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  ı˜Ó
 ...˙ÂÚ¯ ˙Â¯Ù‰ ‰ÏÎ‡˙Â
וכל זה הוא בחינת חלום פרעה הנ"ל
שכלל החלום הוא שהרע שהוא השקר
בחינת חשך בחינת שבע פרות הרעות
ושבע שבלים הרעות התגברו כל כך על
הטוב עד אשר ותבלענה וכו' ותבאנה
אל קרבנה ולא נודע כי באו אל קרבנה
וכו'.
 וכל זה מרמז על אריכת הגלות
שאלופי עשו ממש שהם העובדי
כוכבים וכן המנהיגים של שקר
מתגברים כל כך עד שכמעט נבלע הטוב
והאמת ולא נודע כי באו אל קרבנה,
וכמו שכתוב בתיקונים )תיקון כ'( על
פסוק זה ,וזה לשונו„Î Ï‡¯˘ÈÏ ÈÂÂ :
‡˙·¯Ó˙È‡ Â‰ÈÈÏÚ„ ·¯ ·¯Ú· ÚÏ
)בערב רב שעליהם נאמר(ÈÎ Ú„Â ‡ÏÂ :
·‡ ,‰·¯˜ Ï‡ Âומראיהן רע כאשר
וכו' עד היו שריה לראש אינון ערב רב
עלייהו אתמר )הם הערב רב עליהם
נאמר( :שריך סוררים וחברי גנבים
כולו אוהב שוחד וכו'.
 נמצא שקורא השרים והמנהיגים
של שקר בשם גנבים ,כי הם עיקר
הגנבים הגונבים דעת ההמון עם ,עד
שאי אפשר לעמוד עליהן ,בבחינת ולא
נודע כי באו אל קרבנה .ויעקב אבינו
כשראה זאת ברוח קדשו מה שיהיה
באחרית הימים האלה תמה כנ"ל .אבל
הפקח השיב לו כי אף על פי כן ניצוץ
אחת וכו' דהיינו על ידי יוסף הצדיק,
שהוא יודע לפתור ולתקן בחינת חלום
פרעה ,על ידו יתתקן הכל ,וסוף כל סוף
יתגלה האמת ,וכנ"ל.
˙ÂÎÏ‰ ÈËÂ˜Ï
‚ È"Á ,'‰ ‰·È

 ... ÔÓÈ· ˙Á˙Ó‡· ÚÈ·‚‰ ‡ˆÓÈÂ
]‡['Ë ‰ÚÂ˘ÈÂ ÌÈ¯ÂÒÈ - ‰‡¯È‰ ¯ˆÂ

עיקר התגלות יוסף לאחיו ,שזה היה
אצלם חסד גדול ורחמים רבים וישועה
גדולה להם ולאביהם יעקב אבינו ,עליו
השלום ,כל זה היה על-ידי הגביע שהיה
באמתחת בנימין ,שבתחילה היה להם
מזה מרירות וצער גדול מאד ,ולבסוף
היה נעלם בענין זה ישועה גדולה
ורחמים רבים כנ"ל.
 ועל-כן מובא בספרים באמת,
שסוד ה'גביע' הוא אותיות י"ג ע"ב,
היינו י"ג פעמים ע"ב ,בחינת תליסר
מכילין דרחמי ,שהם כלל הרחמים
והחסד.
 וזה רמז לנו לידע ולהודיע,
כשהאדם בצער גדול ומר מאד ,עד
שמעקם את לבו מאד מאד ,יחזק את
עצמו וידע ויאמין שגם זה לטובה,

¯È˘ÏÂ „È‚‰Ï ·ÂË

ובודאי נעלמין רחמים נפלאים
במרירות הצער הזה ,רק שצריכין
לצעוק ולהתפלל לה' יתברך ,ולחכות
לרחמיו יתברך.
  ˙Â„ÈÓ
 על-ידי האמת העולם נשמר מכל
הזקות.
 על-ידי חנופה ,בא לשקר.
 מי שנותן צדקה  -שכרו שיזכה
לאמת.
 על-ידי שקר בודאי תשנא הענווים.
 אדם נכר על-ידי משרתיו ,אם הוא
אוהב שקר אם לאו.
 כשאין אמת אין חסד.
 כשיש לך שקר ,אזי כשהקדוש
ברוך הוא רוצה לעשות לך איזה
ישועה ,אזי השקר מגלה עוונותיך ,כדי
שלא יושיע לך.
˙Â„ÈÓ‰ ¯ÙÒ
‡'‡ ˜ÏÁ ,˙Ó

.ÈÏˆ‡ ÂÏ„‚‡Â „ÏÈ‰ ˙‡ Ï·˜‡ È‡Â .ÔÎ
והסכימו על זה.
☺ וכן הווה .ונתגדל אצל המהרש"א
ז"ל .והיה נסתר ,שלא ראו אצלו שום
גדלות.
☺ ולפני פטירת המהרש"א ,צווה
שהוא ימלא מקומו.
☺ וכן הווה .והרב הזה ,לא יצא
לשום לוויה מחשובי העיר .והיה קשה
בעיני הקהל ,והוכיחו אותו על זה,
ואמר להמשמש ,כאשר יהיה לוויה
מראשי הקהל ,יקרא אותו.
☺ וכן הווה .ויצא הרב ,ונטה במפה
על המיטה ,וראו כולם איך המלאכי
חבלה חטפו את הנפטר מהמיטה וכו',
ואמר להםÌÈ·Â˘Á‰ ‡Â‰ ÔÎ Ì‡ :
˘ÍÏ‡˘ ÌÈˆÂ¯ Ì˙‡ ÍÈ‡ ,ÌÎÏ
...?Ì˙ÂÂÏÏ
☺ ומאז ,הכירו כולם גדולתו ,שהוא
ראוי להיות במקום המהרש"א ז"ל.
˙ÂˆÚ ÈËÂ˜Ï
„'Ë ,¯Â·È

‰„È¯È
‰ÈÏÚ Í¯ÂˆÏ
 על-ידי אמת הקדוש-ברוך-הוא
פודה אותך מכל הצרות.
 טוב לאדם שימות ,משיחיה ויהיה
שקרן בעיני בני-אדם.
☺

¯ÂÙÈÒ

☺

¯Â‡ È·ÎÂÎ
ÌÈÏ˘ÓÂ ˙ÂÈ˘ÚÓ
Ï"Ê Â È·¯Ó

☺ בעת שבנו בית הכנסת באוסטרה,
והיו צריכים כסף רב לבנותו ,ועל כן
עשו הנחת אבן הפינה בקהל רב.
והכריזו למכור את הנחת אבן הפינה,
עד שגביר אחד קנה את זה בשק מלא
זהובים.
☺ ואחר כך ,כיבד את המהרש"א
ז"ל ,שהוא יניח את האבן .ואמר לו
המהרש"א ,שיבקש ממנו איזה דבר
בשביל זה ,וביקש ממנו שיהיה לו בן
כהמהרש"א.
☺ וענה לו המהרש"א ,שזה קשה
מאד ,ושיבקש דבר אחר ,והוא התעקש
דווקא בזה הדבר ,ואמר לו
המהרש"א,Í˙˘‡ ¯‰˙˘Î ,ÔÎ Ì‡ :
˙Ì‚ ‡È‰ ˙ÂÓ˙ „Ï˙˘ÎÂ ,‰˙‡ ˙ÂÓ

  ˙ÂˆÚ
 הדיבורים שאינם דיבורים
קדושים גורמים שנתעורר ֻסכות
נוצריםֻ ,סכות עובדי כוכבים ,ומתגבר
ימין שקר ומתגבר הגלות ,ומתרחקים
מקדֻשת ארץ-ישׂראל ,ועל-ידי-זה
נתעלם הרבי האמת ומתגבר ריב
ומחלוקות ,ואזי השכינה איהו ריב על
משלחן אביהם
בנהא בגלותא ,שגלו ֻ
ומארצם יצאו.
 אבל על-ידי דיבורים קדושים,
שהיא תפילה בכח ,מתגבר האמת וכו'.


˙‰ÏÈÙ



Á"Ó ,'‡ ˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜Ï

 ˘.Â‡Â·È ¯N· ÏÎ ÍÈ„Ú ‰ÏÙ˙ ÚÓÂ
ÏÂ˜· ‰·È˘˜‰Â È˙ÏÙ˙ '‰ ‰ÈÊ‡‰
˙ÈÚÂÂ˘· ÈÂÁ˙ ÏÂ˜ '‰ ÚÓ˘ .È˙ÂÂÁ
‡.Í˘„˜ ¯È·„ Ï‡ È„È È‡N· ÍÈÏ
 צור עולמים ,יוצר הכל ,עזרנו
והושיענו ברחמיך הרבים ובחסדיך
האמתיים ,שנזכה תמיד להתפלל לפניך
באמת בכל כחנו כמו שכתובÏÎ :
 .ÍÂÓÎ ÈÓ '‰ ‰¯Ó‡˙ È˙ÂÓˆÚונזכה
להכניס כל הכחות שיש בנו בעצמות
וגידים ובשׂר ,וכל שאר הכחות שבגופי
ונפשי ,כֻלם אזכה ברחמיך להכניסם
בתוך דבורי התפילה ,שאזכה להוציא
כל דבור ודבור של התפילה הקדושה
בכח גדול באמת לאמתו ,עד שאזכה
להרגיש הדבור בכל עצמותי ואברי.
 חוס וחנני ,ורחם עלי והושיעני,
וזכני לתפילה בכח ובכוונה גדולה

˙ÂÚÂ˘È‰ ÏÎÏ ˙ÂÎÊÏ

באמת,
Í¯·„Â

כי אתה ‡˙Ó‡ ÌÈ˜Ï

¸

אמר רבינו הקדוש:

יש עניין שנתהפך
הכל לטובה !

‡ ,„ÚÏ ÌÈÈ˜Â ˙Óואתה חפץ באמת,
ואתה יודע כמה אני רחוק מדבור אחד
של התפילה ,ולא די שאיני יכול
להתפלל בכח ובכוונה באמת כראוי,
אף גם בעוונותי הרבים אני רחוק
מתפילה בתכלית הרחוק.
 „ .ÌÂ¯ÓÏ ÈÈÚ ÂÏרבונו של עולם,
˘È˘Ù '‰ ÍÈÏ‡ ,ÈÙÎ ÍÈÏ‡ È˙ÁË
‡˘‡ ,ואיני יודע באיזה דרך באיזה
אופן באיזה תחבולה לבקש ולרצות
ולפייס אותך ,ואיני יודע כלל לשית
עצות בנפשי ,באיזה אופן אזכה לחפשׂ
ולמצא הטוב הכבוש בי ,ואיך למצא
הטוב שנסתלק ממני בעוונותי
העצומים והרבים והגדולים מאד
במהות וכמות ואכות .ובפרט מה
שפגמתי בפגם הדבור הרבה מאד ,כי
לא שמרתי פתחי פי ,ודברתי כמה
וכמה דבורים פגומים מיום היותי עד
היום הזה ,עד אין שיעור וערך ומספר,
דברים בטלים ולשון הרע ורכילות
וליצנות ושקרים וניבול פה ,ושאר
דברים פגומים הרבה מאד.
 וגם אפילו כל הדבורים דקדֻשה
שלי כֻלם פגומים מאד מאד ,עד אשר
חשבתי דרכי אשר מעולם לא יצא מפי
עדיין דבור שלם בלי שום פגם ,ומחמת
זה התגברו עלינו מאד ריב לשונות,
אשר רבים קמים עלינו ,רבים מאד,
„ÁÈ Â„ÒÂ ÌÈÊÂ¯Â ı¯‡ ÈÎÏÓ Â·ˆÈÈ˙È
Ì‰ÈÙ ÌÈÓ˘· Â˙˘ .ÂÁÈ˘Ó ÏÚÂ '‰ ÏÚ
 .ı¯‡· ÍÏ‰˙ ÌÂ˘ÏÂיצא עתק מפיהם
ודוברים סרה על ה' ועל צדיקים
אמתיים ועל כלליות ישׂראל עמך
הקדוש ,אשר בהם בחרת.

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

 בשנת תקס"ה ,עשה נשואין לבתו
 ,ÌÈ¯Óזכרונה לברכה ,בקהלת-קודש
וואלטשיסק.
 ובשבת שלפני החתונה ,שקורין
פארשפיל ,שהיה בפרשת נח ,בראש
חדש חשון ,היה מרקד כל היום כולו.
 ורקודין כאלו ,לא נראה ממנו
בשום פעם כמותם ,כי אז היה מרקד
כמעט כל היום.

 ומה שהיה אז ,באותו השבת ,אי
אפשר לבאר ולספר .והתפלל עמנו חגור
בפאטשיילע ]כעין מטפחת[ לבד ,ואחר-
כך בסעודה שלישית ,ישב אז עמנו,
ואמר לזכור השלוש סעודות זה.
 וספר אז ,שבאותו ראש-השנה,
נתנו לו עקספענס ]הוצאות[ ‡ÛÏ
‡„ ,ÌÈÓÂאחר כל ההצטרכות ,והיה
במקום שהיה ,והוא אוהב תורה מאד,
והיה שם מקום שאמרו שם תורה גבוה
מאד ,והלך לשם ,ועמד שם שומר על
הפתח ולא הניחו לכנס .ונתן לו ÛÏ‡‰
‡„ ÌÈÓÂשלו ,כדי שיניחוהו.
 והיה לו שם ,יצר הרע גדול ,על
ה‡ ,ÌÈÓÂ„‡ ÛÏשלא ִלתנם .וגם יודע
אפילו היצר הרע שיש שם .ונכנס לשם
ושמע מה ששמע ,ומה ששמע באותו
העת ,היינו מאמר Ì˙ÂÁ ÍÂ˙· Ì˙ÂÁ
)בלקוטי א' סימן כ"ב( הוא מאותו התורה של
המקום הנ"ל ,רק הוא מעט ומקצת
וכו'...
˘Ô"¯‰ ˙ÂÁÈ
˜"

 ˘ Ô"¯‰ ˙ÂÁÈ
 פעם אחת אמרÈ‡˘ ÈÓ Ïˆ‡ :
,ÂÏ Ô˙Â È‡ ,‡ˆÂÈÎÂ ÔÂÓÓ Ï·˜ÓÂ Á˜ÂÏ
) Ô˙Â È‡ Ï·˜Ó È‡˘ ‰Ê· ÈÎוהוא ענין
המבואר בהמעשה של יום הששי
מהשבעה בעטלירס ,שהתפאר אחד את
עצמו בנפלאות הכח שיש לו בידו ,עיין
שם(.

:ùåã÷ä åðéáø øîà
 ïéîàî äúà íà
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·˙ÎÓ

'· ÏÁ ‰ Èa≈ ‡ƒ ¯ÙÒÓ
‚"Ó˜ ·˙ÎÓ

 כי זה עיקר נפלאות מעשה הצדיק
כי נורא הוא ,כי יודע ומחזק כל אדם
כפי מה שהוא ,בכל מקום שהוא ,בכל
יום ויום ,בעצות עמוקות אמיתיות,
שאי אפשר לקלקל אותם בשום אופן
שבעולם ,שהם מכוונים ממש כפי
קלקול העצה שרוצה השטן להתגבר
עליו בתחבולותיו.
 כי מאד עמקו מחשבותיו ,כי
עצותיו הוא עצת ה' אשר לעולם
תעמוד ,כי ‡˙;'‰ ÌÏÂÚÏ ÌÂ¯Ó ‰
אנחנו בני ישראל מוזהרים מלקבל
עצות מהמנחשים והקוסמים ,שהם
המפורסמים של שקר ,רק להיות
תמים עם ה' ,ולקבל כל העצות
מהחכם האמת חל ובע.
 כי עיקר הישועה ,הוא שלימות
העצה ,כשה' יתברך מאיר עיני האדם

ונותן לו עצה ,איך להינצל ממה שצריך
להינצל ,בגוף ונפש ,כמו שכתוב:
 ,ıÚÂÈ ·Â¯· ‰ÚÂ˘˙Âוכן בספרי קבלה
נקראים העצות .˙ÂÚÂ˘È
 בארץ ישראל ,שם עיקר תיקון
העצה ,ששם בית המקדש וקודש
קדשים ,ושם עיקר תיקון העצה,
ויקויים È„·ÚÂ ÌÏÂÎÏ ‰È‰È „Á‡ ‰ÚÂ¯Â
„ - „Âשהוא החל ובע .Ì‰ÈÏÚ ÍÏÓ -

˙˙ÂÓÈÓ

‡‰‡¯È‰ ¯ˆÂ
˙‚"È ,˙ÂÓÈÓ

מי שהולך בתמימות ,הוא עיקר
הבן החביב לה' יתברך )כמבואר בפנים(,
ומי שהולך אחר החכמות והערממיות
של הבל שהם כמו בחינת נחושים
ממש ,רחמנא לצלן ,הוא בחינת ˘˜ÈÚ
 ,ÏÂ˙Ï˙ÙÂוה' יתברך מקיים עמו ÌÚ
 ,Ï˙Ù˙˙ ˘˜ÈÚוהוא בחינת "בעל
מום" ,שהוא ההפך מתמימות ,שהוא
לשון שלמות.

‰ÙÂ¯˙Ï ÌÈÏÚ

ÌÈ·˙ÎÓ‰ ¯ÙÒÓ
‰ÙÂ¯˙Ï ÌÈÏÚ

 ‰"ˆ˜˙ ÔÁ˙‡Â ˙˘¯Ù '‡ ÌÂÈ
·Í¯·˙È '‰ ˙¯ÊÚ
.˜"ÙÏ

אהובי בני חביבי ,מכתבך קבלתי
עתה ,ואין כל חדש להודיע ,ועדיין לא
עשינו שום דבר כי אין אנו יודעים לתת
עצה בנפשנו ,כי רבים קמים עלינו ו‡ÔÈ
ÂÈ·‡ ÏÚ Ì‡ ÈÎ ÔÚ˘È‰Ï ÈÓ ÏÚ ÂÏ
˘·˘ ,ÌÈÓואף על פי כן אפשר נשתדל
לעסוק בזה כאשר יורנו ה' יתברך
ברחמיו העצומים ,כי העצה בעצמה
צריכין לקבל מה' יתברך ,ברחמים
רבים וחסדים גדולים ,ולה' הישועה.
לעת עתה ,עת צרה גדולה הוא,
וגם כי הימים הם ימי צרות ישראל,
בין המצרים ,ואין לנו עתה שום חיות
כי אם על ידי הלימוד הקדוש של ·ˆ¯
 ,ÈÏ ˙·Á¯‰שאני רואה הרחבות
נפלאות בכל יום בתוך מעוף צרה
ומצוקה ,מלבד מה שאנו מקוים לה'
יתברך ,שיוציאנו מהרה מהצרה
לגמרי ,כי בוודאי לא יעזוב ה' אותנו
ואת כֻלנו ,ובודאי הכל לטובתנו ,בזה
ובבא לנצח.
וגם מה שהודעתני ,מענין המעות
הידוע ,הוא הרחבה נפלאה בעת כזאת.
ÈÎ ÂÓ˙ ‡Ï ÈÎ '‰ È„ÒÁ ÂÏ„‚ ‰Ó
 ,ÂÈÓÁ¯ ÂÏÎ ‡Ïקוה קויתי לה' שיהיה
הכל על נכון ,בעזרת ה' יתברך ,אך לעת
עתה אנו צריכין ישועה ורחמים רבים
מאוד.
‡!·Ï ÂÓÈ˘ ,Ï‡¯˘È ˙È· Â ÈÁ
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