
‰‡¯È‰ ¯ˆÂ‡  
‰„Â·ÚÂ ‰‡¯È ,Ó˜"Á  

  

� ˘Ú˙ ‡ÏÂÍÈÁ‡Ó ÔÂÈ·‡Â È�Ú ¯ÈÎ˘ ˜.   
 כירׂש היא אצל האדם בבחינת הנפש

כי , לות הגוףוכי הנפש עושה כל פע, יום
 כי אם על, אין להגוף שום תנועה וחיות

  .ידי הנפש
דש וומי שזוכה לילך בדרך הק �

, טל הגוף לגמרי לגבי הנפשלב, כראוי
כי הוא , אזי הנפש היא בבחינת מלך

, חורין ואז הוא בן, מולך על הגוף
  .Ì‰ ÌÈÎÏÓ È�· Ï‡¯˘È ÏÎבבחינת 

אבל כשאין מבטל הגוף לגמרי נגד  �
, אזי הנפש אצל הגוף כעבד, נפשו

לת הגוף כעבד ושעושה הנפש כל פע
ואזי צריך האדם לרחם על , וכשכיר

ל ולא ונים לא יגזפ כל שעל, נפשו
, ק חס ושלום לגמרי את נפשוויעש

, פנים שכירותו ביומו כל ולתן לו על
פנים יתן להנפש בכל  כל ינו שעלידה

ות ומעשים טובים ותורה ויום כמה מצ
  .כפי חובת היום', לה וכויותפ
כי בודאי מהראוי שיעשה רק צרכי  �

כמו שכתב , הנפש ויבטל הגוף לגמרי
ÎÊ È�‰˙‡ ‡Ï„ Ô‡Ó‡‰ : בזהר הקדוש
ÌÂÏÎ ‰ÏÈ„Ó] אשרי מי שלא נהנה כלום משלו[ .

ם עיניו מחזו דהאי וכי צריך לסת
, ]מהסתכלות העולם הזה לגמרי[ עלמא לגמרי

  .ל"חורין כנ ואז הוא בבחינת מלך ובן
והנפש , אבל כשלא זכה לזה �

 אזי צריך לזהר על, בבחינת עבד ושכיר
פנים שלא לעשקו ושלא לגזלו  כל

  .חס ושלום, לגמרי
˜ ˘Ú˙ ‡ÏÂ È�Ú ¯ÈÎ˘: וזה בחינת �

ÍÈÁ‡Ó ÔÂÈ·‡Âולא זו אף זו אתה ; ' וכו
, 'וכו·Â¯Î˘ Ô˙˙ ÂÓÂÈ : צריך לזהר

שלא תאמר שתסלק שכירות הנפש 
 כמו שמצוי בכמה בני, לאחר היום

‰Ù‡ È‡ ÌÂÈ˘¯ : אדם שאומרים
ÏÏÙ˙‰Ï !ÓÏÏ ¯˘Ù‡ È‡ ÌÂÈ‰Â „

ÒÚÏÂÂÌ˘‰ ˙„Â·Ú· ˜!? ומדחין עצמן 
  .ליוםמיום 
·Ô˙˙ ÂÓÂÈ : ועל זה מזהיר הכתוב �

Â¯Î˘ - ÂÓÂÈ·דיקא  , ÂÈÏÚ ‡Â·˙ ‡ÏÂ
˘Ó˘‰ ,קר צריכין לזהר לצאת יכי הע

‰ÂÏÂ˜· Ì‡ ÌÂÈ בבחינת , חובת היום
ÂÚÓ˘˙ ,כי לית יום דלית בה טוב ,

כי בכל יום מאיר אור , כמובא לעיל
שהם בחינת חסדים עליונים , הגנוז

ששם , הנמשכין משכל העליון הכולל
  .נמתקין כל הדינים וכל הצמצומים

ידי אמונת חכמים  וכל זה זוכין על �
זה זוכין לקבל ולינק  ידי שעל, בשלמות

שמאיר לכל , משכל העליון הכולל
, השכליות הפרטיים של כל אחד ואחד

לכל הצנורות והצמצומים של כל אדם 

, ושל כל מקום ומקום ושל כל יום ויום
ואחד בכל יום זה יכול כל אחד  ידי ועל

להמשיך על , בכל מקום שהוא, ויום
פן שיחיה ובא, עצמו חסדי השם תמיד

 וישליך עצמו ברוחניות ובגשמיות
 ¯˜ Ò�¯Ù ;ÁË·È‰מעליו מררת דאגת ה

Ì˘‰ Ì˘· , שבודאי יש חסד נפלא
ובודאי יהיה לו , שמאיר גם ביום זה

ב מיום לחברו וולא יחש, פרנסת יומו
  .כלל
כי , טח ויחכהוכן בעבודת השם יב �

ף איזה טוב ובודאי גם היום יוכל לחט
עד , ף ברצון חזקור ויכסוויחת, אמתי

שיזכה גם ביום זה לטוב אמתי ולא 
  .חס ושלום, יאבד יום מימיו

 של כל קר הכבדות והדחקותיכי ע �
, הן בעבודת השם, הן בפרנסה, אחד
, רק מחמת שהיום קשה וכבד עליוהוא 

רט בפ, שבכל יום נדמה להאדם
בפרט , שבעת הזאת, להעניים ואביונים

א ויח ולמצואי אפשר להרו, בזה היום
ב ור פי וכן בעבודת השם על; פרנסתו

שהיום , נדמה לו לכל אחד בכל יום
כן נקרא מי  ועל. 'קשה להתפלל וכו

כמו , ˜˘‰ ÌÂÈ: שהשעה דחוקה לו
‡Ï È˙ÈÎ· ‡Ï Ì˜˘‰ ): 'איוב ל(שכתוב 

ÌÂÈ.  
נת  מחמת פגם אמו,וכל זה �

זה אינו זוכה לקבל  ידי שעל, חכמים
פן שיהיו נמתקין כל ו בא,משכל הכולל

הצמצומים והגבולים של בחינת זה 
כן היום קשה  ועל, היום וזה המקום

  .עליו
אבל מי ששב בתשובה על פגם  �

 אמונת חכמים ומבטל דעתו נגד הצדיק
זוכה להתחזק , החכם הכולל, האמת

, שהואבבטחון חזק בכל יום ויום איך 
, בגשמיות וברוחניות, בגוף ונפש

, ÁË·‡ ÍÈÏ‡ È�‡ ‡¯È‡ ÌÂÈבבחינת 
שנדמה , ראייקא ביום שאני מתיישד

וכן , שהיום קשה הפרנסה מאד מאד
‡�ÍÈÏ‡ È אז דיקא ', בעבודת השם וכו

ÁË·‡ ,כי , ב אותיושבודאי לא תעז
נור להמשיך יבודאי גם ליום זה יש צ

 משכל ,השפע גם במקום שאני שם
  .ל" ששם נמתק הכל כנ,ליון הכוללהע

'  וכוÍÂ¯· 'ÌÂÈ ÌÂÈ ‰: וזה בחינת �
‰ÏÒ Â�˙ÚÂ˘È ,כי אסור , והבן היטב

ועל יום זה , ב מיום לחברו כללולחש
. ל"וכנ' ח בהוטעצמו צריכין לב

שבכל פעם שעובר עליו מה , קריוהע
 מכל הבלבולים והרעיונים ,שעובר

העוברים עליו ודחקות הפרנסה 
ידע שכל ', מעבודת השם וכווהמניעות 

ר וויזכ, אמונת חכמיםזה נמשך מפגם 
 זה לשוב בתשובה ידי את עצמו על

ויאמין , מה על פגם אמונת חכמיםישל
 בכל ספרי הצדיקים ,מעתה באמת

 ידי עד שיזכה על, והחכמים אמתיים
 זה ידי שעל, ק משכל הכוללוזה לינ

  .ל"נמתק הכל כנ
  

  
  

¯‰ÂÓ ÈÈÁ ¯ÙÒÓ"Ô:  
ÈÏ ÌÂ˜ÓÂ˙·È˘ÈÂ Â˙„  

ÂÈÏÂËÏËÂ ÂÈ˙ÂÚÈÒ�Â ,˜"Á  
  

 נתגלגל הדבר והיה ,כך אחר ☺☺☺☺
 כי ,לחן חותנווכרח להסתלק משומ

חמותו נפטרה ולקח חותנו אשה אחרת 
 ורבנו זכרונו ,דש מאהליבומקהלת ק

 כי הוא ,לברכה בעצמו השיאה לו
זכרונו לברכה נסע עמו לעיר מאהליב 

 ף א,כי. דוך ונשאת לויועל ידו נגמר הש
 ,ין בימי נעוריו ממשיפי שהיה עד על

וכמדמה ששמעתי שהיה אז בערך 
 נשאו ,ןכ פי על  אף,עשרה שנים שמונה

 מחמת שהיה נכד ,לו פנים קצת אנשים
וגם ראו ,  זכרונו לברכה,טוב שם הבעל

והבינו בו בעצמו שהוא כלי יקר מפז 
והמשכילים הבינו גם אז . ומפנינים

  . ולםדוש בעישכאשר יתגדל יהיה ח
, ומעשה שהיה במאהליב כך היה ☺☺☺☺

כי נתאכסן שם בבית איש נכבד אחד 
¯·È רבים להרב הקדוש דודו ומהמק

ÍÂ¯·,והאיש היה עשיר .  זכרונו לברכה
וקבלו בכבוד גדול ועשה סעדה . נכבד

והיו שם עוד אנשים חשובים . עבורו
ונתנו לו יין , ל"רבים להרב הנומהמק
היה  , והוא זכרונו לברכה;לשתות

 ולא היה רגיל לומר תורה ,ין סגוריעד
אך אז בשעת משתה היין , ברבים

לה לפניהם ינתלהב לבו ופתח פיו וג
והאנשים . דברים נפלאים ונוראים

, אשר היו שם ראו את המראה הזאת
ואז , ונבהלו מאד, המה ראו כן תמהו

  . היה הנשואין של חותנו ושבו לביתם
 בא לשם הרב ,ובאותו הזמן ☺☺☺☺

 מורנו דב מזאסלאב ,רסםוק המפהצדי
הנקרא בפי כל רבי בער ברבי בונים 

ישראל ונסתלק  ע לארץושזכה לנס
 כל מה ,ל"וספרו לפניו כל הנ. שם

   ,ונבהל ונשתומם מאד  ,ששמעו מפיו אז

����  ‡ˆ˙ ÈÎ  ����  

☺☺☺☺    ¯ÂÙÈÒ☺☺☺☺  

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



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . דוש גדול בעולםיואמר שיהיה ח
ין על י עד,ובהיותו יושב בכפר ☺☺☺☺

 התחילו אנשים ,לחן חותנווש
.  להתקרב אליו,ממקומות הסמוכים

ולפעמים נסעו אליו והיה מלהיב לבם 
ונתקרבו על ידו , מאד להשם יתברך

ונעשו אנשים כשרים , להשם יתברך
  .  אשרי להם,מאד עד היום הזה

 היה יושב קצת על ,יןי עד,כך אחר ☺☺☺☺
אך במשך הזמן קצת לא , לחן חותנווש

כי בבית , יצאה חמותו ידי חובתה נגדו
נו זכרונו לברכה  היה לרב,ל"חותנו הנ

רה שקורין חד בתוך הבית דיוחדר מי
ושם היה ]. חדר צדדי קטן[אלקיר 

, יושב ומתבודד ועוסק בעבודתו
ולפרקים היה יוצא לחוץ להתבודד 

  . בשדה או ליער וכיוצא
 ונסע רבנו זכרונו ,ויהי היום ☺☺☺☺

 והלכה חמותו ,לברכה אל העיר
כי רצתה לקח . והעמידה מטתה שם

ותכף כשבא רבנו . להאת החדר בשבי
זכרונו לברכה לשם ומצא שלקחה 

לא היה יכול עוד , שתווממנו מקום קד
ואז יצא . לחן חותנוולהיות סמוך על ש

 העיר וקבע ונכנס לתוך, מן הכפר
  .דירתו במעדוועדיווקע

  
  

˙ÂˆÚ ÈËÂ˜Ï  
‰Â�ÚÂ ‰Â‡‚ ,Ï"·  

  

כשרואה אדם בעצמו שהולך לו  ����
עשה וי, ידע שיש לו גדלות, שלא כסדר

 ויהיה , וישפיל את עצמו,תשובה
  .ר לילך לו כסדרוואזי יחז, Ó‰בבחינת 

  
  

 ˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜Ï·'  
Ò˙"‡   

  

 למדני דרכי הענוה ,רבונו של עולם ����
למדני איך לשבר ולבטל , האמתיית

 כי באמת ידעתי ,הגאוה שבלבי ודעתי
שאין ראוי להעלות על , מעט שפלותי

, דעתי מחשבות של גאוה וגסות ופניות
 ,צם רבוי קלקולי ופגמי בלי שעורולע

יתי ופשעתי נגדך ואשר חטאתי עו
  .הרבה מאד מעודי עד היום הזה

 איני נקי מגאוה , אף על פי כן,אך ����
ואני רחוק מענוה אמתיית , וגבהות

ומחמת זה אני רחוק , חוקיבתכלית הר
ובכל פעם מתגברת , מבחינת כסדר

 בחינת  ההנהגה של, חס ושלום,כנגדי
ואין שום דבר שילך לי ,  כסדרשלא

, רק הכל בעקמימיות ובלבולים, כסדר
כי מעקמין ומבלבלין את דעתי בכמה 

, מיני בלבולים ויסורים מכמה צדדים
, וגם הפרנסה דחוקה ומצמצמת

 ונוגשים וחובות םיונמשכת בכליון עיני
 ושאר מיני יסורים שיש, רבים סבבוני

, בכמה אופנים, לי ולכל הסמוכים אלי
שכל זה נמשך מבחינת ההנהגה שלא 

על ידי שפגמתי בענוה ונכשלתי , סדרכ
   .רחמנא לצלן מעתה, בגאות וגדלות

  
· ÏÁ�‰ È ≈a ƒ‡ ¯ÙÒÓ'  
Î˜ ·˙ÎÓ"Ê  

  
  

הדלקת נר חנוכה הוא בחינת  ����
המשכת השגת אלקות על ידי 

 שמשם עיקר הדלקת כל ,צימצומים
  .האורות והנרות דקדושה

 כל ,וכהוזה שאנו מדליקין נר חנ ����
 כי , למטה מעשרה טפחים,אחד בביתו

הצדיק הגדול ממשיך תיקונים נפלאים 
 עד שמאיר בחינת השגת אלקות ,כאלה

על ידי הצימצומים גם למטה בדיוטא 
 שהוא בחינת למטה ,דהתחתונה מא

מעשרה טפחים בביתו שמעולם לא 
 יכול ,חו כי בגודל כ,ירדה השכינה לשם

עים להאיר אפילו בהרחוקים והגרו
ÈÎ  בבחינת , אם רוצים לקבל,דמא

‰ Í˘ÂÁ· ·˘‡ 'ÈÏ ¯Â‡.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ,צריכין לכוון בהדלקת נר חנוכה ����

זה להמשיך הארת  ידי שנזכה על
האמת ונזכה להתקרב לנקודת האמת 

  .תמיד
 שנכנע ,עיקר הנס של חנוכה ����

 שהוא בחינת עבד ,מלכות הרשעה
 ונתגבר ונתעלה מלכות ,זוהמת הנחש

הם בחינת בן  ש,דקדושה של ישראל
 עיקר מצות נר , בחינת אמת,המלך
 שהוא להדליק ולהאיר את אור ,חנוכה

 שיזכו הכל לידע היכן ,האמת בעולם
, ˘Í˙Ó‡Â Í¯Â‡ ÁÏ בחינת ,האמת

ולברר נשמותינו מבחינת השקר של 

 שמשם כל הבלבולים ,היכלי התמורות
 מה שמסופק על פי רוב ,של האדם

ל  מחמת גוד,ואינו יודע היכן האמת
 ,התגברות החילופים והתמורות

 עד ,האומרים לרע טוב ולטוב רע
 שהוא ,שחולקין על הצדיק האמת

  ...מבחר נקודת האמת שבין הצדיקים
  

  
   

ˆ ˙Â‡"„  
  

הוא מפני  - כשיש שלום בעיר ,דע ����
‡ÔÈ‡ Ì כי , שאין בר דעת בעיר הזאת

˙Ú„ -ÔÈ�Ó ‰Ï„·‰ ?  
 אזי יש , כשיש בר דעת בעיר,אבל ����

ינו שיש אנשים שנוטים י דה,הבדלה
ויש אנשים , קים בודעת ודב-להבר

  .שחולקים עליו
  

‰‡¯È‰ ¯ˆÂ‡  
‰ÁÓ˘ ,Ó"‡  

  

ריך להתגבר מאד מאד להיות צ    ����
 מה שיודע רחוקו וכל, בשמחה תמיד

יותר צריך להתגבר יותר ויותר להיות 
ית איזה יבפרט בשעת עש, בשמחה

אשר הוא גם הוא זוכה לעשות , מצוה
אשר אור כל מצוה , מצותיו יתברך

, ומצוה אין כל העולמות יכולין לקבל
 שזוכין ,כי אם ישראל עם קדוש

  .לעשותם בזה העולם
עד ,  יזכה לעלות מעלה מעלה,ואז    ����

 יזכה להכלל בבחינת ,' השבחמלת
 שהם , היכלין הקדושיםתשעהה

תכלית הידיעה וההשגה כל אחד כפי 
 שזה בחינת מה שנמשך עליו ;בחינתו

כל , לפעמים איזה התנוצצות אלקות
אפשר   שאי,אחד כפי מה שיודע בנפשו

קר שיתגבר יואזי הע, לדבר בזה כלל
 ,ר ממנו ההתנוצצות לגמריושלא יעב

אר ממנו רשימה  רק שיש;ושלום חס
 לקשר הרשימה אליו ,טובה ויראה

, מים וחזקיםיבכמה וכמה קשרים קי
ר ממחשבתו וינו שלא יניח שתעבידה

  .זכרון ההתנוצצות
ר את עצמו בכל ו יזכ,ידי זה ועל    ����

ד וכדי שיוכל לעמ, פעם בו יתברך
 שמתגברת בו ביותר ,במלחמה

לפעמו להתנוצץ אליו ' כשמתחיל רוח ה
  .אלקותו יתברך

����    ÂÏÚ ‰Ê È„È, ·ÂË‰ Â˙ÈÏÎ˙Ï ‡Â·Ï ‰ÎÊÈ 
 ˙ÂÓÏ˘·) ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰- „ ‰ÎÏ‰ '-ÂË „È ˙Â‡ .(  

���� ˙ÂˆÚ ����  

����  ˙ ‰ÏÈÙ ����  

���� ¯‰ ˙ÂÁÈ˘"Ô ����  

����  ‰ÁÓ˘  ����  

����    ·˙ÎÓ����  

אז שאל על איש אחד . עמדנו לפניו, ןן באומובערב ראש השנה האחר... 
 ולא קיבל ,והתחיל הרב רבי נפתלי לתרצו. שלא בא על ראש השנה, רוביממנ

,  כי רצה באמת.ואמר שעליו יש רחמנות גדול. דוהקפיד עליו מא. הדברים
אחר כך ענה ', מחמת כמה מניעות וכו, אך נמנע. להיות כאן על ראש השנה

 היינו מלהיות ! ‡ÌÎÏ ¯ÓÂ‡ ‰Ó?‰ÊÓ ÏÂ„‚ ¯·„ ÔÈ :בקול חזק מעומק הלב, ואמר
 וויא אזוי זאל איך אייך :בקול זיע סגיא, ואמר בזה הלשון. אצלו על ראש השנה

  . פאר אניןקיין גרעסערס דער פון איז ניט. זאגין
, שרצונו חזק, ומתנועותיו הנוראות אז למדנו, מריבוי דבריו הקדושים אז בזה

דבר גדול ושאין , לאחר הסתלקותו, ן על ראש השנה תמידלהיות אצלו באומ
תי לדרוש ולבקש ולחפש אחר הרבי האמ. העיקר שכל היהדות תלוי בזה. מזה

איך , עצות עמוקות, יותהו דרכים ועצות אמיתשיורהו וילמד, תיוחבר אמ
  .יתברך בכל מקום ובכל עת' להתקרב לה
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