
  

‡¯È‰ ¯ˆÂ‡  
‰„Â·ÚÂ ‰‡¯È ,�"‡  

  

���� Â·Ï ˙‡ ‰Ú¯Ù „·ÎÈÂ...  
בודאי השם יתברך עוסק בתיקון 

ובודאי הוא גומר תמיד ,  העולם תמיד
ואפילו מי שהוא . ויגמור הכל כרצונו

אף על , חס ושלום,  רשע  ובעל עברות
, פי כן אינו עושה להשם יתברך כלל

‡Ì :  וכמו שכתוב, ˘Ï ÂÏ ˙Á‡בבחינת 
  ˙‡ËÁÂÎÂ  ÂÏ  ÏÚÙ˙ ‰Ó'  ,  כי  השם
ויודע , ÂÈ˙Â·˘ÁÓ Â˜ÓÚ  „‡Óיתברך  

ÈÎ ‡˙‰ , להפוך הכל לכבודו ולרצונו
‰ ÌÏÂÚÏ ÌÂ¯Ó' ,י"וכמו שפירש רש :

‰�ÂÈÏÚ‰ ÏÚ Í„È ÌÏÂÚÏ.  
לעושה ' ואף על פי כן ישלם ה    ����

כי אף על פי כן אסור לנו , רעה כרעתו
חס , לעשות שום דבר כנגד התורה

גם איזה דבר כנגד ומי שפו, ושלום
הוא פוגם חס ושלום בכל , התורה

, העולמות ומחריב ומקלקל הרבה
ואף על פי כן , כמובא בכל הספרים

השם יתברך גומר תמיד ויגמור הכל 
  .כרצונו
, וזה הדבר אי אפשר להבין כלל    ����

, כי הוא עניין המבוכה הנזכרת לעיל
. שהכל נעשה על ידי השם יתברך לבד

תלוי בבחירתו של ואף על פי כן הכל 
שזה אי אפשר להבין בשום , האדם

  .ל"אופן כנ
ועל כן יש כמה דברים שהאדם     ����

היינו , עושה כנגד רצון השם יתברך
ואחר כך , כנגד דרך התורה הקדושה

על ידי זה דייקא גומר השם יתברך 
ואף על פי כן זה האדם שעשה , כרצונו

כמו , העברה ענוש יענש כראוי לו
כמו למשל , ריםשמצינו בכמה דב

וכן כל , בפרעה וסנחריב והמן
שהכבידו , המעיקים ומצרים לישראל

ואחר כך נתגדל , לבם נגד השם יתברך
ונתקדש ונתפרסם שם שמים על ידי זה 

ואף על פי כן אחרית רשעים , דייקא
' ÍÈ·ÈÂ‡ ‰�‰ ÈÎ 'ÂÎÂ ‰בבחינת , נכרתה
Â„·‡È.  
שאף על פי שהלך , וכן אצל בלעם    ����

אף על פי כן השם , םלקלל חס ושלו
וקבלו ישראל , יתברך גמר כרצונו

ואף על פי , ברכות הרבה על ידו דייקא
כן הוא נענש הרבה לעולם ואחריתו 

  .עדי אבד
וכן , וכן מתנהג השם יתברך תמיד ����

  ...הוא בכל אדם

  
¯Â‡ È·ÎÂÎ  

¯‰ÂÓ È˘�‡"Ô ,Ï"„  
  

החזן של , חייקיל' היה הר, כידוע ☺☺☺☺
ל "ביקש מרבנו ז, פעם אחת .ל"רבנו ז

ואמר לו רבנו ; )נפטר(שיראה לו מת 
  !‡·Â�ÓÓ „ÁÙ˙˙ ‡Ï‰ Ï: ל"ז

‡ÙÈË ÍÎ ÏÎ È��È˘ : וייען ויאמר ☺☺☺☺
Â�ÓÓ „ÁÙ˙‡˘ „Ú!  

: עוד הפעם, ל"ויאמר לו רבנו ז ☺☺☺☺
„ÁÙ˙˙ Ï·‡!  

והוא , ככה עד שלושה פעמים ☺☺☺☺
והראה לו , שלא יתפחד, ל"השיב כנ

ויתחלחל , נשמת נפטר אחד, ל"רבנו ז
ל נתיירא "עד שרבנו ז, תבהל מאדוי

ויאמר לו רבנו , שלא יזיק לו זה הפחד
‰‡ÂÚË‰Ï ÔÈÏÂÎÈ ÍÂÓÎ ÌÎÁ Ì˙ , ל"ז

ÔÂÈÓ„·?ויחלף הפחד ממנו .  
ביקש עוד הפעם , וכעבר איזה זמן ☺☺☺☺

ובלבד , שיראה לו נפטר, ל"מרבנו ז
וזה , ויאות לו והבטיח לו, שלא יתפחד

  .היה קודם חֻנכה
היה , ל"רבנו זבאותו הרחוב שישב  ☺☺☺☺

כשיישבו , ואנשי שלומנו, אופה אחד
היה , על פי רוב, ÎÏÓ ‰ÂÏÓ ˙„ÀÚÒ‰ל

והיו רגילין לכנס , חסר להם לחם
, לקנות השיירים משבת, להאופה הזה

משום שלא , מה שלא היה יכול למכור
', או לא נאפה מצד אחד וכו, היה שלם

והוא היה רגיל , בכדי שייקנו בזול
  .בשביל זהלהיטיב עמהם במקח 

, ל באלו הימים"ונפטר האופה הנ ☺☺☺☺
' ל אל הר"אמר רבנו ז, ובחֻנכה
  !ËÙ� ‰‡¯˙ ‰˙Ú¯: חייקיל

ל "וירא את האופה הנ, וישא עיניו ☺☺☺☺
איך שעמד לפני רבנו , שנפטר בסמוך

וביקש מרבנו , בכריעה והשתחויה, ל"ז
‰ÌÈ˘�‡‰ ÌÚ È˙·ËÈ‰ È�‡˘ ˙ÂÈ : ל"ז

ÌÎÏ˘ ÌÈ·¯ À̃ Ó‰ , ÏÂÊ· Ì‰Ï ¯ÂÎÓÏ
ÁÏ‰ÏÁÂ Ì ,‰ÎÏÓ ‰ÂÏÓ ˙„ÀÚÒ ÏÈ·˘· ,

ÔÂ˜È˙ ÌÎÓ ˘˜·Ó È�‡ ÔÎ·Â.  
ÔÚÈÈ : ויאמר לו, ל"וייען רבנו ז ☺☺☺☺

ÈÏ‡ ÌÈ·¯ À̃ Ó‰ È˘�‡ ÌÚ ˙·ËÈ‰˘ ,
Í�Â˜È˙· ˜ÂÒÚ‡ È�‡! ויעלם הנפטר.  

☺☺☺☺ ˜È˙ÚÓ‰ ¯Ó‡ :‰Ê‰ ¯ÂÙÈÒ‰ ˙‡ ,
¯Ó È˙ÚÓ˘ '·Â˘ËÈ„¯‡·Ó Ô‰Î ÈÏ˙Ù ,

ÔÂÎ˙Â ‰·˙ ÌÈÏ˘Â¯È· ¯„‰ , ÚÓ˘˘
¯‰ Â˙ÁÓ '‰¯·‡Ê Ì"¯ Ô· Ï ' ÔÓÁ
¯ÚÈ˘ËÏÂË .  

  

˙ÂˆÚ ÈËÂ˜Ï  
¯Â·È„ ,„È  

  

כגון לשון , ידי דבורים רעים-על �
, חֻנפה, ליצנות, שקרים, רכילות, הרע

, פה-ונבול, או מביש פני חברו בדברים
, ודברים בטלים ושארי דבורים רעים

ובפרט כשמדבר לשון הרע על צדיקים 
ידי כל אלו הדבורים רעים -על, וכשרים

עוׂשים כנפים להנחש שיוכל לעופף 
; חס ושלום, ולהזיק להעולם מאד

זה מתגברת ומתפשטת -ידי-היינו שעל
חכמת הפילוסופים והאפיקורסים 

, שהם בחינת נחש הקדמוני, בעולם
, שמתגברת ומעופפת חכמתם הרעה

ל "ידי דבורים רעים הנ-על, חס ושלום
  .ומזיקים מאד מאד להעולם

קדושים ידי דבורים -אבל על �
  .עוׂשים כנפים דקֻדשה

  
  

‡ ˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜Ï ,'Ò"‚  
   

  

ובכן תרחם עלינו ותושיענו ותזכנו     ����
שנשמר את פינו ולשוננו מכל מיני 

שלא יצא מפינו , דבורים רעים שבעולם
לעולם שום דבור של שקר ולשון הרע 
ורכילות וליצנות וחניפות ודברים 

ולא שום דבור הגורם , בטלים ונבול פה
חס , ש פני חברנו או לצערו ולקנטרולבי

  .ולא שום דבור פגום שבעולם, ושלום
רחם , מלא רחמים, רבונו של עולם    ����

עלינו ושמרנו והצילנו מכל מיני 
‡È˜Ï �ˆ¯ . דבורים פגומים שבעולם

‰Ó¯Ó ¯·„Ó Â�˙ÙNÂ Ú¯Ó Â��Â˘Ï .
שמרה לפינו נצרה על דל ' שיתה ה

  .ׂשפתנו
ר זה תכניע ותשבר ותמג-ידי-ועל    ����

ותכלה ותעקור ותבטל כל מיני חכמות 
, הרעות של הפילוסופים והאפיקורסים

אשר חכמתם הרעה מזקת להעולם 
˘��Â . מאד מאד כאשר אתה ידעת

 ˙Á˙ ·Â˘ÎÚ ˙ÓÁ ˘Á� ÂÓÎ Ì�Â˘Ï
‰ÏÒ ÂÓÈ˙ÙN.  

רחם על הנמלה המנחת בתוך פי     ����
הביטה , מלא רחמים. הנחש בין שניה

 אוי מי ֻיכל. בעניה ומכאובה הקשה
Â ' „Ú‡˙‰ ‰. לסבול צער ומכאוב כזה

È˙Ó?ראה .  מתי תקום ותרחם עליה
נא בעניינו וריבה ריבנו ומהר לגאלנו 

  .גֻאלה שלמה מהרה למען שמך
  

והצילנו מכל מיני חכמות רעות של     ����
האפיקורסים והפילוסופים שלא יגיעו 

ותגביר כח , ובצל כנפיך תסתירנו, עלינו
ר ותעקור ותסי, הכנפיים דקֻדשה

ותבטל כנפי הנחש שהם החכמים 
להרע החוקרים פילוסופיא 

  שלא  יהיה להם  שום כח , ואפיקורסות

����  ˙ ‰ÏÈÙ ����  

����  ‡¯‡Â  ����  

☺☺☺☺  ¯ÂÙÈÒ  ☺☺☺☺  

���� ˙ÂˆÚ ����  

¯È˘ÏÂ „È‚‰Ï ·ÂË     ÔÓÂ‡Ó  Ô »Ó ¿Á«�  »Ó ¿Á«�  ¿Á«�  «�    ˙ÂÚÂ˘È‰ ÏÎÏ ˙ÂÎÊÏ  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ולא תתפשט , לעוף בחכמתם למרחוק
וגם לא תעופף חכמתם , חכמתם בעולם

וגם לא תעופף , בעמק לתוך המח והלב
שלא יוכלו לעוף , חכמתם בעצמן

ט רק תמע, בחכמתם לחקירות עמוקות
עד , ותחליש חכמתם בכל הבחינות

שתתבטל חכמתם הרעה לגמרי מן 
ותתגלה חכמה האמתיית של , העולם

עד אשר יכירו , חכמי האמת בעולם
' וידעו כל באי עולם כי אתה הוא ה

האלקים לבדך עליון לכל ממלכות 
ÌÈÓ˘‰ ˙‡ ˙ÈNÚ ‰˙‡ , ˙‡Â, הארץ
ı¯‡‰ ,Ì· ¯˘‡ ÏÎ ˙‡Â ÌÈ‰ ˙‡.  

Â¯· ‰ÙN¯‰ ותהפוך לכל העמים     ����
‰ Ì˘· ÌÏÀÎ ‡¯˜Ï '„Á‡ ÌÎ˘ Â„·ÚÏ .

ותעביר גלולים מן הארץ והאלילים 
וכל חכמות רעות תבטל , כרות יכרתון

  .ותעקור מן העולם
ותתגבר ותתחזק ותתפשט חכמה     ����

היא חכמת תורתנו , האמתיית בעולם
לידע ולהכיר אותך באמונה , הקדושה

שלמה באמת ולעבוד אותך באמת 
ויֻקים ,  ימי חיינו לעולםובתמים כל

למלך על ' והיה ה, מהרה מקרא שכתוב
אחד ' כל הארץ ביום ההוא יהיה ה

  :אמן ואמן. ושמו אחד

  
  
  

  
  
  

]¯‰ÂÓ ÈÈÁ"Ô :ÂÈÏÂËÏËÂ ÂÈ˙ÂÚÈÒ�Â Â˙·È˘ÈÂ Â˙„ÈÏ ÌÂ˜Ó ,˜"Î[  
  

  .נסע לאומין, ע"בשנת תק ����
  .א נסתלק שם"בשנת תקע ����
וכל המעשיות שיש בכל נסיעה  ����

קצתם ,  ובכל מקום שישב שם,ונסיעה
. וֻרבם נשכח, כבר נרשמו במקום אחר

חוץ מזה יש הרבה יותר מה שאין אנו 
כי בודאי אין שום אדם , יודעים כלל

  .יודע תוכן כוונות נסיעותיו הקדושים
  

  

‰‡¯È‰ ¯ˆÂ‡  
˜È„ˆ ,Î"‚  

  

שאי , ידוע ומבואר במקום אחר ����
אפשר לשום אדם להשיג ולתפוס 

אם לא כשתיקן , בדבוריו של הצדיק
ואז , תחילה אות ברית קודש כראוי

המוחין שלו בשלמות ויכול להבין 
  .דבורו של הצדיק

יכול להיות שיהיה , כי אם לאו ����
נעשה אצלו מדבורי הצדיק וכן מכלל 

כמאמר , חס ושלום, סם מוות, התורה
ואם כן לכאורה נפל פותא . ל"רבותינו ז

שלא , כי מה יעשו רוב העולם, בבירא
  ?כו עדיין לתיקון הברית בשלמותז

כי . אך עיקר העצה לזה הוא אמונה ����
זוכה להכלל , על ידי אמונה שלמה

בהשם יתברך ובהצדיקים שמאמין 
אז הם בעצמם מציירים לו האור , בהם

ואז על ידי זה , לברכה ולסם חיים
וזוכה על ידי , נתתקנין גם המוחין שלו

  .זה לתיקון הברית
  

  

¯‰ ˙ÂÁÈ˘"Ô  
�˜"‰  

  

צריך לזהר מאד להיות בשמחה     ����
כל זה אמר בליל שבת ', בשבת וכו

  .קודש
‰‡˙‰ : ובתחילה שאל אותי    ����

˙·˘· ÁÓ˘?השבתי  : ÌÈÓÚÙÏ È�‡
˙·˘· ‰‡¯È ‰ÊÈ‡ ÈÏÚ ¯¯ÂÚ˙�)  שקורין

איך בין : ואמרתי לו בזו הלשון) פרום
, Â‰ ÍÎ ‡Ï‡: והשיב. אמאל פרום

‰ÁÓ˘ ‡Â‰ ¯˜ÈÚ‰! ואז הוכיח אותי 
ואז . ות בשמחה דיקא בשבתהרבה להי

   ,�È�˙ ÈËÂ˜Ï‡אמר  כל הענין  הנדפס  ב
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

מענין מעלת , ז הנזכר לעיל"סימן י
ונכלל שם שגם היראה ; השמחה בשבת

עיקר עלייתה על ידי השמחה של שבת 
היינו שעיקר הוא רק השמחה , דייקא

בשבת ואז דייקא עולה היראה שהוא 
  . בחינת מה שקורין פרום

והאריך הרבה בשיחה הקדושה     ����
, והוכיח אותנו ואותי ביותר, הזאת

, להתגבר להיות שמח וטוב לב בשבת
כנדפס ', ולהרבות בתענוגי שבת וכו

  .שם
‰Ï˘ ÂÈ˙Â‡ˆÂ‰ ÏÎ ‡Ï : ואמר    ����

 ˙Â˙·˘ ˙Â‡ˆÂ‰Ó ıÂÁ ÔÈ·Âˆ˜ Ì„‡
ÂÎÂ ·ÂË ÌÂÈÂ'!ואמר  : ÏÚ· Ì‚ ‡Ï‰

 ÌÈ‚„‰· ˙·˘· ÁÓ˘ ‡Â‰ ËÂ˘Ù ˙È·‰
Ê‰Â'Ï˘ ‡ˆÈÙÂÂ .  
ÍÏ ‡‰È ‰˙Ú : ואחר כך אמר לי    ����

‰¯ÂÁ˘ ‰¯Ó· ˙ÂÈ‰Ï ‰ÓÓ .כי , כוונתו
מאחר שהוכיח אותי הרבה להיות 

, יכול להיות שאהיה, בשמחה בשבת
במרה שחורה ביותר מזה , חס ושלום

מחמת שצריכין להיות בשמחה , בעצמו
ובאמת כוון (ואיני זוכה לזה , בשבת

כי תכף בעת , מאד למחשבתי בזה
התחיל לעלות , כל הנזכר לעילאמירתו 

איך זוכין לשמחה , על מחשבתי דאגות
ובזה שאמר דבוריו הקדושים ) בשבת

בזה נחם ',  וכוÍÏ ‰È‰È ‰˙Úהאלו 
לא , שעל כל פנים, וחזק אותי הרבה

שאני , יהיה לי מרה שחורה מזה בעצמו
  .ל"מֻחיב לשמוח בשבת וכנ

גם בעת שהיה מרבה להוכיח     ����
אז , מח בשבתאותי על זה להיות ש

‡�Ó ‰ˆÂ¯Â ıÙÁ È‡„ : עניתי ואמרתי
˙·˘· ‰ÁÓ˘· ˙ÂÈ‰Ï) ! וכוונתי היה

על כל , אם איני זוכה לשמחה בשבת
; אני רוצה מאד להיות בשמחה, פנים

וכבר שמעתי הרבה ממנו מגודל מעלת 
  ).'הרצון והכיסופין וכו

‰˘Ì˙ÚÓ : ענה ואמר להעולם    ����
¯ÓÂ‡ ‡Â‰˘ ‰Ó ?¯·„ ¯˘‡ ·ËÈ‰!  

ח אותנו אז לזמר זמירות גם הוכי    ����
ולבלי להסתכל על שום , בשבת הרבה

מונע מאיזה בני אדם היושבים על 
, שנדמה לו שאין רצונם בזה, הֻשלחן

, רק להתחזק לזמר זמירות בשמחה
ולהנהיג הֻשלחן כל יום השבת בשמחה 

  .ÁÓ˘‰ ‡Â‰ ¯˜ÈÚ‰ ·˘·˙כי , גדולה
  

· ÏÁ�‰ È ≈a ƒ‡ ¯ÙÒÓ'  
Ó˜ ·˙ÎÓ"Ê  

  
  

הם על הארץ כמו כל הדברים  ����
שאנו רואים בחוש שהכל גדל מן 

וכל הדברים והבריות הולכים , הארץ
ואי אפשר שיפסקו , ומונחים על הארץ
אם לא על ידי כח , ויתרחקו מהארץ

היינו שיש מי שמכריח הדבר , המכריח
ונוטלו ממקומו מהארץ ומרחיקו 

וכפי כח המכריח כן נתרחק  ;ממנה
  . הדבר מהארץ

נפסק כח המכריח כש, ואחר כך ����
אם זורק , כגון. חוזר הדבר להארץ

, אזי על ידי כוחו, אדם דבר למעלה
וכפי , מכריח הדבר ומפסיקו מהארץ

כוחו כן מכריח הדבר וזורקו למעלה 
כשנפסק כוחו שהוא , ואחר כך; יותר

חוזר הדבר ונופל , כוח המכריח
, כי הארץ יש לה כח המושך, להארץ

  ...וממשכת כל הדברים לעצמה
  

˙Â„ÈÓ‰ ¯ÙÒ  
˙Ó‡ ,‡ ˜ÏÁ'  

  

גם . מי שדובר כזבים נופל בחרב ����
  . נעשה שוטה

  . ידי יראה בא לאמת-על ����
הוא , מי ששומר את עצמו משקר ����

  . מנצח תמיד
הוא מבזה את , מי שאוהב כזבים ����

  . גם הוא בעצמו נתבזה, הצדיק
  

  
    

    

    

   
  
  

  
  

  
  
  
  
  

  

  

‰Ó˘¯‰Â ÌÈË¯Ù: 050-948183  

    051-962225 / 02-5829086  

¯‡Â„:  ˙.„ .13271 ÌÈÏ˘Â¯È 91131  

˙ÂÓÂ¯˙:   ¯‡Â„‰ ˜�·89-2255-7  

����¯‰ ˙ÂÁÈ˘  "  Ô����  

����  ˜È„ˆ  ����  

����  ¯‰ÂÓ ÈÈÁ"  Ô				  

����    ·˙ÎÓ



  

���� ˙Â„ÈÓ ����  

  

Â�È·¯  ˘Â„˜‰   ‰ÏÈ‚    ˙‡ 
ÔÂ˜È˙ ÈÏÏÎ‰   

  

  ,נט, מב, מא, לב, קריאת תהלים טז(

   )קנ, קלז, קה, צ, עז
  

ÏÂ„‚ ÔÂ˜È˙ ‡Â‰˘  
Ì‚Ù  ÏÚ  

˙È¯·‰.  

˙Ó˘� ÈÂÏÈÚÏ ˘„˜ÂÓ:    /            ‰"‚/  

ÒÁ�Ù Ô· ‰È¯ÎÊ ÈÎ„¯Ó ,Ê"Ï  
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