‡ ÔÂÈÏÈ‚‰ ˙˘Â„˜ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï

·„"Ò

‡"Ó˘ ÔÂÏÚ

·ÏÒ¯·Ó
ÔÓÁ
¯·È
˘Ï
Ï"ˆÊ ,‰ÓÏ˘ ˜ÈÊÈÈ‡ '¯ Ô· ¯Ò„‡ ·„ Ï‡¯˘È '¯ ÂÈ¯ÂÓ Áˆ ÔÂ¯ÎÊÏ

 ... ·˜ÚÈ È· ÂÚÓ˘Â Âˆ·˜‰
הצדיקים האמתיים הם ממשיכים חלוקא דרבנן,
ומלבישין האור בכמה דרכים בלבושים נפלאים ונוראים
בבחינת ציצית ,עד שהיו כל העולם כולו חוזרין למוטב.
 אך בעוונותינו הרבים  ,ÊËÚ˘ ˘Èדהיינו ÌÈÙ ÈÊÚ‰
˘·„ ¯Âשהם מתלבשין בטלית שאינו שלהם ,ונדמה כאילו
הם מעוטפים בטלית של מצוה בחלוקא דרבנן ,אבל באמת
לבושיהם הן בחינת שעטנז שהוא מעורב מצמר ופשתן.
צמר הוא בחינת רחמים עליונים ששם מתהפכים העוונות
לזכויות ,בחינת ‡,ÂÈ‰È ¯ÓˆÎ 'ÂÎÂ ÌÈ˘Î ÌÎÈ‡ËÁ ÂÈ‰È Ì
שזהו בחינת לבושים של הצדיק האמת.
 אבל הלבושים של העזי פנים הנ"ל מעורב בו פשתן,
שהוא בחינת קרבן קין שהביא מהפסולת ,שזה בחינת
שרואה הפסולת והחוב של כל אחד.
 ועל כן לבושיהם הם בחינת שעטנז צמר ופשתים
יחדו ,כי מראים עצמם כאילו מזכים את הרבים ,שזה
ַ
בחינת צמר ,אבל באמת מהם כל המניעות ומוצאים פסולת
וחוב בכל הכשרים באמת¯Â„·˘ ÌÈÙ ÈÊÚ‰ Ô‰ Ô‰Â ,
.Â˙Ó‡Ï ˙Ó‡‰ Í¯„Ó ˜Á¯Ï ÌÈˆÂ¯‰
 וזה בחינת שעטנז אותיות שטן עז,
היינו  ,‡¯Á‡ ‡¯ËÒ„ ˙ÂÊÚשמשם עיקר
התגברות השטן ,והם עומדים כנגד
הכשרים למנעם מדרך האמת ומלהתקרב
לצדיקי אמת.
 אך סוף כל סוף ,השם יתברך יגמור
את שלוÌÏÂÚÏÂ '‰ ÌÏÂÚÏ ÌÂ¯Ó ‰˙‡ ÈÎ ,
 ,‰ÂÈÏÚ‰ ÏÚ Í„Èכי .‰Ï˘Ó ÏÎ· Â˙ÂÎÏÓ
 כי אף על פי שעזות היא מלכותא
בלא תגא ,וכל הרוצה לטול את השם נוטל
עכשו בעונותינו הרבים ,אף על פי כן הוא
בלא תגא בלא כתר מלכות ,ואף על פי
שמתגבר לפי שעה ,סוף כל סוף יתבטל
מלכותם וממשלתם .אבל מלכותו יתברך נצח ומלכותו
יתברך בכל משלה ,וכל הצדיקים והכשרים הנלוים אליהם
בודאי יתגברו עליהם ,וכולם יהיו מוכרחים לשוב אליהם,
שזה בחינת מה שביקש יעקב אבינו עליו השלום לגלות הקץ
 ,‰ÈÎ˘ ÂÓÓ ‰˜Ï˙ÒÂוהבין שזה מחמת שבסוף הגלות
יתגבר השקר ויתגברו העזי פנים שבדור ויסתירו האמת,
ומחמת זה אי אפשר לגלות הקץ.
 על כן אמר ·¯,„ÚÂ ÌÏÂÚÏ Â˙ÂÎÏÓ „Â·Î Ì˘ ÍÂ
שמורה שהוא יתברך יגמור את שלו כרצונו כי מלכותו בכל
משלה.
 וזה בחינת ציקי קדרה שאמרו רבותינו ז"ל ,שמרמז
ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד ,היינו בחינת קדושות
הנפולות שכולם יתעלו על ידי הצדיקי אמת ,שמהפכין כל
הירידות לעליות גדולות.
)‡(Ë"Ú¯ - ˜È„ˆ - ‰‡¯È‰ ¯ˆÂ

 ... Ì¯‚ ¯ÂÓÁ ¯Î˘˘È
אמרו רבותינו ז"ל :לעולם ישים אדם עצמו כשור לעול
וכחמור למשאוי ,כי זה עיקר המעלה של האדם הבעל
בחירה ,מחמת שיש לו חומר מגושם כזה ,שהוא בחינת
חמור ממש ,תכלית הכסילות ,ואף על פי כן בכח קדֻשת

טוב להגיד ולשיר

ÈÁÈÂ ˙˘¯Ù

נשמתו יש לו כח להפוך ולהכניס בחינת החמור ,שהוא
גשמיות החומר ,אל קדושת התורה ,שיהיה משועבד אל
התורה ואל עבודת השם יתברך כחמור למשאוי .וזה בחינת
) Ì¯‚ ¯ÓÁ ¯Î˘˘Èשם הלכה ט(.
)‡(·"Ó - ‰„Â·ÚÂ ‰‡¯È - ‰‡¯È‰ ¯ˆÂ

☺  ...פעם אחת ,היה בימי מוהרנ"ת ]רבי נתן[ אחד
מאנשי שלומנו ,שהיה קובל צערו לפני מוהרנ"ת ז"ל,
שאחר כל היגיעות והטרחות שמטריח כל היום בשביל
פרנסת בני ביתו ,לבסוף יש לו אשה רעה ,שבלילה כשבא
לנוח ,היא מחרפת ומגדפת ומקללת אותו ,והיא עושה לו
צרות צרורות.
☺ ענה מוהרנ"ת ואמר לו ,בזה הלשון :ומה אתה רוצה,
שאני אומר לך לגרש אותה? לו הייתי בטוח שתמצא אשה
טובה ממנה  -מילא; אמנם יתכן ,שתמצא מרשעת גרועה
ממנה; זה דבר אחד .ושנית ,אנו הרי יודעים ש„È˘Á ‡Ï
̃‡È„ ‡Ï· ‡È„ „È·Ú„ ‡Â‰ ÍÈ¯· ‡˘„ À
]לא חשוד הקדוש ברוך הוא לעשות דין
בלא דין[  -מן הסתם ,כאשר מחרפים
אותך ,זה מגיע לך; וזה עוד לך לטובה,
כי במקום שאיזה אדם זר יבייש אותך
בפני הבריות ותסבול בזיונות גדולים,
אפשר שמוטב שאשתך מחרפת אותך
ומביישת אותך בתוך ביתך ,ואף אחד
אינו יודע מזה.
)(Ë"Î ,˙ÂËÓ˘‰

 כשיש להאדם לב ,אין שום מקום
שימנעהו מעבודתו יתברך ,ואין לו שום התנצלות שבמקום
פלוני אי אפשר לו לעסוק בעבודת השם; כי כשיש לו לב ,כל
המקומות של העולם הם שלו.
מסגל
 בדרך צריכין ליזהר בטבילת מקוה ,כי מקוה ֻ
להנצל מרוצחים.
)('Á-'Ê ,ÌÈÎ¯„Ï ˙ÂÚÈÒÂ ÏÂËÏË - ˙ÂˆÚ ÈËÂ˜Ï

 È¯‡˘ ‰ÏÎ .ı¯‡· È˙ˆÙÁ ‡Ï ÍÓÚÂ ÌÈÓ˘· ÈÏ ÈÓ
.ÌÏÂÚÏ ÌÈ˜Ï‡ È˜ÏÁÂ È··Ï ¯Âˆ È··ÏÂ
 רבונו של עולם ,אדון כל ,אשר בכל מקומות ממשלתך,
כי אתה מקומו של עולם ואין העולם מקומך .רחם עלי
למען שמך ,ותן לי באמת לב כשר וטהור לעבודתך
וליראתך ,לב ישראלי באמת ,עד שאזכה שיהיה לבי משכן
כבודך ,שיהיה נמשך לתוך לבי שכינת כבודך הגדול
והקדוש ,השוכן בתוך לבבות של כל אחד ואחד מישראל
עמך הקדוש ,כמו שנאמר ,ÌÎÂ˙· È˙Î˘Â :ודרשו רבותינו
זכרונם לברכה ,מלמד שהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו
בתוך כל אחד ואחד מישראל ,ועיקר האלקות הוא בלב,
כמו שנאמר.ÌÏÂÚÏ ÌÈ˜Ï‡ È˜ÏÁÂ È··Ï ¯Âˆ :
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לזכות לכל הישועות

 רחם עלי ,ועזרני וזכני שיהיה לבי
מלא מאלקותך ,עד שלא יוכל שום מקום
בעולם לבלבל ולמנוע אותי מעבודתך
ומיראתך ,רק אזכה להכיר אותך ולמצוא
? ÍÏ È˙¯ÊÚ
אותך בכל המקומות שבעולם ,ובכל דרגא
! ÈÏ ¯ÂÊÚ
ודרגא שבעולם ,כי .ÍÓ ÈÂÙ ¯˙‡ ˙ÈÏ
"˙¯"ÔÂÏÚ‰ ÔÚÓÏ ‰ÓÂ
לבבי
 זכני להיות נכלל בך בכל
·¯‡Â„‰ ÈÙÈÒ ÏÎ
באמת ,עד שאהיה גם כן בבחינת מקומו
89-2255-7
של עולם ואין העולם מקומו ,עד שכל
)˘˜(˘È‡ 10 ÏÈˆÓ Ï
המקומות שבעולם יהיו בטלין ומבֻטלין
נגדי בתכלית הביטול ,ולא יהיה להם שום
כח לבלבל אותי ,חס ושלום ,משום דבר
שבקדֻשה ,רק אוכל להשיג אותך ולמצוא
אותך ולהתדבק בך באמת בכל המקומות שבעולם.
יתברך.
 על ידי ההתקרבות להצדיק האמת ,זוכים לראות
 ותורני ותלמדני בכל עת ועת ,איך להתנהג בענין כל
הפתחים איך לצאת מכל מיני חושך ,ועל ידי זה חוזרים
הטלטולים ונסיעות לדרכים ,שיהיה הכל על פי רצונך
למוטב.
באמת ,על פי ה' אחנה בביתי ,ועל פי ה' אסע כל נסיעה
 ההתקרבות להצדיק האמת מביא את האדם לידי
ונסיעה .וכל סדר הנהגת הנסיעה והחניה בכלליות
מעשה ולקיום התורה ,שזהו העיקר כי ¯˜ÈÚ‰ ˘¯„Ó‰ ‡Ï
ובפרטיות ובפרטי פרטיות ,יהיה הכל כרצונך באמת ,ובכל
‡ ;‰˘ÚÓ‰ ‡Ïכי עיקר הלימוד ¯ÂÓ˘Ï „ÓÏÏÂ „ÂÓÏÏ
מקום ומקום שאבוא לשם בחניה ובנסיעה כפי רצונך,
 ˙Â˘ÚÏÂוכו' ,ומחמת שהלימוד הזה להכניס קיום התורה
אזכה למצוא שם אלקותך באמת ולהתקרב אליך
בעולם הוא עמוק עמוק מאד ,מי ימצאנו ,לזה צריכין ללקט
ולהתדבק בך באמת ,ואל יבלבל אותי שום מקום שבעולם
ולקבץ יחד כל דברי הצדיק ,ולילך בדרכיו דייקא ,ולא על
מעבודתיך ומיראתך ,רק אהיה סמוך וקרוב ודבוק אליך
פי חכמות חיצוניות ,חס ושלום ,אפילו על פי דרכי המוסר
באמת בכל המקומות שבעולם בכל דרגא ודרגא שבעולם.
שלהם ,כי אין להם כח להביא את האדם לקיום התורה -
 רחם עלי למען שמך ומלא משאלות לבי לטובה
ברחמים ,כי צרכיי מרֻבים מאד ודעתי קצרה מאד לבאר
רק גם להיפך ,חס ושלום ,כנראה בחוש.
 התקרבות להצדיק הוא תיקון גדול ביותר ,מכל מיני
חלק אלף ורבבה מהם.
תיקוני התשובה ,כי על ידי הצדיק נתתקנים כל מיני
 רחמן מלא רחמים ,טהר לבי לעבדך באמתÈ··Ï „ÁÈ ,
˘„Á ÔÂÎ ÁÂ¯Â ÌÈ˜Ï‡ ÈÏ ‡¯· ¯Â‰Ë ·Ï ,ÍÓ˘ ‰‡¯ÈÏ
חטאים שבעולם בתכלית השלמות ,עד שנעשה מהם זכיות.
 דיבורי הצדיק מחזקים ומעוררים ומלהיבים את לב
·˜¯·È¯Âˆ '‰ ÍÈÙÏ È·Ï ÔÂÈ‚‰Â ÈÙ-È¯Ó‡ ÔÂˆ¯Ï ÂÈ‰È ,È
בני ישראל מאד לקיים את המצוות כפשוטן ,כדת וכדין,
 ,ÈÏ‡Â‚Âאמן.
כמבואר בתורה שבכתב בפירוש ,או ברמז על פי דרשות
)(·" ,'· ˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜Ï
רבותינו ז"ל ,כמו שמסרו לנו רבותינו זכרונם לברכה ,שכל
פירושיהם וביאוריהם הוא משורש התורה שבכתב...
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העולמות ,בכל עת ורגע ,והם מתחדשים
בכל יום ובכל עת ,על ידי הצדיק האמת,
שמכניס קיום התורה ,שזה העיקר.
 הצדיק ממשיך על כל אחד בכל
מקום שהוא הארה משורש נשמתו
שבתורה ,להחזירו למוטב ולהורות לו
דרך והילוך ,איך שיזכה לצאת מהרע שלו
ולהתקרב לה' יתברך ,כי הצדיק עושה
פתחים ושערים חדשים ,ופותח השערים
הישנים שנעשו על ידי הצדיקים
הקודמים ,להתקרב על ידם לה' יתברך,
ולהשיג אלקותו יתברך ,עד שגם כל
הרחוקים וכופרים גמורים יתקרבו אליו

)(‚"ˆ˜ ·˙ÎÓ -'· ÏÁ‰ Èa≈ ‡ƒ ¯ÙÒÓ

 אמר ,לענין התחזקות בהתבודדות ותחינות ובקשות,
כי הדיבור ,יש לו כח גדול לעורר את האדם ,אף על פי
שנדמה להאדם שאין לו לב ,אף על פי כן ,כשידבר הרבה
דברי התעוררות ותחינות ובקשות וכיוצא ,זהו בעצמו
שמדבר הוא בחינת התגלות התעוררות לבו ונפשו להשם
יתברך ,בבחינת  ;Â¯·„· ‰‡ˆÈ È˘Ùשהדיבור בעצמו הוא
התגלות הנפש והלב.
 ולפעמים ,על ידי שידבר הרבה ,אף על פי שיהיה בלא
לב כלל ,אף על פי כן ,יבוא אחר כך ,על ידי זה ,להתעוררות
גדול בלב ונפש; והכלל כי הדיבור בעצמו יש לו כח גדול )ו(.

 על ידי התקרבות לצדיק האמת אנו מבטלין בזה דעת
הכופרים והאפיקורסים שרוצים להשוות
תורתנו הקדושה כשאר לימודי הדתות,
חס ושלום ,שהם רק בשכל האנושי; ועל
כן אומרים טעמים של הבל על מצוות
תורתנו הקדושה ,כאילו כולם על פי שכל
אנושי ,חס ושלום ,והבל יפצה פיהם.
 כי דתנו לא ישוה לדתיהם ,כי
תורתנו הקדושה היא אחדות אחד עמו
יתברך ,אשר אין חקר לתבונתו ודבריו
שמענו וכו' חיים וקיימים לעד ומחיין כל
91131 ÌÈÏ˘Â¯È 13271 .„ .˙ :ÌÈ·˙ÎÓ

 העולם סוברים שכשיבוא משיח לא ימותו .לא כן
הוא ,אפילו משיח בעצמו גם הוא ימות .ואמר זאת ברבים.
)‚„(‰"¯Ú ,Â˙‚˘‰ ˙Â‡¯Â ˙ÏÂ

 הצדיקים הם מתייגעים מאד להחזיר את ישראל
בתשובה ,ובפרט הגרועים ביותר .כי כל מה שמתגלה
מלכותו יתברך ביותר על הנמוכים ביותר שהם בתכלית
גשמיות העשיה ביותר ,על ידי זה עיקר עליית מלכותו
יתברך ביותר ,ואז דייקא כשמלכותו עולה מכל מקומות
הנמוכים ,על ידי שכֻלם מכירין אותו
יתברך ומודים במלכותו ,בבחינת ¯Ó‡ÈÂ
 ÂÙ‡· ‰Ó˘ ¯˘‡ ÏÎוכו' ÏÎ· Â˙ÂÎÏÓÂ
 ‰Ï˘Óשזה עיקר עליית המלכות ,על ידי
זה נתעלה גם השגת הצדיק ,שהשגתו
בבחינת אורייתא דעתיקא סתימאה .וכל
מה שמחזירים בתשובה הרחוקים ביותר,
יש להם עלייה ביותר ונתעלה השגתו
ביותר.
)‡(‡"Ú - ˜È„ˆ - ‰‡¯È‰ ¯ˆÂ
02-5829086 / 052-332810 / 050-948183 :ÌÈË¯Ù

