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צריך האדם להרבות בתפילה מאד מאד
כל ימי חייו .ואפילו כשרואה שמתפלל
הרבה ואינו נענה ,והתאוות והבלבולים
מתגברים עליו בכל פעם ביותר ,אף על פי
כן אל יטעה שתפלותיו הם לריק ,חס
ושלום ,רק ידע ויאמין שאין שום דיבור
נאבד לעולם ,וכל תפילה ושיחה בינו לבין
קונו עושה רשם ,והצדיקי אמת מלקטים
כל אלו התפלות והשיחות ובונים מהם
·  ,ÌÈ‡ÏÙ ÌÈ ÈÈבחינת בניין המשכן.
וצריך כל אחד להתחזק הרבה בתפילה
ושיחה תמיד ,יהיה איך שיהיה ,עד אשר
על ידי רבוי התפלות יהיה נשלם הבניין
בשלמות ,ואז יכמרו רחמיו יתברך ויקרב
אותו בשלמות ,וישוב אל ה' וירחמהו.
אך אף על פי כן ,כשיהיה לו איזה
ישועה ,אל יטעה שעל ידי תפלותיו ומעשיו
הטובים פעל זאת ,רק ידע שהכל רק
בחסדו יתברך .ואף על פי שאנו יודעים
שאי אפשר לנו לפעול הישועה השלימה
בתפלתנו לבד כנ"ל ,אף על פי כן אנו
צריכין לעשות את שלנו ,להרבות בתפילה
בכל כחנו ,ואז יכמרו רחמיו יתברך ויעשה
בחסדו ויושיענו בקרוב ,למען שמו.
וגם זה בכלל מה שמבואר במקום אחר,
שצריכין בתפילה להיות ˜‰¯Ú˘‰ Ï‡ ÚÏÂ
 ,‡ÈËÁÈ ‡ÏÂהיינו שלא יטה לימין או
לשמאל ,היינו שלא יטעה ,חס ושלום,
שהתפלות הם לריק ,חס ושלום ,מחמת
שזה כמה שצועקים ואינם נושעים ,שזה
בחינת נוטה לשמאל; וכן אל יטעה לומר,
מה לנו להרבות בתפילה ,מאחר שעיקר
הישועה הוא רק בחסדו לבד ,אם כן נסמך
רק על חסדו ,שזה בחינת נוטה לימין שלא
כראוי .כי באמת צריכין להרבות בתפילה
מאד תמיד ,ולידע אף על פי כן האמת,
שאין אנו כדאי לפעול בתפלתנו כי אם
בחסדו ,ואף על פי כן אנו צריכין לעשות
את שלנו ,להרבות בתפילה תמיד ,והשם
יתברך יעשה את שלו וימשיך עלינו חסדו
למענו ויושיענו מהרה ,למען שמו )הלכות
נחלות ,הלכה ד' ,אותיות י' כ'(.



˘‰ÁÓ
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 עיקר המלחמה של דוד עם הסטרא
אחרא והקליפות ,היה רק לשבר העצבות
ולהמשיך שמחה ,שזהו בחינת עשרה מיני
נגינה שהמשיך דוד בעולם ,שהם בחינת
שמחה כידוע .ועל כן נקרא ·„.‡ÎÏÓ„ ‡ Á

‰ÙÂ¯˙Ï ÌÈÏÚ u

u

Ë"Î ·˙ÎÓ

ÁÏ˘ÈÂ '‚ ÌÂÈ Í¯·˙È Ì˘‰ ˙¯ÊÚ· u
˙˜ˆ"‡:
˘·¯‰ Â ¯ÂÓ È ·¯‰Â È · È·Â‰‡Ï ÌÂÏ
.¯È‡È Â¯ ˜ÁˆÈ
 uמכתבך קבלתי ביום ה' ,ותכף ביום
ו' בבוקר השכם ,רציתי לשלוח עגלה

עבורך ולא איסתייע מלתא .גם הייתי
מתרשל קצת ,מחמת שלא סלקו אז
הנקראטין ,וגודל הפחד שהיה בשבוע
העבר ידוע לך בודאי ,אף על פי שידעתי
שעליך אין שום פחד ברוך ה' ,אף על פי כן
לא היה ניחא לי שתהיה פה בעת ההוא.
 uאחר כך ,בערב שבת ,סמוך לכניסת
שבת קודש ,הגיעני שוב מכתבך ,ועמדתי
מרעיד ,וכבר קדש היום ותכף במוצאי
שבת שלחתי לך אגרת שתבוא תכף לפה,
ושלחתי האגרת ליד רבי פנחס נאמן,
והייתי מצפה כל יום א' ויום ב' להשיג
תשובה מאתך ,ואין קול ואין עונה,
אתמול לעת ערב ,פגעתי את רבי פנחס
הנ"ל ושאלתי אותו ?‰Ê ‰Ó :השיב לי
שגם מכתבי ששלחתי לך עדיין בידו ,כי לא
שלחו שום אגרת ביום א' ,ונבהלתי מאד
וראיתי כי מאת ה' היתה זאת.
 uכעת ,איני יודע כלל לתת עצות
בנפשי ,כי יש פה חלוקי דעות הרבה בענין
הנשמע מקהלתכם ,קצת שוחקים מזה
וקצת אומרים להפך ,על כן איני יודע מה
לעשות ,אך איך שהוא אתה תראה לבוא

ואיך שהוא ,אפילו אם נפל למקום שנפל,
רחמנא לצלן ,אף על פי כן ,מאחר שמחזק
את עצמו במה שהוא ,עדיין יש לו תקוה
לשוב ולחזור אליו יתברך .והעיקר הוא:
) È˙ÚÂÂ˘ ÏÂ‡˘ ÔË·Óיונה ב ,ג( ,כי גם צעקה
משאול אינה נאבדת לעולם ,ויצעק ויצעק
ויצעק ולא יתיאש עצמו מן הצעקה
לעולם ,רק יצעק  Ô Á˙ÈÂלפני ה' יתברך
תמיד ,יהיה איך שיהיה ,עד ישקיף וירא
ה' משמים.

 ˙Â˜ÊÁ˙‰

 לענין קצת אנשים שמתקרבין
לעבודת ה' יתברך ,ואחר כך מתרחקין,
ואף על פי כן גם ההתקרבות שלפי שעה
יקר גם כן בעיני ה' יתברך ,אף על פי
שאחר כך נעשה מה שנעשה ,חס ושלום.
 ˜Ï‡ ‰Â˜Â Í·Ï ıÓ‡ÈÂ ˜ÊÁ '‰ Ï‡ ‰Â
.'‰Ï ÌÈÏÁÈÓ‰ ÏÎ ÌÎ··Ï ıÓ‡ÈÂ Â˜ÊÁ .'‰
Ï‡Â ı¯Ú˙ Ï‡ ıÓ‡Â ˜ÊÁ ÍÈ˙ÈÂˆ ‡ÂÏ‰
˙ÍÏ˙ ¯˘‡ ÏÎ· ÍÈ˜Ï‡ '‰ ÍÓÚ ÈÎ ˙Á
)יהושע א ,ט(:

☺

לפה תכף ומיד ,בלי אחור ועיכוב כלל ,ואם
זוגתך תחיה ובנך שיחיה רוצים גם כן
לבוא לפה ,הטוב בעיניכם עשו ,כי אני איני
יכול לגלות דעתי בזה ,מחמת שאיני יודע
מה נעשה בקהלתכם באלו הימים ,אך איך
שהוא על כל פנים תבוא אתה מיד ,יותר
מזה אין להאריך ,וה' יצילכם מכל רע,
וישמור צאתכם ובואכם לחיים ולשלום
מעתה ועד עולם ,וה' יתברך ירחם על
ישראל ויבטל כל הגזרות קשות וישמיענו
בשורות טובות.
˙.·ÏÒ¯·Ó Ô
)Â˙Â‡· ÈÎ ‡Â‰ ,Ô‡Î ¯ÎÊ‰ ˙‡ÏÂÁ ÔÈÚ
Â‡¯˜˘ ˙‡ÏÂÁ‰ ÔÂ˘‡¯‰ ÌÚÙ‰ ‰È‰ ‰˘‰
‡.(ÔÏˆÈÏ ‡ÓÁ¯ ,Ú¯ÈÏÁ Ì˘· ÍÎ ¯Á
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‡‰‡¯È‰ ¯ˆÂ
·"Ó ,˙Ú„‰ ·Â˘ÈÂ ˙Â„„Â·˙‰

 אפילו מי שנפל ,חס ושלום ,מאד
מאד ומונח בשאול תחתיות ,חס ושלום,
אף על פי כן יש לו תקנה גדולה ,על ידי
הצדיק הגדול האמתי ,כי על ידו יכולין
הכל לקבל חיות מהקדושה בכל מקום
שהם.
 על כן באמתÌÏÂÚ· ˘Â‡È ÌÂ˘ ÔÈ‡ ,
] ÏÏÎקיין יאוש איז גאר ניט פאר האנדין[,



‡‰‡¯È‰ ¯ˆÂ
'Á

¯ÂÙÈÒ

☺

Ô"¯‰ÂÓ ÈÈÁ
˜ˆ"Á

☺  ...עוד שמעתי מהאיש הנ"ל ששמע
בשם רבינו הקדוש ,שסיפר משל לענין מה
שצריכין לדבר עם אנשים ביראת שמים,
וזהו:
☺ פעם אחת ,היה גביר גדול שהיו לו
כמה אלפים ורבבות .עשה העשיר הנ"ל
פקודה ואמר ,כל מי שצריך ללוות מעות
יבוא אצלו והוא ילווהו ,מסתמא היו על
זה ]בעלנים[ קופצים הרבה ,ובאו אצלו
אנשים הרבה ולוו אצלו מעות .והגביר
הנ"ל היה אצלו פנקס על כל הנ"ל.
☺ פעם אחת לקח הפנקס בידו והתחיל
לעין בו ,וראה שהוציא הרבה מעות מאד
על עסק ההלוואות ,ואין איש שם על לב
שיבוא להחזיר ולפרוע לו מה שלוה ממנו.
מסתמא חרה לו על זה ,והיה לו עגמת
נפש.
☺ בתוך הלווים הנ"ל היה איש אחד
שלוה גם כן אצל הגביר ,ואבד והפסיד
המעות באיזה משא ומתן ,עד שלא היה לו
ממה לפרוע חובו ,והיו לו יסורים גדולים
מזה .היינו שהאיש הנ"ל היה לו יסורים
גדולים מזה ,שאין לו לפרוע חובו.
☺ והתיישב האיש הנ"ל בדעתו ,שעל כל
פנים צריך להתראות פנים עם הגביר
ולספר לו כל לבו ,באשר שהוא אנוס בדבר
וכו'.
☺ ובא אצל הגביר ,והתחיל לספר לפניו
לבו ,באשר שאיך שקיבל אצלו מעות
בהלואה ,והגיע זמן פרעון ,ואין לו ממה
לשלם ,כי הפסיד המעות ,ואינו יודע כלל
לשית עצות בנפשו מה לעשות בזה.
☺ וענה הגביר ואמר לוÈÏ ˙ÙÎ‡ ‰Ó :
ÈÏˆ‡ ·˘Á ‰Ó ÈÎ ,ÍÏˆ‡ ÚÈ‚Ó‰ ˙ÂÚÓ‰
Â‡ ˜ÏÒ˙˘Î ,ÈÏ ·ÈÈÁ ‰˙‡˘ ‰ÊÎ ÔË˜ ÍÒ

õéôäì íéðåìò

ípÈ çÄ

02-5829086

¯˘‡ ˙Â‡ÂÂÏ‰‰Ó ÏÏÂÎ‰ ÍÒ „‚ ÍÙ‰Ï
È Âˆ¯ ,ÔÎ ÏÚ .˙Â··¯ÏÂ ÌÈÙÏ‡Ï ‰ÏÂÚ
˘˙,Ì˙Â‡ Ú·˙˙Â ÈÏ˘ ÌÈÂÂÏ‰ ÏÎ Ïˆ‡ ÍÏ
ÍÎ ÏÎ ÈÏ ÌÈ·ÈÈÁ Ì‰˘ Ì˙Â‡ ¯ÈÎÊ˙Â
Ì‡ ÂÏÈÙ‡Â .ÈÏ ÔÈ˜ÏÒÓ ÔÈ‡ ‰ÓÏÂ ,˙ÂÚÓ
„Á‡ ÏÎ ˜¯ ,ÏÎ‰ ˙‡ Â˜ÏÒÈÂ ÂÚ¯ÙÈ ‡Ï
‰ÏÚÈ ÔÎ Ì‚ ,Â·ÂÁÓ ËÚÓ ˜ÏÒÈÂ Ô˙È
‡‰‡ÂÏ‰Â ·ÂÁ‰ ÏÎ ÍÒ ÂÓÎ ÌÈÓÚÙ ÌÈÙÏ
˘ .ÍÏוהנמשל מובן ממילא ,והבן.
☺ אמר המעתיק :שמעתי אחר כך שיש
אומרים שזה המשל הוא מדברי הרב
יצחק זכרונו לברכה ,חתן המגיד
מטירהאוויצע.
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 ˙ÂˆÚ

˙‰ÏÈÙ

„"Ó , '· ˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜Ï
˙„"Ù˙-‚"Ù

רבונו של עולם .מלא רחמים ,אתה
גלית לנו על ידי חכמיך הקדושים,
שהעיקר הוא תיקון הברית ,כי זה עיקר
הנסיון והמתקלא של כל אדם בעולם הזה,
ורק בשביל זה בא האדם לעולם הזה ,כדי
שיתנסה בנסיון זה ,ועל ידי זה יזכה למה
שיזכה אם יעמוד בנסיון ובצרוף הזה,
אשר כל התורה כולה תלויה בזה ,כי
שמירת הברית הוא יסוד הכל.
ועתה מה אומר ומה אדבר ,אחרי
שפגמתי הרבה בפגם הברית כאשר פגמתי
)ובפרט וכו'( ,ÂÚÏ È¯·„ ÔÎ ÏÚ ,ואיני יודע
מהיכן להתחיל לדבר ,אבל כבר גזרת

'· ÏÁ‰ Èa≈ ‡ƒ ¯ÙÒÓ
Ê"ˆ ·˙ÎÓ

 ענוותנותך תרבינו לבוא ולדבר לפניך,
את אשר ישים ה' תחת הקולמוס .לכבוד
עצמי ובשרי אשר חנן אותו ה' ,ונתן לו לב
חכם ומבין להבין ולהכיר האמת האמיתי
היחידי בעולם הגנוז וצפון ונעלם מעין כל,
שמוריד עצמו למטה למטה ,עד התהום
ומעלה כל הנפשות מתהומות תחתיות
מתכלית תכלית הריחוק ,מתכלית
הגשמיות דגשמיות ,עד למעלה.
 שמעלה כל העולם ,כל הנפשות,
מעמקי תהומות תחתיות מתכלית תכלית
הריחוק עד למעלה מן המקום ,מבטן
שאול תחתיות למעלה מכל הרוחניות.



ועל ידי זה יזכה להזדכך החכמה והקול
)כמו שהבאנו לעיל אות כ"ג( ,וזוכה לשלום ,שעל
ידי זה יכולין להמשיך כל העולם לעבודתו
יתברך ...וארץ ישראל הוא תיקון גדול
לפגם הברית.
 עכשיו ,בנקל יותר לעמוד בנסיון ,כי
כבר היו כמה צדיקים וכשרים שעמדו
בנסיונות גדולים ורבים בתאווה זאת ,עד
שעכשיו בקל יכולים לעמוד בנסיון ,אפילו
איש פשוט ,אם ירצה לחוס על חייו בעולם
הזה ובעולם הבא לנצח.

‡˙ÂˆÚ - ‰‡¯È‰ ¯ˆÂ
·¯‡Ú-ÊÒ ,˙È

 על ידי פגם הברית ,קשה להאדם
למצוא את זווגו .ואפילו אם ימצא את
זווגו ,תהיה לו מנוגדת ולא תהיה נוטה
אחר רצונו .ועל ידי כוונות אלול ,מתקנים
פגם הברית ,ועל ידי זה יזכה למצוא את
זווגו ותהיה נוטה אחר רצונו )ועיין סוד כוונות
אלול בפנים ,סימן ו'(.
 תיקון גדול למקרה לילה ,חס ושלום,
לומר עשרה קפיטל תהלים באותו היום,
ואלו הן (ÊË) :מכתם לדוד (·Ï) .לדוד
משכיל (‡Ó) .אשרי משכיל אל דל(·Ó) .
כאיל תערג (Ë ) .למנצח אל תשחת(ÊÚ) .
למנצח על ידותון (ˆ) .תפלה למשה(‰˜) .
הודו לה' קראו בשמו (ÊÏ˜) .על נהרות
בבל ( ˜) .הללו אל בקדשו .ומי שזוכה
לאומרם באותו היום ,אין צריך לפחוד עוד
מפגם הנורא של המקרה ,חס ושלום ,כי
בודאי נתתקן על ידי זה.
 כשבאים על מחשבתו הרהורי זנות,
והוא משבר תאוותו ומסיח דעתו מהם,
זהו עיקר תשובתו ותיקונו על פגם הברית
שפגם מקודם ,כל אחד לפי ענינו ,כי זהו
בחינת תשובת המשקל ממש ,ובזה הוא
מוציא ניצוצי הקדושה שנפלו על ידי פגם
הברית; ועל ידי זה זוכה לתיקון הברית,

éìù ùàä
úàéá ãò ã÷åú
çéùîä
עלינו על ידי צדיקיך האמתיים לצעוק
אליך תמיד ,ולהתפלל ולהתחנן לפניך
תמיד ,בין בעליה בין בירידה ,לפי
בחינתנו ,יהיה איך שיהיה ,לא נחריש ולא
נשקט מלזעוק ולצעוק ולהתחנן אליך
תמיד ,כי חסדיך לא תמים ורחמיך לא
כלים כי אתה ה' אלקינו גדלת מאד,
וכגדולתך כן חסדיך ורחמיך ,וכאשר
לגדולתך אין חקר ,כן אין חקר לרחמיך
וחסדיך.
ובכן יהי רצון מלפניך ה' אלקי ואלקי
אבותי ,שתאיר עיני בתורתך ,ותורני
ותלמדני שאזכה לידע ולהשיג ולהבין
דברי תורתך הקדושה ,אשר צוית עלינו
לכוון כוונות אלול בשביל תיקון הברית,
,ÈÏ Ì„‡ ˙ È· ‡ÏÂ ˘È‡Ó ÈÎ ‡ ¯Ú· ÈÎ
ואיני יודע הדרך כלל לכוון כוונות .רחם
עלי למען שמך ,וקדשני בקדושתך
העליונה ,ופתח לבי בתלמוד תורתך,
ועזרני וזכני ללמוד ולהבין כל הכוונות
אלול וכל התורות השייכים לזה ,ואזכה
למצוא בהם דרך נכון וישר להתקרב אליך
תמיד בכל עת; ואזכה להיות בקי בהלכה,
בקי ברצוא בקי בשוב ,בקי בעייל בקי
בנפיק ,ולקיים באמת ובשלמות מקרא
שכתוב‰˙‡ Ì˘ ,ÌÈÓ˘ ˜Ò‡ Ì‡ :
 ,Í ‰ ÏÂ‡˘ ‰ÚÈˆ‡Âעד שאזכה לילך בדרכי
התשובה באמת תמיד; ואתה ברחמיך
תפתח ידך ,ותהיה ימינך פשוטה לקבל
שבים ,עד אשר נזכה להמשיך ולתקן כל
התקונים הנמשכין על ידי היחודים
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והכוונות של אלול ,באופן שנזכה מהרה
לתיקון הברית בשלמות.
וברחמיך הרבים ,תצוה למלאכיך
הקדושים ,האוחזים בידם שופרות
הממונים לבקש ולחפש ולחפור ולחתור
אחר אבדות ,שישתדלו בתיקון נפשנו,
ויבקשו ויחפרו אחר כל האבדות שאבדנו
בעניינו מעודנו עד היום הזה ,על ידי
תאוותינו הרעות ,ובפרט על ידי פגם
הברית את כל מה שאבדנו בגלגול זה
ובגלגולים אחרים ,הכל יחפרו ויחפשו
וימצאו כולם מהרה ,ויחזירו אותם לנו,
באופן שיתקנו נפשותינו על ידי זה
בתכלית התיקון באמת כרצונך הטוב...

˙Â„ÈÓ

˙Â„ÈÓ‰ ¯ÙÒ
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על ידי חלומות ידע אדם אם לבו אמת
עם אלקיו.
מי שמקים דבורו ,יכול לעשות פעלות.
מי שאין לו גאוה נצול משקר.
מי ששומר את עצמו משחוק של היתול,
בידוע שהוא איש אמת.
מי שהיה שקרן מגלגול העבר ,על ידי זה
כשנתגלגל ,נעשה אטר-יד.
מי ששומר את עצמו ודובר תמיד אמת,
כאילו עשה שמים וארץ ואת הים ואת כל
אשר בם.

˙ÂˆÁ
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קימת חצות הוא המתקת הדינים,
והוא מסוגל כמו פדיון.
זמן חצות הוא תמיד אחר שישה
שעות מתחילת הלילה ,בין בקיץ בין
בחורף; ואז מתחיל זמן חצות ,ונמשך עד
גמר משמורה שניה ,דהיינו שתי שעות.
ובבוקר ,טוב להסתכל על השמים ,ועל
ידי זה נמשך הדעת.
בעתים הללו ,שכבר ארך עלינו
הגלות ,והשם יתברך מצפה בכל עת לשוב
אלינו ולחזור לבנות בית מקדשנו ,ראוי
לנו שלא לעכב ,חס ושלום ,בנין בית
המקדש ,רק להשתדל בבניינו .על כן מאד
צריכין לזהר לקום בחצות בכל לילה
ולהיות מתאבל מאד על חורבן בית
המקדש ,כי אולי בגלגול הראשון היה הוא
הגורם שיחרב הבית המקדש; ואפילו אם
לאו אולי הוא מעכב עתה בחטאיו בניין
בית המקדש ,ונחשב גם כן כאילו גרם
להחריבו .ועל זה יבכה ויתאבל מאד בכל
לילה בחצות ,ועל ידי זה יהיה נחשב כאילו
הוא משתדל בבניין בית המקדש.
ועל ידי זה יזכה להתקרב אל האמת,
דהיינו להתקרב לצדיקים ויראים וכשרים
אמתיים ,שהם ÈÙÂÈ‰Â ÔÁ‰Â ¯‡Ù‰ ¯˜ÈÚ
האמת של העולם ,ועל ידי זה יהיו נפתחין
עיניו ויסתכל על עצמו בכל המדות ולשוב
בתשובה על כל המידות רעות ,ויזכה לדעת
ולהכיר את שמו הגדול יתברך.
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