
  

  

‰‡¯È‰ ¯ˆÂ‡  
˜È„ˆ ,Ó"„  

���� ‰ ÛÒÂÈ ' ¯Á‡ Ô· ÈÏ...  
על שם , הצדיק האמת נקרא יוסף

, שמוסיף בעבודתו יתברך בכל עת
כאילו לא , ומתחיל בכל פעם מחדש

  .התחיל עדיין בעבודתו יתברך כלל
וזה עיקר השעשועים וההתפארות  ����

כי עיקר שעשועיו . יתברך' של ה
והתפארותו יתברך הוא על ידי 

דהיינו כשעולה , שים דייקאחדו
וגם מחמת . התפארות חדש למעלה

שהצדיק הזה יש לו כח לקרב רחוקים 
כי בכח התגברותו , ממש אליו יתברך

כאילו , להתחיל בכל פעם מחדש
בכח הזה ', מתחיל עתה לעבוד את ה

הוא יכול לעורר בכל פעם רחוקים 
  .יתברך' ממש שיתחילו מעתה לשוב לה

' יש לה, כאלומצדיקים , ועל כן ����
יתברך תענוגים ושעשועים גדולים 

כי , וחדשים והתפארות נפלא בכל עת
יתברך כביכול ' בכל פעם הם עושין לה

, לבושין חדשים ובגדי התפארות חדש
Ï ‡„ ‡ÓÂÈ· ˘È·Ï„ ‡˘Â·ÏÂ‡ בבחינת 

‡¯Á‡ ‡ÓÂÈ· ˘È·Ï , Â‰È‡„ ÔÈ˘Â·ÏÂ
 ‡˘Ó¯· ˘È·Ï ‡Ï ‡¯Ùˆ· ˘È·Ï

ובש לא ל, המלבוש שלובש ביום זה(
, והמלבושים שלובש בבוקר, ביום אחר

וכל זה נעשה על ידי ). לא לובש בערב
התפארות החדש שעולה בכל פעם מזה 

על ידי שמתחדש בעצמו , הצדיק
ועל ידי , בעבודתו יתברך בכל פעם

  .שמקרב רחוקים לעבודתו יתברך

בחינת , ועל שם כל זה נקרא יוסף ����
‰ ÛÒÂÈ '¯Á‡ Ô· ÈÏ ,י ועל יד. עיין פנים

זה הצדיק נתגלה עיקר קדושת ארץ 
  ). א"אות י', הלכה ד, ברכת המזון(ישראל 

  
����  ÏˆÙ ¯˘‡ ˙ÂÏ˜Ó‰ ˙‡ ‚ˆÈÂ...  

ממעשה האבות , כל סיפורי התורה
מחפירות הבארות ומהמקלות אשר 

וכן , וכן כל כיוצא בזה, פצל ברהטים
כל המאמרים הפליאים שהביאו 

כמו מאמרי רבה בר , בגמרא ומדרשים
כל זה להודיע לנו ,  וכיוצאבר חנא

מעלת הצדיקים שזככו את עצמם כל 
יתברך בכל ' כך עד שעבדו את ה

, אפילו בכל עסקי חול, תנועותיהם
  .אכילה ושתייה וכיוצא

וכל דבריהם ושיחותיהם  ����
אלא יש בהם , ומעשיהם אינו פשוט

  .רזין נפלאים

נמצאים , בכל דור, ובאמת ����
ותינו כמובן בדברי רב, צדיקים כאלו

‡Â· ÔÈ‡˘ ¯Â„ ÔÈ שאמרו ש, ל"ז
Ì‰¯·‡Îוכל אחד צריך לזכות ',  וכו

È˘ÚÓÏ È˘ÚÓ ÂÚÈ‚È È˙Ó לזה בבחינת 
È˙Â·‡ ? סימני דגים(כי הבחירה חופשית ,

  ). 'אות ג', הלכה ד
  
����  ˙ÂÏ˜Ó‰ ˙‡ ‚ˆÈÂ...  

שזכו לעבוד את , ל"הצדיקי אמת הנ
יתברך בכל דברים גשמיים ועסקי ' ה

 להפוך הכל מחול וזכו, חול שבעולם
על כן יש להם כוח להעלות כל , לקודש

נפשות ישראל החוסים בצלם מחול 
ולהפוך הכל , ומטמא לטהור, לקודש
בכוח הגדלות והנפלאות , לטובה

שהשיגו על ידי תוקף קדושתם בכל 
  . עסקי חול

  

  
‰‡¯È‰ ¯ˆÂ‡  

˙ÂÓÈÓ˙ ,Ë'  
  

ידי  עיקר תיקון כל אדם הוא על ����
  .בחינת תיקון המשפט

כי צריך כל אדם לכלכל דבריו  ����
היינו שיישפוט את עצמו על , במשפט
הם , חס ושלום, וכל הפגמים, כל דבר

שאינו מתנהג , בחינת קלקול המשפט
ידי  ועיקר קלקולו על, כמשפט התורה

שהם בחינת , חכמות רעות של העולם
דהיינו מה שנדמה לכל , פגם המשפט

יתברך אינו מתנהג עמו ' אחד כאילו ה
ומזמין לו , שפט היושר והצדקבמ

כגון , נסיונות שאינו יכול לעמוד בהם
  .חסרון פרנסה וכיוצא

צריכין להאמין כי צדיק , ובאמת ����
ואינו מנסה שום , וישר משפטיו' ה

אף על , אדם במה שאינו יכול לעמוד בו
פי שלפי שכלו קשה לו לעמוד בענינים 

אף על פי כן צריך , אלו שעוברים עליו
ולהאמין ,  שכלו וחכמתולהשליך

, ומשפטיו' בתמימות כי ישרים דרכי ה
ובודאי הוא צריך לעבור בזה העולם 

, יתברך מתנהג עמו' שה, בענינים אלו
או בהתגברות , בעשירות או בעניות

וכמו שאמרו ', התאוות והרעיונים וכו
¯·ÌÈÈ�Ú‰ ·ÈÈÁÓ ÏÏ‰ , È: ל"רבותינו ז

ÌÈ¯È˘Ú‰ ·ÈÈÁÓ ÌÂÒ¯Á Ô· ¯ÊÚÈÏ‡ ,
ÒÂÈÌÈÚ˘¯‰ ˙‡ ·ÈÈÁÓ Û.  
נמצא  שכמו  שהצדיק  זוכה  על   ����

שמשליך עצמו לכל , ידי  התמימות שלו
, ל"יתברך כנ' מיני רפש וטיט בשביל ה

על ידי זה זוכה לבחינת תיקון המשפט 
ˆ„È˜ דהיינו  להשיג  השגת  ,  בשרשו

ÂÏ ·ÂËÂ Ú˘¯ ÂÏ Ú¯Âכמבאר בפנים  ,
על , כמו כן  גם אצל אנשים פשוטים

   ושכלם         י   שמשליכים   כל   חכמתם יד

����  ‡ˆÈÂ  ����  

שהיה מלך אחד והיה חוזה  :ל"מעשה שסיפר רבינו ז ☺☺☺☺
  ,וראה שאם לא יקצרו התבואה בשנה זו עד זה הזמן, בכוכבים

  .והזמן היה קצר', וכו' יהא נתקלקל כל התבואה וכו
ם כדי שיהיה להם ונתייעץ ליקח קוצרים וליתן להם כל התענוגים וכל צרכ    ☺☺☺☺

  .ל"ויספיקו לקצור קודם הזמן הנ, לעבוד ביום ובלילה, הרחבת הדעת
. ל ולא קצרו התבואה"ועבר הזמן הנ, התנעגו ושכחו, אדרבא, והם    ☺☺☺☺

  .ולא ידעו מה לעשות שהמלך יכעוס אליהם. ונתקלקלה כל התבואה
 לו ובזה שיביאו. איך שהמלך אוהב איזה ציפור, ואמר להם חכם אחד עצה    ☺☺☺☺

  .מזה יכפר על הכל, אז על ידי הנחת רוח והתענוג, זה הציפור
ואין להם , במקום גבוה, כי הוא באוויר, אבל קשה מאד להשיג הציפור    ☺☺☺☺

  .והזמן קצר, סולם
אז יעמידו את עצמם אחד , כמו שהם כמה אנשים, ונתן להם החכם עצה    ☺☺☺☺

  .עד שיגיעו להציפור, למעלה מעלה, על חבירו
כי כל אחד רצה שהוא יהיה למעלה וחבירו , ו זה עם זההם רב, אבל    ☺☺☺☺

ועל ידי זה נשאר להם הכעס . ועל ידי מריבתם התרשלו והציפור פרח. תחתיו
  .ל"מהמלך על התרשלותם מקצירת התבואה כנ

והכל שיקצרו , ונתן לו כל התענוגים, יתברך ברא האדם' והענין הוא שה[ ☺☺☺☺
, במוחין נקיים' יתברך וכו' וד הולעב, התבואה קודם שיקלקל בפגם הברית

ונפגם , עד שנכשל בהתבואה שכבר נתקלקל, אבל הוא מתרשל על ידי התענוגים
אבל עדיין הייתה עצה על ידי הציפור שהוא . רחמנא ליצלן, המוחין מעוונות

שכל אדם רוצה , אבל על ידי המחלוקת והקנאה. הצדיק שבזה היה נתכפר הכל
  ].ודי למבין. ' ולא מתקשרין להצדיק וכומזה מתרחקין, להיות למעלה

  

] ¯Â‡ È·ÎÂÎ-Ê Â�È·¯Ó ÌÈÏ˘ÓÂ ˙ÂÈ˘ÚÓ "Ï[  

¯ÂÙÈÒ  

����  ˙ÂÓÈÓ˙  ����  

¯ Â�È¯ÂÓ Áˆ� ÔÂ¯ÎÊÏ '¯ Ô· ¯Ò„‡ ¯Ú· ·„ Ï‡¯˘È '‰ÓÏ˘ ˜ÈÊÈÈ‡ ,ˆÊ"Ï.  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

על , יתברך בתמימות' ומאמינים בה
, ידי זה זוכין לבחינת תיקון המשפט

היינו שאינם מהרהרים אחר משפטיו 
ומתגברין בכל עוז לעמוד בכל , יתברך

ולכלכל דבריהם , מה שעובר עליהם
על ידי , כי על ידי התמימות. במשפט
צדיק מקשר אותם לדרכי זה ה

ומעלה אותם ממקום שנפלו , תמימות
על ידי פגם המשפט שנפל , לשם

  .חס ושלום, לתהומות
יצרם מתגבר , אף על פי כן, ואם ����

צריכים ביותר להתחזק , עליהם ביותר
יתברך ' ולצעוק לה, בדרכי התמימות
ÌÈ˜ÓÚÓÓ בבחינת , מעמקי תהומות

‰ ÍÈ˙‡¯˜' ,ל יזכה ע, עד שסוף כל סוף
ידי זה ליצא ולעלות מעומק נפילתו 

והכל בכח וזכות , שנפל וירד עד תהום
  .ל"הצדיק הנ

  
  
  

  
  
  

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

, ואחר שגמר אמירת התורה ... ����
עם בתו הכלה , היה מרקד הרבה מאד

  .'וכו
לא ,  ומי שלא ראה רקודין שלו����

' פי שברוך ה על כי אף, ראה טוב מימיו
זכינו לראות כמה צדיקים שהיו 

אבל רקודין שלו , מרקדים לפני הכלה
  .לא נראה כזאת

בודאי היה לו ,  וכל מי שעמד שם����
  .על כל פשעיו, הרהור תשובה אמתי

 וגודל ההתעוררות וההתלהבות ����
בשעת , של כל האנשים שעמדו שם

אי אפשר לבאר ולצייר זאת , רקודין
  ...  אופןבשום, בכתב

  
· ÏÁ�‰ È ≈a ƒ‡ ¯ÙÒÓ'  

˜ ·˙ÎÓ"Ó  
  

  

אשר נתן את ליבו אל ...  ����
המעשיות ותורות ותפילות של הנחל 
נובע מקור חכמה שהבטיח לנו שעל ידו 

' יברכך ה. לא תשתכח התורה מישראל
מציון בשנה טובה ומבורכה ומאושרה 

ויערה עליך , בחיים טובים וארוכים
שך מן רוח חכמה ובינה איך למלט נפ

  .השטן המקטרג
אוהבן אהבת אמת המתפלל בעד  ����

שלומך וטובתך תמיד בזה ובבא 
  .בברכת שנה טובה ומאושרה

  

  

  

¯‰ ˙ÂÁÈ˘"Ô  
Ë˜"Â  

  

q     עיקר הנסיון של כל אדם בעולם
; הוא בתאוה הזאת של ניאוף, הזה

אף על פי שהיא , ואפילו תאוות ממון
והיא ', וכו' תאוה גרועה מאד וכו

כן עיקר  פי על אף, שעבודה זרה ממ
  . הנסיון הוא בתאוה הזאת

  
  

˙ÂˆÚ ÈËÂ˜Ï  
˙Ú„ ,·�-„�  

  

על ידי שרואין את עצמו עם הצדיק  ����
, על ידי זה מתנוצץ מוחו ודעתו, האמת

על ידי זה מקבל גדולה ושררה לפי 
זה זוכה  ידי ועל, התנוצצות מוחו

, לחדש חידושין דאורייתא כראוי לו
לתשובה זה זוכה לבושה ו ידי ועל

שהוא בחינת חיים , ולענוה אמתית
  .נצחיים של עולם הבא

שישכיל שרחוק ממנו , עיקר ענוה ����
והוא חכמה ומלאכה גדולה . החכמה

  .˙ÂÓÈÓ˙ועין . לעשות עצמו כבהמה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
שיזכה , צריך לזה זכיה גדולה ����

ושיהיה , ליישב עצמו שעה אחת ביום
כי , תחרטלו חרטה על מה שצריכין לה

כן  על. לאו כל אדם זוכה ליישוב הדעת
צריכין להתגבר מאד לראות ליישב 

, עצמו היטב על כל מעשיו והנהגותיו
אם כך ראוי לו לבלות ימיו במעשים 

  .כאלו
  

  

· ˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜Ï ,'Ï"‰  
   

  

ואזכה להיות מהיר במלאכתי ...     ����
להגדיל מוחי וחכמתי , במלאכת שמים

, ושות תמידלחשוב מחשבות קד, תמיד
באמת , בתורה ועבודה ויראת שמים

  .כרצונך הטוב, ובתמים
בחכמה , ותמלא אותי רוח אלקים    ����

ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה במלאכת 
  .באמת, הקודש

שהם , ואזכה לקבל הרוח אלקים    ����
, המוחין הקדושים מהצדיק האמתי

, חכם הכולל באמת, מנהיג הכולל
שיודע להלך , ‡Â· ÁÂ¯ ¯˘‡ ˘Èשהוא 

שהוא כלול , נגד רוחו של כל אחד ואחד
, ומכל הרוח אלקים, מכל המוחין

הכלול מארבע רוחות המלובשין בכל 
  .אחד ואחד מישראל

ידי הרוח  שאזכה על, ותעזרני    ����

לחדש חידושין דאורייתא , אלקים הזה
כרצונך , בתורתך הקדושה, אמתיים

 ואזכה לעשות נחת רוח לפניך על. הטוב

שתזכני , ייתאידי החידושין דאור
  .לחדש בתורתך הקדושה תמיד

ואזכה לידע באמת איך להתנהג     ����
, אם לאמרם אם לאו, בהחדושין שלי

בפני כמה , ומתי לאמרם ובפני מי
כפי , ויהיה הכל כרצונך הטוב. אנשים

 שתזכני על, התנוצצות המוחין באמת

  .ידי הסתכלות המנהיג האמתי
  

  

˙Â„ÈÓ‰ ¯ÙÒ  
‰�ÂÓ‡ ,‡ ˜ÏÁ'  

  

  .י שבועת שקר נופל מאמונהיד על ����
מי שאין לו אמונה אינו מקבל  ����

  . מוסר
בודאי חוקות , מי שאין לו אמונה ����

  .  הוא אצלו נמאס ברוך הקדוש
ידי  ועל, משיח יבוא בפתע פתאום ����

  . זה מחמת שמחה יפחדו ישראל
לא חרבה ירושלים אלא בשביל  ����

, שמע ובטלו קריאת, שחללו את השבת
טלו תינוקות של וב, שחרית וערבית

פנים זה  ולא היה להם בושת, רבן בית
גם לא הוכיחו , והשוו קטן וגדול, מזה

גם , חכמים גם בזו תלמידי, זה את זה
  . אמנה פסקו ממנה אנשי

  
‰‡¯È‰ ¯ˆÂ‡  

˜È„ˆ ,Ë"Â  
  

, הצדיק האמת הזקן שבקדושה    ����
ואינו צריך , דעתו מיושבת תמיד

ללחום עוד שום מלחמה עם המחשבות 
שזה , ·ÍÎ˘Â ËÈ˜˘ ‡ÁÂÓ È·Òת בחינ

בחינת קדושת שבת בחינת שביתה 
  .ומנוחה וישוב הדעת

ומשם צריך כל אחד להמשיך על     ����
ולעמוד כנגד , עצמו קדושת המחשבה

  .˘· Ú˙ Ï‡Â˘‰ב, כל המחשבות רעות
, כי מי שמסתכל על הצדיק האמת    ����

ואפילו אם אינו זוכה רק להסתכל 
הוא , בספריו הקדושים בעין האמת

, כול להביא התבוננות אמתי בלבוי
להמשיך על עצמו קדושת המחשבה על 

  . ידי עצותיו הקדושים
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