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����  ¯‰ÂÓ ÈÈÁ"Ô  ����  

����  ·˙ÎÓ  ����  

☺☺☺☺  ¯ÂÙÈÒ  ☺☺☺☺  

  

         ‰‡¯È‰ ¯ˆÂ‡-˜È„ˆ  ,¯"Ò  

  

���� ¯Â˘‰ ˙Á˙ ¯˜· ‰˘ÓÁ...  
הוא מה שהבעל , עיקר הגנבה והרמאות דסטרא אחרא

, עד שמכניס מחלוקת על הצדיק האמתדבר גונב לב האדם 
ועל ידי זה יכולה הסטרא אחרא , שמזה עיקר אריכות הגלות

שהוא גבוה מאד מהעשירות דקדושה להתגבר ולינוק 
  .ד שהוא מבחינה אחת עם נפשות ישראלע, בשרשו

אזי לוקחים לעצמם כל , וכשהסטרא אחרא מתגברת ����
ובחינת ָדֶלת , העשירות והשפע של ישראל שהוא בחינת ֶשה

והכל נמשך רק בכח הצדיק הגדול שהוא , כמבואר בפנים
ועל . והוא בחינת קוצא דאות ָדֶלת, בחינת יוסף בחינת שור

  .כמבואר בפנים, שהכן הוא בחינת הא בחינת חמ
רק אל ולפעמים נוגע פגם המחלוקת שעל הצדיק  ����

גם אל הצדיק ולפעמים נוגע הפגם , העשירות של ישראל
  .כמבואר בפנים, ויש בזה כמה בחינות, בעצמו
וזה בחינת הפגם של המחלקת שחלקו השבטים על  ����
כמו שאמרו , עד שנשתלשל מזה עשרה הרוגי מלכות, יוסף

אבל , ידי זה צדיקים וקדושים כאלו-נהרגו עלש, ל"רבותינו ז
באמת כל מה שמתגברת הסטרא אחרא בגניבתם וערמתם 

שת ֻדתת קִמאאזי כשמתגבר , יותר ויותר
, כרחים להחזיר הכלֻמ אזי ,האמת כנגדם

אף גם , כל ניצוצות הקדושות שבלעו
ֻמכרחים להקיא ולהוציא עצמות חיותם 

  .ממש
א כשנמצ, וזה בחינת מה שהגנב ����

ואם טבח או . אזי משלם כפל, הגנבה בידו
Â˘‰ ˙Á˙ ÌÏ˘È ¯˜· ‰˘ÓÁ¯ אזי , מכר

‰˘‰ ˙Á˙ Ô‡ˆ ‰Ú·¯‡Â , כי כל מה
, עד שנוגע הפגם ביותר, שהתגברו ביותר

אזי ֻמכרחים להוציא חיותם מקרבם עוד 
  .יותר ויותר

˙Á˙ : שאמרו על פסוק, ל"וזה מֻרמז בדברי רבותינו ז ����
·‰Ê ‡È·‡ ˙˘Á�‰ ,¯·‰ ˙Á˙ÛÒÎ ÏÊ ,˙˘ÂÁ� ÌÈˆÚ‰ ˙Á˙ ,

ÏÊ¯· ÌÈ�·‡‰ ˙Á˙ , שזה בחינת כלל העשירות שכלול מזהב
והכל יכרחו העובדי כוכבים ומזלות , וכסף ונחושת וברזל

˙È·‡ ˙˘ÂÁ�‰ ˙Á‡ בבחינת , להחזיר לישראל בכפלי כפלים
·‰Êשזה בחינת , ל"כנ'  וכו ‰˘‰ ˙Á˙ Ô‡ˆ Ú·¯‡ל"כנ.  
להעובדי [Ï ÈÂ‡ÂÎÚ‰Ï Ì‰" Ì: ל על זה"ואמרו רבותינו ז ����

‡·Á˙ Ï˙ ',  וכוÊ Â‡È·È ˙˘ÂÁ� ˙Á˙ ÈÎ‰·, ]כוכבים ומזלות
 ÂÈ¯·ÁÂ ‡·È˜Ú È·¯וכו 'Â‡È·È ‰Ó ?ל לא "היינו כי כל הנ

אבל מה , רק נגד הפגם שפגמו בהעשירות, יספיק להם
 במה ,דת הצדיק בעצמוֻקשהתגברו עוד ביותר עד שנגעו בנ

, יק להם שום דברכי על זה לא יספ, אפשר להם לתקן זאת
וכל , עד שיצטרכו להוציא כל עצמות חיותם מבטנם וקרבם

הכל יצטרכו , מקום שנמצא בהם עוד איזה ניצוץ הקדוש
, שהוא שורש הכל, להחזיר בעד מה שפגמו בקֻדשת הצדיק

  . Â˘‰ ˙Á˙ ¯˜· ‰˘ÓÁ¯שזה בחינת 
  

         ‰‡¯È‰ ¯ˆÂ‡-˜È„ˆ  ,Î"Á  

  

,  על כל העולםהצדיק האמת יכול להמשיך החסד חינם ����
  .רחמנא לצלן, אפילו אם נפלו כמו שנפלו

ובלבד שיתנהגו וימשיכו עצמן לדרכי התמימות  ����
  .באמת ובאמונה שלמה, והפשיטות

לקבל על , כי על ידי אמונה ותמימות נעשה כלי שלמה ����
  .ל וכל טוב"ידה החסד חינם הנ

  
ÂÈÏÂËÏËÂ ÂÈ˙ÂÚÈÒ�Â Â˙·È˘ÈÂ Â˙„ÈÏ ÌÂ˜Ó         ,Î˜"‚  

  

וטען , קיבץ מנין עשרה אנשים,  קודם שנסע לברדיטשוב����
  .ואיני יודע היטב ענין זה על ֻבריו, לפניהם עם הבעל דבר

כל מה שרוצה לעשות מניח עצמו , שמאז והלאה,  ואמר����
ומחמת זה כבד מאד , הבעל דבר לאורכו ולרוחבו לקלקלו

כן השם יתברך -פי-על-אבל אף, לעשות מה שהוא מַצֵוה
  .ובעזר
ולא .  ומי שזכה להתקרב אליו היה רואה קצת מענין זה����

אפילו רגע , היה לרבנו זכרונו לברכה שום מנוחה כל ימיו
כי תמיד היה לוחם מלחמת השם בכל עת ובכל רגע . אחת

  .'שאני זקן שבקֻדשה וכו', וכו
  
  

· ÏÁ�‰ È ≈a ƒ‡ ¯ÙÒÓ      '-�˜ ·˙ÎÓ "‡  

  

התקיים עליה כי היה כי אם לאו לא היו יכולים ל...  ����
ראוי ליפול ממנה מחמת שהיא כדורית וכל בני העולם 

ועל כן ; אך שיש לה כח המושך, עומדים סביבה כידוע
כל , כשנפסק כח המכריח וחוזר הדבר ונופל למטה להארץ

הוא פורח , מה שמתקרב יותר למטה
זה מחמת , ונופל למטה במהירות יותר

ן על כ, שמתקרב להכח המושך של הארץ
  .נופל במהירות יותר למטה

והצדיק האמת הוא בחינת עפר  ����
והוא יסוד העולם וכל הדברים עומדים 
עליו ויש לו כח המושך להמשיך כל 
הדברים אליו כי זה הצדיק הוא רק יחיד 
בעולם שהוא יסוד עולם שכל הדברים 
נמשכים ממנו כי זה הצדיק היחיד 

הוא עניו ושפל ומשים עצמו כעפר , בעולם
ועל כן הוא , Ù‡Â ¯ÙÚ ÈÎ�‡Â¯חינת בב

  .יסוד עולם היינו בחינת עפר שכל הדברים הם עליו
והנה היה ראוי שימשוכו כל בני אדם לזה הצדיק שהוא  ����

בחינת עפר שיש לו כח המושך אך על ידי כח המכריח 
  .מפסיקין ומרחיקין ממנו

היינו שיש בני אדם בעלי מחלוקת שעל ידי דיבורם  ����
כרחים את בני אדם להפסיקם ולהרחיקם ומעשיהם הם מ

היינו שיש , ולפי כח המכריח כן מרחיק מהצדיק, מהצדיק
בני אדם בעלי מחלוקת שהם מונעים ומפסיקים בכמה וכמה 
מיני מניעות מלהתקרב להצדיק האמת ולהתורה ולדרך 
האמת שהוא מגלה על ידי דיבוריהם ומעשיהם שהם מרבים 

י לשונות של שקר בדברי חכמות של הבל בכמה מינ
ומתלבשים עצמם במצוות וחסידות כאילו הם , וערמימיות

אשר אי אפשר לבאר עוצם ריבוי דרכי ' רוצים בתקנתו וכו
אשר באים בשליחות הבעל דבר להכריח , דבריהם הרעים

ולמנוע ולהפסיק ולהרחיק לגמרי את ההולך ישר מלהתקרב 
ת שהוא יתברך ותורתו ומלהיות נמשך אחר הצדיק האמ' לה

  .בחינת עפר
  

 ¯Â‡ È·ÎÂÎ        -¯‰ÂÓ È˘�‡ "Ô ,Ï"Á  

  

, שמעתי שאיש מאנשי שלומנו חלם לו: אמר המעתיק    ☺☺☺☺
‡Â˙Â‡ ‰�˜˙ ‚„ ¯ÁÓ ÍÏ Â‡È·È Ì : שאמר לו אחד בחלום

Ê Â�·¯Ï Â‡È·˙Â"Ï .וקנה , בא ערל עם דג למכור, ובבוקר
ואמר , ונתן לו? ‡ÙÈ‰ ‰„‚: ותכף שאל אותו, אותו והביאו

‡ ‚¯ÚÒÈÂ¯ : ואמר עליו, ל איזה דבר בזיון על הדג"בנו זר

³ë¾í³ë¾í³ë¾í³ë¾í        áìñøáî ïîçð éáø ìù  

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

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

Ò·" „-Á¯ ÔÂÏÚ "ˆ  ÔÂÈÏÈ‚‰ ˙˘Â„˜ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ‡�



����  ˙ ‰ÏÈÙ ����  

���� ˙ÂˆÚ ����  

				  ˙Â„ÈÓ  				  


  ¯‰ÂÓ ÈËÂ˜Ï"Ô    

����¯ÂˆÈ˜  ����  

‰Ó˘Ï ‡Ï˘] ואמר עליו שזה גלגול , ]לשמה גדול-בעל שלא
והיה לו , ובשלו אותו על שבת קודש, אביו של זה שקנה אותו

  . תיקון
  

 ˙ÂˆÚ ÈËÂ˜Ï           - ˙Â„„Â·˙‰ ,‚'  

  

, ידי השיחה שמׂשיחין ומדברין בינו לבין קונו-על ����
מה שהוא , יאין בפה הכסופין והרצונות טובים שלוומוצ

נכסף ומשתוקק ומתגעגע לצאת מהרע שלו ולזכות לטוב 
זה -ידי-על, ומתפלל ומתחנן לפני השם יתברך על זה, אמתי

  .מוציא הנפשות טובות מכח אל הפועל
  
ידי -ועל, נעׂשין נפשות בכח, ידי הכסופין לבד-כי על ����

  .מכח אל הפועלל נגמרין ויוצאין "הדיבור הנ
  
וזוכה לצייר אותיות , יזכה לפעול בקשתו, זה-ידי-ועל ����

ומחיה ומקיים הכל וממשיך טובה וברכה בכל , התורה לטוב
ידי הדבור הזה -על, ומעורר לתשובה כמה נפשות, העולמות

  .שמדבר בינו לבין קונו
  
ולהוציאם בפה , כי ענין זה של כסופין ורצונות טובות ����

וצריך כל אחד להרגיל עצמו לעסוק , מאדהוא יקר , מלא
זה יכולין להחזיר כל העולם -ידי-ועל, בזה הרבה בכל יום

  .למוטב
  

‡ ˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜Ï               ,'Ï"‡  

   

שאזכה לדבר ולהוציא בפי , ברחמיך הרבים, ותעזרני    ����
ותעזרני תמיד לפרש כל , את הכסופין והגעגועים טובים שלי

ואזכה להרבות בהתבודדות , נפשׂשיחתי לפניך בכל לב ו
ואזכה לשפוך כל ׂשיחי לפניך , ובׂשיחה ביני לבין קוני תמיד

באמת , וכל אשר עם לבבי אׂשיחה לפניך מלא רחמים, תמיד
עד , בכסופין גדולים והשתוקקות נמרץ אליך, ובתמימות

ידי הכסופין -על, שאזכה לעׂשות נפשות רבות דקֻדשה
בכל ,  ולפורטם בפי בפרושהקדושים שלי שאזכה להוציאם

  .חוק ולא יעבור, יום ויום
נֻקדות קדושות לאותיות , על ידי זה, ואזכה לעׂשות    ����

ויהיו נעׂשים אצלי כל , ולצייר אותיות התורה לטוב, התורה
ואזכה להתדבק בך , סם חיים, דברי התורה הקדושה

  .לעולם ועד, ובעבודתך תמיד
 ולא יתדבק בי שלא יתגלגל, ותשמרני ותצילני תמיד    ����

היוצאת ונעׂשית מכסופין , חס ושלום, שום נפש רעה, ובזרעי
ותעזרני שיצאו ממני תמיד נפשות , חס ושלום, רעים

, ידי כסופין הטובים שלנו-על, קדושות וטובות הרבה
ויעוררו כל העולם ֻכלו , ויתגברו אלו הנפשות, שנוציאם בפינו

לעׂשות רצונך עד שישובו ֻכלם אליך , בתשובה שלמה באמת
  .באמת

  

 ˙Â„ÈÓ‰ ¯ÙÒ         -˙Ó‡  ,‡ ˜ÏÁ'  

   

גם . גם תפלתו נתקבל; הרע-ניצול מלשון, ידי אמת-על 				
  . דנים אותו לפי זכיות שלו, כשדנים אותו למעלה

  
  . ידע אדם אם לבו אמת עם אלקיו, ידי חלומות-על 				
  
  . יכול לעשות פעולות, מי שמקיים דבורו 				
  
  . ניצול משקר, המי שאין לו גאו 				
  
בידוע שהוא , מי ששומר את עצמו משחוק של היתול 				

  . איש אמת
  
, ידי זה כשנתגלגל-על, מי שהיה שקרן מגלגול העבר 				

  . יד-נעשה איטר
  

כאילו עשה , מי ששומר את עצמו ודובר תמיד אמת 				
  . שמים וארץ ואת הים ואת כל אשר בם

  
  . אבל לא בכתב, השקר אינו אלא בפיו 				
  
  . דברו תורה ונביאים וחכמים בלשון הבאי 				
  
  

· ˜ÏÁ            '-� ‰¯Â˙ "Á  

  


, שכשהצדיק גדול במעלה, יש בני אדם שאומרים 
כי , מחמת גדלתו אינו יכול להשגיח ולהסתכל על בני העולם

כשהצדיק , כי אדרבא, ובאמת אינו כן. הוא רחוק מהעולם
וכמו , ר על העולםהוא יכול להשגיח ולהסתכל יות, גדול מאד

שבודאי היה גדול במעלה מאד , שמצינו ברבן יוחנן בן זכאי
ואף על פי , יותר ויותר הרבה מהצדיקים שבזמן הזה, מאד

, ז"פרק י, כלים (‡ÓÂ‡ Ì‡ ÈÏ ÈÂ‡ ,¯ÓÂ‡ ‡Ï Ì‡ ÈÏ ÈÂ¯: כן אמר

  ).ז"משנה ט

נמצא שרבן יוחנן בן זכאי היה בקי כל כך בתוך  

שלא ילמדו ,  לומר דברי תורהעד שהיה מתיירא, העולם
, עד שאדרבא, הרי שהיה בקי מאד בהעולם; ממנו הרמאים

  .היה מתיירא פן ילמדו ממנו רמאות

יכול להשגיח , כי באמת כל מה שהצדיק גדול ביותר 

כי הלא השם יתברך הוא מרומם , ולהסתכל בעולם יותר
ואף על פי כן הוא משגיח , ומנושא מאד מאד מן העולם

  . פרטית על כל העולםבהשגחה

אזי אינו יכול להיות בכל , È˘כי באמת מי שהוא  

כשהוא עומד כאן אינו , Â˘È˙כי מה שהוא , מקום בבת אחת
אינו יכול להסתכל , כגון כשהוא באיזה עבודת השם, כאן

כי אין , אין מקום שלא יהיה שם, ‡ÔÈבעולם אבל מי שהוא 
הוא , ‡ÔÈל יותר בועל כן כל מה שהצדיק נכל! לו מקום כלל

כי אין שיך לומר עליו , יכול להשגיח ולהסתכל בעולם ביותר
, כי אין לו מקום כלל, שהוא במקום גבוה ורחוק מהעולם

, בשם המגיד) ב"סימן קס', ן א"לקוטי מוהר(וכמו שמובא בדברינו 
  .עין שם', ידרים וכו, על הרוצה להחכים

  

¯‰ÂÓ ÈËÂ˜Ï ¯ÂˆÈ˜     "· Ô ,'�"Á  

  

והוא בתכלית , מה שהצדיק גדול במעלה יותרכל  ����
הוא יכול להשגיח ולהסתכל יותר ,  באמת‡ÔÈבחינת , הענוה

ולא כמו שטועין קצת בני אדם שאומרים . על העולם
  .הוא רחוק מהעולם, שמחמת גדולת הצדיק
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