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וזה בחינת חטא המרגלים ,שנתן להם
השם יתברך מקום לטעות ,על שרצו
לחקור יותר מדאי כמו שאמרו רבותינו
ז"לÌ‰Â ‰·ÂË ‡È‰˘ Ì‰Ï È˙¯Ó‡ È‡ :
 ÔÈÓ‡‰Ï Âˆ¯ ‡Ïוכו' Ì‰Ï Ô˙Â È‡˘ ÍÈÁ
 ˙ÂÚËÏ ÌÂ˜Óוכו'.

ידי כל מה שכבר התחיל השם יתברך
להאיר בו ,יוכל להבין היכן האמת,
ויתחזק באמונה על כל מה שאינו יכול
להבין ,ולהיפך להיפך כנ"ל .ובזה תלויה
עיקר הגאולה ,כי עיקר הגאולה תלויה
באמונה ,כמו שכתובÈ¯Â˘˙ È‡Â·˙ :
 ,‰Ó‡ ˘‡¯Óהיינו כנ"ל .והבן היטב אם
תרצה לחוס על חייך הנצחיים.

וחלישות דעת ,שאז החיילים מחזקים זה
את זה לבלי לפול ,ולחזק עצמו להגן את
עצמו ]אין ניט נאך גיבען דעם שונא[ ולא
לוותר לשונא ,שיבוא למבוקשו לגמרי.
וכן צריך התעוררות מהסכנה שבזה
העולם ,שבכל פעם הבעל דבר תופש וכו'
וכו' עד שנופלים.
ואין עצה רק להחזיק את עצמו על כל
פנים ,להגן על עצמו] ,ניט אפ לאזין הענד
און פיס[ לא להרפות ידים ורגלים,
ולאחוז כלי זין וללחום עמו ולא להכניע
את עצמו תחת השונא שרוצה להכריתו
משני עולמות ,חס ושלום ,רק להחזיק
נגדו ולהמלט ממנו מה שיכול.

כי ארץ ישראל היא עיקר בחינת אמונה,
כמו שכתוב במקום אחר ,והם רצו לראות
בעיניהם מיד איך באין לארץ ישראל .ולא
רצו לסמוך על אמונה ,אף על פי שכבר
ראו אותות ומופתים נוראים ונפלאים
כאלה ,אף על פי כן אמרו ˘ÌÈ˘‡ ‰ÁÏ
 ı¯‡‰ ˙‡ ÂÏ Â¯ÙÁÈÂ ÂÈÙÏוכו' ,כי רצו
לראות ולהבין האמת מיד .על כן נתן להם
השם יתברך מקום לטעות ,וגרמו בכיה
לדורות עד היום שמתארך הגלות ,על ידי
זה.
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ועיקר הגאולה תלויה בזה ,כי כן דרך
השם יתברך שהוא עוסק ברחמיו לקרב
את האדם בכמה דרכים .אך ,אף על פי כן,
הוא מניח לו מקום להסתפק קצת בשביל
נסיון ובחירה .וכשמתחזק באמונה שלמה
על ידי שמסתכל על האמת ,על כל
החסדים שעשה השם יתברך ,והאיר בו
מרחוק רמזים בכמה דרכים ,להודיעו
היכן האמת ,בודאי יזכה לכל טוב אמתי
ונצחי.

ארץ-ישראל הוא מקור הברכה ,כי כל
הברכות וההשפעות נמשכין מארץ-
ישראל ,כי ארץ-ישראל מקבלת קדושתה
מהצדיק  -שאצלו כל הברכות וההשפעות,
בבחינת ·¯.˜È„ˆ ˘‡¯Ï ˙ÂÎ
וכשזוכה לקבל השפע של הצדיק ושל
ארץ-ישראל בשלמות ,בודאי אין לו שום
חסרון ,בבחינת  ,‰· ÏÎ ¯ÒÁ˙ ‡Ïהנאמר
בארץ-ישראל ,שזה ההפך מבחינת ‡ÔÈ
‡„ ,Â„È· Â˙ÂÂ‡˙ ÈˆÁÂ ˙Ó Ìשזה עיקר
תאוות ממון שתמיד חסר לו.

אבל אם ירצה לבקש תואנות לפרוש נותן
לו השם יתברך מקום לטעות יותר ויותר.
וצריך אחר כך יגיעות גדולות ועצומות
מאד ביותר קודם שיזכה אל האמת וכולי
האי ואולי .עד שיכול לפטור מן העולם
ולא יזכה אל האמת ויצטרך לסבול מה
שיסבול ולהתגלגל בכמה גלגולים עד
שיבוא להתקרב אל האמת ,שהיה בידו
לזכות בו עתה על ידי נסיון קל להשליך
תאות הכבוד והנצחון ולהסתכל על
האמת לאמתו וכנ"ל.
וזה שהקפיד עליהם השם יתברך ,ואמר
למשה עד אנה ינאצוני העם הזה ועד אנה
לא יאמינו בי בכל האותות אשר עשיתי
בקרבו .היינו כנ"ל כי הלא כבר התחלתי
להאיר להם האמת על ידי כל האותות
אשר עשיתי בקרבם ועדיין אינם
מאמינים מחמת הקשיות שלהם ,שרוצים
להבין ולראות הכל מיד וכנ"ל .על כן ,גזר
עלהם אז הגלות והחורבן שנמשך עד הנה
שיצטרכו להתנסות בכל דור ודור בענין
זה ,שמי שירצה להסתכל על האמת על
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 על-ידי יראה בא לאמת.
 מי ששומר את עצמו משקר ,הוא מנצח
תמיד.
 על-ידי אמת ניצול מלשון-הרע ,גם
תפלתו נתקבל .גם כשדנים אותו למעלה,
דנים אותו לפי זכיות שלו.

 על-ידי חלומות ידע אדם אם לבו אמת
עם אלקיו.
 מי שאין לו גאוה ,ניצול משקר.
 מי ששומר את עצמו משחוק של היתול,
בידוע שהוא איש אמת.
 מי שהיה שקרן מגלגול העבר ,על-ידי
זה כשנתגלגל ,נעשה איטר-יד.
 מי ששומר את עצמו ודובר תמיד אמת,
כאלו עשה שמים וארץ ואת הים ואת כל
אשר בם.
 השקר אינו אלא בפיו ,אבל לא בכתב.

אבל השפע דקדושה של ארץ-ישראל הוא
בחינת שפע כפולה שאין בה שום חסרון,
אדרבא השפע כפולה ומכופלת יותר ממה
שהוא רוצה.
וזה בחינת השפע של שבת ,שהוא גם-כן
בחינת שפע כפולה ,בחינת לחם משנה ,כי
שבת וארץ-ישראל הם בחינה אחת.
ועל-כן נאמר בצדיקיםÌˆ¯‡· ÔÎÏ :
" - Â˘¯ÈÈ ‰˘Óבארצם" דייקא ,כי עיקר
השפע כפולה הוא בארץ-ישראל .נמצא,
שעל-ידי קדשת ארץ -ישראל נתתקן
תאוות ממון.
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לענין הסכנה של זה העולם .למשל כמו
שעומדים במלחמה ,והוא רואה שבכל
פעם נופל עוד איש אצלו מהחצים ,עד
שממש החצים אצלו ממש ,ואין יודעים
איך להמליט את עצמו .וממש אין בכחו
להחזיק החרב ללחום ,מחמת פחד
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שמעתי מאיש אחד ,ששמע מרבנו זכרונו
לברכה ,שאמר בזו הלשוןÈÏ˘ ˘‡‰ :
˙] !ÁÈ˘Ó ‡Â·È˘ „Ú „˜Âמיין פייערל
וועט שוין טלואין ביז משיח וועט קומען[.

‡ÌÈ¯˜È ÌÈÁ
ÌÎ˙ÓÂ¯˙ ˙‡ ÍÈ¯ˆ ÔÂÏÚ‰
‡‡ ,ÌÎÓ

ãñçå ä÷ãö
·ÔÂ·˘Á ,¯‡Â„‰ ÈÙÈÒ ÏÎ

89-2255-7
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כל ספורי התורה ,ממעשה האבות
מחפירות הבארות ומהמקלות אשר פצל
ברהטים ,וכן כל כיוצא בזה ,וכן כל
המאמרים הפליאים שהביאו בגמרא
ומדרשים ,כמו מאמרי רבה בר בר חנא
וכיוצא ,כל זה להודיע לנו מעלת
הצדיקים ,שזככו את עצמם כל כך ,עד
שעבדו את השם יתברך בכל תנועותיהם,
אפילו בכל עסקי חול :אכילה ושתיה
וכיוצא ,וכל דבריהם ושיחותיהם
ומעשיהם אינו פשוט ,אלא יש בהם רזין
נפלאים.

שום שמץ מזוהמתם ומטומאתם שיש
להם מכבר מזוהמת העכו"ם ]עובדי
כוכבים[ שהיו ביניהם מקודם.
ותרחם עלינו ותשמרנו ותצילנו תמיד
מגאות וגבהות ומרמות רוחא ,ותזכנו
לענוה אמתיית באמת לאמתו.
חוס וחמול ורחם עלי ,כי לפניך נגלו כל
תעלומות לב ,ואתה יודע שאיני יודע שום
דרך מדרכי הענוה האמתיות .הצילני נא
ברחמיך הרבים ,מכל מיני גאות ופניות
וגסות הרוח ,אשר הם תועבת לבך כמו
שכתוב .·Ï ‰·‚ ÏÎ '‰ ˙·ÚÂ˙ :זכני
להרגיש שפלותי באמת לאמתו ,ואהיה
שפל בעיני למטה יותר ממדרגתי הפחותה
והשפלה מאד ,עד שאזכה לענוה אמתיית
כרצונך הטוב באמת.
ובכן תרחם עלינו ,אבינו אב הרחמן ,גיבור
ורב להושיע ,מגן עזרנו ואשר חרב גאותנו.
ותשמרנו ותצילנו מחרב הגאוה של
מנהיגי הדור של שקר שנוטלין גדולה
לעצמן מאליהם ,כי לא נתן להם הגדולה
מן השמים כלל ,רק מתגאים על הדור
בחינם ומושלים על עם דל ,ומתנהגים
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ברבנות והתנשאות ומתגברין על עמך
ישראל מאד ,והן מזיקי עלמא ,כאשר
נגלה לפניך יודע תעלומות.
רבונו של עולם ,אתה ידעת את לבב כל בני
האדם‡Ï‰ ,ÍÈÙÏ ¯ÙÒ ‰ÓÂ ¯Ó‡ ‰Ó ,
ÏÈˆÓ ,Ú„ÂÈ ‰˙‡ ˙ÂÏ‚‰Â ˙Â¯˙Ò‰ ÏÎ
.ÂÏÊÂ‚Ó ÔÂÈ·‡Â ÈÚÂ ÂÓÓ ˜ÊÁÓ ÈÚ
הצילנו מהם ,שמרנו מהם ,הגן בעדנו
בזכות וכח הצדיקים האמתיים ,מנהיגי
אמת ,אשר אנו חוסים בהם ,ושמרנו
והצילנו מכל מזיקי עלמא שהם
המנהיגים של שקר ,שלא יהיה להם שום
כח להזיק לנו ,חס ושלום ,בשום דבר
שבעולם ,לא בגשמיות ולא ברוחניות‡ÏÂ ,
˙ ,‰È˘Â˙ Ì‰È„È ‰È˘Úכי ‡ÈÓ ÏÚ ÂÏ ÔÈ
.ÌÈÓ˘·˘ ÂÈ·‡ ÏÚ Ì‡ ÈÎ ÔÚ˘‰Ï
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ותעזרנו ותשמרנו ותצילנו ברחמיך
הרבים ובחסדיך העצומים מפגם אחיזת
הזוהמה הנאחז בהגרים שמתגיירין ,ולא
יזיקו הגרים לישראל עמך כלל ,ותעזור
לכל גרי הצדק שיזדככו מהרה מטומאתם
וזוהמתם ,ותציל ותשמור אותנו ואת כל
עמך ישראל ,שלא יתאחז ולא יתדבק בנו
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ינוחו ברכות על ראשך ,חביבי יקירי,
תתחיל בכל פעם מחדש ,ואל תיפול
בדעתך משום דבר שבעולם ,בכל מה
שתוכל ,כי יש תקוה לאחריתך ואל תשכח
כל גמוליו .רק בכל שעה ושעה תהיה
בעיניך כבריה חדשה ממש.
זה כמה שנים אשר כבר גמל עמך חסד
ואמת נצחי כזה ,שזכית להיות נמנה
בראש השנה בין אנשי אמת של הצדיק,
המנהיג האמת ,קווה קויתי לה' שיוסיף
חסדו עמך ולהיטיב אחריתך מראשיתך,
ובודאי גם השנה תזכה להשתדל לבוא על
ראש השנה וכו'Ê‡Â ÍÎ¯„ ˙‡ ÁÈÏˆ˙ Ê‡ ,
˙˘.ÏÈÎ
‡˘¯ ,ÂÈ˜ÏÁ ·ÂË ‰Ó ÂÈעל כל דיבור
ודיבור שזכינו לקבל ממעיני הישועה,
היוצאים ונובעים מהחל ובע Óקור
Áכמה ,המטהרין מכל הטומאות שבעולם.
שים לבך היטיב ,להסתכל על כל הרמזים
שה' יתברך מרמז לך בכל עת להתקרב
אליו ,מכל מקום ובכל מקום שהוא ,דברי
המזהירך ומזרזך לטובתך הנצחי .חזק
ואמץ ,יקירי חביבי נפשי ולבבי ,לדבק
עצמך לה' יתברך מכל מקום שהוא בכל
מה שתוכל מכל מקום שהוא.

ובאמת ,בכל דור ,נמצאים צדיקים כאלו,
כמובן בדברי רבותינו ז"ל ,שאמרו ש‡ÔÈ
„ Ì‰¯·‡Î Â· ÔÈ‡˘ ¯Âוכו' ,וכל אחד צריך
לזכות לזה ,בבחינת È˘ÚÓ ÂÚÈ‚È È˙Ó
 ?È˙Â·‡ È˘ÚÓÏכי הבחירה חופשית.

יש מנהיגים שמתנהגים ברבנות וממשלה
ומושלים על עם דל בחינם ,כי לא נתן
להם גדולה מן השמים כלל ,רק הם
מתגאים מעצמם על הדור בחינם .והם
מקבלים חרב הגאוה על-ידי הגרים
שמתגיירין ,שהם מכניסין גאוה בישראל,
עד שיש להם כח אפילו להעניש את מי
שאינו רוצה להכניע את עצמו תחת
ממשלתם .ובאמת אין זה נקרא מעניש
אלא מזיק ,כי הם מזיקי עלמא .ועל-ידי
הגאוה הזאת של אלו המנהיגי הדור ,על-
ידי-זה מתגבר תאוות ניאוף בעולם.
ולהנצל מזה הוא על-ידי מגני-ארץ וכו'.

מידת הגאוה דסטרא אחרא מעלינו ומעל
כל עמך בית-ישראל מעתה ועד עולם.

ותכניע ותעקור ותבטל את כל ממשלתם
והתנשאותם של כל המנהיגים של שקר,
ותטיל חרב הגאוה מידם ‰Ó¯ ÚÂ¯ÊÂ
˙˘·¯ .ותבטל השקר מן העולם ,ותגלה
האמת בעולם ,ויקויים מקרא שכתוב:
ÌÂ˜‡ ‰˙Ú ÌÈÂÈ·‡ ˙˜‡Ó ÌÈÈÚ „˘Ó
 .ÂÏ ÁÈÙÈ Ú˘È· ˙È˘‡ '‰ ¯Ó‡Èותבטל

אין אתה יוצא ממחשבתי ,ותמיד אני
מתגעגע לישועתך והצלחתך האמתי,
ותמיד אני מעורר רחמים מבעל הרחמים,
שיחוס עליך וישמח נפשך בישועתו ,עד
שיתהפך הכל לטוב ויתהפך הכל לטובה.
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 על-ידי שקר דבריו אינם נשמעים .גם
על-ידי שקר מאלמן ,חס ושלום ,כמה
נשים.
 כשאתה רואה שקרן ,תדע ,שגם המנהיג
של האיש הזה שקרן.
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