
‰¯Â˙ ˙ÁÓ˘.  
] ‰‡¯È‰ ¯ˆÂ‡ ¯ÙÒÓ-˜È„ˆ  ,Ú¯"„[  

עיקר הבקשה שצריך כל אחד לבקש הוא 
שיזכה להכלל בהישיבה הקדושה של 
צדיקי אמת שעוסקים שם בהלימוד 

‡Á˙ וזה בחינת , הקדוש של אמונה
‰ ˙‡Ó È˙Ï‡˘ ' ˙È·· È˙·˘ ˘˜·‡ ‰˙Â‡

‰ 'ÈÈÁ ÈÓÈ ÏÎ ,כי שם עיקר בית ה '
  .כמבואר בפנים

  
ומדוך , ן לכתת רגליו מעיר לעירוצריכי

ולחפש , ולישב בסוכות ואהלים, לדוך
ולבקש ולדרוש כל כך עד שיזכה לבא 

שעוסקין שם , ל"להישיבה הקדושה הנ
להמשיך אמונה הקדושה , בלימוד האמת

שזה עיקר כלל כל , בלב כל אחד ואחד
ÍÈ˙ÂÂˆÓ ÏÎ כמו שנאמר , התורה הקדושה

‰�ÂÓ‡.  
  

,  הרבי האמתישהוא, וגם הצדיק האמת
מעוצם אהבתו את , שהוא הראש ישיבה

ישראל אינו יכול לישב גם כן בקביעות 
רק הוא מכתת רגליו , בבית ישיבתו

בכדי , ומטלטל עצמו בדרכים לפעמים
לקבץ ולאסוף את הנאמני ארץ לשבת 

. אותם שאין ביכולתם לבא אל ביתו, עמו
וגם הם , וגם יש שאין יודעין ממנו כלל

' חותרים ומבקשים את המתגעגעים ו
ומשתוקקים לזכות לאמונתו הקדושה 

והצדיק האמת צופה וסוכה , בשלמות
ובעבורם הוא , ומסתכל מרחוק עליהם

כדי לעורר הנפשות , מכתת רגליו
כדי , ולהודיעם אמתת למודו הקדוש

, שיתקרבו כולם אל האמת והאמונה
  .È„ÓÚ ˙·˘Ï ı¯‡ È�Ó‡�· È�ÈÚבבחינת 

  
לים עצמם לבקש את ועל ידי שהם מטלט

וגם הצדיק ראש , הישיבה הקדושה
הישיבה והנלוים אליו מטלטלים גם כן 

על ידי זה , להסתכל על המתגעגעים לזה
ואז נכללין גם הם , זוכים להתוועד יחד

  .בכלל הישיבה הקדושה
  

וכן אותם שכבר זכו להתקרב אל הצדיק 
, ולהכלל בתוך הישיבה הקדושה הזאת

, תת רגליהם לפעמיםצריכים הם גם כן לכ
בשביל להאיר הלימוד הקדוש בעולם 

ולאסוף ולקבץ עוד אנשים רבים אל 
בבחינה שאמרו , הישיבה הקדושה הזאת

אלו , ÍÈÏ‚¯Ï ÂÎÂ˙ Ì‰Âל "רבותינו ז
' תלמידי חכמים שמכתתים רגליהם וכו

  .ל"ללמוד תורה שעיקרה אמונה כנ
  

כמו הסרסורים , ÂÈ˙Â¯·„Ó ‡˘Èוזה 
נים שיש אצל החנוונים והמשרתים הנאמ

שנושאים כמה מיני סחורות , הגדולים
וכל מי שלבו חפץ לקנות סחורה , בשוק

הם מזרזין עצמן ומגלין להם , יפה

, הסחורה מתוך המכסה והחפוי שעליה
ומראין להם ומפארין את הסחורה 

, בעיניהם כדי לזרזם לקנות סחורה אצלם
‰·ÌÎÈ�ÈÚ· Â‡¯Â ÂËÈ : ואומרים להם

È· Â˘˘ÓÂÌÎ„ , ‰¯ÂÁÒ‰ ‰·ÂËÂ ‰ÙÈ ‰ÓÎ
˜ÂÊÈÁÂ ¯Â„È‰Â ÈÙÂÈ· ˙‡Ê‰וכו '.  

  
, כמו כן התלמידי חכמים אמתיים

העוסקים בלמודים הקדושים שקבלו 
חדושי תורה נפלאים ונוראים , מרבם

מאד שמביאין את האדם לקיום התורה 
הם מכתתים רגליהם , ולאמונה שלמה

ונושאין הדברי תורה ' מדוך לדוך וכו
וכל . ÍÈ˙Â¯·„Ó ‡˘Èחינת בב, הקדושה

החפץ באמת בלי ליצנות הם מראין 
ואומרים לו הבט וראה בעיניך , ומגלין לו

נפלאות קדושת הסחורה הזאת מה טובה 
וכמה היא מצלחת , ומה יופיה והדרה

להאדם הצלחה אמתית ונצחית לחיי 
  .עולם

  

  

  

) ‰‡¯È‰ ¯ˆÂ‡ ¯ÙÒÓ- Ï‡¯˘È ı¯‡ -Ï '(  

כי אם על , אי אפשר לזכות לארץ ישראל
, שהוא תקון הברית, ידי מצוות מילה

ı¯‡ ˙‡ ˙˙Ï ˙È¯·‰ ÂÓÚ ˙Â¯ÎÂ בחינת 
È�Ú�Î‰ל"וכמו שאמרו רבותינו ז',  וכו ,

כסבורים אתם : שאמר יהושע לישראל
לא כך ? לירש את הארץ כשאתם ערלים

ÍÈ¯Á‡ ÍÚ¯ÊÏÂ ÍÏ È˙˙�Â : נאמר לאברהם
ÍÈ¯Â‚Ó ı¯‡ ˙‡ על מנת ואתה את בריתי 

 השבעה עממין דחפיין על כי, "תשמר
הם בחינת שבעת ימי , קדושת ארץ ישראל

ועל ידי , ערלה דחפיא על ברית קודש
שהוא בחינת מילה שנתנה , תיקון הברית

שאז מעבירין השבעה ימי ערלה , בשמיני
מהתינוק ומגלין החסד דמתגליא בפומא 

, ל"שהוא בחינת החסד הנעלם הנ, דאמה
ן וכובשין על ידי זה מגרשין השבעה עממי

Â¯ÎÂ˙ שזה בחינת , ארץ ישראל מיידם
È�Ú�Î‰ ı¯‡ ˙‡ ˙˙Ï ˙È¯·‰ ÂÓÚוכו  ,'

וחושב שם כל השבעה עממין שמגרשין 
שהוא בחינת , אותם על ידי תיקון הברית

  . ל"מילה כנ

    

    

    

) ‰‡¯È‰ ¯ˆÂ‡ ¯ÙÒÓ- ˜È„ˆ -Ï˜ "‰(  

 ÌÏÂÚÏ :אמרו רבותינו זכרונם לברכה
¯˜Ó· ˘ÈÏ˘ ÂÈ˙Â�˘ Ì„‡ ˘Ï˘È ˘ÈÏ˘ ‡

‡¯Ó‚· ˘ÈÏ˘ ‰�˘Ó·.  
ל ומובא "אמרו רבותינו ז, ואף על פי כן

בשולחן ערוך שעיקר תכלית הלמוד ביותר 
, הוא גמרא ופוסקים ששם נתברר ההלכה
  .'וגם כי גמרא כולל הכל מקרא ומשנה וכו

  
 שימוש תלמידי חכמיםועיקר הגמרא הוא 

כי . י בכמה מקומות"כמו שפירש רש
 היינו בירור האמת ,תכלית בירור ההלכה

בשלימות לפי בחינתו ומדרגתו של כל 
אי אפשר כי אם על ידי , אחד ואחד

, שימוש תלמידי חכמים צדיקים אמתיים
כי רק על ידם זוכין בשלימות ללמוד 

  .וללמד לשמור ולעשות ולקיים
  

כי . ל"וזהו שאמרו שגמרא כולל הכל כנ
גמרא שעיקרה הוא שימוש תלמידי 

מקרא ומשנה , הכלחכמים זה כלול מ
ותלמוד וקבלה וסתרי תורה וכל טוב 

כי על ידי שימוש תלמידי . אמתי ונצחי
חכמים באמת לאמתו יזכה לכל טוב 

  . לנצח
  

  
  
 

)¯‰ ˙ÂÁÈ˘ ¯ÙÒÓ" Ô-Ò˜ ˙Â‡ "‚(  

שבהיותו , ספר לי איש אחד מזלאטיפאלי
, יושב רבינו זכרונו לברכה בזלאטיפאלי

ו התפלל רבינו זכרונ, פעם אחת בקיץ
ואחר כך שלח את , בבוקר השכם, לברכה

ובא ; בתו הילדה שרה תחיה וקראה אותו
ואמר לו רבינו , לרבינו זכרונו לברכה

והלך עמו ! ÏÈÈËÏ ÈÓÚ ÍÏ: זכרונו לברכה
  .חוץ לעיר והלך בין העשבים

  
‡ÈÈ‰ Ì˙ : ואמר, ענה רבינו זכרונו לברכה

 ˙ÂÁ·˘˙‰Â ˙Â¯È˘‰ ÏÂ˜ ˙‡ ÚÂÓ˘Ï ‰ÎÂÊ
ÌÈ·˘Ú‰ Ï˘ ,ÍÈ‡ ¯ÓÂ‡ ·˘ÚÂ ·˘Ú ÏÎ 

Í¯·˙È Ì˘‰Ï ‰¯È˘ , ÌÂ˘ ÈÏ·Â ‰È�Ù ÈÏ·
˙Â¯Ê ˙Â·˘ÁÓ , ÌÂ˘Ï ÌÈÙˆÓ Ì�È‡Â

ÏÂÓ‚ ÌÂÏ˘˙ , ÔÈÚÓÂ˘˘Î ‰‡�Â ‰ÙÈ ‰ÓÎ
Ì‰Ï˘ ‰¯È˘‰ , „Â·ÚÏ Ì‰È�È· „‡Ó ·ÂËÂ

‰ ˙‡ '‰‡¯È·) עס : ואמר בלשון אשכנז
  ).איז זייער גוט פרום צו זיין צווישין זייא

  
הר אחד אחר כך הלכו יותר ובאו סמוך ל

שהיה שם סמוך , )שקורין מאגילא(
, והשיב לו? Ê ‰Ó‡˙: ושאל אותו, להעיר

ואמר לו . וספר לו ענין אותו המאגילא
וכשנכנסו . ונכנסו לשם, שילך עמו לשם

ל היה "לשם לא נראו לחוץ כלל כי ההר הנ

øéùìå ãéâäì áåè          úåòåùéä ìëì úåëæì  

òù ïåìò"ç  çîù âç  

Ò·"„  

áìñøáî ïîçð éáø ìù  

ø åðéøåî çöð ïåøëæì 'ø ïá øñãåà áã ìàøùé 'äîìù ÷éæééà ,öæ"ì  



ונכנס ; חלול בתוכו ועמוק קצת בתוכו
, ל"לשם רבינו זכרונו לברכה עם האיש הנ

שם על הארץ , רבינו זכרונו לברכהוישב 
, "שערי ציון"ולקח מבית יד שלו ספר 

ובכה מאד מאד והיה , והתחיל לומר
אומר להלן מדף לדף ובכה הרבה מאד 

מאד בלי הפסק והאיש עמד אצלו והחזיק 
ועמד , שלו) בית קבול המקטרת(הצוביך 

וראה בכייתו הגדולה מאד , משתומם
  .ושהה זמן הרבה בזה

  
ל "סק לבכות צוה על האיש הנוכאשר פ

ויצא , שילך ויסתכל בחוץ היכן היום עומד
וראה שכבר פנה היום והשמש נוטה 

וכל כך התמהמה בבכייתו קרוב , לשקע
צוה , אחר כך. ליום שלם בקיץ בלי הפסק

) מקטרת(לו להוציא אש ועשן הלולקע 
ויצאו לחוץ ואמר לו שיהיה . וישב מעט

אך , אליוזמן שיהיה קשה מאד להתקרב 
אני עכשו בידכם ואתם ורבי יעקב יוסף 

אני יכול לעשות מכם צדיקים , אם תרצו
  .כמוני בעצמי

  
  
  
  

)¯‰ÂÓ ÈÈÁ" Ô- Ó˘ ÌÈ˘Â„˜‰ ÂÈ¯ÙÒÂ Â˙¯Â˙ ˙ÏÚÓ(  

. העולם לא טעמו אותי כלום עדיין: אמר
אילו היו שומעין רק תורה אחת שאני 

היו כולם , אומר עם הניגון והריקוד שלה
היינו כל העולם . טול גמורבטלים בבי

כולו אפילו חיות ועשבים וכל מה שיש 
הכל היו מתבטלין בכלות הנפש , בעולם

מגודל עוצם התענוג המופלא והמופלג 
  . מאד מאד

  
כי מי שהוא יודע ניגון , ואפשר להבינו

הנה מי שמנגן מטבע הניגון , וריקוד
שנמשך נפש השומע אחר הניגון ומתבטל 

תנועות הניגון כפי כל בכלות הנפש אחר 
תנועה ותנועה של הניגון כפי מה שיש כוח 

לאותה התנועה לשבר ולעורר הנפש 
מי שיכול , מכל שכן. להמשיכה אחריה

לרקוד שיהיה הריקוד מכוון ממש כפי 
כי יש תנועות בכל איבר . תנועת הניגון

שאצל זאת , ואיבר ששייך לתנועות הניגון
 לכפל התנועה צריכין לנענע בראשו או

וכיוצא בשאר איברים וברגלים , עצמו
שצריכין לעשות תנועה בגופו וברגליו כפי 

  . תנועות הניגון מכוון ממש
  

ושיר , ובפרט מי שמנגן ניגון עם דבורים
, שמסדר שיר ודבורים עם תנועת הניגון
שהשיר והדבורים שייכים בכוון גדול 

להניגון שמשקל השיר מכוון ממש כפי 
 וגם הריקוד מכוון ממש ,נעימות הניגון

כפי נעימות הניגון ומשקל השיר כי כולו 
כשזוכין לשמוע ניגון כזה עם שיר , אחד

ודבורים ועם ריקוד כזה שכולם שייכים 
כי הדבורים , זה לזה בכוון גדול ממש

דהיינו השיר והניגון והריקוד כולו אחד 
אזי , כשזוכין לשמוע זאת, ממש

ל עוצם מתבטלים ממש בכלות הנפש מגוד
  . התענוג המופלא

  
ואין , וזהו התענוג הגדול מכל התענוגים

ומי שלא טעם זאת אינו , תענוג גדול מזה

, אשרי עין ראתה זאת. יודע כלל מתענוג
אין הכל זוכין לשמוע , כי גם בעולם הבא

Ú· Á¯Ë˘ ÈÓ¯· ˘·˙ רק , ולראות זאת
ואלו העומדים סביבו אין יכולין . 'וכו

 רק יש להם כלות ,ויודעין מה לעשות
, הנפש והשתוקקות נפלא מעוצם התענוג

והבן (, ל"והוא עומד באמצע ועושה כנ
הענין היטב כי אי אפשר לבאר זאת 

ומי שהוא יודע ניגון וריקוד יוכל . בכתב
לשמוע מעט בלבו עוצם נעימות עונג 

ל בכלות הנפש ממש עד "והשתוקקות הנ
  ). שמתבטלים לגמרי והבן

  
נעשה ,  ומקורב יותרגם כל מי שסמוך

כנראה בחוש , אצלו כל התנועות ממילא
ל שמי שסמוך יותר אל הניגון "במשל הנ

נעשין אצלו ממילא , והריקוד ומבין ביותר
כל התנועות של הניגון והריקוד מחמת 

שכשאדם , כנראה בחוש. גודל התענוג
שומע ניגון וריקודים מחמת התענוג 

 גם הוא עושה אחריו, שנמשך אחר הניגון
כן אותן התנועות והוא מנגן ומרקד גם כן 
קצת כי נעשה אצלו ממילא תנועות הניגון 

כמו כן כשמקורב יותר אל . והריקוד

כל מה שסמוך יותר אל התורה , הקדושה
והניגון והריקוד נעשה גם כן אצלו 

ל של הקדושה "התנועות של כל הנ
  . כל זה שמעתי בעצמי. ממילא

  
: מר בזו הלשוןשמעתי שא, ובלשון אשכנז

זיי זאלן מיך הערן איין תורה מיט דעם (
נגון אין מיט איין טאנץ וואלט די גאנצע 

אילו היו שומעין ) [וועלט אויס גיגאנגען
רק תורה אחת שאני אומר עם הניגון 

היו כל העולם כולו , והריקוד שלה
וואס (וחזר ושאל ] מתבטלין בכלות הנפש

 והשיב ]?מה אמרתי ) [?האב איך גיזאגט 
לו הרב רבי נתן זכרונו לברכה שאמר ככל 

וואס (ואמר לו רבנו זכרונו לברכה , ל"הנ
אפלו חיות ] מה אתה סובר) [מיינסטו

  : ככל הנזכר לעיל' ועשבים וכו
  
  

  

    

) ˙Â¯‡Â·Ó‰ ˙ÂˆÚ ¯ÙÒÓ-˙ÂÎÂÒ /˙¯ˆÚ È!ÈÓ˘ ,È"‚(  

. שמיני עצרת הוא בחינת תיקון המשפט
, היינו המשפט שאדם עורך לעצמו

ומתבונן היטב אם הוא נוהג כהוגן בכל 
', גם ההודאה במשפט ה. מידותיו ומעשיו

יתברך נוהג ' היינו האמונה האמתית שה
, בצדק וביושר בכל משפטיו והנהגותיו

יתברך מסבב עם ' והאמונה שכל מה שה

, האדם הוא בוודאי לטובה גדולה
זה עיקר תיקון , בגשמיות וברוחניות

  .המשפט
הלכות ראש , וטי הלכותכך מבואר בלק

ועל ידי זה . א"סעיף י' הלכה ו, חודש
  .זוכים לתיקון הברית
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, ובזכות קדושת שמיני עצרת הקדוש
ועל ידי , תזכנו לתיקון המשפט דקדושה

זה תצילנו תמיד מפגם הברית וממקרה 
ותהיה הטיפה הקדושה , חס ושלום, לילה

נעצרת בקדושה גדולה כרצונך נקלטת ו
, חס ושלום, ולא תהא נשחתת, הטוב

  .לעולם
  

ותשמרנו ותצילנו מרבנים ודיינים שאינם 
ותבטל כוחם וממשלתם מן , הגונים
וזכנו , חוסה עלינו כרוב רחמיך. העולם

שיהיה לנו ולכל ישראל רבנים ודינים 
כשרים שיעמידו הדת על תלו וידונו דין 

שנזכה לתיקון באופן , אמת לאמתו
ונזכה לתיקון הברית , המשפט באמת

בשלמות בכל הבחינות באמת כרצונך 
  .הטוב

  
ומלא כל , רחם עלינו למען שמך

‡Ì‡ ÌÈ�·Î Ì , משאלותינו לטובה
ÌÈ„·ÚÎ , ÏÚ ·‡ ÌÁ¯Î Â�ÓÁ¯ ÌÈ�·Î Ì‡

ÌÈ�· ,˙ÂÈÂÏ˙ ÍÏ Â�È�ÈÚ ÌÈ„·ÚÎ Ì‡Â , „Ú
 ÌÂÈ‡ Â�ËÙ˘Ó ¯Â‡Î ‡ÈˆÂ˙Â Â��Á˙˘

˘Â„˜.  
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לכבוד אותן הרחוקים והגרועים ביותר 
שכבר הזקינו ברשעתם ונתעבו ונתגשמו 

  !מאד
מי שאין כוחו , אסור לעסוק בתיקונם

, כי יוכלו להזיק לו מאד, חזק וגדול ביותר
רק הצדיק האמת שהוא הרבי והמנהיג 

שכוחו אביר וחזק , האמת של כל הדורות
ל לקרבם ולתקנם יכו, מאד מאוד

  .ולהעלותם להביאם אל התכלית הטוב
  

אפילו עם , כי זה הצדיק מקשר את עצמו
ומעלה , הפחות שבפחותים והקל שבקלים

ומוצא זכות וטוב , את הכל לכף זכות
כי יש אלקות אפילו , אפילו ברשע גמור
ועל ידי זה מעלהו לכף , בדיוטא התחתונה

, ומתקנו ומחזירו בתשובה, זכות באמת
ומלקט ומברר ומלקט ומעלה ומקבץ 

ומעלה הנקודות טובות שיש בהם מכל 
ועל ידי זה מעלהו ומעלה הכל לכף , אחד

. ומתקנו ומחזירו בתשובה, זכות באמת
  .הצדיק הוא צינור של כל ההשפעות
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