
�  ¯ÂÒ˙ ‡Ï...  
, באמת צריכין לבקש ולהתחנן הרבה לפני השם יתברך
, שיזכה לדעת איך להתנהג בענין זה של צמצום ההתלהבות

כי בודאי צריכין להתגבר מאד לכסף ולהשתוקק להשם 
כן צריכין -פי-על-אך אף, יתברך תמיד בהשתוקקות עצום

  .לצמצם ההתלהבות שלא יהיה יותר ממדרגתו
כי אם , כן אי אפשר להיות איש הישראלי באמת-ועל �

והם יורו אותו את , כשזוכין להתקרב לצדיקים אמתיים
באופן שיהיה , הדרך אשר ילך בה ואת המעשה אשר יעשה
  .ההתלהבות והתשוקה כראוי בהדרגה ובמידה

ÍÏ Â„È‚È ¯˘‡ ¯·„‰ ÔÓ ¯ÂÒ˙ ‡Ï : וזה שצותה תורה �
Ï‡Ó˘Â ÔÈÓÈ ,קים אמתיים הם יודעים כי רק החכמים והצדי

לבלי לנטות , איך לצמצם את האור כראוי בהדרגה ובמידה
פי שמשה רבנו כבר מסר לנו את -על-כי אף. ימין ושמאל

שהיא כלה בחינת מדות וצמצומים , התורה הקדושה
כן -פי-על-אף, סוף-הקדושים לקבל את האור הקדוש של אין
 לנו את שיפרשו, אנו צריכין בכל דור ודור לחכמי הדור

כי התורה הקדושה , התורה הקדושה בחכמתם הקדושה
רק החכמים , סוף-היא בערכנו בחינת אין

הקדושים הם יודעים ללמד עמנו ולפרש 
למען , לנו את התורה הקדושה באר היטב

נוכל לקבל אור התורה בהדרגה ובמידה 
  .בערכנו כפי הדור וכפי הזמן

וזה בחינת הגדרים והסיגים שעושין  �
  . עין פנים, ים בכל דור ודורהחכמ

) ˙ÂÎÏ‰ ÈËÂ˜Ï-‰ ¯Á˘‰ ˙Î¯·  '-ˆ '(  
  
�  Âˆ¯Ú˙ Ï‡Â Â‡¯˙ Ï‡...  

ÌÈÏÁÈÈÓ‰ ÏÎ ÂˆÓ‡Â Â˜ÊÁ : ענה ואמר
‰Ï') כח-תהלים לא (- ÌÈÏÁÈÈÓ‰ ÏÎ 

 אפילו אם אינכם זוכים לשום -דייקא 
רק מייחלים , חס ושלום, קֻדשה ועבודה

ו כן חזקו ואמצו ואל תפל-פי-על-אף, לבד
כמבואר מזה בדברינו , יהיה איך שיהיה, משום דבר שבעולם

  .כמה וכמה פעמים
צריך כל אחד ואחד לחזק את חברו , ויותר ויותר מזה �

ואפילו אם הוא יודע , לבל יפול בדעתו משום דבר שבעולם
כן יחזק את חברו כי את -פי-על-אף, בעצמו שהוא כמו שהוא

‡È˙Ó ˘Â·Á ÔÈ¯ כי , חברו בקל יותר לחזק מלחזק את עצמו
ÂÓˆÚ ˙‡) כי אין רעה גדולה מנפילה וכמו שאמרו :) ברכות ה
לענין מלחמה הגשמיות על פסוק , זכרונם לברכה, רבותינו

‡ÚÙ˘Ó Â‡¯È˙ Ï˙ ' וכו‡Âˆ¯Ú˙ Ï‡Â Â‡¯È˙ Ï ): ג-דברים כ(
˙Â�¯˜‰ ÏÂ˜Ó Âˆ¯Ú˙ Ï‡Â ÌÈÒ‚Ï˜‰שכל הדברים -'  וכו 

שכמה מיני ',  ההאלה עוברים על מי שחפץ לכנס בעבודת
' וכו' מלחמות ופחדים ושפעת הקלגסים וקול הקרנות וכו

וצריך , וכמבואר בדברינו מזה, עוברים על כל אחד ואחד
, לבלי להניח את מקומו בשום אופן בעולם, לעמוד על עמדו

, ולבלי להתרחק ולנוס ממנו יתברך, ולצפות לישועה תמיד
  .חס ושלום

:) ד"סוטה מ( לברכה זכרונם, וכמו שאמרו רבותינו �
תהלים (רחמנא לצלן , �ÏÙÓ ˙ÏÁ˙˘-‰ÒÈ‰: לענין מלחמה

Ì˘ ÌÈÓ˘ ˜Ò‡ Ì‡ Á¯·‡ ÍÈ�ÙÓ ‰�‡ ÈÎ ‡˙‰ ): ז-קלט
Í�‰ ÏÂ‡˘ ‰ÚÈˆ‡Âכי ,  כי השם יתברך בכל מקום-'  וכו

עין , כמבואר בדברינו', צריכין להיות עקשן גדול בעבודת ה
  .שם
פי שידע בעצמו -על-אף, וכשיזכה לבלי להפיל את חברו �

אדרבא יחזקו בכל מיני התחזקות , שהוא רחוק מעבודתו

', ויחיהו וישיבהו בכל מיני דבורים המשיבין את הנפש וכו
לחזור ולשוב , גם הוא, כך יזכה-זה יכול להיות שאחר-ידי-על

  . זה-ידי-על', לעבודת ה
)¯‰ ˙ÂÁÈ˘" Ô-˜ "Î(  

        
        
        
 מה :ל"ת ז"פעם אחת שאלו המתנגדים את מוהרנ    ☺☺☺☺

אם יפסקו לי : ענה ואמר? יהיה אם יפסקו לכם גהינם
, )או מעשה(ן "אני אומר שם תורה מלקוטי מוהר, גהינם

-ויהיה נעשה שם הגן, עדן לשמוע-ויבואו כל הצדיקים מגן
  .עדן
היה איש , ל"תלמיד רבינו ז, ל"שמואל איזיק ז' הרב ר    ☺☺☺☺

תו יש ועל התלהבו, וגודל צדקתו וקֻדשתו אין לשער, עני מאד
אז דעם : ל עליו"ופעם אחת אמר רבינו ז. הרבה לדבר

רי מלכים מען זאל 'ם פרעגט מען אין הימעל וואס'אפגעריסינ
שואלים למעלה אילו , לאותו אדם הלבוש קרעים[זעצין 

, ל"טוב ז-שם-שזה מדרגת הבעל(, ]מלכים למנות בעולם
  ).ל"שאמר ששואלין אותו כנ

לפני ביתו -קבלה בעלת, ופעם אחת    ☺☺☺☺
. שהוא אינו מפרנס אותה כלל, ל"רבינו ז

כך : ל ועשה לו סדר"והוכיח אותו רבינו ז
וכך , וכך וכך לעבודת השם, וכך ללמוד
  .'ומתן וכו-וכך למשא

: ל"שמואל אייזיק ז' ואמר לו ר, ענה    ☺☺☺☺
È·¯ ,˙Ó¡‡ ¯Ú„ ¯Ú·‡?] אבל מה באמת? .[

„Ì˘‰ ÔÈ�È„ ¯‡� ÊÈ‡ ˙Ó‡ ¯Ú : השיב לו
Í¯·˙È ,ËÈ� ÔÂ‡ ÈÏ·‰· ÍÈÊ ÔÈ‡ÂË ÔÈÈ¯‡ 

ÔÈÚ Û¯‰Î ÂÏÈÙ‡ ‰Ê‰ ÌÏÂÚהאמת ['  וכו
ולא , אך ורק לעבוד את השם יתברך, היא

אפילו כהרף , להכנס בהבלי העולם הזה
  ].עין

)‰˙ÂËÓ˘ ,‰'-Â'(  
  

  

  

אי אפשר לקבל וליהנות מאור הצדיק שהוא בחינת משה  ����
 ,בחינת נֻקדה העליונה שעל ידו יכולין לזכות לתשובה שלמה

  .ל"עד שיהיה בבחינת אדם הנ
ואזניו ' אך כל זמן שהאדם הוא בבחינת השמן לב וכו ����

שעל ידי זה , ועיניו שכל זה נמשך מחמת קנאה ותאוה וכבוד
ואש , הדם שבחלל השמאלי בתקפו ובוער לכל התאוות

הקנאה בוער בו עד שלא די שאינו רוצה לסבל בזיונות 
ואדרבא הוא , שהושפיכות דמים בשביל ההתקרבות אל הקֻד

ורודף ומבזה ' רודף אחר הכבוד ומתגרה ומתקנא ביראי ה
ועל ידי זה בודאי אינו יכול לקבל מאור הצדיק ואינו , אותם

  .זוכה לבחינת אדם שזה עיקר התכלית
ל הקנאה והתאוה והכבוד "וזה שאמרו רבותינו ז ����

כי על ידי שלש מדות . מוציאין את האדם דיקא מן העולם
רין בהן השלש קלפות טמאות בחינת כלב נץ חמור אלו מתגב

שהם כנגד החיות שבמרכבה הקדושה (המבאר בזהר הקדוש 
ואז , )שהם אריה שור נשר עד שזוכין אחר כך לבחינת אדם

ואינן זוכין לראות האורות ' הם בבחינת השמן לב וכו
  .נוראים ונפלאים שמאיר הצדיק בעולם

הכבוד ומסתכל אל אבל מי שחס על חייו ובורח מן  ����
ומשתדל להתקרב אל האמת וסובל , אחריתו הנצחי באמת

על ידי זה יוצא מבחינת , בזיונות ושפיכות דמים בשביל זה

¯ ÂÈ¯ÂÓ Áˆ ÔÂ¯ÎÊÏ '¯ Ô· ¯Ò„‡ ¯Ú· ·„ Ï‡¯˘È '‰ÓÏ˘ ˜ÈÊÈÈ‡ ,ÚÈÊ"‡  

ÔÂÈÏÈ‚‰ ˙˘Â„˜ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ‡�  Ò·"„  

  

ÌÈËÙÂ˘  
  ÔÂÏÚ  

Î˘"‚  

   ¯È˘ÏÂ „È‚‰Ï ·ÂË                                                                                                                                                                                                  ÂÚÂ˘È‰ ÏÎÏ ˙ÂÎÊÏ˙  



ל ונתתקנין הלב והעינים "הנ' השמן לב וכו
עד אשר יבין בלבו ויראה בעיניו , והאזנים

  .ובאזניו ישמע ושב ורפא לו
גם נתתקנין המח והלב והראה שלו עד  ����

עד , שהם בבחינת אריה שור נשר שבמרכבה
שעל ידי זה זוכה אחר כך לבחינת אדם 

וזוכה להתפלל בכונה , שבחיות המרכבה
ועל ידי זה זוכה , במחשבות צחות וקדושות

כי עיקר התשובה היא על ידי , לתשובה
  .תפלה

ואחר כך עולה ממדרגה למדרגה וזוכה  ����
עד שזוכה , לבחינת תשובה על תשובה

, האדם העליון היושב על הכסאלהכלל ב
  .ל"שזה עיקר תכלית שלימות האדם כנ

) ‰‡¯È‰ ¯ˆÂ‡- ˜È„ˆ - "·(  
  

  

  

ידי -שעל, עיקר השכל הוא השכל האמת של צדיקי אמת ����
ולהכניס השגת אלקות לכל , זה השכל זוכין להשגת אלקות

וכל החכמות חיצוניות הם כסילות גמור ; הנלווים אליהם
  .נגד זה השכל

ל "כשנופל זה השכל הנ, בעונותינו הרבים, פעמיםול ����
ואזי הם , אחרא-הינו להעובדי כוכבים והסטרא, אליהם

, חס ושלום, אזי מתגבר, מתגברים בחכמותם וממשלתם
  .ממשלת העובדי כוכבים

כשנופל , ומי יוכל לסבל את קול הצעקה והזעקה גדולה ����
שמתגברים , שהכסיל רוצה להתחכם, זה השכל אליהם

את , שהם כסילות באמת, שיך לתוך החכמות שלהםלהמ
ל של השגת "שהוא השכל הנ, בחינת החכמה האמתת

ואומרים שרק הם חכמים ואין חכמה גדולה , אלקות
, ל"אשר כל יניקתה מנפילת השכל הנ, מחכמתם המטעית

  .והקדוש ברוך הוא בעצמו כביכול שואג על זה
ת החכמה וצריך כל אחד לראות לחתך ולהבדיל ולהעלו ����

ידי צדקה -וזה זוכין על. ל מהם ולהחזירו לשרשה"והשכל הנ
ידי שמקבלין תוכחה -ולזה החסד זוכין על, וחסד שעושין

 ).'סימן ל, ן"לקוטי מוהר(ממוכיחי אמת 
)  ˙ÂˆÚ ÈËÂ˜Ï- ˙ÂÈÂˆÈÁ ˙ÂÓÎÁÂ ˙Â¯È˜Á -‡ '(  

  

  

  

, ותוציאנו מגלות המר הזה, ובכן תחננו ברחמיך הרבים    ����
אשר ֻכלם הם משקעים , ף והנפש והממון דקֻדשהמגלות הגו

ותעלה את השכינה וכנסת . בגלות גדול ומר מאד מאד
אשר זה כמה וכמה , ישראל מגלותם מבין הארבע מלֻכיות

שנים אשר מלכות דקֻדשה המושלת בכל כלליות הארבע 
ונתנה בידה , ירדה מכסאה בעונותינו הרבים, עולמות

  .ממשלה להארבע מלֻכיות
זה גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו -ידי-לוע    ����

ומגולה אל גולה הלכנו ומכלי אל כלי , בגשמיות וברוחניות
  .עד אשר תש כחנו ומטה ידינו מאד, הורקנו

זה מתגבר הגלות הפרטי על כל אחד ואחד -ידי-ועל    ����
ידי תאוות עולם הזה -על, שהוא גלות הנפש, מישראל

די שכל זה נמשך רק מן העוב, והבליו
: כמו שכתוב, כוכבים שאנו ביניהם

Ì‰È˘ÚÓ Â„ÓÏÈÂ ÌÈÂ‚· Â·¯Ú˙ÈÂ.  
אל דמי לך אל תחרש ואל . אלקים    ����

, ושמע קול צעקתך וזעקתך. תשקוט אל
שאתה בעצמך כביכול צועק ושואג זעקה 
גדולה ומרה על גלות השכינה וכנסת 

È ÌÂ¯ÓÓ˘‡‚ ' ‰: כמו שכתוב, ישראל
Ú ‚‡˘È ‚‡˘ ÂÏÂ˜ Ô˙È Â˘„˜ ÔÂÚÓÓÂ Ï

Â‰Â�.  
ושמע קול צעקת וזעקת השכינה     ����

אשר היא זועקת בקול מר , וכנסת ישראל

אשר העובדי כוכבים , על צרות נפשנו
ולא די שהם , מתגברים עלינו בכל יום

אף גם הם , מושלים עלינו בגוף וממון
להתגבר בחכמתם , חס ושלום, רוצים

אשר באמת כל , החצונית הֻמטעת והסכלה
וכבר , לות ואולת גמורחכמתם הוא כסי

נתפסו הרבה מאחינו בני ישראל ברשתם 
ועוד הם צודים לקחת , ובמצודתם הרעה

, עוד נפשות ישראל, חס ושלום, ולטרף
ברשת חכמתם הֻמטעת של פילוסופיא 

אשר נתפשטה מאד , ואפיקורסית וכפירות
חוס וחמול עלינו והוציא את , בעוונותינו

  .בלעם מפיהם
����    ˙ Ïˆ‰Â ‚È˘˙ ‚˘‰ÏÈˆ אותנו ואת 

אחינו ואת זרענו ואת כל זרע עמך בית ישראל מרשת 
אשר לא היתה , ומצודה רעה הפרוסה עכשיו על כל החיים

להמליך אותך עלינו , זכנו לאמונה שלמה. כזאת מימי קדם
  .ה גידנו בכל עת ועת"ח אברינו ושס"ועל נפשנו ועל כל רמ

 לסבל את כי מי יוכל, יעוררו רחמי לבך עליך ועל בניך    ����
מי יוכל , הוא ושכינתיה-בריך-קול צעקת וזעקת קודשא

ותן בלבנו , לאטם אזנו ולבבו מקול צעקתם ושוועתם המרה
. נשוע ותאמר הנני, לצעוק תמיד אליך עד שתרחמנו

‰ ˙‡ ÌÈ¯ÈÎÊÓ‰ 'ÌÎÏ ÈÓ„ Ï‡ . Ô�ÂÎÈ „Ú ÂÏ ÈÓ„ Â�˙˙ Ï‡Â
ı¯‡· ‰ÏÈ‰˙ ÌÈÏ˘Â¯È ˙‡ ÌÈ˘È „ÚÂ. 

ÏÓ Í˙Ï˘ÓÓÂ ÌÈÓÏÂÚ ÏÎ ˙ÂÎÏÓ Í˙ÂÎ, רבונו של עולם    ����
¯Â„Â ¯Â„ ÏÎ· . חוס וחמל ורחם על מלכותך המתפשטת בכל

ופדה והוצא והעלה את שכינת ֻעזך ומלכותך , הארבע עולמות
ותעלה את המלכות דקֻדשה וכנסת ישראל מן , מבין הגוים

ומלכות הרשעה מהרה תעקר ותשבר , גלות הארבע מלֻכיות
ותעקור , לם במהרה בימינוותמגר ותכלם ותכניעם ותשפי

ותשבר ותבטל כל הדעות הזרות של חכמות החיצוניות 
¯ÁÂ ותמסך בקרבם , ופילוסופיא ואפיקורסית מן העולם

ÌÈÚÂÚ ,ותעקר ותשבר , ותערבב את דעתם ותסתום את פיהם
 .ותבטל דעתם ומחשבתם הרעה מן העולם

)‡ ˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜Ï ,'Ï'(  
  
  

  

ונפשו עם כל תנועותיו האדם צריך תמיד למסור רוחו  ����
יתברך מתגלגל עמו ' שעל ידי זה ה, יתברך' וחיותו לה

ומודיעו מהצדיק , ומצילו ומציל נפשו מיצר הרע, ברחמיו
, מיצר הרע העושק את הבריות', האמת שמציל נפשו וכו

שיש , מעט הטוב של נפשו, חס ושלום, שרוצה לגזול ולעשוק
אורב על נפש האדם כי הוא ; ולהחליפה טוב ברע, בו עדיין

עד , וצריך רחמים רבים והתגברות גדול להנצל ממנו, תמיד
  .וישוב נפשו למקומה ומנוחתה, שימלט נפשו מיד שאול

, צריך לזכור היטב גודל מעלת אצילות נפשו היקר ����
ולהאמין שנפשו בשורשה היא גדולה ויקרה וגבוהה מאד 

עור ואלפי אלפים ורבי רבבות עולמות בלי שי; מאד מאד
  .תלויים בה

לרחם על עצמו לבל יאבד , וצריך להתגבר בכל עוז ����
ולהצילה מן העושק , אוצרות יקרות וחמודות שבנפשו

ולהתנהג בנימוס , והיכלי התמורות שמחליפים ומקלקלים
המלכות דקדושה של בן המלך האמת 

שהוא המלך על כל ישראל לדור , שנחלף
  .דור לנצח

שנמשכה החס על הוד נפשו העדינה  ����
לקשטה , ממקום קדוש גבוה ועליון מאד

ולייפותה ולצחצחה מצחצחות העליונות 
, ורמות ונשגבות מאד של הצדיק האמת

שעל ידו תבוא הגאולה לנו לכל ישראל 
  .ולכל העולם כולו

שלום , זכאה חולקך בזה ובבא ����
  .וחיים וכל טוב
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