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על-ידי התורה הקדושה שהמשיך לנו
משה רבינו עליו השלום ,על ידי זה
מקשרין לעולם בו יתברך ,כי
אנחנו ֻ
‡˙ÂˆÓ ÌÈ‡ÏÓ Ï‡¯˘È ÈÚ˘ÂÙ ÂÏÈÙ
 ,ÔÂÓÈ¯Îואפילו מי שנפל למקום שנפל
ורחוק מאד מהשם יתברך על-ידי
מעשיו הרעים ,אף על פי כן יכול
להתקרב להשם יתברך בקל ,על-ידי
לימוד התורה הקדושה.
 כי התורה הקדושה יורדת אפילו
למי שהוא בעמקי הקליפות בשאול
תחתיות ,חס ושלום ,ומעוררת אותו
ומקרבת אותו להשם יתברך ,בבחינת
‡·„ÂÚÓ˘ ÂÈÊ‡· Â¯Ó‡ ˙ÂÂÓÂ ÔÂ
˘ ,‰ÚÓשאפילו מי שהוא בדיוטא
התחתונה ,חס ושלום ,במדור הקליפות
שהם בחינת אבדון ומוות ,גם הם
שומעים שמעה של התורה הקדושה,
שהיא נותנת לפתאים ˙Ê¯ÎÓÂ ‰Ó¯Ú
˜ ÌÈÈ˙Ù È˙Ó „Ú Â‰ÈÈÓוכו' ,וזה
בחינת שאמרו רבותינו ז"לÈ¯·„ ÔÈ‡ :
˙.‰‡ÓËÀ ÔÈÏ·˜Ó ‰¯Â
 ועל-כןÔÈÚ¯ÂˆÓ‰Â ÔÈ·Ê‰ ÂÏÈÙ‡ ,
וכו'  ‰¯Â˙· ÔÈ˜ÒÂÚוכו' זה רמז
בסטרא
שהם
אלו
שאפילו
דמסאבותא ,גם הם צריכין לעסוק
בתורה ,כי התורה תוכל לקרב גם
אותם להשם יתברך ,שזה בחינת
 Ì‰Ó ÈÙ È˙¯˙Ò‰Âוכו' ,ואף על פי כן
גם אז  ÂÈÙÏ ˙‡Ê‰ ‰¯È˘‰ ‰˙ÚÂוכו',
כי התורה תרד עמהם למקום שהם
שם ,וגם משם תקרב אותם להשם
יתברך ותחזירם בתשובה.
 וזה בחינת ·˘,ÍÈÏÚ ¯ÂÓ˘˙ Í·Î
ודרשו רבותינו ז"ל,¯·˜· Í·Î˘· :
היינו אפילו כשאתה שוכב בסטרא
דמותא ,חס ושלום ,גם אז התורה
תשמור עליך ,לקרב אותך להשם
יתברך.
 נמצא שמיום שזכינו לקבל
התורה הקדושה ,מיום ההוא אין שום
הרחקה לישראל מהשם יתברך לעולם,
כי תמיד הם סמוכים אליו יתברך על-
ידי התורה הקדושה שעולה ויורדת
עמהם.
 וזה עיקר נתינת התורה לישראל,
כי בודאי יש צדיקים גדולים שהיו

יכולים לעבוד את השם יתברך באמת,
אפילו אם לא ניתנה התורה ,כמו
שראינו מאבות העולם וכן שאר
הצדיקים הגדולים שהיו קודם מתן
תורה ,ואף על פי שבודאי גם לצדיקים
כאלו הוא זכות וחסד גדול ענין נתינת
התורה הקדושה ,אף על פי כן עיקר
החמלה והחסד של השם יתברך
בנתינת התורה הקדושה ,הוא שעל-ידי
התורה הקדושה כל ישראל יכולים
להתקרב אליו יתברך.
 כי התורה היא דרך כבושה ,שעל
ידה יכול להתקרב אפילו הפחות
שבפחותים ,ממקום שהוא שם ,להשם
מקשרין על-ידי
יתברך ,ועל-ידי שאנו ֻ
התורה הקדושה באחדותו יתברך
תמיד ,על ידי זה אין כח להקללה לחול
על ישראל ,חס ושלום ,בשום אופן.
 וזה שאמר בלעם ,כשרצה לקלל

ולא יכול אז ,אמרÍÈÏ‰‡ Â·ÂË ‰Ó :
 ÍÈÏ‰‡ - ·˜ÚÈדייקא ,שעוסקין בהם
מקשרין בו
בתורה ,שעל ידי זה ישראל ֻ
יתברך תמיד ,שעל-ידי זה נתהפך גם
הקללה לברכה .וזה שאמר שם:
 ,ÂÈË ÌÈÏÁÎודרשו רבותינו זכרונם
לברכה :מה נחלים מעלין את האדם
מטמאה לטהרה אף דברי תורה כן ,כי
ֻ
התורה מעלה את האדם ,אפילו
הטמאה ,חס ושלום ,ומטהרת
מעמקי ֻ
אותו ומקרבת אותו להשם יתברך.
 וזה  ,¯‰ ÈÏÚ ˙Â‚Îהיינו רמז הגן
שהוא אצל הנהר  -שמי הנהר משקין
אותו תמיד ואינם נפסקין ממנו לעולם.
כמו כן ישראל הקדושים הם קרובים
ומקשרים בו יתברך תמיד ,על-ידי
אליו ֻ
התורה ,והחיות דקדֻשה נמשך להם
בתמידות ממנו יתברך ,על-ידי התורה
הקדושה )‡‚"˜ ,‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ - ‰‡¯È‰ ¯ˆÂ
,˙ÂÏ·˜Â ˙Â¯ÈÎÁ ˙ÂÎÏ‰ - ˙ÂÎÏ‰ ÈËÂ˜Ï /
.(·"È ˙Â‡ ,'· ‰ÎÏ‰

¯È˘ÏÂ „È‚‰Ï ·ÂË
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 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.
 מי שנזהר משבועת שקר ,בודאי
לא יעבור על .¯ÂËÈ˙ ‡ÏÂ ÌÂ˜˙ ‡Ï
מסגל לאהבה.
 השום ֻ
 העובד מאהבה-זכותו מגן עד
אלפים דור.
 במקום שעושין תנאים ]תנאי[ או
איזה כריתות ברית ,השם יתברך שם
הוא.
 אהבת אשה לבעלה ניכר בזבובים
ויתושים שבבית .גם על-ידי אהבתם,
יכולין לידע כח היצר הרע אם כבר
נחלש אם לאו.
 חכמי הדור שיש ביניהם אהבה,
שרואים זה עם זה לפרקים ,אזי יש כח
בידם לדון את כל העולם; ודיניהם דין,
ואין מי שישנה ויבטל דינם ,כי הקדוש-
ברוך-הוא אב-בית-דין שלהם.
 על-ידי שנאת-חינם נכשל
בטרפות.
 על-ידי תאות אכילה הוא אוהב
בן אחד יותר משאר בניו )˙Â„ÈÓ‰ ¯ÙÒÓ
.(‰·‰‡ -

 מעלת זכרון שמות הצדיקים ,כי
בהשם הקדוש של כל צדיק וצדיק נכלל
בו כל מהות הצדיק ,כל צדקתו ותורתו
ומעשיו הטובים ,כי בשמו נגבל כל
חיותו ועניינו ומהותו.
 למשל ,כשאנו מזכירין שם התנא
רבי שמעון בן יוחאי ,בזה השם כלול
כל מעשי זה התנא ,שהיה שלוש עשרה
שנים במערה ,וחיבר ספר הזוהר וכל
המעשיות הנזכרים ממנו ,כֻלם כלולים
בזה השם הקדוש ¯·,È‡ÁÂÈ Ô· ÔÂÚÓ˘ È
וכן בשאר הצדיקים.
 כי השם הוא הכלל והזכר של כל
דבר .ועל כן ,על ידי שמזכירין שמות
הצדיקים ,אנו ממשיכין עלינו קדֻשתם
וזכותם ,ועל ידי זה נזכה גם אנחנו
לקדֻשה ולטהרה ,ולשוב אליו יתברך
)‡.(‰"Ï ,˜È„ˆ - ‰‡¯È‰ ¯ˆÂ

˙ÂÚÂ˘È‰ ÏÎÏ ˙ÂÎÊÏ

 שחידד את אזניו ולבבו לשמוע
נפלאות נוראות השיר והניגון של
הצדיק האמת הבוער ומתלהב ,שבו
הוא רופא אותנו את הבת מלכה
בתכלית השלימות ,שהוא כלליות
נפשות ישראל לעתיד מלך המשיח ינגן
זה הניגון ועל ידו יגלה ניבוע אור ה'
לכל באי עולם ויתקן כל העולם
בשלימות בתכלית
 ה' ימשיך עליך רפואה שלימה
חיים ארוכים טובים ובריאים ויריק
לך ברכה ממקור הברכות והישועות
חכמה ובינה ממקור החכמה והברכה.
  ...ומוציא כל הנפשות שנפלו
בטעותים ומבוכות של כפירות מינות
ואמונות כוזביות.
 אשריך אחי ,שזכית לידע מבעל
הנפלאות ,אשר כל דברו ודרכיו
התמימים והעמוקים כולם נפלאים
פלאי פלאות עד אין חקר ,להחיות
אותנו ואת כל העולמות כולם לדור
דור .מלך המשיח יעורר זה הניגון
בעולם ).(Ò"˜ ·˙ÎÓ - '· ÏÁ‰ Èa≈ ‡ƒ ¯ÙÒÓ

 על אודות אספתנו בימי ראש
השנה הקדושים אמר פעם אחת לבנו
ר' יצחק ז"ל הנ"ל בזה הלשון :אני
מקוה שיתקיים הדבר עד ביאת הגואל
צדק ,אבל אף על פי כן מי יודע ,חס
ושלום ,מה שיעבור בזה )מגודל ועוצם
הקטרוגים המתעוררים ומתגברים על
זה בכל עת( ,אולי ,חס ושלום ,ימנעו
ולא יניחו ,חס ושלום ,בשום אופן לבא
לשם ,זאג איך דוא זאלסט תמיד זיין
ראש השנה אין אומין ,ערב ראש השנה
זאלסט זיך שטעלין ,אפילו אין מארק.
 ]אומר אני :שאתה תמיד תהיה
בראש השנה באומן ,וערב ראש השנה
העמד את עצמך אפילו בשוק[ באיזה
מקום שרואים משם בית ציונו הקדוש,
ותאמר שם העשרה קפיטיל תהלים.
 ואחר כך תתפלל שם באומין
בראש השנה אפילו באיזה עזרה
)פאליש( של בית המדרש ,וכן תנהג כל
ימי חייך ),'· Ô"¯‰ÂÓ È˘‡ - ¯Â‡ È·ÎÂÎ
·'(.

 אמר :אם לא נמצא מפורש בדברי
רבותינו זכרונם לברכה ,בפרוש,
שאסור לומר ‚] ‡Ë˘„ ‰ÈÚ· ‡¯Èחץ
בעיני השטן[ ,הייתי אומר ‚‰ÈÚ· ‡¯È
„˘.‡Ë
 ואיני מבין כלל המעשיות
שנמצאים בדברי רבותינו זכרונם
לברכה ,מתנאים ואמוראים ,שהיה
קשה וכבד בעיניהם מאד תאוה זו,
כמובא כמה מעשיות בגמרא ,כי אצלי
אינו כלום ,כלל כלל לא ,ואינו נחשב
אצלי לנסיון כלל.
 ובודאי ,יש סוד במה שנמצא
בתורה שתאוה זו היא נסיון ,כי באמת
אינו נסיון כלל; ומי שיודע מעט מגדֻלת
הבורא יתברך ,כמו שכתוב )תהלים
קל"ה( - '‰ ÏÂ„‚ ÈÎ È˙Ú„È È‡ ÈÎ :אני
ידעתי דייקא ,אינו נחשב לנסיון כלל.

ÌÈÈ˜ÏÂ ÍÈ˘Ó‰Ï ÂÏ ‡ ¯ÂÊÚ
‡˙ :ÔÂÏÚ‰ ˙‡ˆÂ‰
·˜ 89-2255-7 'ÒÓ ,¯‡Â„‰
 ואין חילוק אצלי ,בין זכר לנקבה,
אני רואה התאוה כמו שאני רואה
אותך.
 היו לי נסיונות אין מספר ,אך
אינו נסיון כלל ,אך בעת שהיה נסיון,
היה לו גם-כן כמה נסיונות )Ô"¯‰ÂÓ ÈÈÁ
.(‚"Ï¯ ,'‰ ˙„Â·Ú· Â˙Á¯ËÂ Â˙ÚÈ‚È -

☺ שמעתי מאחד מאנשי שלומנו,
שנסע עמו ]עם מורנו מוהרנ"ת ז"ל[
פעם אחת ,ובאו לבית מלון ,ואכלו שם
סעֻדת הערב ,ובשעת האכילה עמד
בצווארו של מורנו מוהרנ"ת ז"ל .ÌˆÚ
☺ ופתח את פיו כדרך הנחנק,
ונבהלו שם מאד; והשם יתברך
ברחמיו היה בעזרו ,שבלע מיד את
העצם ,ולא הזיק לו כלום.
☺ אחר כך ,ענה ואמר להאיש הנ"ל:
הראית שבשעה שעמד העצם בצווארי,
ÔÈ‡ ÈÎ ,‰ÏÚÓÏ ÏÎ˙ÒÓÂ ËÈ·Ó È˙ÈÈ‰
˘ÂÈÈÚ ˙ÂÏ˙Ï ˜¯ ¯·„ ÏÎ ÏÚ ‰ˆÚ ÌÂ
 ,ÌÂ¯ÓÏאפילו בשעה שאין יכולים
לצעוק ,על כל פנים יעשה אז מה
שביכלתו ),'· Ô"¯‰ÂÓ È˘‡ - ¯Â‡ È·ÎÂÎ
.('Á

 כשמדבר לפני הקדוֹש-ברוך-הוא
ומפרש שׂיחתוֹ בטענוֹת ובקשוֹת ורוֹצה
לנצח את הקדוֹש-ברוך-הוא כביכוֹל
שיעשׂה בקשתוֹ ,יש להקדוֹש-ברוך-הוא
תענוג ושׂמחה מזה שמנצחין אוֹתוֹ.
 על-כן הוא יתברך בעצמוֹ שוֹלח לוֹ
דבורים בפיו שיוכל לנצח אוֹתוֹ ,כי בלֹא
זה בודאי לֹא היה אפשר לבשׂר ודם
לנצח את הקדוֹש-ברוך-הוא ,אך השם
יתברך בעצמוֹ מסיע לוֹ בזה כנ"ל.
 כשאדם מתבוֹדד ומפרש שׂיחתוֹ
וצערוֹ לפני השם יתברך ומתודה
ומתחרט על גדל הפגמים שפגם ,אזי
גם השכינה כנגדוֹ מפרשת לפניו
שׂיחתה וצערה ,כי כל פגם ופגם שפגם
בנשמתוֹ פגם אצלה כביכוֹל; והיא
מנחמת אוֹתוֹ ,שתבקש תחבולוֹת לתקן
כל הפגמים.
 טוֹב מאֹד להתפלל ולפרש שׂיחתוֹ
לפני השם יתברך בשדה בין עשׂבים
ואילנוֹת .כי כשאדם מתפלל ומפרש
שׂיחתוֹ בשדה ,אזי כל העשׂבים וכל
שׂיח השדה ,כלם באים בתוֹך תפלתוֹ
ומסייעין לוֹ ונוֹתנין לוֹ כח בתפלתוֹ
ושׂיחתוֹ )לקוטי-מוהר"ן-תנינא יב(.
).(·"È-'È ˙Â„„Â·˙‰ -˙ÂˆÚ ÈËÂ˜Ï

‰ÈÏ ‰„˘‰ ‡ˆ È„…Â„ ‰ÎÏ
·Ì‡ ‰‡¯ ÌÈÓ¯ÎÏ ‰ÓÈÎ˘ .ÌÈ¯ÙÎ
Âˆ‰ ¯„ÓÒ‰ Á˙Ù ÔÙ‚‰ ‰Á¯Ù
 .ÍÏ È„…Â„ ˙‡ Ô˙‡ Ì˘ ÌÈ…ÂÓ¯‰רבוֹנוֹ
של עוֹלם ,זכני להרבוֹת בהתבוֹדדות
תמיד.
ואזכה להיוֹת רגיל לצאת בכל יוֹם
לשדה בין אילנוֹת ועשׂבים וכֹל שׂיח
השדה ,ושם אזכה להתבוֹדד ולהרבוֹת
בשׂיחה זוֹ תפלה ,ביני לבין קוֹני ,לשׂוח
שם כל אשר עם לבבי.
וכֹל שׂיח השדה וכל העשׂבים
והאילנוֹת וכל הצמחים ,כֻלם יתעוֹררו
לקראתי ,ויעלו ויתנו כֹחם וחיותם
לתוֹך דברי שׂיחתי ותפלתי ,עד שתהיה
תפלתי ושׂיחתי נשלמת בתכלית
השלמות על-ידי כל שׂיח השדה,
שיכללו כֻלם עם כל כחוֹתם וחיותם
ורוחניותם עד שרשם העליוֹן ,כלם
ֳ
יֻכללו בתוֹך תפלתי.
ועל-ידי-זה אזכה לפתח את לבי
להרבוֹת בתפלה ותחנונים ובשׂיחה
קדוֹשה לפניך מלא רחמים רבים,
ולפניך אשפך כל שׂיחי ,עד שאזכה
לשפך לבי כמים נוֹכח פניך ה' .ואשא
אליך כפי ,על נפשי ונפש עוֹללי וטפי
).(‡"È ,'· ˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜Ï
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