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‡‰‡¯È‰ ¯ˆÂ
'„ ,‰‡„Â‰

לעתיד ,כל הקרבנות בטלין ,כי כל
הקרבנות באין לכפר ,וזה אין צריכין
לעתיד ,כי כבר נתכפר הכל ,בבחינת ·ÌÂÈ
.Â È‡Â Ï‡¯˘È ÔÂÂÚ ˘˜·È ‡Â‰‰
 אבל תודה ,הודאה ,לספר חסדי השם
ונפלאותיו איך שנתהפך הכל לטובה,
שדייקא על ידי שהיינו בזה העולם וכל
אחד סבל מה שסבל ,עד שהרבה נכשלו
בעוונותיהם מאד; ועתה נתהפך הכל
לטובה ,בבחינת ˙ÂÈÎÊÏ ÔÈÎÙ‰˙ ˙Â ÂÂÚ
שיהיה לעתיד על ידי התשובה ,שזה בחינת
קרבן תודה ,שהוא מצה וחמץ ,שזה בחינת
שמהפכין היגון ואנחה עצמו לשמחה,
בבחינת  ˙ÂÈÎÊÏ ÔÈÎÙ‰˙ ˙Â ÂÂÚכנ"ל  -זה
לא יתבטל ,כי זה יהיה כל חלקי עולם
הבא של כל אחד ,מה שזכה על ידי העמל
של זה העולם דייקא ,שזה בחינת ˘˘ÔÂ
 ,‰Á ‡Â ÔÂ‚È ÂÒ Â Â‚È˘È ‰ÁÓ˘Âשחוטפין
היגון ואנחה עצמו לתוך השמחה ,ונעשה
מהרע כסא להקדושה ,שזה יתקיים
בשלמות לעתיד לבוא.
 אבל כל אחד ,כפי מה שזכה להתקרב
לצדיקים וכשרים ולקיים עצה זאת בתוך
זה העולם ,בתוך מרירות הצרות בגוף
ונפש וממון ,להתגבר ולהפוך הכל לשמחה
על ידי זה יזכה לעתיד לזה בשלמות ,שזה
בחינת קרבן תודה כנ"ל.

 וזה בחינת איסור ֵח ֶלב ודם ,כי על ידי
שנזהרין מאכילת ֵח ֶלב ,על ידי זה נתתקן
הדעת ונפתחין שבילי השכל ליישב אלו
הקושיות שאפשר ליישבן; ועל ידי
שנזהרין מאכילת דם ,על ידי זה מכניעין
הדמים הרעים ומוציאין הדיבור מבחינת
גלות מצרים ,זוכין לתקן האמונה
בשלמות ,עד שלא יסתכל כלל על אלו
הקושיות שאי אפשר ליישבן.



˘‰ÁÓ



‡‰‡¯È‰ ¯ˆÂ
Â"Ë

 עיקר שלמות השמחה משיגין
הצדיקים ,והם ממשיכין השמחה עלינו.
וכל שמחתם של הצדיקים הוא על ידי
קטנות ושפלות דייקא בחינת ÌÈÂÂ Ú ÂÙÒÈÂ
·.‰ÁÓ˘ '‰
 כי העובדי כוכבים ומזלות והרשעים,
הכרוכים אחר עולם הזה ,כל שמחתם הוא
רק על ידי גאוה וגדלות ,דהיינו כשמשיגין
איזה כבוד ועשירות וגדולה ,הם

 ≈... ·Ï∆ Á

 ≈... ·Ï∆ Á
]‡[„È ˙Â‡ ,ÔÈÙÂÒÎÂ ÔÂˆ¯ - ‰‡¯È‰ ¯ˆÂ

על ידי אכילת ֵח ֶלב ,על ידי זה נסתמין
שבילי השכל ,עד שאי אפשר ליישב אפילו
הקושיות שאפשר למצוא עליהם תשובה.
 ועל ידי אכילת דם ,על ידי זה
מתגברין עליו אלו הקושיות שנמשכין
מבחינת חלל הפנוי ,שבאמת אי אפשר
למצוא עליהם שום תשובה ,עד לעתיד
לבוא.

☺

מתנשאים בעצמן ושמחים בזה ,ועל כן
שמחתם באמת אינה שמחה כלל .כי
באמת בעסקי עולם הזה ,אין שום שמחה
כלל ,ועל כן נקרא כל שמחתם רק שחוק
הכסיל שהוא מעורב בעצבות בחינת
‡ ,‰‚Â˙ ‰ÁÓ˘ ‰˙È¯Áכי מאחר שכל
שמחתו הוא תאוות עולם הזה ,בודאי אין
זה שמחה כלל ,כי אין שום אדם ממלא
תאוותו בעולם הזה בשלימות כמאמר
רבותינו ז"לÂ˙ÂÂ‡˙ ÈˆÁÂ ˙Ó Ì„‡ ÔÈ‡ :
· ,Â„Èכי כל מה שיש לו יותר חסר לו יותר,
בפרט .ÏÎ‰ Á˜È Â˙ÂÓ· ‡Ï ÈÎ
 ועל כן על ידי גדלות וגאוה אין שום
שמחה כלל ,רק שנדמה שהם שמחים,
אבל באמת כל שמחתם נהפכת לייגון,
אבל שמחת הצדיקים הוא על ידי קטנות
וענוה דייקא ,שהם קטנים בעיניהם כל
כך ,שכל מה שמקבלים מהשם יתברך הם
שמחים בו ,ואפילו כשיש להם יסורים
ועניות חס ושלום הם שמחים ביסורין,
ומודים להשם יתברך בין בטיבו בין בעיקו
חס ושלום ,והם שמחים בחלקם תמיד ,כי
יודעים שגם זה המעט הוא חסד חינם
מאתו יתברך ,וכל עיקר שמחתם הוא
שמחת המצוות שהיא שמחה אמתית
ונצחית ,וממשיכים שמחה זו על כל נפשות
ישראל ,עד שכל מה שהם קטנים ושפלים

¯ÂÙÈÒ

☺

‡·ÏÊ¯· ‰"È
‚"È

☺ פעם אחת ,ספר רבינו זצוק"ל לבתו
אדיל ממפורסם אחד ,שתשע שנים היה
מתפלל בהתלהבות מאד ,יען שחתול גררה
והקישה אצל הדלת ,ונדמה לו שהחסידים
דוחפים את עצמם אצל הדלת ,ואחר כך
נודע לו שהוא חתול .נמצא שהיה מתפלל
לשם החתול ,רחמנא לצלן.



]‡[·ˆ ˙Â‡ ,˜„ˆÂ ˙Ó‡ - ‰‡¯È‰ ¯ˆÂ

יש שני מיני קליפות ,היינו בחינת
קליפת לבן ובחינת קליפת עשו ,ומקליפות
לבן נמשכין העוונות שבשוגג שנעשין על
ידי שכחה ובלבול הדעת ,ומקליפת עשו
נמשכין הזדונות.
 והנה אף על פי שבודאי עוון מזיד
חמור ופוגם יותר מהשוגג ,אף על פי כן
בנקל יותר להתגבר כנגדו ולמנוע עצמו
ממנו מאחר שיודע שהוא עברה; אבל
מקליפת לבן שמכשיל את האדם בשגגות,
מזה קשה מאד להנצל ,כי מערבב ומבלבל
את הדעת עד שנכשל ממילא ,ועל כן צריך
סיוע דלעלא להנצל מזה.
 ועל ידי שנזהרין בשלמות מאסור
ֵח ֶלב ,על ידי זה נצולין מקליפת לבן; ועל
ידי שנזהרין בשלמות מאיסור אכילת דם,
על ידי זה נצולין מקליפת עשו.

בעיניהם יותר ויודעים ביותר כמה וכמה
פגמו וכו' ,הם מתגברים על ידי זה דייקא
יותר לשמוח בשמחת המצוה ,על שאף על
פי כן הוא זוכה לעשות נחת רוח להשם
יתברך על ידי עשיית המצוות.
 ועל כן עיקר השמחה דקדושה היא על
ידי ענוה וקטנות דייקא ,שהוא להיות קטן
בעיניו באמת ,כמו דוד שאמר על עצמו
 ˘È‡ ‡ÏÂ ˙ÚÏÂ˙ ÈÎ ‡Âוכו' ,ובזה בעצמו
היה משמח את עצמו ,שאף על פי כן גמל
השם יתברך עמו חסדים כאלה .וזה עיקר
שלמות מלכותו ,כי עיקר עליית המלכות
דקדושה הוא על ידי שמחה .וכן הוא בכל
אדם לפי מדרגתו.

·˙ÎÓ



'· ÏÁ‰ Èa≈ ‡ƒ ¯ÙÒÓ
„"˜ ·˙ÎÓ

 על ידי הרוח נבואה של הצדיק
האמת ,זוכין לאמונת חידוש העולם...
שסיבב עמנו בסיבובים נוראים כאלה,
עד שהאיר ענינו ופתח לבנו להשתוקק
וכו'...
 הרבי הצדיק האמת שמסתכל בצער
גדול בכל מקום שנפלנו לשם להעלותינו
משם ולתקנינו ,שמסתכל בכל עת בצער
גדול בכל מקום שנפלנו ,כדי להעלותינו
משם ולתקנינו ,הצדיק האמת הגדול
במעלה מאד מאד ,שיש לו כח לרפאות
חולים מדוכאים כמונו היום בדורות
הללו; צריכים להכניע את עצמנו
כאסקופה הנדרסת ונרפסת ,לבקש בכל
תמצית כחו את הצדיק ,המנהיג האמת.
 צריכים לנדד שינה מעיניו ומעפעף
תנומה ,לשוטט לבקש ולהרבות בתפילה
ותחנונים ,שיזכה שיוכל הצדיק האמת
לרפואתו ולהכניס בו השגות אלוקות ,כדי
להציל את נפשו מני שחת.
 כל מי שחס על נפשו ,צריך לצעוק
מאוד ,שיזכה גם עתה למצוא רבי ומנהיג
אמיתי ,שיוכל להכניס בו ידיעת אלקותו
יתברך ,שעל ידי זה יתמלאו כל
החסרונות ,ויתבטלו כל הצרות ,ויתתקן
הכל.

 ˙Â„ÈÓ



˙Â„ÈÓ‰ ¯ÙÒ
‡'È-'‡ ,‰·‰

 כשאין אהבה בין בני אדם ,על ידי זה
הם הולכי רכיל ,ועל ידי רכילות באים
לליצנות ,ועל ידי ליצנות הם דוברים שקר.
 על ידי שנאה בא בהלות ,ועל ידי
שנאה בא שרפה.

 על ידי אהבת השם יתברך ,נשמר
הנפש מכל פגעים רעים.
 כשתשוב בתחילה על עוונותיך ,תוכל
לבוא לאהבת השם יתברך.
 מי שמתפלל על ישראל במסירת נפש,
הכל אוהבין אותו.
 על ידי אהבה בא התחזקות.
 כשתחזק את האדם בעבודת השם
יתברך ,הוא יאהב אותך.
 על ידי אמירת הלל בקול גדול ,זוכים
לאהבת השם יתברך.
 כשתהא נזהר משנאת חינם ,אזי
כשיהיה לך איזהו משפט עם אלם שאינו
רוצה לפשר עמך ,על ידי זה יתפשר עמך.
 מי שנזהר משבועת שקר ,בודאי לא
יעבור על .¯ÂË˙ ‡ÏÂ ÌÂ˜˙ ‡Ï



˙Â˜ÊÁ˙‰
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‚"Ï ·˙ÎÓ

 ·¯˘„Á ˘‡¯ '‰ ÌÂÈÏ ¯Â‡ Ì˘‰ ÍÂ
.‡"ˆ˜˙ ˙·Ë
˘.‚Â‰ Î ÌÂÏ
מכתבך קבלתי ,והיה לי לנחת גדול מאד
מאד ,בראותי שדברי עושים רושם אצלך,
והחייתני בדבריך הרבה עד שהועילו גם כן
לעבודת השם יתברך .ברוך השם אשר
עזרני עד כה ,כעת אין אני יודע מה לכתוב
לך ,כי הייתי מצפה שתבוא על שבת
חנוכה ,הבא עלינו לטובה ,וכעת איני יודע
אם תוכל לבוא ,כפי הנשמע ,וגם פה אינו
יפה כלל כעת.
 ובודאי נשמע אצלכם כי היום נעדרו
שני אנשים ייטיב השם יתברך להבא
המקום ירחם ,וכעת אין לי פנאי כלל
להרחיב הדיבור ,וגם איני יודע כלל אם
יגיע אגרת לידך ,כי מעוצם תשוקתך אני
מוכרח לכתוב לך שורותים אלו ותודה
לאל אתנו פה החיים והשלום.

˙ÂˆÚ

ÈÏ˘ ˘‡‰
˙˙‡È· „Ú „˜Â
ÁÈ˘Ó‰
˘Ô"¯‰ ˙ÂÁÈ

‡‚" ˙Â

מי שיש לו אמונה  -חייו חיים! והוא
מבלה ימי חייו בטוב תמיד; כי כשהולך לו
כראוי ,ויש לו טוב בודאי טוב לו ,ואפילו
כשאינו כך )דהיינו שאין מתנהג לו כסדר
ויש לו יסורין ,חס ושלום( גם כן טוב ,כי
הוא בטוח שאף על פי כן השם יתברך
ירחם עליו להבא ,וייטיב אחריתו.
כי מאחר שהכל מאתו יתברך ,בודאי
הכל לטובה ,אבל מי שאין לו אמונה ,חס
ושלום ,חייו אינם חיים כלל ,כי תיכף
כשעובר עליו איזה רעה ,שוב אין לו שום
חיות ,כי אין לו במה לנחם עצמו כלל,
מאחר שאין לו אמונה כלל ,ואין לו שום
חיות ושום טוב ,מאחר שהולך בלי השם
יתברך ,ובלי השגחה רחמנא לצלן; אבל
על ידי אמונה מה טוב ויפה החיות שלו.

˙ÂˆÁ

‡‰‡¯È‰ ¯ˆÂ
'‰ ,'· ˙ÂˆÁ

צריכין להתגבר מאד ,לקום בחצות
לילה ,ולהתאבל מאד על חרבן בית
המקדש ,ולשתף עצמו עם השכינה ועם כל
המצטערים בצרתה ,אשר אי אפשר לסבול
קול הצעקה והזעקה שיש שם ,כשנופלת
המלכות בחינת השכינה ,כביכול ,בגליות
של הארבע מלכיות דסטרא אחרא ,על כן
צריכין לזעוק גם כן עמה.

‡˙ÂˆÚ - ‰‡¯È‰ ¯ˆÂ
··"È-'Ë ,ÌÈ

סגולה לזרע של קיימא שיאמרו
שניהם איש ואשתו קודם הזווג פרשת
.ÌÎÈ˘„Á È˘‡¯·Â
על ידי הלל והודאה להשם יתברך,
וכן על ידי למוד הלכות ,מכל שכן כשזוכין
לחדש בהם ,על ידי זה באה הולדה בנקל;
וכן על ידי תומכי אורייתא שמחזיקין
בממונם את התלמידי חכמים ,על ידי זה
ההולדה בנקל.
סגולה למקשה לילד לומר ¯ÂÓÊÓ
.‰„Â˙Ï
גם סגולה למקשה לילד ,לעשות חסד
הרבה ,דהיינו להרבות בצדקה וגמילות
חסד.

˙‰ÏÈÙ

‡‰‡¯È‰ ¯ˆÂ
'Î ,‡¯˙· ‡¯Â„‰Ó

 רבים נכשלו ,ונפלו כשהגיעו סמוך
לגמר שלמותם .כי יש שכבר היו אצל פתח
הקדושה ,ובקל היו יכולין כבר לכנוס אל
הקדושה בשלמות ,אך חזרו משם מחמת
שאז התפשטו עליהם המניעות והבלבולים
כל כך ,עד שנדמה להם שאי אפשר לעמוד
נגדם...
 ועיקר התיקון והעצה לזה הוא עסק
התורה ,וצריך האדם להיות חזק מאד
בזה לבלי להתרשל מדברי תורה ,חס
ושלום ,בכל אשר יעבור עליו ,ואז בכל מה
שעובר עליו יוכל להתגבר על ידי התורה,
כי כל התקונים והברורים דקדושה,
מההתחלה עד הסוף ,הכל רק על ידי
התורה.

‰ÙÂ¯˙Ï ÌÈÏÚ u

 וגם בית הצדקת מרת אדיל ,תחיה,
ובית בני שכנא ,ובית הרב שיחיה ,וכל
אנשי שלומנו ,תודה לאל ,בחיים ושלום,
השם יתברך ישמור אותנו לנצח ,ואת כל
העיר ואת כל ישראל.
 נא בני חביבי ,חזק ואמץ גם עתה,
לזכור בכל עת בהשם יתברך ובחסדו
ובטובו שאינו נפסק לעולם ,ובודאי ˆ„˜È
 ,ÂÈÎ¯„ ÏÎ· '‰וברחמיו יגדר עמו ישראל
מעתה ועד עולם ,ויאמר למלאך הרף ידך,
וכבר כתבתי לך הרבה ,וכעת אין פנאי
להאריך ,ואל תבלבל דעתך לצפות בכל עת
על מכתב ,כי מאליך תבין שכעת קשה
מאד שיגיעו לך מכתבי ,אף על פי כן אראה
לחקור על זה ,וגם אתה תזרז עצמך בזה
שיגיעו אלי מכתביך בכל מה דאפשר ,אך
לא יהיה לך כליון עינים על זה ,רק תקיים
כלתה עיני לישועתך ,וגם תחזק עצמך
בשמחה ,כי הכל מודים שדייקא כעת
צריכין לחזק עצמו בשמחה הרבה ,ותודה
לאל יש לנו לשמוח גם עתה ,והשם יתברך
בעצמו ימתיק דינים מעלינו ומעל כל
ישראל בזכות הצדיקים קדושים אשר
בארץ המה ,אשר בזכותם אנו חיים
וקיימים.
 דברי אביך ,הדורש בשלומך באהבה
˙.·ÏÒ¯·Ó Ô
ומצפה לישועה.
ושלום לכל אנשי שלומנו

ועיקר הצעקה צריכין לצעוק על
הסתלקות הצדיקים ,שקשה כפלים
כחרבן בית המקדש ,כי עיקר עסקם
והשתדלותם הוא להחיות ולהעלות את
המלכות ,ולהכניס בנו על ידי זה השגת
אלקות ,ואחר כך צריכין לעסוק בתורה,
ועל ידי כל זה מעלין המלכות מן
החיצונים והקליפות ,וממשיכין לה חיות
ושמחה מאור הפנים ,עד שנבנית בשלמות
בעליית השחר ,וזוכין על ידי זה להשגת
אלקות.

'· , '· ˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜Ï
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 ...ותחוס ותחמול ,ברחמיך הרבים,
על כל היושבות על המשבר מעמך בית
ישראל ,ותצילם מכל צער ונזק ,ותרחם על
צערם הקשה והכבד כאשר נגלה לפניך,
אדון כל ,ותחוס עליהם ותעזרם ותושיעם
בחמלתך הנוראה ובחסדיך הרבים ,שיזכו
כולם להוליד בנקל ,בלי שום קשוי הולדה
כלל; מלא רחמים חמול עליהם ,כי אתה
יודע את צערם ומכאובם הקשה ,חמול
עליהם למענך ,והצילם מכל צער ונזק
ומכל מיני עיין רעה ,ומכל מיני קליפות
וסטרין אחרנין המעכבים את ההולדה,
וחפצים חס ושלום מה שחפצים.
אנא ה' ,ברחמיך הרבים ,תצילם
ותשמרם מכל רע ,ויזכו כולם להוליד
במהרה בנקל בלי שום קשוי הולדה כלל,
ותוציא הולד לשלום בלי פגע ,ויזכו כל
עמך ישראל לגדל בניהם ובנותיהם לאורך
ימים ושנים לעבודתך וליראתך ,ולא תפיל
אשה פרי בטנה ויתרבו עמך ישראל כחול
הים אשר לא ימד ולא יספר מרוב ...
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