
‰‡¯È‰ ¯ˆÂ‡  
ÔÂˆ¯ ,„'  

  

� �‰ ˙‡ Í˙ÂÏÚ‰·˙Â¯...   
 ועל רצוןרש הנשמה הוא בחינת וש

  .כן נקראת נפש מלשון רצון
 כי ,קף הרצון הוא כמו נר דולקוות �

 ,האהבה והרצון בוער להשם יתברך
È ˙·‰Ï˘ ÈÙ˘¯·-‰, שממנו מדליקין 

Ï‡�‰¯‡ ת  בחינ,כל הנרות הקדושים
ÔÈ‚¯˘ ‡˜Ï„‡ÏÂ ÔÈ�ÈˆÂ·, שזה בחינת 
  .אור הנשמה שנקראת נר

ואור הנר הזה הוא יכול להאיר  �
צם ו בתוך ע,ותושך וצלמובכל מיני ח

 הנקרא ,גשמיות הגוף והעולם הזה
 לבו , אף על פי כן,כי איך שהוא. שךוח

להשם '  וכו·¯˘ÈÙ ‡˘ן יבוער עדי
ÂÏÎÂÈ ‡Ï ÌÈ·¯ ÌÈÓ  אשר ,יתברך
˙Â·ÎÏ‰·‰‡‰ ˙‡ וכו '.  

שה וכן  יש שבע מדות דקֻד,והנה �
והאדם בא לזה העולם , להפך

ר עליו כמה מיני ו שיעב,להתנסות בזה
שזה בחינת , שך הכלולים בשבעהוח

שהאדם נענש  שבעה מדורי גיהנם
מד בנסיון וכשלא ע,  חס ושלום,בהם

ÔÈ�„Ú ‰Ú·˘Â  בחינת ,ונכשל בהם
È‰ÂÏÚ ÔÂÙÏÁÈ.  

להתחיל לכנס ובפרט מי שרוצה  �
 שאזי מתגבר עליו הבעל ,'בעבודת ה

ר עליו ו ובהכרח שיעב,דבר יותר ויותר
 כמעט בלי ,שךוכמה וכמה מיני ח

 והכל כלול בבחינת שבעה ,עורִש
 ;' וכו˘·È„ˆ ÏÙÈ Ú˜ בחינת ,נפילות

ידי   הוא על,וכל קיומו בכל מיני נפילות
נו להתחזק בכל מה י הי,שהֻדהרצון דק

לי להניח את הרצון  לב,שעובר עליו
 , ולהתחיל בכל יום מחדש,שהדקֻד

 ,ואזי . להשם יתברךברצונות חזקים
 ,שה מאיר לו כמו נר ממשהרצון דקֻד

  .שך שבעולםושמאיר בכל מיני ח
וזה בחינת שבעת הנרות של  �

 שהם , להאיר בכל מיני נפילות,המנורה
 ולזכות לתורה ,ל"בחינת שבעה כנ

  .שבעהשהם גם כן בחינת  ,להיותפ
 אי אפשר לזכות לזה כי אם ,אבל �

ידי שמקשרין את עצמו לצדיקי  על
 שנסתלק , שהם בחינת משה,אמת

והוא  ,)ברצון שברצונות( ¯ÔÈÂÚ¯„ ‡ÂÚב
שה בכל אחד ֻדקף הרצון דקומכניס ת

 חס ,לו אם נפל למקום שנפלי אפ,ואחד
יתגבר י הוא מכניס בו גם כן ש,ושלום

זה הוא  ידי  ועל,קף הרצון הטובובת
ברכת  -לקוטי הלכות  (¯ˆÔÂ ל˘Ó„מעלהו מ

  ). ד"מ', הלכה ה, השחר
  
  

   
Ú ˙Â‡'  

  

כשאחד מישראל רוצה לדבר עם ...  ����
 לפרש שיחתו לפניו ,השם יתברך

אזי השם יתברך משליך כל , יתברך
 חס ,יניו וכל הגזרות שרוצה לגזריענ

וכל העסקים שלו שהוא יתברך , ושלום
וא משליך הכל וה, יכוליעוסק בהם כב
 שרוצה רק לזה האישופונה עצמו 

 לבקש , ולפרש שיחתו לפניו,לדבר עמו
  .מאתו שיעזרהו להתקרב אליו יתברך

  
  

  

¯‰ÂÓ ÈËÂ˜Ï"Ô  
˜ˆ"„  

  

  .הוא שוטה, מי שרוצה כבוד ☺☺☺☺
שר גדול שלח פקיד לעיר , כי למשל ☺☺☺☺

 ;אחד מהעירות שלו למקום רחוק
ל לקח לעצמו שם כל "והפקיד הנ

 הערלים לא ידעו שהוא עבד כי, הכבוד
, וסברו שהוא בעצמו השר, השר

וכשהיו צריכים אליו היו נופלים לפני 

והיו , ונותנים לו כל הכבוד, רגליו
קוראים אותו עם כל הכנויים של כבוד 

  .יכים להשריהש
, פעם אחד בא השר בעצמו לשם ☺☺☺☺

ושאל לו על עסקי , ובא הפקיד לפניו
נם  ומדוע אלו הערלים אי,המדינה

,  וקרא לשוטר אחד?עובדים עבודתם
והערל , ושאל אותו השר על עסק העיר

רק את , השוטר לא הכיר את השר
וחלק , ותכף נפל לרגלי הפקיד. הפקיד

והשיב לו , ך להשרילו כל הכבוד השי
  .על עסק שאלתו

אזי נתהפכו פני הפקיד כשולי  ☺☺☺☺
כי אין בזיון גדול , יש מאדיונתב, קדרה

  .ר נותנים לו כבוד הזהשבעיני הש, מזה
קר הכבוד הוא רק י ע,כמו כן ☺☺☺☺

, כגון יד, כי איבר מהאדם, בורמהִד
כי גם אינו , אינה יכולה לחלק לו כבוד

וכן , נכר בהיד בעצמה תבנית האדם
חד להאדם ולו פני האדם אינו מייאפ

כי נמצא גם חיה שיש לה פני , בעצמו
, ואין זה גדר האדם, כגון קוף, אדם

ינו מקבל כבוד כי אם כן א ועל

  .בדל האדם מחישבזה ֻמ, בורמהִד
קר הכבוד הוא ימאחר שע, כן ועל ☺☺☺☺
כי , בור הוא היכל המלךוהִד, בורבהִד

ÏÎÈ‰ גימטריא È�„‡ ,בורבחינת הִד ,
‡„�È˙Ù˘ È : )א"תהלים נ(כמו שכתוב 

Á˙Ù˙ )כן רוצה לקבל  אם; )ח" תיקון יייןע
ואין בזיון גדול , כבוד בהיכל המלך

ש ישבודאי יתבי, כידוע בחוש, המז
העבד מאד כשיחלקו לו כבוד גדול לפני 

  .ל"כנזכר לעיל במשל הנ, המלך
  

  

· ÏÁ�‰ È ≈a ƒ‡ ¯ÙÒÓ'  
Ë˜ ·˙ÎÓ"Â  

  
  

אנחנו מחויבים תמיד להודות  ����
 על גודל החסד ,יתברך' ולהלל לה

על שזכינו  ,שסיבב בנפלאותיווהישועה 
להיות בחלקו של רבינו אור החדש 

 ,'וכו'  והנורא והנשגב וכוהקדוש
נו בכל יום להעמיק להרגיל עצמ

 בעוצם החסד ,מחשבתינו באמת
 אשר ,והישועה הנפלאה והנוראה

 ,יתברך עמנו ועם כל ישראל' הפליא ה
 על שזכינו להיות בחלקו ,לדורות עולם

יתברך '  ולהודות ולהלל לה,ל"כנ' וכו
 לפרש לפניו ,ולהרחיב לבינו לפתוח פינו

 כבן ,נול אשר עשה עם לבביתברך כ
  .המתחטא לפני אביו ממש

 , בכל עת,כי אנו רואים בעינינו ����
 כי הוא ,אלקינו ממש' שאנו בנים לה

 בכל יום ובכל ,גומל עמנו חסדים תמיד
 .ÌÈ�· ÏÚ ·‡ ÌÁ¯Î ,עת ובכל שעה

נו שזכינו לשמוע נוראות יאשרי אזנ
  .כאלה
ואם היינו רוצים להביא תודה על  ����

 לא ,מכל הדיברות שקיבלנודיבור אחד 
יספיקו כל ימינו להודות ולהלל ולשבח 
ולפאר ולרומם להדר ולנצח לברך 

 למי שעשה לנו ולכל ,לעלה ולקלס
 שזכינו ,ישראל את כל הנסים האלו

 לשמוע התגלות ,לשמוע בדורות הללו
 אשר אין לנו פה וכלים ,נסתרות כאלה

לספר שבח נוראות גדולות כל דיבור 
 מכל שכן וכל שכן ;ורה אחתודיבור מת

שזכינו גם זכינו לשמוע כמה וכמה 
תורות שיחות ומעשיות נוראות כמה 

‡ÏÓÏ‡  ,מעלות טובות למקום עלינו
 ÚÓ˘ÓÏ ‡Ï‡ ‡ÓÏÚÏ È‡‰Ï Ô�È˙‡ ‡Ï

‡„,Â�ÈÈ„ !... ] אילו לא באנו לעולם הזה רק לשמוע

  .]דיינו, זה
  

  

‰‡¯È‰ ¯ˆÂ‡  
‡¯˙· ‡¯Â„‰Ó ,Ï"„  

  

כי ; ל כל אדםקר ההתחזקות שיע ����
שהוא צריך לחזק את עצמו לבל  איך

  קר יוע               , ושלום   חס      , יותר   לויפ

����  Í˙ÏÚ‰·  ����  

☺☺☺☺    ¯ÂÙÈÒ☺☺☺☺  

����    ·˙ÎÓ����  

���� ¯‰ ˙ÂÁÈ˘"Ô ����  

�  ˙Â˜ÊÁ˙‰  �  

Ï ‰ÓÏ˘ ‰‡ÂÙ¯- ¯˙Ò‡ ˙· ‰‡Ï ‰È·‡  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ינו עליה, ידי השם ההתחזקות הוא על
ושם הצדיקים האמתיים ' ידי שם ה

שזה בחינת שם , אשר שמם נקרא עליו
  .תף בשמםושמו יתברך משכי ', ה

,  והשמחהקר ההתחזקותיכי זה ע ����
ÈÂ‚ È�˘Ú ‡Ï˘ , Â�ÏÈ„·‰Â, מה שזכינו
ÌÈÚÂ˙‰ ÔÓ ,ושם ישראל נקרא עלינו ,

כי שמו יתברך ', שזה בחינת שם ה
תנו וקר תקויוזה ע, תף בשמנוומש

‡˙ ËÈ ‡Ï ÈÎÂ‰ ˘ ' ÂÓÚוישועתנו 
ÏÂ„‚‰ ÂÓ˘ ¯Â·Ú· ,קר הבטחון יוזה ע

ובזה יכול , Â�ÁË· Â˘„˜ Ì˘· ÈÎ, שלנו
ל שבקלים לו הקי אפ,לחזק את עצמו

 לו פושעייאפ, והגרוע שבגרועים
ין שם ישראל ימאחר שעד, ישראל

צריך לחזק ולהחיות את , נקרא עליו
  .עצמו בזה מאד

 מי שזכה להתקרב ,שכן מכל ����
קר הגדלת שם ישבהם ע,  אמתלצדיקי

ח מאד במה ובודאי צריך לשמ', ה
הלכות ( ...שזכה להיות שמם נקרא עליו

   ).ו"אות ט, 'הלכה ה, שבת
  

  

˙ÂˆÚ ÈËÂ˜Ï  
‰Â‡‚‰Â�ÚÂ  ,‡'-Á'  

  

  גנות הגאוה ומעלת הענוה  ����
ידי הענוה של צדיקי אמת עד  על

ידי זה הוא יכול  על, שהוא בבחינת אין
  ). 'ן ד"מוהר לקוטי(נות ולכפר עו

 זוכין להתפשטות ,ידי ענוה על ����
ויודע שכל , סוף הגשמיות ונכללין באין

שזאת , לם הם לטובתוֻכ, מאורעותיו
  ). שם( היא מעין עולם הבא ההבחינ

רחמנא , ידי גאוה בא עניות על ����
  ). שם(לצלן 
כי .  זוכין לתשובה,ידי ענוה על ����

ידי שמרגיש  קר התשובה הוא עליע
בים שפלותו וקטנותו ופגמיו המֻר

ל בזיונות ושבודאי ראוי לו לסב, ומבין
 בשביל להתקרב אל , דמיםושפיכות

  ). 'ם וש(קר התשובה יוזה ע, האמת
גף את ילו מי שהתענה וסיאפ ����

ב שכבר הוא ואל יתגאה ויחש, עצמו
צדיק ויכול לעשות פדיונות ולהתפלל 

כי צריך להתבונן בעצמו , לותיתפ
שאחר כל התעניתים , ולראות

ין נשארו כל תאוותיו יוהסגופים עד
ת אביו והמת תאווגם ֻז, קשורים בגופו

גם זה קשור בגופו , משעת ההולדה
ל ובודאי יפ, וכשיסתכל על זה. יןיעד

עליו חרדה גדולה ולא יטעה שהוא 

וישתדל להביא ולהשיב כל , צדיק
כי רק הם , אמת התפלות לצדיקי

לה ייודעים להתפלל ולהעלות התפ
 הוא מתאוה ברוך והקדוש, כראוי

לה סדורה בפיהם ילתפלתם ומשגר תפ
  ). 'שם י(

 המונעים עצמם ,גאוה לו הבעליא ����
 להתפלל ,לך לצדיקיםואחרים מלי

 הם מעכבים תאותו של השם ,עליהם
  ). שם(יתברך 

, שהוא עבודה זרה, לבטל הגאוה ����
ידי התקרבות לצדיקים  קר הוא עליהע

  ). שם(
החכמה על , טול הגאוהיידי ב על ����

, ימים וזוכין לחיים ואריכות, תקונה
וזוכין לאמונה , ונמתקין הדינים

גלה  ולהשגת התורה בנ,ולשמחה גדולה
  .דשוהק  ולבחינת רוח,ונסתר

  
  

‡ ˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜Ï'  
 ‰ÏÈÙ˙È') „È˜,ÂË˜,ÊÈ˜ (  

  

לשבר , וזכני ברחמיך הרבים ����
ולא , דת הגאוהיולסלק מעלי את מ

יהיה בלבי שום גאות וגבהות בעולם 
 אתה ידעת , מלא רחמים,'ה אנא .כלל

את שפלותנו ודלותנו ועניותנו בעת 
   ועוונותינו   חטאינו  ידי    על                     ,הזאת

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

אשר על ידם , ביםופשעינו המֻר
ואין לנו שום צד , נתרחקנו ממך מאד

כי אם , ל בקשתנו על ידווזכות לפע
 כי דרכך להיטיב ,נם לגמרייבמתנת ח
 ,ואתה מרחם על כל מעשיך, לבריותיך

  .נםיברחמים רבים ובמתנת ח
  תרחם עלינו, מלא רחמים,על כן ����

שום , חס ושלום, לבל יעלה בדעתנו
ולא , חס ושלום, מחשבת חוץ לטעות

יכנס בלבי שום נדנוד גאות וגבהות 
לבל תאבד תקותי , ופניות בעולם כלל

 כי מעט הטוב שיש ,חס ושלום, לגמרי
Í„ÈÓÂ ÏÎ‰ ÍÓÓ ÈÎ , בנו הכל מאתך

ÍÏ Â�˙� , וגם זה המעט דמעט טוב
עד שגם , לת הרבה מאדורבב בפסמֻע

 הטוב צריך תקונים גדולים רבים מעט
שיוכל להתברר , ברחמיך הרבים

חק שם ומֻרואיך יוכל מֻג, ולעלות לפניך
כזה לזכות על ידי מעט טוב פחות 

 ואין לי שום משען ,פה מן היםימט
  . כי אם על רחמיך הרבים,ומשענה

נכנס בלבי חלילה ,  חס ושלום,ואם ����
אז אבדתי , הטעות של צד גבהות וגאות

 כי במה יזכה נער ,חס ושלום, יבעני
   ...?מנער מכל טוב כמוני

 דעתי קצרה לבאר ,יםק אל'ה ����
ל עלי וחוס וחמ, ולפרש שיחתי לפניך

 כי באמת שפל ,ותצילני מגאות וגבהות
לא היה צריך להתפלל , ונבזה כמוני

 כי איך יעלה על ,כלל להנצל מגאות
דעת נבזה ונמאס ומלא פגמים מכף 

כנס בלבו שטות שי, רגל ועד ראש
שיעלה על דעתו שום נדנוד , ושגעון הזה

 ואלמלא לא הייתי פוגם נגדך . גאות
 קל ,כל ימי אלא פגם אחד לבד

לת עוד וגם כן לא היה לי יכ, שבקלים
 להתגאות על שום בריה ,להרים ראש

לתך צם גֻדולפי ע, קלה שבעולם
צם רבוי הטובות וולפי ע, ורוממותך

 אתה עושה אשר, הגדולות והנוראות
אשר לפי , עמנו בכל עת ובכל שעה
לו י אפ,תךהתנוצצות רוממותך וגדֻל

,  כשאין אנו זוכים,בדבר קל בעלמא
לעשות איזה דבר כראוי , חס ושלום

שוב אין אנו , בתכלית השלמות באמת
 ובודאי ,יכולים להרים פנינו כלל לפניך

טול ילא הייתי צריך לבקש כלל על ב
  .הגאות

כי , ינוק אל'הידעת אך הלא אתה  ����
רבב  ודעתנו מֻע,בשר ודם אנחנו

לבל מאד בכמה מיני שטותים ומֻב
עד שאורבים עלינו גם , ושגעון

במחשבות שטות של פניות וגבהות 
 כי רבים קמים ;כאשר אתה ידעת

עלינו ומכל צד אורבים עלינו בכל עת 
ח ועד שאיני יכול לפת, ומצדי צדדים

יך באמת  לדבר איזה דבור הגון לפנ,פי
להיכן ,  ואיני יודע מה לעשות,כראוי

, È‡ÓÈÈ¯ÊÚ ‡Â·È Ô, אנוס להיכן אפנה
‚Ì˙˘ ÚÂ˘‡Â ˜ÚÊ‡ ÈÎ Ì , צר לי מאד

È˙ÏÙ˙ , מחמת רבוי המחשבות זרות
, והפניות המתגברים לבלבל את תפלתי

ÓÂ ‰Ó ¯·„‡ ‰Ó ¯Ó‰ ‡ ;חס ושלום
˜„Ëˆ‡ ,Ï‡‰˜È�ÂÂÚ ˙‡ ‡ˆÓ ÌÈ! עשה 

מר ביד וכחהנני בידך , עמי מה שתרצה
הושיעה , הצל הצל,  רחם רחם.היוצר

ומטים , הצל לקוחים למות, הושיעה
להרג תחשך ותציל ותמלט ברחמיך 

מיגון , הרבים והגדולים ממות לחיים
  .מאפלה לאור גדול, לשמחה

 שיגן , ברחמיך הרבים,רחם עלי ����
ואזכה על , עלי זכות וכח צדיקי אמת

דת יידם לשבר ולבטל מעלי לגמרי מ
 , עד שאזכה להרגיש שפלותי,ותהגא

 ולא , באמת לאמתו,בכל אבר ואבר
יכנס בלבי ודעתי שום צד מחשבה של 

 ואזכה לענוה ,גאות וגבהות בעולם כלל
 וזכני .מה באמתיאמתיות ולאמונה של

לבטל ולשבר כל מיני כפירות וקשיות 
שלא , מיות שבלביובלבולים ועקמ

  .יעלה בלבי ובלב כל עמך ישראל לעולם
  

  

    

ÌÂÏ˘ ˙·˘ ...ÌÂÏ˘ ˙·˘...  
  

  

  

  

���� ˙ÂˆÚ ����  

����  ˙ ‰ÏÈÙ ����  

˙Ó˘� ÈÂÏÈÚÏ:  

*ÂÓ È·Ò¯ÊÚÈÏ‡ Ô· ‰ÓÏ˘ È¯ ,Ê"Ï  
  

Ï‡È¯·Â ÁÓ˘Â ¯Â‰Ë ˘„Â˜ Ú¯ÊÏ Ï˘ 
‡ÓÈÈ˜:  

*‰¯˘ Ô· ·˜ÚÈ ÌÈÈÁ  
¯˙Ò‡ ˙· ‰�Á ‰ÂÁ Â˙˘‡Â  

* ÏÁ¯ ÌÈ¯Ó Ô· ÔÂÏ‡ ‡·È˜Ú
ÏÚÈ ‰È˙· ˙· ‰‡Ï ‰�¯Â‡ Â˙˘‡Â  

*‰¯˘ ÏÁ¯ Ô· ÌÈÈÁ ÌÚ�  
ÒÈ„Ï‚ ˙· ‰ÈÁ ˙È„ÈÚ Â˙˘‡Â  

Ï‡¯˘È ˙È· Â�ÈÁ‡  

  

 ¯ÙÒÓ89-2255-7  

 ÌÈÈ˜ÏÂ ÍÈ˘Ó‰Ï ˙�Ó ÏÚ

‰ ˙‡ˆÂ‰ÚÔÂÏ , „È˜Ù‰Ï ‡�

¯‡Â„‰ ˜�· ÔÂ·˘ÁÏ ˙ÂÓÂ¯˙  

"ÒÂÙ„‰ ˙˜„ˆ ÂÓÎ ˙·˘Á� ‰˜„ˆ ÔÈ‡"  

"ÌÈ„ÈÒÙÓ ‡Ï ÈÏˆ‡ ,�‡˘ ÈÓÏÁ˜ÂÏ È ,Ô˙Â� È�‡"  

˙ÂÂˆÓÏ ÂÎÊ˙...  
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