי
ולאחר, ע"וקיבל דעת מורו הקדוש רבי ישראל קרדונר זי, יתוארת

",הפתק בעל, תלמיד היקר"ונהיה ה, מכן קיבל את הפתק הקדוש מרבנו
והקים את, שעסק כל ימיו לפרסם ולהודיע דעת רבנו הקדוש בעולם

ובלעדיו לא היו יודעים היום מברסלב כלל, העסק של הפצת ספריו
בכל עסקיו ובכל מכתביו ושיחותיו רק, ושכל ימיו, ו"ח, וכלל לא

ואפסיות, רבי נחמן מברסלב, שיבח והילל ופירסם גדולת רבנו הקדוש
, וביטול כל שאר הצדיקים שבכל הדורות מולו, כל העולם נגדו

, שבא לעולם שוב!, רבי נחמן בעצמו הוא באמת לאמיתו הוא
להוריד אלינו פה עכשיו את האור הכי, בדרכיו הנסתרות והנפלאות

", ותרד פלאים"בחינת , לזמן ולדור הכי נמוכים שהיו, למקום- גדול
, ואין אנו רשאיים להתווכח ולהתנצח החל ממתי, ואין לנו השגה

או עם, או החל מאיזשהו שלב בחייו, אם מתחילת הווייתו בבטן אימו
: מרגע שפתח ואמר, וודאי הדבר לגבינו' – קבלת הפתק וכו

, כל העולם לא יודעים! צריכים להודיע לכל העולם מי אני"
: מי אני, עכשיו, אני אודיע לכם פה! ולא יודעים מי אני

...".אתם יודעים כבר מי אני, זהו הכל!  נ- נ-ח, נ-ח,מ+ נ-ח,מ+ן מאומןאני
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שהחל לומר, 114טרם הסתלקותו בגיל  , היה זה בשנותיו האחרונות
עד כי אמר באופן הכי, בפירוש דברים כאלו אודות מהותו האמיתית

". אני רבי נחמן: "ברור ובלתי ניתן לבילבול
וחלק נמסרו על ידי, חלק מאותם דיבורים נוראים תועדו בהקלטה

.תלמידיו בעל פה

,ן ניתן לעניות דעתי לזהות רמזים נגלים בודדים"אף בספר חיי מוהר
בהם רבנו הקדוש', מלבד הוודאי אינסוף נסתרים אשר לא לנו וכו

- רימז כבר אז על מציאותו העתידה 
".ואחד הוא אחד, שניים הם אחד, יש שלושה דברים ",כך מופיע שאמר

אלא ששם כתוב יותר, שם מובא שוב אותו דיבור, ובמעשה מהלחם
.אלא על צדיקים, כי לא מדובר על דברים, בפירוש

בעת שיצא מפתח הבית, וקודם שיצא מברסלב לאומן להסתלק שם
, עמד אצל המזוזה והניח ידו על המזוזה, ולחוץ לעלות על העגלה

. תראו להתקבץ יחד ולהתפלל יחד: "ענה ואמר להעולם
". אולי תוכלו להמשיך אותי לכאן עוד הפעם, כי אם תתפללו בכוונה

...[ומן הסתמא התפללו תלמידי רבנו הקדושים בכוונה]

למרות שבחיי ",יהיה עת שכל העולם כולו יעמדו עלי ויחלקו כולם עלי": ואמר
אלא שנבואה זאת, פרט לזקן המפורסם, רבי נחמן לא חלקו עליו

שעליו, שאז התקיימה בשלימות, מכוונת עליו ממש כסבא ישראל
אפילו אלה שקוראים לעצמם בשם, חולקים כל העולם כולו

...םברסלבי
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פעם אחת יצא מפיו הקדוש על עצמו ואמר": ן "וגם נמצא כתוב בחיי מוהר
.למרות שרבנו הקדוש נסתלק בגיל צעיר, "אני סבא דסבין- בזו הלשון 

מה, עם כל זה אין יוצא מידי פשוטו, ואף אם התכוון למהות רוחנית
 ".אני זקן שבקדושה": וגם אמר . .."סבא אני": שאמר במכוון 

, שיש אנשים מאנשיו, ועוד רמז במה שאמר
.שהוא נראה להם בחלום בדמות זקן

כשאשוב...היום מתחיל דבר חדש": וקודם שנסע לעיר נאווריטש אמר
שמציאותו, וברמז זה כלל גם ".מדרכי אני אוכל לנגן ואתם תוכלו לרקד

.לשיר החדש, החדשה תהיה קשורה לניגון
אך, ובמקום נוסף מופיע מה שאמר אומנם בהקשר לכל זמני החגים

ועובד את, שמשם משתמע איך רבנו הקדוש בכל עת מתחדש ממש
:כמו שאמר מתורגם מלשון אידיש, השם בהשגה ודעת חדש לגמרי

".אין אני מה שהייתי מקודם, כשבאים אלו הזמנים"
בהקשר, בלשון עבר ובלשון עתיד, "ואגמור גמרתי": וגם מה שאמר 

מה, כאשר הבינו כי עומד להסתלק, לשאלה ששאלו אותו תלמידיו
כפי, שהיה נראה שיגמור בחייו כחפצו, יהיה עם תיקון העולם

איך עליהם להבין כי, ועתה עומד להסתלק, הדיבורים שדיבר מקודם
או שמא השתנו הדברים, תיקון העולם תלוי בו והוא עדיין עוסק בו

ל שבה רמוז גם כי"על זה ענה התשובה הנ, חס ושלום' ואינם עוד וכו
, ועל אותה דרך. בה הוא יגמור, תהיה לו עוד מציאות בעתיד

". אשיר שיר לעתידאני": ן שאמר"כתוב בהשמטות של חיי מוהר
, ובהשמטות נוספות מובא

."ל אמר שהיה רוצה שיהיה לו קיבוץ שלו בארץ ישראל"רבנו ז"
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: אמר, כשחלה בחולאת שבגללה הוכרח להסתלק, וכן כתוב שם
. התפללו עלי שאשוב לבריאותי ואוליך אתכם בדרך חדש שלא היה מעולם"

".אף על פי כן הוא חדש לגמרי, אף על פי שהוא בדרך הישן מכבר
: נמצא רמז במה שאמר, ן"ובספר שיחות הר

ועושה אחר כך, יש אחד שעושה הפעולה שלו לפי השם שיש לו בחצי שניו"
".פעולות חדשות וצריך לקרוא לו שם חדש

ל נאמרו בפשט כביכול על ענינים"וברור הדבר כי כל הציטוטים הנ
,אך כבר הזהיר רבנו לחפש ולהפוך בדבריו, אחרים ובהקשרים שונים

אף בשיחות חולין שלו כל תיבה, כי הם משתמעים לאינספור כוונות
שכל מה שיצא מפי רבנו הקדוש, כמו שכתב רבי נתן, ספורה ומדודה

ועוד מפורש שבדברי הצדיק ניתן. היה כל כולו תורה וחידושים
. למפרע לראות כיצד בנבואה היו מרומזים עתידות

'.. -וכו, אסמכתות ורמזים, מעבר לכל נסיונות הפרשנות, ובכלל
אך מצד, למרות שאין לנו השגה בחכמת הנסתר מסוד גלגולי נשמות

וכמו שאנו מאמינים, וגם לא חדש, האמונה התמימה לא קשה הדבר
דוגמת מה שרבי שמעון בר- מה שכתוב על גלגולי נשמות של צדיקים 

ושרבי נחמן הוא נשמת רבי שמעון בר, יוחאי הוא גלגול משה רבנו
, ואין השם עושה שתי פעמים אותו דבר, הוא משה רבנו, יוחאי

ובא לחדש, אלא שבכל פעם עולה הצדיק למעלה יתירה וגבוהה יותר
כמו כן יש פשוט לקבל זאת באמונה- בעולם דרך חדש בעבודת השם 

.שניהם אחד הוא, כי סבא ישראל ורבי נחמן, תמימה
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,עבד סבא ישראל הקדוש את השם בהסתרה ובהצנע לכת, כל ימי חייו
באופן שאי אפשר, מה שרק השם יתברך יודע, ועשה מה שעשה ופעל

היה לסובבים אותו לשער במוח כלל ממהותו הפנימית האמיתית אותה
. גילה בסוף ימיו

. ובמכתביו ושיחותיו לא ניתן להבין זאת, גם מתוך סיפור חייו
גלוי השוני שלו מכל שאר העולם היה בשני ענינים אותם, ובכל זאת

שמתוכם כן אפשר, וגם העידו אנשים אחרים עליו, העיד על עצמו
- כי מדובר באדם לא פשוט ולא רגיל בכלל, להבין

להיות ולהקרא, אנושית- וגבורה בלתי נכנעת עלנפש מסירות :א
,שזה כלל בתוכו שפלות עד עפר ולמטה מזה, ברסלבר נגד כל העולם

מרדיפה עם, חירופים וליצנות, בזיונות, יסורים נוראים מהתנגדות
,רק בדרך נס, מנידוי שכמעט ולא התחתן, כוונת ונסיונות רציחה

וחרפת, שבגללו סבל עוני כבד, ומחרם אכזרי חסר רחמים לחלוטין
. מתחנן ללחם, עד שמת לו בידיים בנו נפוח, רעב

למרות חיי הצער והעוגמת נפש שלא ניתנים-  אמיתיתשמחה: ב
שמחה, שמחה קדושה, היה מלא שמחה תמיד, לשער ולדמיין כלל

,ובחתונות,שהיתה פורצת ומתגלה בשבתות וזמנים קדושים, שלימה
עד כדי שהיו מזמינים אותו אנשים זרים לחתונות רק כדי לראות אותו

. רוקד מתוך שמחתו
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,איך מתחברים יחד שני הענינים, ובעיקר אי אפשר להפנים במוח רגיל
.כיצד זה אפשרי, איך יתכן, בהם התעלה על כל העולם

:עשה סבא ישראל הקדוש בשלבים', אני הוא'את ההתוודות שאמר 
, !" ישנו בעולםבעצמורבנו הקדוש ": כמו, תחילה ברמזים

.ואחר כך גילה כי הוא רבנו בעצמו

דוגמת מה שמובא במדרש על התוודות יוסף הצדיק לאחיו כשירדו
שתחילה אמר. וחשבו אותו לשר מצרי גדול, למצרים לרכוש מזון

, וקרא לו, אחר כך כי הוא ישנו כאן, להם כי יוסף אחיהם חי
'. אני הוא'אמר להם , וכשאף אחד לא בא

עני-מהבת, בסיפורי מעשיות' מעשה מבערגיר ועני'וגם דוגמת הסיפור 
והתגלתה לאימה בשלבים באופן שלא, ולאחר שנים חזרה, שנאבדה

שתחילה העבירה לה מידע שנמצא איש שיש לו ידיעה מביתה, תגווע
לאחר מכן הלכה אליה מחופשת לאותו איש וסיפרה לה על, האבודה

".אני היא: "ולבסוף אמרה לה, אחר כך אמרה לה שהיא כאן, ביתה

מה שאנו מברכים , כל זה הוא דוגמת זריחת החמה בכל בוקר
יה " על ולדרים  לארץ  ר  - ברחמיםהמאי אינה, ברחמים"  שהשמש 

, אלא לאט לאט בהדרגה ובעדינות, מופיעה בשמיים ברגע אחד
.בלי שיצער או יזיק לשום נברא
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- כך זריחת אור האמת שסבא ישראל הקדוש הוא רבנו
. אור שזורח ומתגלה אט אט באופן שיתקבל

אף אם מתערמים להם המון קושיות בלב בלא- וכשמתגלית אמת זו 
כי בהכרח שיהיו קושיות על השם יתברך ועל, וטוב שכך, פיתרון

אז מתבקשים להסיק מסקנות אמיצות לקיום- הצדיקים כמובא 
כי רבנו הקדוש כבר, וקיום אמת זו נשלימת בראש השנה. ולמעשה

, וגילה דעתו, אמר שכל הענין שלו הוא ראש השנה
. על קברו, שיבואו אצלו, אף הזהיר

,לעשות את המשוואה עד הסוף, וכאן נדרשת הנקודה של מסירות נפש
מהמר ששם את כל, להבדיל, אלא ממש כמו', ללכת על בטוח'ולא 

ואף לאחר כל הדיבורים, לאחר כל הרמזים, כי אחרי הכל'. הסכום וכו
ואפשר,נשאר הדבר בגדר סוד, המפורשים שגילה סבא ישראל לעולם

. חס ושלום, עדיין לסתור את הכל בקושיות ובספיקות
מכיוון שאת עיקר הגילוי לא, פה-גם השאיר הדבר בגדר תורה שבעל

כך שהשער היחיד דרכו נכנסים לקבל אלו, השאיר מפורש בכתב
. יסוד היהדות, חכמים-אמונת, הדיבורים הוא אמונה
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:תהנה על כך מתוך ליקוטי הלכו

כי מה שהרבה רחוקים מאמונת חכמים, והענין. כי העיקר הוא אמונת חכמים
,שהם חכמות של הבל שיש לכל אחד, הזה-הוא רק מחמת חכמות עולם, אמיתיים

כי עיקר החכמה האמיתית הוא חכמת הצדיקים הגדולים. וכל אחד הוא חכם בעיניו
שהם יודעים, הזה לגמרי לגמרי-שפרשו את עצמם מתאוות עולם, האמיתיים

כי אין יודעין דבר מהתורה כי אם על ידי. ג מידות בשלימות"לדרוש את התורה בי
שבכתב אין יודעין-וכל גדולת תורה. החכמים האמיתיים שפירשו לנו את התורה

וזהו בחינת מעלות. שזה בחינת אמונת חכמים, פה-כי אם על ידי תורה שבעל
כי זה, כי צריכין דווקא להתקרב אליהם ואין די בספרים לבד, התקרבות לצדיקים

שהם דברים שלא, מה שמקבלין מפי הצדיק האמת, פה-עיקר בחינת תורה שבעל
פה הוא בחינת-אבל תורה שבעל, שבכתב הוא בחינת נגלה-כי תורה. ניתן לכתוב

שבכתב יש לעובדי-כי בתורה. שזהו בחינת סוד, דברים הנאמרים מפה לאוזן
מאחר שהוא בכתב הם יכולין גם כן, גם כן איזה אחיזה[ גוים]כוכבים ומזלות 

, פה-ונשמות ישראל יש להם יתרון שנאחזים בבחינת תורה שבעל. לעסוק בה
. פה-ועל כן לא נכתבו בתורה רק נמסרו בעל

אחר רוח, על כן נותר הכל עומד תלוי על חיפוש אמיתי אחר הצדיק
ולפי האמת התמימה', קודשו בדיבוריו שנכתבו והוקלטו ונשמעו וכו

,כמו שאמר רבנו הקדוש, כך מאירה אמת זו, בחיפוש והמסירות נפש
עיקר שלימות האמת והאמונה הוא לכל חד כפום מה דמשער"ש, ן"בחיי מוהר

[. בלבו, כפי שמאיר, לכל אחד כפי מה שמשער ]"בלביה
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וענין זה רמוז במה שאמר רבנו הקדוש שאם יסתלק בארץ ישראל לא
,וזהו בחינת הסתתרות קברו של משה רבנו, יבואו אנשים על קברו

,פרט לאלו שמחפשים באמת אמיתית, שאיש לא ידע מקום קבורתו
ולאחר שמצאו משליכים שכל עצמם ומוכנים לקבל את כל אשר יאמר

, ולהאמין באמונה שלימה, כי הוא זה, הצדיק
. להם דווקא נתגלה מקום המצאו

כך היו דיבוריו , בדרגות ובשלבים, ועל אותה דרך של גילוי עצמו
: של סבא ישראל הקדוש בענין ראש השנה

:עד שהחל לומר דברים דוגמת, אף נסע לשם, דיבר על אומןכל השנים 
! כל העולם יסעו לירושלים [ בלשון תמיהה?! ]העולם יסעו לאומן"

 ."או ירושלים או אומן, אם לא ירושלים אז אומן

, אמר לאומן, ששאלו אותו לאן לנסוע, ולחלק מתלמידיו מאז
'. ולחלק אמר שישארו איתו וכו

: עד שלבסוף אמר באופן הכי ברור
." בירושליםשנה הבאה . אומן נגמר"

.אך הוסיף ואמר שאומן ישאר מקום קדוש תמיד

, בהר המנוחות, מקום קברו הקדוש של רבי ישראל בר אודסר)
.(אמן, במהרה בימינו, תבנה ותכונן, בירושלים עיר הקודש
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. תם ונשלם
.ל בורא עולם-שבח לא

.ברוך יי לעולם אמן ואמן
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מקורות

.חיי רבי נחמן מברסלב-  ן"מוהר חיי

.מגדולת רבי נחמן-  ן"שבחי הר

.חיי התלמיד רבי נתן-  ת"ימי מוהרנ

.ב-לפי א, הנהגות ישרות על עיקר הנושאים-  ספר המידות

.חידושי התורות של רבי נחמן-  ן"ליקוטי מוהר

.היוצא מהתורות לקיום ולמעשה-  ן"קיצור ליקוטי מוהר

.ב-לפי א, העצות היוצאות מהתורות-  ליקוטי עצות

.ביאורים וחידושים על יסוד תורות רבנו הקדוש, ערוך-על הלכות שולחן-  ליקוטי הלכות

.עם קטעים מליקוטי הלכות, ליקוטי עצות מורחב-  אוצר היראה

.לקט על נושא ההתבודדות-  הנפש השתפכות

.תורת החסד של הצדיק, לקט על נושא ההתחזקות-  משיבת נפש

.התבודדות, תפילות מהלב, תפילות על התורות-  ליקוטי תפילות

.שהם תורות, שיחות מרבי נחמן-  ן"שיחות הר

.מכתבים מרבי נתן-  עלים לתרופה

.עם סגולות עצומות לקוראיהם, שהם כל כולם סודות עמוקים, סיפורים נפלאים שסיפר רבי נחמן-  סיפורי מעשיות

.ועוד, פירושים, סיפורים נוספים על רבנו ותלמידיו, מדור שלישי של תלמידי רבנו הקדוש-  אור כוכבי

.שיחות מוקלטות של רבי ישראל בר אודסר-  סבא ישראל

.מכתבים מרבי ישראל בר אודסר-  י הנחל"אב
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תיקון הכללי
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הקדמה
תהלים מועילים מאוד מאוד לתיקון[ מזמורי]אלו העשרה קפיטל 

ל הוא"ענין תיקון זה על ידי אמירת העשרה קפיטל תהלים הנ. קרי
,דבר חדש לגמרי חידוש נפלא כי הוא תיקון נפלא ונורא מאוד מאוד

, כי לא נודע זאת מיום בריאת העולם[ רבנו הקדוש]ואמר 
וכמה צדיקים גדולים רצו לעמוד על ענין זה ונתייגעו למצוא לזה

תיקון גמור וקצתם לא ידעו כלל מהו ענין זה וקצתם התחילו לידע
,ונסתלקו לעולמם באמצע עוסקם בזה ולא גמרו, קצת בענין תיקון זה

ואמר שהוא. ולי עזר השם יתברך שזכיתי לעמוד על זה בשלימות
ל הוא"אבל תיקון הנ, כי כל עבירה יש לה תיקון מיוחד. תיקון הכללי

[.ולכן טוב לאומרו בכל יום]תיקון הכללי 
אזי אחר, שגם כי ימלאו ימיו, וייחד שני עדים כשרים על זה, ואמר

: ואמר אז רבנו זכרונו לברכה בזו הלשון... הסתלקותו
" כשיבואו על קברי ויתנו פרוטה לצדקה בעבורי"
ויאמרו אלו( כנהוג, רצונו לומר בעבור הזכרת נשמתו הקדושה)

ובוודאי, אז יניח רבנו עצמו לאורך ולרוחב, העשרה קפיטל תהלים
אפילו אם, שבהפיאות יוציא אותו מהגיהנום, ואמר. יושיע לזה האדם

רק מעתה, אפילו אם עבר מה שעבר, יהיה אותו האדם איך שיהיה
ואני חזק מאוד בכל. "יקבל על עצמו שלא ישוב לאיוולתו חס ושלום

שאלו העשרה קפיטל מועילים, אך בזה אני חזק ביותר, הדברים שלי
ובזכות תיקון חטא זה יבוא משיח צדקנו לקבץ נפוצותינו." מאוד מאוד

.אמן, במהרה בימינו
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, תיקון הכללי, הריני מקשר עצמי באמירת העשרה מזמורי תהלים אלו
, לכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר קדושים אשר בארץ המה

.נ	 נ	ח� נ	ח�מ� נ	ח�מ�ן מאומןרבי   , ובפרט לראש בני ישראל
.טז

ד ו� ד� ם ל� ת� כ� ך�, מ� י ב� ית� ס� י ח� ל כ� י א� נ� ר� מ� :ש�
ה�ו�ה י� �ת� ל ר� �ה, אמ ד�נ�י את� �יך�, א ל� ל ע� �י ב ת� :טוב�

ה מ� ץ ה� אר� ר ב� ש� �ים א דוש� ק� י, ל� יר� אד� ם, ו� י ב� צ� פ� ל ח� :כ�
ם בות� צ� �בו ע ר� רו, י� ה� ר מ� ם, אח� ד� ם מ� יה� כ� ס� יך� נ� ל אס� �, ב

י ת� פ� ל ש� �ם ע מות� ת ש� א א� ש� ל א� �:וב
י כוס� י ו� ק� ל� נ�ת ח� ה�ו�ה מ� י,י� ל� יך� גור� ה תומ� :את�

ים מ� ע� נ� �י ב לו ל� ים נ�פ� ל� ב� �י, ח ל� ה ע� ר� פ� ת ש� ל� �:אף נ�ח
ה�ו�ה ת י� ך� א� ר� ב� �י, א נ� צ� ע� ר י� ש� �י, א יות� ל� י כ� רונ� ס� ילות י� :אף ל�

יד מ� י ת� ד� נ�ג� ה�ו�ה ל� י י� ית� ו� מוט, ש� ל א� �י ב ינ� ימ� י מ� :כ�
י ב� ח ל� �מ ן ש� כ� י, ל� בוד� ח, ו�י�ג�ל כ� �ט ב� כ�ן ל� ש� י י� ר� ש� :אף ב�

אול ש� י ל� ש� ע�ז�ב נ�פ� �י ל�א ת ת, כ� �ח אות ש� ר� ך� ל� יד� ס� �ן ח ת� :ל�א ת�
ים י� �ח ח �י א�ר נ� יע� נ�יך�, תוד� ת פ� חות א� מ� ע ש� �, שב
ח �ך� נ�צ ינ� ימ� מות ב� ע� :נ�
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.לב
יל כ� ש� �ד מ ו� ד� ע, ל� �ש שוי פ� י נ� ר� אה, אש� ט� �סוי ח :כ�

ון ה�ו�ה לו ע� ש�ב י� ם ל�א י�ח� י אד� ר� י�ה, אש� מ� רוחו ר� ין ב� א� :ו�
י ת� ש� �ר ח6 י ה� י, כ� מ� לו ע�צ� יום, ב� �ל ה י כ� ג�ת� �א �ש :ב�

ך� י י�ד� �ל ד ע� �ב כ� ה ת� ל� י� �ם ו�ל י יומ� י, כ� ד� �ש ך� ל� �פ , נ�ה�
ה ל� ץ ס� י� �ב�נ�י ק ר� �ח :ב�

יע�ך� י אוד� את� ט� �י, ח ית� ס� י ל�א כ� י, ו�ע�ונ� ת� ר� �י, אמ �ע ש� י פ� ה ע�ל� אוד�

ה�ו�ה י� �ה, ל ל� י ס� את� ט� �את� ע�ון ח ה נ�ש� את� :ו�
יך� ל� יד א� ס� ל ח� ל כ� ל� �פ ת� ל ז�את י� �צ�א, ע ת מ� ע� ם, ל� י� �ף מ ט� ש� ק ל� �ר

יעו יו ל�א י�ג� ל� ים א� ב� �:ר
י ר ל� ת� ה ס� י, )*( את� נ� ר� צ� ר ת� �צ ה, מ� ל� י ס� נ� ב� סוב� ט ת� ל� �נ�י פ :ר�

ך� יל� כ� ך�, אש� ל� ך� זו ת� ר� ד� ך� ב� אור� י, ו� ינ� יך� ע� ל� ה ע� יע�צ� :א�
סוס יו כ� ה� ד, אל ת� ר� פ� ין, כ� ב� ין ה� לום, א� ב� יו ל� ד� ן ע� ס� ג ו�ר� ת� מ� , ב�

יך� ל� ר�ב א� ל ק� �:ב
ע ש� ר� ים ל� אוב� כ� �ים מ ב� �נו, ר ב� סוב� ד י� ס� ה�ו�ה ח� י� �ח� ב בוט� �ה :ו�

ה�ו�ה י� �חו ב מ� ים, ש� יק� ד� �ילו צ ג� ב, ו� י ל� ר� ש� ל י� ינו כ� נ� ר� �ה :ו�
(כאן יש להפסיק מעט  *)
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.מא
ד ו� ד� מור ל� ז� ח� מ� נ�צ� מ� �:ל

ל ל ד� יל א� כ� ש� �י מ ר� ה, אש� ע� יום ר� ה�ו�ה, ב� הו י� ט� ל� �מ :י�
י�הו �יח הו ו� ר� מ� ש� ה�ו�ה י� ץ, י� אר� ר ב� �ש א; נ�הו , ו� ת� אל ת� ו�

יו ב� ש א�י� נ�פ� :ב�
ו�י ש ד� ר� ל ע� �נו ע ד� ע� ס� ה�ו�ה י� יו, י� ל� ח� ת� ב� כ� �פ בו ה� כ� ש� ל מ� :כ�

י ת� ר� �י אמ נ� �י, א נ� נ� ה�ו�ה ח� ך�, י� י ל� את� ט� י ח� י כ� ש� אה נ�פ� פ� :ר�
י ע ל� �רו ר י י�אמ� �ב מו, אוי� ד ש� �אב י י�מות ו� �ת :מ�

אות ר� א ל� ם ב� א� ר, ו� ב� �ד א י� ו� ץ או�ן לו, ש� ב� ק� בו י� , ל�
ר ב� �ד חוץ י� �א ל :י�צ�

אי ל ש�נ� שו כ� �ח �ל ת� י י� �ל ד ע� �י, י�ח ה ל� ע� בו ר� ש� י י�ח� �ל :ע�
ל י�צוק בו �י�ע ל� ר ב� �ב קום, ד� יף ל� ב ל�א יוס� �כ ר ש� ש� �:ו�א

י לומ� יש ש� י, ג�ם א� מ� ח� �ל ל י בו אוכ� ת� ח� �ט ר ב� ש� �, א
ב ק� י ע� �ל יל ע� ד� ג� :ה�

ה�ו�ה ה י� את� י, ו� נ� ימ� ק� �י ו�ה נ� נ� ם, ח� ה� ה ל� מ� ל� �ש �:ו�א
י ת� ב� צ� �פ י ח� י כ� ת� ע� �ז�את י�ד י, ב� ל� י ע� ב� יע� א�י� י ל�א י�ר� :כ�
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י ת� ב� כ� �מ י ת� מ� ת; י ב� נ� �ם, ו�א עול� נ�יך� ל� פ� י ל� נ� יב� צ� �:ו�ת
ה�ו�ה רוך� י� ל, ב� א� ר� ש� י י� ל�ה� ם, א6 עול� ד ה� �ע ם ו� עול� ה� ן,  מ� אמ� ן ו� :אמ�

 
.מב

יל כ� ש� �ח� מ נ�צ� מ� �ח, ל �נ�י ק�ר ב� :ל�
ם י� י מ� יק� פ� �ל א �ע�ר�ג ע �אי�ל ת ים, כ� ל�ה� יך� א6 ל� ע�ר�ג  א� �י ת ש� ן נ�פ� :כ�

ים אל�ה� י ל� ש� אה נ�פ� מ� י, צ� ל ח� א� ה , ל� א� ר� א� י אבוא ו� �ת מ�

ים ל�ה� נ�י א6 :פ�
ה ל� י� ם ו�ל� ם יומ� ח� י ל� ת� ע� מ� י ד� ה ל� ת� י� י , ה� �ל מ�ר א� א6 ב�

יום �ל ה יך�, כ� ל�ה� :אי�ה א6
ה ר� כ� ז� ה א� ל� י, א� ש� י נ�פ� �ל ה ע� כ� פ� ש� א� ך�, ו� ס� �ע6ב�ר ב י א� ד, כ� �ם ע ד� �ד א�

ה תוד� נ�ה ו� קול ר� ים ב� ל�ה� ית א6 ג, ב� מון חוג� :ה�
י ל� י ע� מ� ה6 י ו�ת� ש� י נ�פ� ח� �תוח ש� ה ת� �ים, מ אל�ה� י ל� יל� , הוח�

נ�יו שועות פ� נו י� י עוד אוד� :כ�
י �ל�ה ח, א6 תוח� ש� י ת� ש� י נ�פ� �ל ן, ע� ד� ץ י�ר� ר� א� ך� מ� ר� כ� ז� ן א� ל כ� �ע

ים מונ� ר� ח� ר, ו� ע� צ� ר מ� �ה :מ�
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א הום קור� ל ת� הום א� יך�, ת� נור� קול צ� יך� , ל� ג�ל� יך� ו� ר� ב� ש� ל מ� כ�

רו ב� י ע� �ל :ע�
דו ס� �ה�ו�ה ח ו�ה י� �צ ם י� י, יומ� מ� יר�ה ע� ה ש� ל� י� �ל �י�י, וב �ל ח א� ה ל� ל� פ� :ת�

י ע� ל� �ל ס א� ה ל� ר� י, אומ� נ� ת� ח� �כ ה ש� מ� ך� , ל� ל� ר א� ה ק�ד� מ� ל�

ץ אוי�ב �ח �ל :ב�
י �מות צ� �ע ח ב� �צ ר� י, ב� ר� י צור� פונ� ר� יום , ח� �ל ה י כ� �ל ם א� ר� אמ� ב�

יך� ל�ה� :אי�ה א6
י ש� י נ�פ� ח� �תוח ש� ה ת� �י, מ ל� י ע� מ� ה6 ה ת� �ים , ומ אל�ה� י ל� יל� הוח�

שוע�ת נו י� י עוד אוד� י, כ� אל�ה� נ�י ו� :פ�
 

.נט
�ח נ�צ� מ� �ת, ל ח� ש� �ם, אל ת ת� כ� ד מ� ו� ד� אול, ל� ל�ח� ש� ש� , ב�

ית�ו מ� �ה �ת ל י� �ב �ת ה רו א� מ� ש� :ו�י�
י �ב א�י� י מ� נ� יל� צ� �י, ה ל�ה� י, א6 נ� ב� ג� �ש י ת� �מ קומ� ת� מ� :מ�

י או�ן פ�ע�ל� י מ� נ� יל� צ� �י, ה נ� יע� ים הוש� מ� י ד� ש� אנ� :ומ�
י ש� נ�פ� בו ל� נ�ה אר� י ה� ים, כ� ז� �י ע �ל י , י�גורו ע� ע� ש� ל�א פ�

ה�ו�ה י י� את� ט� �ל�א ח :ו�
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ון י ע� ל� כונ�נו, ב� י� רוצון ו� י, י� את� ר� ק� ה ל� ה, עור� א� :ור�
אות ב� ים צ� ל�ה� ה�ו�ה א6 ה י� את� ל, ו� א� ר� ש� י י� ל�ה� ק�ד, א6 פ� ה ל� יצ� ק� ה�

ם גוי� �ל ה ה, כ� ל� י או�ן ס� ד� ל ב�ג� ח�ן כ� :אל ת�
ב ר� ע� ב, י�שובו ל� ל� כ� �מו כ יר, י�ה6 בו ע� יסוב� :ו�

ם יה� פ� יעון ב� נ�ה י�ב� ם, ה� יה� תות� פ� ש� בות ב� ר� �ע�, ח י ש�מ� י מ� :כ�
מו ק ל� �ח ש� ה�ו�ה ת� ה י� את� ם, ו� ל גוי� כ� ג ל� �ע ל� :ת�

ה מ�ר� ש� יך� א� ל� י, ע;זו א� ב� �ג ש� ים מ� ל�ה� י א6 :כ�
י ד� ס� �י ח ל�ה� י, א6 נ� מ� ד� �ק י, י� ר� שר� י ב� נ� א� ים י�ר� ל�ה� :א6

י מ� �חו ע כ� ש� ן י� ג�ם פ� ר� �ה �ך�, אל ת יל� ח� מו ב� יע� נ� �מו, ה יד� הור� , ו�
ד�נ�י �נ�נו א ג� �:מ

ימו את פ� �ט �ימו, ח ת� פ� ר ש� �ב אונ�ם, ד� ג� דו ב� כ� ל� י� , ו�
רו פ� �ס ש י� �ח �כ ה ומ� אל� :ומ�

ה מ� ח� ה ב� ל� �ה, כ ל� �ינ�מו, כ א� ל , ו� ים מ�ש� ל�ה� י א6 עו כ� י�ד� ו�

ה ל� ץ ס� אר� י ה� ס� אפ� י�ע�ק�ב ל� :ב�
ב ר� ע� בו ל� י�ש; ב, ו� ל� כ� �מו כ יר, י�ה6 בו ע� יסוב� :ו�

כ�ל א6 יעון ל� נ� ה י� מ� עו, ה� ב� ש� ם ל�א י� ינו, א� :ו�י�ל�
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ך� יר ע;ז� י אש� נ� �ך�, ו�א ד� ס� �ר ח ב�ק� �נ�ן ל �ר �י, ו�א ב ל� ג� ש� ית� מ� י� י ה� כ�

נוס י, ומ� ר ל� �יום צ :ב�
י ה, ע;ז� ר� ז�מ� �יך� א ל� י, א� ד� ס� �י ח ל�ה� י א6 ב� �ג ש� ים מ� ל�ה� י א6 :כ�

 
.עז

מור ז� ף מ� אס� דותון ל� ל י� �ח� ע נ�צ� מ� �:ל
ים ל�ה� ל א6 י א� ים, קול� ל�ה� ל א6 י א� ה קול� ק� ע� צ� א� י, ו� ל� ין א� ז� �א �ה :ו�

י ת� ש� ר� ד�נ�י ד� �י א ת� ר� יום צ� ה, ב� ר� ג� ה נ� ל� י� �י ל פוג, י�ד� ל�א ת� , ו�
י ש� ם נ�פ� נ�ח� נ�ה ה� �א :מ�

ים ל�ה� ה א6 ר� כ� ז� י�ה, א� מ� ה� א� ה, ו� ל� י ס� ף רוח� ט� �ע ת� ת� ה ו� יח� :אש�
ינ�י רות ע� מ; ת� ש� ז� �ר, אח ב� �ד �ל�א א י ו� ת� מ� �ע פ� :נ�

ם ד� ק� ים מ� י י�מ� ת� ב� �ש ים, ח� מ� נות עול� :ש�
ה ל� י� ל� �י ב ינ�ת� ג� ה נ� ר� כ� ז� ה, א� יח� י אש� ב� ב� ם ל� י, ע� ש רוח� פ� �ח :ו�י�
ד�נ�י �נ�ח א ז� ים י� מ� עול� ל� �צות עוד, ה ר� יף ל� ל�א י�ס� :ו�

דו ס� �ח ח �נ�צ ס ל� אפ� ד�ר ו�ד�ר, ה� ר ל� ר א�מ� �:ג�מ
ל נות א� �ח ח �כ ש� �ה, ה ל� יו ס� מ� �ח �אף ר ץ ב� �פ ם ק� :א�

יא י ה� לות� �ר ח �יון, ו�א�מ ל� ין ע� מ� נות י� :ש�
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י י�ה ל� ל� �ע �כור מ ז� ך�, א� א� ל� ם פ� ד� ק� ה מ� ר� כ� ז� י א� :כ�
ך� ע?ל� ל פ� כ� י ב� ית� ג� ה� ה, ו� יח� יך� אש� ילות� ע�ל� �:וב

ים ל�ה� ך�, א6 כ� ר� �ש ד ק�ד� �ים, ב אל�ה� ל ג�דול כ� י א� :מ�
א ל� ה פ� ל ע�ש� א� ה ה� ך�, את� ים ע;ז� מ� �ע ת� ב� ע� �:הוד

ך� מ� �רוע� ע ז� ת� ב� ה, ג�אל� ל� ף ס� יוס� נ�י י�ע�ק�ב ו� :ב�
ים ל�ה� ם א6 י� �אוך� מ ילו, ר� ם י�ח� י� �אוך� מ ה�מות, ר� זו ת� ג� ר� :אף י�

בות ם ע� י� �מו מ ים, ז�ר� ק� ח� נו ש� כו, קול נ�ת� ל� �ה ת� יך� י� צ� צ� �:אף ח
ג�ל ל� �ג �ך� ב מ� �ע �ל, קול ר ב� ים ת� ק� ר� ירו ב� א� ץ,  ה� אר� ש ה� �ע ר� ז�ה ו�ת� ג� :ר�

ך� כ� ר� �י�ם ד �ים, ב ב� �ם ר י� �מ ך� ב� יל� ב� עו, וש� יך� ל�א נ�ד� בות� ק� ע� :ו�
ך� מ� �צ�אן ע �ית� כ ר�ן, נ�ח� �אה ה ו� י�ד מ�ש� :ב�

 
.צ

ה מ�ש� ה ל� ל� פ� ים, ת� ל�ה� א6 �יש ה נו, א� ית� ל� י� ה ה� עון את� ד�נ�י מ� �א

ד�ר ו�ד�ר :ב�
דו ים י;ל� ר� ם ה� ר� ט� ל, ב� ב� ת� ץ ו� ר� ל א� חול� , ו�ת�

ל ה א� ם את� ד עול� �ם ע עול� :ומ�
א כ� �ד ד �נוש ע ב א6 ש� ם, ת� נ�י אד� ר שובו ב� :ו�ת�אמ�
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י י�ע�ב�ר מול כ� ת� יום א� ינ�יך� כ� ע� ים ב� נ� ף ש� ל� י א� , כ�
ה ל� י� ל� �ה ב מור� אש� :ו�
יו ה� נ�ה י� ם ש� ת� מ� �ר ל�ף, ז� �יר י�ח צ� ח� ר כ� ב�ק� �:ב

יץ ר י�צ� ב�ק� �ף, ב ל� ח� ש, ו� י�ב� ל ו� מול� ב י� ר� ע� :ל�
ך� אפ� ינו ב� ל� י כ� נו, כ� ל� ה� ב� ך� נ� ת� מ� �ח �:וב

ך� ד� נ�ג� ינו ל� ה ע�ונ�ת� ת� �נ�יך�, ש אור פ� מ� נו ל� :ע�ל;מ�
ך� ת� ר� ב� ע� נו ב� ינו פ� ל י�מ� י כ� ג�ה, כ� מו ה� נ�ינו כ� ינו ש� ל� :כ�

ינו נות� י ש� מ� נ�ה, י� ים ש� ע� ב� ם ש� ה� ים, ב� מונ� בור�ת ש� ג� ם ב� א� ו�

נ�ה ם, ש� ב� ה� ר� ל ו�או�ן, ו� מ� יש, ע� ז ח� י ג� ה, כ� :ו�נ�ע;פ�
�ע י יוד� ך�, מ� ך�, ע�ז אפ� את� ר� י� ך�, וכ� ת� ר� ב� :ע�

ע �ן הוד ינו כ� נות י�מ� מ� א, ל� נ�ב� ה, ו� מ� כ� ב ח� �ב :ל�
ה�ו�ה ה י� י, שוב� ת� ד מ� �יך�, ע ד� ל ע�ב� �ם ע נ�ח� ה� :ו�

ר ב�ק� �נו ב ע� ב� �ך�, ש ד� ס� �נ�ה, ח נ� �ר ה, ונ� ח� מ� ש� נ� ינו, ו� ל י�מ� כ� :ב�
נו ח� מ� �נו, ש ית� נ� ימות ע� ה, כ� ע� ינו ר� א� נות ר� :ש�

ך ע?ל� יך� פ� ד� ל ע�ב� ה א� א� ם, י�ר� נ�יה� ל ב� �ך� ע ר� ד� �:ו�ה
ינו ל� ינו ע� ל�ה� ד�נ�י א6 �ם א �י נ�ע יה� ינו, ו� ה י�ד� ע�ש� �, ומ

ינו ל� נ�ה ע� נ�הו, כונ� ינו כונ� ה י�ד� ע�ש� �:ומ

175



י ב�ר�ס�ל�ב                                                                      נ	 נ	ח� נ	ח�מ� נ	ח�מ�ן מאומן ל�קוט�

.קה
מו ש� או ב� ר� ה�ו�ה ק� י� �יו, הודו ל ילות� ים ע�ל� מ� �ע יעו ב� :הוד�

ירו לו רו לו, ש� יו, ז�מ� אות� ל� פ� ל נ� כ� יחו ב� :ש�
שו ד� ם ק� ש� לו ב� ל� �ה ת� ה�ו�ה , ה� י י� ש� ק� �ב ב מ� ח ל� �מ ש� :י�

ה�ו�ה שו י� ר� ע;זו, ד� יד, ו� מ� נ�יו ת� שו פ� ק� �:ב
ה ש� ר ע� ש� �יו א אות� ל� פ� רו נ� כ� יו, ז� י פ� ט� פ� ש� יו ומ� ת� :מ�פ�

ם ה� ר� ע אב� �דו, ז�ר ב� �נ�י י�ע�ק�ב, ע יו, ב� יר� ח� :ב�
ינו ל�ה� ה�ו�ה א6 יו, הוא י� ט� פ� ש� ץ מ� אר� ל ה� כ� :ב�
יתו ר� ם ב� עול� ר ל� �ו�ה, ז�כ ר צ� ב� ף דור, ד� ל� א� :ל�

ם ה� ר� ת אב� ת א� �ר ר כ� ש� �ק, א ח� ש� י� תו ל� בוע� :וש�
י�ע�ק�ב ה� ל� יד� ח�ק, ו�י�ע�מ� ם, ל� ית עול� ר� ל ב� א� ר� ש� י� :ל�

אמ�ר ך�, ל� ן, ל� �נ�ע ץ כ� ר� ת א� ן א� ת� ם, א� כ� ת� �ל �ל נ�ח ב� :ח�
ר פ� ס� י מ� ת� ם מ� יות� ה� ט, ב� �ע מ� ה, כ� ים ב� ר� ג� :ו�
ל גוי גוי א� כו מ� ל� �ה ת� ר, ו�י� ם אח� �ל ע ה א� כ� ל� מ� �מ :מ�

ם ק� ש� ע� ם ל� יח� אד� נ� ים, ל�א ה� כ� ל� ם מ� יה� ח ע�ל� �:ו�יוכ
עו  ג� יבאל ת� יח� ש� מ� עו, � ר� יאי אל ת� ב� נ� ל� :ו�

ץ אר� ל ה� �ב ע ע� א ר� ר� ק� ר, ו�י� ב� ם ש� ח� ה ל� ט� �ל מ :כ�
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יש ם א� נ�יה� פ� ח ל� �ל ף, ש� ר יוס� �כ מ� ד נ� ב� ע� :ל�
לו ג� �ל ר ב� כ� �נו ב שו, ע� אה נ�פ� ז�ל ב� ר� �:ב

ת ד ע� �רו, ע ב� ה�ו�ה, ב�א ד� ת י� �ר מ� הו, א� ת� פ� ר� :צ�
ך� ל� ח מ� �ל הו, ש� יר� ים, ו�י�ת� מ� �ל ע הו, מ�ש� ח� ת� �פ :ו�י�

ית�ו ב� מו אדון ל� י�נו, ש� נ� ל ק� כ� ל ב� :ומ�ש�
יו ר� ס�ר ש� א� שו, ל� נ�פ� נ�יו, ב� ק� ם, וז� כ� �ח :י�

ם י� ר� צ� ל מ� א� ר� ש� ם, ו�י�ב�א י� ץ ח� ר� א� י�ע�ק�ב ג�ר ב� :ו�
א�ד מו מ� �ת ע ר א� יו, ו�י�פ� ר� צ� הו מ� מ� :ו�י�ע�צ�

מו �נ�א ע ש� ם ל� ב� ך� ל� �פ יו, ה� ד� ע�ב� �ל ב נ�כ� ת� ה� :ל�
דו ב� �ה ע ח מ�ש� �ל ר בו, ש� �ח ר ב� ש� �ר�ן א �:אה

ם מו ב� יו, ש� י א�תות� ר� ב� ם, ד� ץ ח� ר� א� ים ב� ת� :ומ�פ�
ך� ח ח�ש� �ל ך�, ש� ש� רו , ו�י�ח� ב� ת ד� רו א� ל�א מ� :ו�

ם ד� ם ל� יה� ימ� ת מ� ך� א� �פ ם, ה� ג�ת� ת ד� ת א� :ו�י�מ�
ים ע� ד� ר� �פ ם צ� צ� ץ אר� �ר ם, ש� יה� כ� ל� �י מ ר� ד� �ח :ב�

ר �ר�ב, אמ ים, ו�י�ב�א ע� נ� ם, כ� בול� ל ג� כ� :ב�
ד ר� ם ב� יה� מ� ש� ן ג� �ם, נ�ת צ� אר� בות ב� ה� ש ל� :א�
ם נ�ת� א� נ�ם ות� פ� �ם, ו�י�ך� ג בול� ץ ג� ר ע� ב� �ש :ו�י�
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ר �ה, אמ ב� ק, ו�י�ב�א אר� י�ל� ר, ו� פ� ס� ין מ� א� :ו�
ם צ� אר� ב ב� ש� ל ע� ל כ� �ם, ו�י�אכ ת� מ� י אד� ר� ל פ� �:ו�י�אכ

ם צ� אר� כור ב� ל ב� ל אונ�ם, ו�י�ך� כ� כ� ית ל� אש� :ר�
ב ז�ה� ף ו� ס� כ� ם ב� יא� ל, ו�יוצ� יו כוש� ט� ב� ש� ין ב� א� :ו�

ם את� צ� ם ב� י� �ר צ� ח מ� �מ ם, ש� יה� ם ע�ל� ד� ח� �ל פ �י נ�פ :כ�
ן נ� ש ע� �ר ך�, פ� ס� מ� ש, ל� א� ה, ו� ל� י� יר ל� א� ה� :ל�

אל יו, ש� ל� א ש� ם, ו�י�ב� י� �מ ם ש� ח� ל� ם, ו� יע� ב� :י�ש�
ח צור �ת ם, פ� י� ר, ו�י�זובו מ� יות נ�ה� צ� �כו ב ל� :ה�

שו ד� ר ק� �ב ת ד� ר א� �י ז�כ דו, כ� ב� �ם ע ה� ר� ת אב� :א�
שון ש� מו ב� �א ע יו, ו�יוצ� יר� ח� ת ב� נ�ה א� ר� :ב�

ם צות גוי� ם אר� ה� ן ל� ת� שו, ו�י� יר� ים י� מ� א; ל ל� �:ו�ע�מ
יו ק� רו ח; מ� ש� ע�בור י� �צ�רו, ב נ� יו י� תור�ת� לוי�ה, ו� ל� �:ה

 
.קלז
ל  �נונע ב� �ם י�ש ל ש� ב� רות ב� �יון, �ה ת צ� נו א� ר� ז�כ� ינו ב� כ� :ג�ם ב�

ה תוכ� ים ב� ב� ל ע�ר� �ינו, ע נ�רות� ינו כ� ל� :ת�
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יר י ש� ר� ב� ינו ד� לונו שוב� א� ם ש� י ש� ה, כ� ח� מ� ינו ש� ל� תול� , ו�
נו ירו ל� יון, ש� יר צ� ש� :מ�

ה�ו�ה יר י� ת ש� יר א� יך� נ�ש� ר, א� ת נ�כ� �מ ל אד� �:ע
ם י� ל� רוש� ך� י� ח� כ� ש� ם א� י, א� ינ� מ� ח י� �כ ש� :ת�

י כ� ח� י ל� שונ� ק ל� �ב ד� י, ת� כ� ר� כ� ז� ם ל�א א� ה , א� ם ל�א אע�ל� א�

ם י� �ל רוש� ת י� י, א� ת� ח� מ� ל ר�אש ש� �:ע
דום נ�י א6 ב� ה�ו�ה ל� כ�ר י� ם, ז� י� ל� רוש� ת יום י� ים, א� ר� א�מ� , ה�

רו רו ע� ה, ע� סוד ב� י� �ד ה �:ע
ה דוד� ש� �ל ה ב� ת ב� �ך�, ב ם ל� ל� �ש י� י ש� ר� נו, אש� ת� ל� ל� �ג�מ ך� ש� מול� ת ג� :א�

ע �ל ס� �ל ה ך� א� י� �ל ת ע�ל� ץ א� פ� נ� ז ו� י�אח� י ש� ר� :אש�
.קנ

שו ד� ק� ל ב� לו א� ל� �לוי�ה ה ל� �יע� ע;זו, ה ק� ר� לוהו ב� ל� �:ה
יו בור�ת� ג� לוהו ב� ל� �לו, ה ר�ב ג;ד� לוהו כ� ל� �:ה

ר ע שופ� �ק ת� לוהו ב� ל� �נור, ה כ� ל ו� נ�ב� לוהו ב� ל� �:ה
חול ת�ף ומ� לוהו ב� ל� �ע;ג�ב, ה ים ו� נ� מ� לוהו ב� ל� �:ה

ע �מ י ש� ל� צ� ל� צ� לוהו ב� ל� �ה, ה רוע� י ת� ל� צ� ל� צ� לוהו ב� ל� �:ה
ל י�ה ל� �ה ה ת� מ� ש� נ� �לוי�ה, כ�ל ה ל� �:ה
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