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 ועל ידי אלו המצות שזכו כל אחד
 וכל זה להעיר אוזנינו ולבינו ,שגם
˙ÂÎÏ‰ ÈËÂ˜Ï
…˙ 
 ˙„ÏÂ
„‚ '‚ ,'„ ÌÈאנחנו נקדש ונטהר עצמנו ,גם בעבדות לקיים ,אפילו הגרוע שבגרועים ,על ידי
חיצוניות ובכל עסקי חול ,כדי שנזכה זה יזכה להזדכך בודאי עוד בחיים
 ... ÌÈÓ‰ ˙Â¯‡· ˙‡ ¯ÂÙÁÈÂ
כי באמת זאת העבודה הגבוה של אנחנו גם כן לזכות לכל זה .כי הבחירה חיותו; כי על ידי הקדושה של הריבוי
גדולי הצדיקם האמתיים ,שעובדין את חופשית בכל דור ,וכל אדם יכול לזכות מצות שמקיימין ,אפילו הפחותים ,על
ה' יתברך בכל דבר ,בכל תנועה ותנועה ,לזה ,כמו שאמרו רבותינו ז"ל ¯Â„ ÔÈ‡ :ידי זה אין הקדושה מנחת אותם
אפילו בעסקי דרך ארץ ,כגון באכילה ˘‡ Ì‰¯·‡Î Â· ÔÈוכו' ,וכן אמרו להשתקע בטומאתם ותאוותם שנפלו
ושתיה ושיחה ,ובכל הדברים שבעולם ,רבותינו ÂÚÈ‚È È˙Ó ¯ÓÂÏ Ì„‡ ÏÎ ·ÈÈÁ :בהם ,ומעוררם לתשובה בכל פעם,
שעל ידי זה יכול לזכות לשוב בתשובה
כל זה הוא בבחינת יגדיל תורה ויאדיר.È˙Â·‡ È˘ÚÓÏ È˘ÚÓ .
 ועל כן באמת מצאנו ,גם שלמה לה' יתברך ,כמו שכבר נמצאו
 וזה בחינתÔ· ‰ÈÁ È·¯ ¯Ó‡ :
 ˙ÂÎÊÏ ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ ‰ˆ¯ ,‡È˘˜Úבדורותינו ,צדיקם אמתיים שהיו הרבה בעלי תשובה בעולם ,אשרי להם.
 ואפילו ,אם חס ושלום ,לא יזכה
‡˙  ‰¯Â˙ Ì‰Ï ‰·¯‰ƒ ÍÎÈÙÏ ,Ï‡¯˘Èגדולים במעלה מאד ,שהיו עוסקים
 Â˜„ˆ ÔÚÓÏ ıÙÁ '‰ ¯Ó‡˘ ,˙ÂˆÓÂבתורה ועבודה ,וידעו לעבוד את ה' לתשובה בחייו ,חס ושלום ,אף על פי
 .¯È„‡ÈÂ ‰¯Â˙ ÏÈ„‚Èכי ראיתי יתברך גם בכל עסקי חול ,כמפורסם כן ,סוף כל סוף ,יזדכך בודאי ,ועיקר
בספרים ,קשיא של הבל ,הנמשכת מהמעשיות שמספרין מהצדיקם הזיכוך שלו יהיה על ידי איזה דבר
מההולכים על פי דרכי המחקרים ,אמתיים שהיו בדורות הללו ,מימות מצוה וטוב ,שחטף בעולם הזה ,על ידי
שקשה להם למה ִהרבה השם יתברך איש אלקים ה· ·ÂË Ì˘ ÏÚזכר צדיק שיש הרבה תורה ומצות כנ"ל.
 כי על ידי גדולת התורה ,שהיא
כל כך תורה ומצות ,שקשה לקיימם?! קדוש לברכה ,עד הנה.
 ועל כן בודאי הוא טובה גדולה מה גדולת הבורא יתברך שמו ,שמגלית לנו
כי לפי דעתם המשובשת ,היה יותר
זכות להם אם היו מעוטים המצות ,שה' יתברך ִהרבה לנו תורה ומצות .כי ומרמזת לנו מרחוק ,על ידי ריבוי
אבל באמת הבל יפצה פיהם .כי באמת ,מאחר שאי אפשר לזכות לטוב הגנוז התורה והמצות ,על ידי זה ,אנו מבינים
עיקר התכלית שנברא האדם בשבילו באמת ,שהוא עיקר התכלית של כל שה' יתברך בתוקף נפלאותיו יכול
להפוך הכל לטובה ,והכל בכח
הוא שיזכה להיות זך וצח ונקי וקדוש
הצדיקים האמתיים הנפלאים במעלה,
לגמרי מכל התאוות ,שישבר כל
שכמו שהם יכולים לעבוד את ה'
התאוות כל כך ,עד שלא ישאר בו שום
יתברך בכל הדברים גשמיים ועסקי
צד רשימה משום תאוה ,אפילו של
חול שבעולם ,כמו כן יש להם כח
היתר )כמובן בכל הספרים ובפרט בספרי רבינו ז"ל(.
להעלות מחול לקודש ,ולהפוך מטמא
 וזה ,אי אפשר לזכות ,כי אם על
לטהור ,ולזכך ולטהר את כל ישראל
ידי התורה והמצות ,ועל כן ִהרבה לנו
החוסים בצלם ,להפוך הכל לטובה
ה' יתברך ,תורה ומצות הרבה ,כדי
בכח הגדולות והנפלאות שלהם,
שעל ידי ריבוי התורה והמצות ,נזכה
שהשיגו על ידי תוקף קדושתם בכל
להמשיך עלינו קדושה גבוה כל כך ,עד
עסקי חול ,כנ"ל.
שנזכה לקדש עצמנו גם במותר לנו ,עד
שנזכה להיות זכים ונקיים לגמרי מכל
‡‰‡¯È‰ ¯ˆÂ
התאוות.
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 וזהו גם כן ,מה שהתורה מספרת
מזוככים
שנהיה
ידי
על
אם
כי
,
ישראל
 הסתכלות פני הצדיק האמת הוא
לנו סיפורים הרבה ,אשר בהם
מלובשים סודות נוראות ורזין עילאין לגמרי ,בתכלית הקדושה ,מכל מעלה גדולה מאד ,וכדאי לבטל תלמוד
הוא
בודאי
כן
על
,
שבעולם
התאוות
תורה בשביל זה.
שהרבה לנו תורה
וכו' וכו' .כל זה להראות לנו שגם בכל טובה גדולה מה ִ
 כי זוכין על ידי זה להמשיך כמה
הסיפורים ובכל הדברים שבעולם ומצות ,כדי שיהיה לנו כח ,על ידי זה,
להתעורר לה' יתברך ולהמשיך עלינו וכמה תיקונים ,שהם בחינת ÌÈ‰Î
מלובש בהם תורה וקדושה גבוה מאד.
 כמו למשל ,שהתורה מספרת לנו קדושה גדולה ,על ידי ריבוי התורה ·Ï‡¯˘ÈÂ ÌÎÂ„· ÌÈÈÂÏÂ Ì˙„Â·Ú
מעשה האבות ,שחפרו בארות מים ,וכן והמצות ,עד שנזכה גם כן להיות · ,Ô„ÓÚÓוגם זוכין על ידי זה לבחינת
מעשה יעקב אבינו שרעה צאן והציג מזוככים לגמרי ,כדי שנזכה להתכלית קבלת התורה וליראה.
את המקלות ברהטים וכו' ומארכת האמתי ,לאור הגנוז ,שאי אפשר להגיע
‡‰‡¯È‰ ¯ˆÂ
 ˙ ˙ÂÓÈÓ
הרבה בסיפורים אלו ,הכל לגלות לנו אליו ,כי אם על ידי זה ,כנ"ל.
˙'È ,˙ÂÓÈÓ
גדולת הבורה יתברך ,וגדולת האבות
 ואפילו ,מי שאינו זוכה להתגבר
 באמת ,אי-אפשר לבאר כלל ,כמה
שהיו יכולין לעבוד את ה' יתברך על יצרו ,ולקיים כל התורה והמצות,
בעבודות נוראות ,על ידי כל עסקי חול הוא גם כן טובה אליו מה שיש הרבה וכמה צריך כל אחד להשליך שכלו
על ידי חפירות בארות וענין המקלות תורה ומצות; כי על ידי ריבוי התורה ולהמשיך את עצמו לתוך דרכי
וכו' .וכל זה מחמת שזיככו גופם והמצות ,מקיים כל אחד ואחד התמימות ,שעל-ידי זה הכל יכולין
בתכלית הקדושה והזיכוך כל כך ,עד מישראל איזה מצוה ועוסק באיזה לעלות.
 ובאמת יש בזה לימוד גדול,
שגם כל עניני העולם הזה שעסקו בהם ,עניין בתורה .וכמו שאמרו רבותינו
הכל היה בקדושה נפלאה כל כך ,עד ז"ל ÌÈ‡ÏÓ Ï‡¯˘È ÈÚ˘ÂÙ ÂÏÈÙ‡ :וצריכין להתאבק מאד בעפר רגלי
והישרים
והכשרים
שזכו לעבוד ה' יתברך גם בהם ,ÔÂÓÈ¯Î ˙ÂˆÓ ,וכל זה מחמת ריבוי התמימים
בלבותם ,ולהשתדל כל ימיו להיות
בעבודות נפלאות כנ"ל.
המצות דייקא.
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נכלל בהישיבה של הצדיק האמת,
שעוסק בלימוד האמתי ,להכניס
אמונה בעולם ,ולהוציא את כל אחד
ואחד ממקומות המגונים שנפל לשם,
ולזכותו לקיום התורה באמת ,שכל זה
כלול בהלימוד העמוק של תמימות ,כי
יש בזה הלכות רבות ועמוקות.
 וזה בחינת ·˘ÂÈ Ì˙ ˘È‡ ·˜ÚÈÂ
‡ ,ÌÈÏ‰שהיה יושב אהלים בתוך
וע ֶבר ,ולמד
הישיבות הקדושות של ֵשם ֵ
שם דרכי התמימות באמת להיות איש
תם ,ועל-כן זכה לבחינת תיקון
המשפט ,כמו שנאמר‰˜„ˆÂ ËÙ˘Ó :
· ,˙È˘Ú ‰˙‡ ·˜ÚÈבחינת ËÙ˘Ó
.·˜ÚÈ È˜Ï‡Ï
˙ÂˆÚ ÈËÂ˜Ï
„‡"-' ,˙Ú

  ˙ÂˆÚ
 מי שיש לו דעת שלם ,הוא יודע
שכל הזמן של העולם אינו כלום ,כי
עיקר הזמן הוא מחסרון הדעת; אבל
כל מה שהשכל נתגדל יותר ,הוא רואה
ומבין בטול הזמן ביותר .ועין בפנים
שמסביר זאת היטב ,וגם בחוש רואין
פריחת הזמן מאד מאד כצל עובר ממש
וכענן כלה וכו'.
 ואם תשים לב לזה ,תנצל מדאגות
עולם הזה הרבה ,ותתחזק הרבה
לחטוף בכל פעם כל מה שתוכל,
שיצליחך לנצח ,ששם הוא למעלה
מהזמן לגמרי ,כי הוא עולם הנצחי.
 יש כמה שטותים המתדבקים
ומתחברים בהמוח ,ובפרט בלבולי
האמונה ,ועל-ידי השינה נפרדים
מהמוח .וביותר מועיל השינה לאמונה.
·"Ï ,'· ˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜Ï
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 ‡È· ÈÏ‡ ¯Ó‡ '‰ ˜Á Ï‡ ‰¯ÙÒ
‡˙.ÍÈ˙„ÏÈ ÌÂÈ‰ È‡ ‰
 רבונו של עולם ,חי לעד וקיים
לנצח ,אתה הוא קודם שבראת העולם,
ואתה הוא לאחר שבראת העולם ,כי
אתה למעלה מהזמן ,וכל הזמן כולו,
מה שהיה ומה שיהיה ,אינו עולה אצלך
אפילו כהרף עיין.
 רחם עלי ,ברחמיך הרבים ,ותן לי
דעת ושכל אמתי ושלם ,באופן שאזכה
לצאת מתחת הזמן ,שאזכה לידע
ולהבין ולהשיג שכל הזמן אינו כלום,
כי הכל הבל ,וימינו כצל עובר .ובאמת
אין שום זמן כלל למי שיש לו שכל

ודעת אמתי ,רק כל הזמן הוא מהעדר
הדעת ,אשר בנפלאותיך הנוראות,
אתה מעלים הדעת מבני אדם ,כדי
שיתקיים הזמן ,והכל בשביל הבחירה,
אבל באמת בדעת האמתי אין שום זמן
כלל.
 זכנו לקשר עצמנו ,ולהכלל באמת
בהצדיקים האמתיים ,שזכו לזה
בשלמות ,להכלל בדעתם השלם,
בבחינת למעלה מהזמן ,ויצאו מהזמן
לגמרי ,ונצלו בשלמות מכל המעשה
הרע הנעשה תחת השמש והזמן.
 זכנו לילך בעקבותיהם ולדרוך
בנתיבותיהם ,ולקיים עצותיהם ,לבל
נסתכל כלל על כל הדברים שהם תחת
הזמן ,שבהם כלולים כל התאוות
ומידות רעות ,ואל יבהלונו פגעי הזמן
כלל ,רק נזכה בכל יום ובכל עת ובכל
שעה ,להזכיר עצמנו בביטול הזמן,
שבאמת הזמן בוטל ומבוטל ,ולקשר
עצמנו בכל עת בבחינת למעלה מהזמן,
ששם נתבטלים כל התאוות והמידות
וכל הבלבולים הבאים כולם מפגעי
הזמן.
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˙...˙ÂÂˆÓÏ ÂÎÊ
 רבונו של עולם ,רבונו של עולם,
קדמון לכל הקדמונים ראשון
לראשונים ואחרון לאחרונים ,אתה
הודעתנו מרחוק דברים גבוהים כאלה,
רמזים נוראים כאלה ,ורמזת לנו
מרחוק דרכי נפלאותיך הנוראות
לחיותנו כהיום הזה ,להשיב נפשנו
בעמק מרירות הגלות הארוך הזה,
להזכירנו גדולת נוראותיך לחזקנו
ולאמצנו ולנחמנו בכל צרותינו ,אשר
כבר סבלנו צרות רבות ורעות בלי
מספר מיום החורבן עד הנה ,אשר
כמעט  ,Ï·Ò‰ ÁÂÎ Ï˘Îכי ארך עלינו
הגלות מאד מאד ,וכבר כלו כל הקצין
ואין אתנו יודע עד מה ,עד מתי קץ
הפלאות ,ורבים מבני עמך נכשלו ונפלו
על-ידי-זה ,על-ידי אריכת הגלות המר
הזה כל-כך.
 אבל באמת אתה חושב מרחוק
להטיב אחריתנו ,בטובות נוראות
ונפלאות ,אשר לא נשמעו מעולם ,ויש
תקוה לאחריתנו.
 על-כן ,רמזת לנו מרחוק ,והודעתנו
גם עתה התנוצצות נפלא מבחינת
למעלה מהזמן ,למען נדע ונאמין שכל
אריכת הזמן של כל הגליות והצרות,
מה שעוברים על ישראל מיום הגליות,
בכלליות ובפרטיות ,כל מה שעובר על

כל אחד ואחד ,הכל אינו נחשב לכלום,
והכל ישתכח ויתבטל לגמרי בעת
שיתגלה הדעת השלם ,על-ידי משיח
צדקנו שיבא במהרה בימינו ,שנזכה
להשיג הדעת של בחינת למעלה מהזמן.
 על-כן רחם עלינו גם עתה ,והאר
עלינו הארת הדעת הקדוש הזה ,שהוא
אורו של משיח ,באופן שנזכה להכניע
ולבטל כל התאוות והמידות רעות ,על-
ידי שנזכור תמיד בביטול הזמן ,כי
הזמן רץ ושט ופורח מאד ,ואינו
מתמהמה ומתעכב ,אפילו רגע אחת,
ואין בו שום תפיסה כלל ,כי באמת אין
שום זמן כלל.
 חמל עלינו ,בחמלתך הגדולה,
והצילנו מפגעי הזמן ,ואל נחליף עולם
עומד לנצח בעולם עובר ,חס ושלום.
 חננו מאתך דעת ושכל אמתי,
באופן שנזכה להבין ולראות בטול
הזמן ,ואל יטעה אותנו הזמן כלל.
 ונזכה להתחיל בעבודתך ,בכל יום
ובכל עת ,מחדש; ואל יבלבל אותנו
כלל כל מה שעבר עלינו עד אותה
השעה .ונזכה בכל עת לקדש עצמנו
באמת ,ולקשר ולכלל כל הזמן בבחינת
למעלה מהזמן ,עד שנזכה לצאת
מתחת הזמן והמקום ,לבחינת למעלה
מהזמן ,למעלה מהמקום ,כרצונך
וכרצון צדיקיך האמתיים ,אשר זכו
לזה בשלמות באמת.
 ˘„Á ‰·Â˘Â ÍÈÏ‡ '‰ Â·È˘‰
 .Ì„˜Î ÂÈÓÈיהיו לרצון אמרי-פי
והגיון לבי לפניך ,ה' צורי וגואלי.
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 דיבורי לשון הרע ,שעל ידי זה
נתרבה גאוה מחלוקת ושנאה וקינטור
בעולם ,הוא בחינת רוח סערה ,שעל-
ידי-זה נתבלבל האויר ואי אפשר
להשמיע הדיבור למרחקים; קול דבר
הצדיק האמת שהולך לפנינו לתור לנו
דרך כבושה לשוב לה' יתברך אפילו
מכל המקומות הרחוקים מאד
מהתורה בבחינות ארציות בדיוטא
התחתונה לגמרי ...ושלום הוא בתוך
אויר הנח והזך שעל ידי זה נשמע דיבור
הצדיק למרחוק בכל העולם ,עד שיפרח
הדיבור הקדוש להטוב הכבוש בין
הסטרא אחרא כמו חץ מקשת עד
שישמע הטוב ויפלח חץ כבדו של
הסטרא אחרא ויצא הטוב משם
בשלום.
 על ידי מחלוקת על הצדיק שוכחין
את התורה .התקשרות לצדיק הוא
רפואה גדולה.
 יש לפעמים שדייקא כשאדם מגיע
למקום נמוך ורחוק מאד מקדושת
ישראל ,אך ה' יתברך חושב מחשבות
לבל ידח ממנו נדח ,על כן מזמין לו שם
רמזים לפי אותו המקום ומזמין לו
איזה זכות שיכול לזכות לפי אותו
המקום הרחוק דייקא ,ואם יחזק
לבו...
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