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‡‰‡¯È‰ ¯ˆÂ
‡Ê"Ò ,˙Ó

ÔÈ‡ ... Í··Ï Ï‡ ‰˙·˘‰Â ÌÂÈ‰ ˙Ú„ÈÂ
„ÂÚ
אי אפשר לזכות לאמת בשלמות ,כי
אם כשאינו נצרך לבריות ,שאז דייקא
האמת בשלמות.
 אך לכאורה קשה אם כן ,רוב
העולם נצרכין לבריות?! כי צריכים
רובם לקבל טובה זה מזה ,ומאחר
שהוא צריך לחברו לאיזה דבר ,אם כן
הוא בכלל נצרך לבריות? וכן כל
הצדיקים הגדולים ,כל פרנסתם ממה
שמקבלין מהמון עם ,אם כן לפי זה הם
רחוקים ,חס ושלום ,מן אמת!
 אך באמת עיקר התכלית ,שצריכין
לידע כי ‡ ,Â„·ÏÓ „ÂÚ ÔÈאין עוד ממש,
דהיינו שאין שום דבר נמצא בעולם,
רק הוא יתברך לבדו ,כמו שכתוב:
 ÌÂÈ‰ ˙Ú„ÈÂוגו'ÌÈ˜Ï‡‰ ‡Â‰ '‰ ÈÎ ,
וגו' ‡ ,„ÂÚ ÔÈאין עוד ממש; כי אין שום
דבר נמצא בעולם כלל וכלל לא ,רק
˜‡ÏÎ ‰Ó
הוא לבדו יתברך≈ ‡ÏÂÎÂ ,
) ˘ÓÓ ‡Ï ·È˘Áוהכל לא נחשב לפניו
ממש לא( ,כי הכל בטל במציאות ממש
נגדו יתברך.
 ועל כן ,כשמקבלין מאחד פרנסה
או הטבה אחרת ,הוא מקבל ממנו
יתברך בעצמו ,מאחר שיודע שהכל אין
ואפס ,והפועל נכלל בהכח ,ואזי הוא
מקבל רק מהכח הראשון ,דהיינו
מהבורא יתברך שמו.
 וזה עיקר בקשתנוÂÎÈ¯ˆ˙ Ï‡Â :
 ,Ì„Â ¯˘· ˙˙Ó È„ÈÏדהיינו שלא
לטעות ולחשוב שהוא מקבל מהבשר
ודם ממש ,רק שידע שאפילו כשהוא
מקבל טובה מחברו ,הוא מקבל רק
מהכח הראשון שהוא הבורא יתברך
שמו ,ואז הוא בודאי אינו נצרך
לבריות ,אף על פי שהוא מקבל מהם.
 וזה בעצמו בחינת ‡ ,˙Óכי זה
עיקר האמת כשיודעין שהפועל מקושר
בכח ,ואין שום דבר בלעדו יתברך ,רק

כולו חד ,אז דייקא זוכין לאמת ,כי
אמת הוא רק אחד וכמבואר במקום
אחר ,דהיינו ,כשיודעין שהכל אין
כנגדו אין ממש ,ואחר הבריאה הוא
ממש כמו קודם הבריאה ,כי הפועל
מקושר בהכח באחדות גמור ,ואזי הוא
בחינת אמת.
 ודבר זה אי אפשר להסביר ,רק כל
חד כפום מה דמשער בלבה )הלכות מתנת
שכיב-מרע ,הלכה ב' ,אות ה'(.
‡‰‡¯È‰ ¯ˆÂ
˘Ï"Ë ,‰ÁÓ

 ˘ ‰ÁÓ
 בני ישראל יש להם לשמוח תמיד,
כל ימי חייהם ,על אשר זכו להיות
בחלקו הקדוש יתברךÂ· ¯Á· ¯˘‡ ,
 ÌÚ ÏÎÓוכו' ,וכמו שאנו מתפארין בזה
באמת בכל יום ‡˘¯Â˜ÏÁ ·ÂË ‰Ó Â
וכו'.

 וכל מה שנתרבין ישראל ביותר,
נתרבה ונתגדל השמחה ביותר .כי ·¯·Â
 ,ÍÏÓ ˙¯„‰ ÌÚוהדרת מלך הוא
בחינת שמחה ,כמו שנאמר¯„‰Â „Â‰ :
 .ÂÓÂ˜Ó· ‰Â„ÁÂ ÊÚ ÂÈÙÏוכמו שנאמר:
 ‰ÁÓ˘‰ ˙Ï„‚‰ ÂÏ ÈÂ‚‰ ˙È·¯‰וכו',
שכל מה שישראל נתרבין ביותר נגדל
השמחה ביותר ,כי כל אחד מישראל על
ידי עבודתו את ה' ,על ידי זה מעלה
ומברר השמחה מעמקי הקלפות,
ומהפך ביותר היגון ואנחה לשמחה,
שעל ידי זה נתגדל השמחה ביותר ,עד

אשר תתברר כל השמחה בשלמות
מעמקי הקליפות שאחיזתם בבחינת
רגלין ,בבחינת ¯‚,˙ÂÓ ˙Â„¯ÂÈ ‰ÈÏ
שהם בחינת היגון ואנחה ,שהם סטרא
דמותא.
 וכשתתברר השמחה משם ויעלו
הרגלין מאחיזת הקליפות ,אז יבוא
משיח ויקויים ‡Â‰‰ ÌÂÈ· ÂÈÏ‚¯ Â„ÓÚÂ
 ÌÈ˙ÈÊ‰ ¯‰ ÏÚוכו' ,שזהו בחינת עד
דמטי רגלין ברגלין המובא בזהר
הקדוש ובכתבי הארי ז"ל.
 וזה בחינת מעלת קדושת הרקודין
של איש הישראלי ,שכשזוכה להיות
בשמחה כל כך ,עד שמרקד ,בזה מעלה
הרגלין מהקליפות ,וזה בחינת הפלגת
השמחה שיהיה בימי המשיח במהרה
בימינו ,שעל ידי זה תהיה עיקר
הגאולה ,כמו שנאמר‰ÁÓ˘· ÈÎ :
˙ˆ‡ ,Âוכן עוד פסוקים הרבה כיוצא
בזה ,ואז יתהפך בשלמות כל היגון
ואנחה לשמחה ,בבחינת ˘˘‰ÁÓ˘Â ÔÂ
 ,‰Á‡Â ÔÂ‚È ÂÒÂ Â‚È˘Èהנאמר על
ימות המשיח ,וכמו שנאמר :והפכתי
אבלם לששון ונחמתים ושמחתים
מיגונם דייקא.
 ועיקר השמחה של ימות המשיח
יהיה על ידי קיבוץ גליות ,על ידי
שיתרבו ישראל ,כמו שנאמר ÔË˜‰
 ÛÏ‡Ï ‰È‰Èוכו' ,כי על ידי שיתרבו
ישראל ויתקבצו יחדו ,על ידי זה תגדל
השמחה מאד ,בבחינת ·¯·ÌÈ˜È„ˆ ˙Â
 ,ÌÚ ÁÓ˘Èוישראל נקראים כולם
צדיקים ,כמו שנאמרÌÏÂÎ ÍÓÚÂ :
ˆ„.ÌÈ˜È
☺

¯ÂÙÈÒ

☺

:Ô"¯‰ÂÓ ÈÈÁ ¯ÙÒÓ
Â˙·È˘ÈÂ Â˙„ÈÏ ÌÂ˜Ó
„"˜ ,ÂÈÏÂËÏËÂ ÂÈ˙ÂÚÈÒÂ

☺ לדתו הייתה בקהלת קודש מזבוז,
ונכנס לברית מילה בשבת הגדול.
☺ וכל שנותיו היו כפי הנשמע בערך
ארבעים שנה פחות מעט .כי בשנת
הארבעים נפטר ונסתלק למעלה
למעלה בירח האתנים בחג ,ביום
¸

 ˙Â· ‰Ï‚˙˘ ÔÓÊ‰ ‰Ê· ÌÏÂÚ‰ ‰ÊÏ Â‡·˘ ,ÌÏÂÚ‰ ‰Ê· ÂÓÚ ‰˘Ú˘ ‰Ó ,ÌÂÈÂ ÌÂÈ ÏÎ· ,·ËÈ‰ ·ËÈ‰ ¯ÂÎÊ
  ·˙ÎÓ
ÏÎ‰ ÏÎ‰ ,Ì··Ï ˙ÂÈÓÈÙ·Â ‡·Ò Ï‡¯˘È ˙˘Â„˜Ï ÌÈÚ‚Ú‚˙ÓÂ ÌÈˆÙÁ ÏÎ‰˘ ,‰ÊÎ ‰ÊÎ ,ÌÈ˘Â„ÈÁ·˘ ˘Â„ÈÁ
ˆ˙ÂÂ‡˙‰ ÏÎ Ï˘ ,ÌÈ·¯ ÌÈÓ ÛË˘‰Â ÁÙ· ˙ÂÊÂÁ‡‰ ÌÈ¯ÙˆÎ Ì‰ Í‡ ,ÈÁˆ‰ ˙ÈÏÎ˙‰Ó Ì˙Â˜Á¯˙‰ Ï„Â‚ ÏÚ ,„‡Ó ˘Ù ¯Ó· ÔÈ˜ÚÂ
.˙Ú ÏÎ· ¯·‚˙ÓÂ ÍÏÂ‰ ÔÂÓÓ‰ ˙„¯Ë Ë¯Ù· ,˙Â„ÈÓ‰Â
 ÌÈÓÚÙ ˙Â··¯ È·È¯Â ÌÈÙÏ‡ ÈÙÏ‡ ÛÏ‡ ÈÓ ˙Á‡ ÏÚ ,Í¯·˙È '‰Ï ˙Â„Â‰Ï ÂÈÓÈ Â˜ÈÙÒÈ ‡Ï ,ÂÈÈ„ ÂÈÈ„ ,'ÂÎÂ ÂÏÈ‡ ¯ÓÂÏ ÏÈÁ˙ Ì‡Â
‰Ó Â¯˘‡ ÂÏ ‰˘Ú ÂÈ‡ËÁÎ ‡Ï ,ÂÈ˙Â‡ÏÙÎ ÂÈÓÁ¯Î Â·ÂËÎ Â„ÒÁÎ .‰˘ÚÂ ¯Ó‡ ‡Â‰Â ¯·„ ‰Ó ,‰Ï‡ ÂÈÓÈ· ÂÓÚ ‰˘Ú˘ ,'ÂÎÂ ˙Â·ÂË‰
˙ÂÓÈÓ ÂÏÚ ‡Ï˘ ,Í¯·˙È ÂÈÙÏ ÌÈÚÂ˘Ú˘ Ì‰Ó ÌÈÏÂÚ ¯˘‡] ‰·ÂËÏ ÏÎ‰ ÍÙ‰˙ÈÂ ,ÌÂÏ˘· ÏÎ‰ ÏÚ ‚Ï„Ï ,ÍÊÂÚÓ ‰'È‰È '‰ .'ÂÎÂ ÂÈ˜ÏÁ ·ÂË
.[ÌÏÂÚ
 Í¯·˙È '‰ ÌÈ„˜‰˘ ˙Â‡ÂÙ¯‰ Ï·‡ ,'ÂÎÂ ‰Ï‡ ÂÈ˙Â¯Â„· ÌÓ‡ Ì‡ ,ÂÈÓÈ· ÌÏÂÚ· ‰˘Ú˘ ‰Ó ·ËÈ‰ ÔÈ·‰Â ÚÓ˘Â ,Í··ÏÂ ÍÈÊ‡ Ë‰
·˙Â·˜Ú· ,ÂÏÏ‰ ÌÈ˙ÈÚ·˘ [ÌÈ˙Ú·˘] ÌÈ˘Â‡ ÌÈÏÂÁÏ ÂÏÈÙ‡ ‰Ï‡Î ˘Ù‰ ˙Â‡ÂÙ¯ ÔÈÈ„Ú ÂÈ‰ ‡Ï ÌÏÂÚÓ ÈÎ ;ÏÎ‰ ÏÚ ÌÈÏÂÚ Ì‰ Â„ÒÁ
.‡ÁÈ˘Ó
 ‡Ï ,ÌÏÂÚÏ ÂÈÓÁ¯ ÂÏÎ ‡ÏÂ ÂÓ˙ ‡Ï '‰ È„ÒÁ ÈÎ ,Í˘ËÈ Ï‡Â Í·ÊÚÈ Ï‡Â ,ÍÓÚ Ì‚ ‰·ÂËÏ ¯ÂÓ‚È È‡„ÂÂ·Â ,ÌÏÂÚÏ ÌÂ˜È ÂÈ˜Ï‡ ¯·„Â
][‚"Î˜ ·˙ÎÓ - '· ÏÁ‰ Èa≈ ‡ƒ ¯ÙÒÓ
‡.'ÂÎÂ ÚÂÓ˘Ï Í˙˜Â˘˙ ·ÂË ÚÓ
¸

¸

¯È˘ÏÂ „È‚‰Ï ·ÂË

˙ÂÚÂ˘È‰ ÏÎÏ ˙ÂÎÊÏ

:‰ÓÈÏ˘ ‰‡ÂÙ¯Ï

אביהלאהבתאסתר)הי"ו(
˙Ó˘ ÈÂÏÈÚÏ
מרדכיזכריהבןפנחסה"ג)ז"ל(
:¯È‰Ó ¯Â¯Á˘Â ˙È· ÌÂÏ˘Ï

יעקבבןסוריה)נ"י(

שלישי ,יום רביעי של סכות ,ח"י תשרי
תקע"א ,באומין ,העיר אשר בחר בה
בחיים חיותו לשכב שם ,כמבואר
במקום אחר.
☺ ואחר כך ,שמעתי ששנותיו לא היו
כי אם שלשים ושמונה שנה וחצי ,וכפי
הנראה כך האמת )וידוע כי בשנת
תקל"ב ,היה ראש חודש ניסן בשבת,
וזה היום שנולד בו רבינו זכרונו
לברכה ,לשני הדעות הנ"ל(.
˙ÂˆÚ ÈËÂ˜Ï
‚‡ÂÎ-„Î ,‰ÂÚÂ ‰Â

  ˙ÂˆÚ
 על ידי ענוה ,שהוא אין ממש ,על
ידי זה יזכה לתורה וגדולה במקום
אחד; אבל בלא זה קשה שיהיו שניהם
יחד תורה וגדולה.
 כשיש לאדם גדלות ,סימן שיבוא
לו צרה ,רחמנא לצלן; וכן להפך,
כשהוא ענו ושפל מאד ,יבוא לכבוד
גדול.
 מענין חרב הגאוה שבא על ידי
הגרים וכו' ,עיין  - „Â·Îאות כ"ח )יש
מנהיגים שמתנהגים ברבנות וממשלה ומושלים על עם דל
בחינם ,כי לא נתן להם גדולה מן השמים כלל ,רק הם
מתגאים מעצמם על הדור בחינם .והם מקבלים חרב
הגאוה על ידי הגרים שמתגיירין ,שהם מכניסין גאוה
בישראל )כמו שכתוב בפנים( ,עד שיש להם כח אפילו
להעניש את מי שאינו רוצה להכניע את עצמו תחת
ממשלתם .ובאמת אין זה נקרא מעניש אלא מזיק ,כי הם
מזיקי עלמא .ועל ידי הגאוה הזאת של אלו המנהיגי
הדור ,על ידי זה מתגבר תאוות ניאוף בעולם .ולהנצל מזה
הוא על ידי מגני-ארץ וכו'(.
'· ˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜Ï
˜„Ó˜ ,Â˜-

 ˙ ‰ÏÈÙ
 רבונו של עולם מלא רחמים,
שמרנו והצילנו תמיד מגאות וגבהות
ומרמות רוחא ,ותזכנו לענוה אמתיית
באמת לאמתו; חוס וחמל ורחם עלי,
כי לפניך נגלו כל תעלומות לב ,ואתה
יודע שאיני יודע שום דרך מדרכי
הענוה האמתיות ,הצילני נא ברחמיך
הרבים מכל מיני גאות ופניות וגסות
הרוח אשר הם תועבת לבך כמו
שכתוב ,·Ï ‰·‚ ÏÎ '‰ ˙·ÚÂ˙ :זכני
להרגיש שפלותי באמת לאמתו ,ואהיה
שפל בעיני למטה יותר ממדרגתי
הפחותה והשפלה מאד ,עד שאזכה
לענוה אמתיית כרצונך הטוב באמת.
 ובכן תרחם עלינו ,אבינו אב
הרחמן ,גבור ורב להושיע ,מגן עזרנו
ואשר חרב גאותנו ותשמרנו ותצילנו

מחרב הגאוה של מנהיגי הדור של
שקר ,שנוטלין גדולה לעצמן מאליהם
כי לא נתן להם הגדולה מן השמים
כלל ,רק מתגאים על הדור בחינם,
ומושלים על עם דל ,ומתנהגים ברבנות
והתנשאות ומתגברין על עמך ישראל
מאד ,והן מזיקי עלמא ,כאשר נגלה
לפניך יודע תעלומות.
 רבונו של עולם ,אתה ידעת את
לבב כל בני האדם ,מה נאמר ומה נספר
לפניך ,הלא כל הנסתרות והנגלות אתה
יודעÔÂÈ·‡Â ÈÚÂ ÂÓÓ ˜ÊÁÓ ÈÚ ÏÈˆÓ ,
 ,ÂÏÊÂ‚Óהצילנו מהם שמרנו מהם ,הגן
בעדנו בזכות וכח הצדיקים האמתיים
מנהיגי אמת אשר אנו חוסים בהם,
ושמרנו והצילנו מכל מזיקי עלמא
שהם המנהיגים של שקר ,שלא יהיה
להם שום כח להזיק לנו ,חס ושלום,
בשום דבר שבעולם ,לא בגשמיות ולא
ברוחניות ,ולא תעשינה ידיהם תושיה
כי ‡ÏÚ Ì‡ ÈÎ ,ÔÚ˘‰Ï ÈÓ ÏÚ ÂÏ ÔÈ
‡· .ÌÈÓ˘·˘ ÂÈותכניע ותעקור
ותבטל את כל ממשלתם והתנשאותם
של כל המנהיגים של שקר ,ותטל חרב
הגאוה מידם.¯·˘˙ ‰Ó¯ ÚÂ¯ÊÂ ,
‡!·Ï ÂÓÈ˘ ,Ï‡¯˘È ˙È· ÂÈÁ

העלוןשלכםבסכנה


הקפידולהפקיד,כלשבוע
אפילוכמהשקלים
בחשבון

בנקהדואר89-2255-7
(ÌÈ·„˙Ó‰ ˙ÂÂˆ) ˙ÂÂˆÓÏ ÂÎÊ˙Â

 ותבטל השקר מן העולם ,ותגלה
האמת בעולם ,ויקויים מקרא שכתוב:
‰˙Ú ,ÌÈÂÈ·‡ ˙˜‡Ó ÌÈÈÚ „Â˘Ó
‡˜,ÂÏ ÁÈÙÈ Ú˘È· ˙È˘‡ ,'‰ ¯Ó‡È ÌÂ
ותבטל מידת הגאוה דסטרא אחרא
מעלינו ומעל כל עמך בית ישראל
מעתה ועד עולם.
 ותעזרנו לנער ולהשליך מאתנו כל
מיני גאות וגבהות שבעולם ,מכל מה
שהפה יכול לדבר והלב לחשוב ,ותזכנו
לענוה אמתיית ולהעלות כל הגאוה
אליך ,כי לך לבד הגאוה והגדולה
והממשלה ,כאמור,˘·Ï ˙Â‡‚ ÍÏÓ '‰ :
Ï· Ï·˙ ÔÂÎ˙ Û‡ ¯Ê‡˙‰ ÊÂÚ '‰ ˘·Ï
˙ ;ËÂÓונזכה לתקן תקון הברית
בשלמות ,ולקדש את מחנו ושכלנו
בתכלית הקדושה בשלמות ...
1

‡‰‡¯È‰ ¯ˆÂ
Ê"Ó ,‡¯˙· ‡¯Â„‰Ó

  ˙Â˜ÊÁ˙‰
 כלל ההתרחקות מהשם יתברך של
כל אחד ואחד ,מגדול ועד קטן ,העיקר
הוא על ידי זקנה דסטרא אחרא ,מה
שנדמה לכל אחד כאילו הכל מתנהג
כסדר הישן ,והוא כבר זקן בדרכיו ואי
אפשר לו לשוב ,כמו שכתוב )איוב ט"ו ,ל'(:

 ,Í˘Á ÈÓ ·Â˘ ÔÈÓ‡È ‡Ïוהכל על ידי
הזקנה שמפיל עליו היצר הרע ,שנקרא
מלך זקן וכסיל.
 ועל כן כל התיקון הוא על ידי
אמתיים
הצדיקים
החכמים
ומתחדשים כנשר ,בבחינת '‰ ÈÂ˜Â
 ÁÎ ÂÙÈÏÁÈוכו' ,ועל ידי זה זוכין לחדש
בכל עת חדושי תורה אמתיים
ונפלאים ,כי הם מתגברים בעבודתם
בכל יום מחדש ,כאילו לא התחילו
עדיין בעבודת השם כלל ,ועל ידי זה
משיגין בכל יום ובכל עת גדֻלת הבורא
ביותר ומחברים ספרים קדושים
חדשים בכל עת ,והכל כדי לבאר
ולגלות גדֻלת הבורא יתברך ,וגדֻלת
התורה הקדושה ,וגדֻלת קדֻשת נפשות
וקדשא בריך הוא
ישראל ,כי אורייתא ֻ
וישראל כֻלא חד ,ועל ידי זה הם
ממשיכים חסדים בכל יום ובכל עת,
שמשם עיקר התקוה לזכות לתשובת
כל הרחוקים מאד מאד ,שכמעט כמעט
אבדה תקותם מגודל ההתגרות
וההתגברות ,בבחינת ÈÁˆ „·‡ ¯Ó‡Â
.'‰Ó È˙ÏÁÂ˙Â
 אך עיקר ההתחזקות ÈÎ '‰ È„ÒÁ
 ÌÈ¯˜·Ï ÌÈ˘„Á ;ÂÓ˙ ‡Ïוכו' כי
חסדיו ורחמיו יתברך אינם תמים
ואינם כלים לעולם ,ולא עוד אלא
שהחסדים מתחדשים בכל בוקר ,שזה
עיקר ִחדוש מעשה בראשית שבכל יום,
בבחינת „ÈÓ˙ ÌÂÈ ÏÎ· ˘„ÁÓ Â·ÂË·Â
וכו'.
 וזהו כל הנחמה והתקוה של כל
אחד ואחד ,מה שהשם יתברך מחדש
חסדים חדשים ונפלאים בכל בוקר,
אשר לפי ההתחדשות החסדים יש לכל
תקוה בכל עת.
 וכל זה ממשיכין עלינו הצדיקים
הגדולים המתחדשים בכל עת ,והם
ממשיכין עלינו חסדים חדשים בכל יום
ובכל עת ,ומבטלין הזקנה דסטרא
אחרא ,וזה כל תקוותנו ,על ידי שאין
יודעין כלל עד היכן חסדיו מגיעים ,כי
לגדֻלתו אין חקר ,ועיקר גדֻלתו הוא
גדֻלת חסדיו ,וחסדיו יתברך מתחדשין
תמיד בכל עת ,עד אין קץ ואין תכלית
כנ"ל )הלכות ראש חודש  -הלכה ז' ,אות י"ז(.

˘Ô"¯‰ ˙ÂÁÈ

‡„"Ù ˙Â

˙È· ¯·˜‰Â ÏÂ‡˘‰˘ ¯Ó‡˙ Ï‡Â
) ÍÏ ÒÂÓאבות ד-כא(.
כי בעולם הזה שיש להאדם ִטרדות
ועול הפרנסה ,יכול להיות שיעקוץ
וינשוך אותו פרעוש והוא לא ירגיש,
מחמת שמחשבתו טרודה באיזה
מחשבה של פרנסה וכיוצא; אבל שם
בקבר ,שאז אין להאדם שום טרדא
ושום מחשבה אחרת ,אז הוא שומע
אפילו הרחישה וÌÈÚÏÂ˙‰ Ï˘ ÍÂÏ‰‰
)קס"ג( איך הם רוחשים ובאים אליו,
ומרגיש הצער של כל נשיכה ונשיכה,
ואין שום דבר שיטרידהו וימנעהו
מגודל צערו הקשה ,רחמנא לצלן.
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