
���� ‰¯˘ ÈÁ ����  ����  ˜È„ˆ  ����  

����   ˙ÂÓÈÓ˙ ����  

  

‰‡¯È‰ ¯ˆÂ‡  
˘Â„ÈÁÂ ÌÈ¯ÙÒ ..È '  

����  ÛÒÎ Ï˜˘ ˙Â‡Ó Ú·¯‡...  
סתרי תורה שמשיגין הצדיקים זה 
בחינת ארבע מאות שקל כסף בחינת 

‡È˜È„ˆ ÔÈ˙¯ÈÈ„ ÔÈÙÂÒÎ„ ÔÈÓÏÚ ÈÁ] י "ח

על כן . 'וכו] עולמות של כיסופים שיורשים הצדיקים
אי אפשר לזכות להם כי אם על ידי 

שזוכין , רךכסופין דקדושה להשם יתב
שעל ידי זה , על ידי שמירת הברית

בחינת חי , דיקא זוכין לסתרי תורה
וכן צריכין להם . ל"עלמין דכסופין הנ

היינו שיהיה אהבה ושלום , אהבת חסד
ואז זוכין להמשכת , גדול בין החברים

  . התורה
  

����  ‰„˘· ÁÂ˘Ï ˜ÁˆÈ ‡ˆÈÂ...  
]¯‰ÂÓ ÈËÂ˜Ï ¯Âˆ˜" Ô + ˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜Ï-·  ,'È"‡[  

¯ÂˆÈ˜:  
אז כל , כשאדם מתפלל בשדה

העשבים וכל שיח השדה באים בתוך 
התפילה ומסיעין לו ונותנין לו כח 

ÁˆÈ ‡ˆÈÂ˜ : וזה בחינת. בתפילתו
‰„˘· ÁÂ˘Ï , שתפילתו היתה עם סיוע

: ועל כן בקללה נאמר. וכח עשבי השדה
‰ÏÂ·È ˙‡ Ô˙˙ ‡Ï ‰Ó„‡‰Â , היינו

. שיבול האדמה לא יתנו כח בתפילתו
ÏÂ·È, ראשי תבות ÂיצאÈ צחקÏ שוח 

  .שדה·
  

‰ÏÈÙ˙:  
ÌÈ¯ÙÎ· ‰�ÈÏ� ‰„˘‰ ‡ˆ� È„Â„ ‰ÎÏ ,

ÌÈÓ¯ÎÏ ‰ÓÈÎ˘� , ‰Á¯Ù Ì‡ ‰‡¯�
ÔÙ‚‰ ,¯„ÓÒ‰ Á˙Ù ,ÌÈ�ÂÓ¯‰ Âˆ�‰ ,

ÍÏ È„Â„ ˙‡ Ô˙‡ Ì˘.  
רבונו של עולם זכני להרבות  ����

ואזכה להיות רגיל , בהתבודדות תמיד
לצאת בכל יום לשדה בין אילנות 

ושם אזכה , שדהועשבים וכל שיח ה
להתבודד ולהרבות בשיחה זו תפלה 

לשוח שם כל אשר עם , ביני לבין קוני
וכל שיח השדה וכל העשבים , לבבי

כולם יתעוררו , והאילנות וכל הצמחים
ויעלו ויתנו כחם וחיותם , לקראתי

עד שתהיה , לתוך דברי שיחתי ותפלתי
תפלתי ושיחתי נשלמת בתכלית 

, דהעל ידי כל שיח הש, השלמות
עם כל כחותם וחיותם , שיכללו כולם

כולם , ורוחניותם עד שרשם העליון
  .יכללו בתוך תפלתי

, אזכה לפתוח את לבי, ועל ידי זה ����
להרבות בתפילה ותחנונים ובשיחה 

, מלא רחמים רבים, קדושה לפניך
עד שאזכה , ולפניך אשפוך כל שיחי

ואשא ', לשפוך לבי כמים נוכח פניך ה
  ...פשי ונפש עוללי וטפיעל נ, אליך כפי

  

‰‡¯È‰ ¯ˆÂ‡  
˜È„ˆ ,Ë'  

  

מה שמועיל תשובה לכל החטאים     ����
ועל עון הוצאת , הוא רק מצד החסד

ל שאין "זרע לבטלה אמרו רבותינו ז
כי כך ראוי לו , מועיל לו תשובה

  .כמבואר בפנים
אבל באמת אין לך דבר שעומד     ����

אך עיקר תקונו הוא על . בפני התשובה
כי הוא יכול לעורר , דורידי הצדיק ה

ולהמשיך עליו חסד חדש עד שיתקן גם 
  . כן

  
‰‡¯È‰ ¯ˆÂ‡  

˙ÂÓÈÓ˙ ,Á'  
  

בתוקף קדושתו וחכמתו , צדיקה ����
הוא מסלק הכל , הנשגבה והנוראה

, ומתנהג עצמו בתמימות ובפשיטות
ומשליך את עצמו לתוך כל מיני רפש 

  .וטיט בשביל השם יתברך
מו ועיקר הרפש והטיט שמשליך עצ ����

מה , לשם בשביל השם יתברך הוא
שמוריד את עצמו ומשליך את עצמו 

שהם מקומות , בעמקי תהומות

של אלו , הנמוכים והמלוכלכים מאד
שנפלו לשם בעונותיהם ותאוותיהם 

והצדיק בגודל רחמנותו על , הרעות
על כן הוא , צער השכינה וישראל

משליך עצמו לשם כדי להעלות 
קי מעמ, הנפשות הנפולות משם

שזהו עיקר בחינת , תהומות תחתיות
רפש וטיט שמשליך עצמו הצדיק לשם 

  .בשביל השם יתברך
כי השם יתברך חפץ חסד ורוצה  ����

וחושב מחשבות , בתשובתם של רשעים
והצדיק שהוא יודע , לבל ידח ממנו נדח

להחזיר , גודל תשוקת השם יתברך לזה
על כן הוא מוסר נפשו , אליו נדחיו

עצמו למקומות בשבילו ומשליך 
כי זהו עיקר הנחת רוח , נמוכים כאלה

שזהו בחינת מה , של השם יתברך
È„È È�‡Â שאמר דוד המלך עליו השלום 

¯ÈÙ˘·Â Ì„· ˙ÂÎÏÎÂÏÓכמבואר ',  וכו
  .במקום אחר

כל אחד שרוצה לרחם על , ועל כן ����
עיקר כל , עצמו ולעלות מעומק נפילתו

˙ÂÓÈÓ˙ È„È ÏÚ Â�Â˜È˙ , ועל ידי זה
כול לדבק עצמו ולהכלל בהצדיק הוא י

אפילו , בכל מקום אשר הוא שם
כי הצדיק הוא בחינת , בעמקי תהומות

ÌÈÓÈÓ˙ ÌÚ ÌÓ˙ÓÂ Ì˙ , שכל מי
אף , שממשיך עצמו לדרכי התמימות
חס , אם נפל בתאוותיו לתהומות

אף על פי כן יכול , כמו שנפל, ושלום
להכלל בתמימות הצדיק שהוריד את 

ות ולשוב על ידי ויכול לעל, עצמו לשם
  .זה להשם יתברך באמת

  
  
  

  
  
  

]¯‰ÂÓ ÈÈÁ"Ô :ÂÈÏÂËÏËÂ ÂÈ˙ÂÚÈÒ�Â Â˙·È˘ÈÂ Â˙„ÈÏ ÌÂ˜Ó ,Ë˜"Ê[  
  

עשה נשואין לבתו , ג" בשנת תקס����
קודש -בקהלת, ˘¯‰הצדקת מרת 

עם חתנו הרבני מורנו , מעדוועדווקע
˜ÈÊÈÈ‡ ˜ÁˆÈ בן הגביר מורנו רבי ליב 

ניהם כי לשם נתקבצו ש, דאבראווניר
פי שאז היה כבר בברסלב -על-אף

שחל , והחתונה היתה בראש חדש ניסן
אז ביום חמישי והחופה היתה בערב 

  . קודש-ערב שבת' אור ליום ו
'  וכוÁÈ˘Óדברו מ,  אחר החופה����

 שראוי גילה ברמזל ו"ואמר רבנו ז(
כך בשבת קודש -אחר) ' וכוÌ‰Ó ‡ˆÈש

תורה גבוהה , אמר על סעודה השלישית
 Ì‰· Ï‰‡ Ì˘ ˘Ó˘Ïחלת מאד המת
ושם מרומז , ט"בסימן מ' בלקוטי א

  .'ניסן ושרה ויצחק וכלה וחתונה וכו
 ואמר שזאת התורה לא אמר ����

רק בשביל הגזרה שקורין , בשבילנו
פונקטין הנשמע אז שרוצין לגזור על 

אשר בעוונותינו , חס ושלום, ישראל
כי שם מדבר . הרבים יצאו בימינו

ÏÎ ‰˘Ú‡ ÈÎ‰ , ם"מענין הכנעת העכו
ÌÈÂ‚‰ ÏÎ· . שזה בחינת כלה דאכלי

' וכוÌÈ˜·„‰ Ì˙‡Â כלא ושצי כלא 
כי הם דברים עמוקים , והבן שם מאד
  . וגבוהים מאד

  
· ÏÁ�‰ È ≈a ƒ‡ ¯ÙÒÓ'  

Ï˜ ·˙ÎÓ"Á  
  

  

, הטוב יפדה אותו מכל רע' ה ����
, וימשיך עליו ברכה וחסד ושלום רב

יבקע כשחר שלומו אורו וארוכתו 
בודאי הכל לטובה ו, מהרה תצמח

אפילו כל מה שנעשה שעובר בדורות 
הללו באחרית הימים האלה וישראל 

בכלליות , נתונים בצרה גדולה
וכל חיותינו הוא על חסדיו , ובפרטיות
'  וכוÈ„ÒÁ 'Â�Ó˙ ‡Ï ÈÎ ‰, המרובים

  שבחינת עמלק התגבר בתוקף גדול

����  ¯‰ÂÓ ÈÈÁ"  Ô����  

����    ·˙ÎÓ����  

ÔÂÏÚ  
Ù¯"‰        

ïîåàî   ï Èî Àç ð   Èî Àç ð   Àç ð   ð        øéùìå   ãéâäì   áåè  úåòåùéä   ìëì   úåëæì  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

וישראל נתונים ; לכלות את ישראל
, בכלליות ובפרטיות, דולהבצרה ג

ואי אפשר ; ורוצה לכלות את ישראל
כי אם בכח הצדיק , לעמוד כנגדו

 ˘Ó„שכל עסקו להעלות מ, האמת
היינו להכניע ולבטל הדעות , ¯ˆÔÂל

, והכפירות של חכמי הטבע, הרעות
ולהאיר , שהם בחינת שמד ממש

לידע שהכל , אמונת הרצון בעולם
 הטבע בלי חיוב, מתנהג ברצונו יתברך

  .כלל
  

  

˙ÂˆÚ ÈËÂ˜Ï  
˙Ú„ ,ÂÓ-ÊÓ  

  

עיקר שעשוע עולם הבא הוא להודות  ����
ולהלל לשמו הגדול יתברך ולדעת 

זה -ידי-שעל, ולהכיר אותו יתברך
כי כל מה , סמוכין וקרובין אליו יתברך

, שמכירין ויודעין אותו יתברך ביותר
כי שאר כל , סמוכין אליו ביותר

 ולא, הדברים כלם יתבטלו לעתיד
ישאר לעתיד רק זאת הבחינה להודות 

וזה כל , ולהלל ולדעת אותו יתברך
  .שעשוע עולם הבא

ומי שאין בו , עיקר האדם הוא הדעת ����
דעת אינו מן הישוב ואינו מכנה בשם 

. רק הוא חיה בדמות אדם, אדם כלל
דעת , ועיקר הדעת הוא דעת דקדושה

לידע כי יש אלקים , תורתנו הקדושה
ץ ולעשות רצונו שליט ומשגיח באר

וכשזוכה לדעת הזה . ומצותיו יתברך
בשלמות הוא ניצול מכל החטאים 

-כי אין אדם עובר עברה אלא, והעונות
אבל , כן נכנס בו רוח שטות-אם

כשממשיך עליו הדעת הקדוש הזה 
בודאי ינצל , יתברך בכל עת' לזכר בה
  .מחטאים

  
  

· ˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜Ï ,'Ê'  
   

  

לקינו ואלקי א' כן באנו לפניך ה-על    ����
, אלקי הראשונים והאחרונים, אבותינו

שתרחם . מגן ומושיע לנו בכל דור ודור
ותעזור לנו , עלינו ברחמיך הרבים

ותזכנו שיהיה נשאר זכרנו לדורי 
ולא יפסק חבל הקדשה של , דורות

שתשפיע עלינו יראת . ישראל לעולם
באפן שנזכה שיהיו , שמים באמת

 דברינו נשמעים תמיד לעבודתך
ונזכה בכל יום תמיד לדבר . וליראתך

, עם חברינו ובנינו ביראת שמים
ולא , ויתקיימו דברינו ודעתנו אצלם

רק , יעברו דברינו מלבם חס ושלום
וישמעו , יכנסו דברינו האמתיים בלבם

ויתקיימו אצלם לעד כיתד חזק בל 
באפן , וישובו אליך באמת. ימוט

שנזכה כולנו להאיר בהענפים היוצאים 
תנו להשאיר בנים ותלמידים מא

עד שבנינו , הגונים הרבה בעולם
ותלמידינו יזכו להוליד עוד בנים 

להאיר בהם הדעת , ותלמידים רבים
הקדוש ששמענו וקבלנו מפי רבותינו 

וכן מדור לדור , וחכמינו זכרונם לברכה
„ÍÈ˘ÚÓ Á·˘È ¯Â„Ï ¯Â . לעולם

Â„È‚È ÍÈ˙Â¯Â·‚Â . ויקים בנו מהרה
ני זאת בריתי אותם וא, מקרא שכתוב

רוחי אשר עליך ודברי אשר ' אמר ה
שמתי בפיך לא ימושו מפיך ומפי זרעך 

מעתה ועד ' ומפי זרע זרעך אמר ה
  .עולם

  
  

¯‰ ˙ÂÁÈ˘"Ô  
È˜"‚  

  

q    מי שהקדוש : העולם אומרים
הוא , �Ú¯ברוך הוא רוצה לעשותו 

כי אשה כשרה היא . לוקח אשתו ממנו
¯˙ ‡˘˙ ËÚ ÏÈÁ): ד-משלי יב(בחינת 

‰ÏÚ· ;הוא , חס ושלום, וכשמתה
אשנו ¯טרת Úפלה �): טז-איכה ה(בחינת 

  .�Ú¯ראשי תבות 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

˙Â„ÈÓ‰ ¯ÙÒ  
‰�ÂÓ‡ ,‡ ˜ÏÁ'  

  

  . אמונה חשוב כצדקה 				
  . ידי אמונה נתחכם-על 				
מתחלה צריך להאמין בהשם  				

כך יזכה להבין אותו -ואחר, יתברך
  . בשכל
ידי -לזווגא דקדשא בריך הוא ע 				

  . נשמות ישראל
  . כשנופל מאמונתו יבכה 				
  . ידי שתיקה-אמונה בא על 				
בידוע שמזלזל , מי שאין לו אמונה 				

  . בדברי תורה
ידי זה -על, מי שמנקה בכל עת ידיו 				

  . מזכה את לבו
ידע שדנין , כשאדם נופל מאמונה 				

  . אותו למעלה
כשנופל מאמונתו בא לידי קרי  				

ידי הרהורי ולידי הרהורי אשה ול
  . זרה-עבודה

  . ידי צדקה-אמונה בא על 				
ידי אמונה יכול להבין את -על 				

  . השם יתברך

  . ידי אמונה יכול לבוא לבטחון-על 				
ברוך הוא -ידי אמונה הקדוש-על 				

  . כל עוונותיך] על[יסלח לך 
  

¯Â‡ È·ÎÂÎ  
ÌÈÏ˘ÓÂ ˙ÂÈ˘ÚÓ  

Ê Â�È·¯Ó"Ï  

  .המשל מהאינדיק    ☺☺☺☺
,  לשיגעוןבן מלך נפל, שפעם אחת    ☺☺☺☺

וצריך לישב , שהוא עוף הנקרא הינדיק
ערום תחת השולחן ולגרור חתיכות 

וכל . כמו האינדיק, לחם ועצמות
הרופאים נואשו מלעזור לו ולרפאותו 

  .מזה
עד . והמלך היה בצער גדול מזה    ☺☺☺☺

‡�ÏÚ Ï·˜Ó È : ואמר, שבא חכם אחד
Â˙Â‡Ù¯Ï ÈÓˆÚ ! והפשיט גם כן את

אצל , חןוישב תחת השול, עצמו ערום
וגם כן גרר פרורים , ל"בן מלך הנ

ÓÂ ‰˙‡ ÈÓ‰ : ושאלו בן מלך. ועצמות
‰Ù ‰˘ÂÚ?והשיב לו  : ‰˘ÂÚ ‰˙‡ ‰ÓÂ

‰Ù?אמר לו  :˜È„�È‰ È�‡!אמר לו  :
˜È„�È‰ ÔÎ Ì‚ È�‡!  

, וישבו שניהם יחד כך איזה זמן    ☺☺☺☺
ואז רמז . עד שנעשו רגילים זה עם זה

ואמר , החכם והשליכו להם כתונת
‡˙‰ ÂÁ˘· : ינדיק להבן מלךהחכם הא

˙�Â˙Î ÌÚ ÍÏÈÏ ÏÂÎÈ Â�È‡ ˜È„�È‰˘ ?
˙�Â˙Î ˘Â·Ï ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÏÂÎÈ , ÈÙ ÏÚ Û‡Â

ÔÎ ,˜È„�È‰ ‡‰È! ולבשו שניהם 
  .הכותונות

רמז והשליכו , ואחר איזה זמן    ☺☺☺☺
: ל"ואמר לו גם כן כנ. להם מכנסיים

 ÌÈÏÂÎÈ ‡Ï ÌÈÈÒ�ÎÓ ÌÚ˘ ·˘ÂÁ ‰˙‡
˜È„�È‰ ˙ÂÈ‰Ïעד שלבשו '?  וכו

  .סיים וכן עם שאר הבגדיםהמכנ
רמז והשליכו להם , ואחר כך    ☺☺☺☺

‡˙‰ : ואמר לו, מאכלי אדם מהשולחן
ÌÈ·ÂË ÌÈÏÎ‡Ó ÌÈÏÎÂ‡ Ì‡˘ ·˘ÂÁ ,

„ÂÚ ˜È„�È‰ ‰È‰� ‡Ï Ê‡ ? ˙ÂÈ‰Ï ÔÈÏÂÎÈ
ÌÈ·ÂË ÌÈÏÎ‡Ó ÏÂÎ‡Ï Ì‚Â ˜È„�È‰! 

  .ואכלו
‡˙‰ ÂÁ˘· : אמר לו, ואחר כך    ☺☺☺☺

 ˙Á˙ ‡˜ÂÂ„ ˙ÂÈ‰Ï Á¯ÎÂÓ ˜È„�È‰˘
 ÔÁÏÂ˘‰ ?ÎÈ ˜È„�È‰ ˙ÂÈ‰Ï ÔÈÏÂ

ÔÁÏÂ˘‰ Ïˆ‡ ˙ÂÈ‰ÏÂ!  
עד שריפא אותו , וכן התנהג עמו    ☺☺☺☺

אמר (והנמשל מובן למבינים . לגמרי
יכולים לומר שהאדם רוצה : המעתיק

הלא הוא הינדיק ' להתקרב לעבודת ה
ובדרך זה . 'הוא מלובש בחומריות וכו

יכולים מעט מעט לקרב את עצמו 
וכן . ריעד שנכנסים לגמ' לעבודת ה

ודי . בהתקרבות אנשים על דרך זה
  ).למבין

����  ˙ ‰ÏÈÙ ����  

���� ˙ÂˆÚ ����  

����¯‰ ˙ÂÁÈ˘  "  Ô����  

				 ˙Â„ÈÓ 				  

☺☺☺☺  ¯ÂÙÈÒ  ☺☺☺☺  
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