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�  ‰·¯È ‡Ï ¯È˘Ú‰...  
, צריכין להיות עניו בתכלית הענוה

בלי שום טעות ופניה , להיות אין ממש
, ואף על פי כן יהיה חזק ואמיץ מאד, כלל

, ולבלי להניח להפיל את עצמו בשום דבר
ולעמוד נגד כל המונעים והמעכבים מן 

ÈÂ‚·‰ בבחינת , הקדושה בהתחזקות גדול
Â·Ï‰ ÈÎ¯„· '.  

כי , וזה זוכין על ידי מצוות צדקה
עשירות הוא מדברים שדרך האדם 

ודלות ועניות , להתגדל ולהתגאות בהם
ועל ידי , הוא בבחינת ענוה ושפלות

ומרחם , שהעשיר נותן לבו לדחקות העני
, עליו ומשתתף בצערו ונותן לו די מחסרו
, על ידי זה משפיל את עצמו וממעט גסותו

נו נותן צדקה הוא רק מחמת כי מי שאי(
שנדמה לו כאילו מגיע לו כל , גסות וגאות

ואינו משים על לבו כלל דחקות העני , טוב
  ).הכשר וישר ממנו כמבואר בפנים

וגם מחיה את העני ומגביה ומרים אותו 
מבחינת מוחין דקטנות שהוא ענוה 

שבא לזה העני על ידי עניותו , פסולה
  .ודחקו הגדול

שנאמר בשקלים שהם וזה בחינת מה 
היינו שלא ‰È ‡Ï ¯È˘Ú¯·‰ , בחינת צדקה

, יבוא לידי רבוי וגאות על ידי עשירותו
ËÈÚÓÈ ‡Ï Ï„‰Â שלא יבוא לידי מעוט 

ומוחין דקטנות וענוה פסולה על ידי 
  .עניותו

נמצא שעל ידי צדקה נתתקנין שניהם 
כי בשרשם , הענוה והגדלות דקדושה

Â˙Ï„‚ ÌÂ˜Ó· Ì ˘שניהם אחד בחינת 
Â˙Â�˙ÂÂ�Ú ‡ˆÂÓ ‰˙‡ , כי באמת צריכין

  ).„"‡Â ‰ÎÏ‰ ÔÈÏÙ˙ 'Î ˙Â(שניהם 
  
���� ‰¯ÙÎ‡ ÈÏÂ‡ ... ÔÂ�ÁÂ ÌÂÁ¯ Ï‡...  

] ‰‡¯È‰ ¯ˆÂ‡-˜È„ˆ  ,Î¯"Ë[  

הוא , גודל המעלה שאין למעלה ממנה
ההתקרבות לצדיקים וליראים וכשרים 

שזכו לקבל עצות אמתיות (אמתיים 
כי הצדיקי אמת , )מרבותיהם הקדושים

הם מודיעים לנו בכל פעם אוצרי מתנותיו 
הטובים שהוא יתברך רוצה ליתן לנו 

איך להכין , ומודיעים לנו בכל עת, ברחמיו
‡ÍÈ  ונותנים לנו עצות, עצמנו לקבלם

Â�ÓˆÚ ¯‰ËÏÂ ˙Â˜�Ï ולבושינו מכל לכלוך 
  .ופגם

והם חופרים בארות ומעינות חדשות 
באופן , מעינות הישועה שאינם פוסקין

 לטהר בהם כל הפגומים שיוכלו
, והמלכלכים והמתעבים שבעולם

ולהתרפאות בהם כל מיני חולאים 
ולהתבסם על , ומכאובות רעים בגוף ונפש
  .ידם בכל מיני ריחות טובות

כי אין מי שיודע החסדים הגדולים 
שהשם יתברך רוצה להמשיך עלינו בכל 

: כמו שנאמר, כי אם הצדיק האמת, עת
 ‰˘ÓÏ ÂÈÎ¯„ ÚÈ„ÂÈוכו ,'‰ ÔÂ�ÁÂ ÌÂÁ¯ '

  .'וכו

�  Ï‰‡‰ ÍÂ˙Ó ˘ÂÓÈ ‡Ï...  
] ‰‡¯È‰ ¯ˆÂ‡-˜È„ˆ  ,ˆ˜"‡[  

עיקר ההתקרבות וההתקשרות של 
התלמידים והכשרים הדבוקים בהצדיק 

הוא שיהיה , האמת שהוא רבם האמתי
ÍÂ˙Ó ˘ÂÓÈ ‡Ï ¯Ú� ÔÂ� Ô· Ú˘Â‰ÈÂ בבחינת 

Ï‰‡‰ .כי היה צריך , ולכאורה אינו מובן
וק בצרכי הגוף גם כן לאכול ולשתות ולעס

ומכל שכן בדורות האלו איך אפשר . בודאי
  ?לקיים זאת

, אך כשזוכין לאמונת חכמים בשלימות
דהיינו שמאמין שכל דברי רבו ומעשיו הם 

על ידי זה אפילו בעת , מלאים רזין נפלאים
Ï‡ שאינו אצל רבו הוא גם כן בבחינת 

Ï‰‡‰ ÍÂ˙Ó ˘ÂÓÈ . כי בכל מה שמתנהג
 בו דברי רבו ורמזיו עמו הוא מוצא

ועל ידי זה הוא תמיד מקושר , הקדושים
ובכל מה שמדבר ועושה הוא זוכר , לרבו

‡˙¯‚ ותלמידים כאלו הם בחינת . את רבו
 ¯„‰ ıÚ È¯Ùהדר : ל"ודרשו רבותינו ז

היינו שמקשרים , באילנו משנה לשנה
ודבוקים באילנא רבא ויקירא שהוא רבם 

 ועל ידי. הקדוש תמיד משנה לשנה
תלמידים כשרים כאלו דייקא נתגלה 

והדר כבוד מלכותו , הדרת קדושת רבם
. לכל באי עולם, של השם יתברך בעצמו

  . שזה בחינת הידור האתרג
   

‰‡¯È‰ ¯ˆÂ‡  
È"‡  

  

שהם כלל הסטרא , היכלי התמורות ����
דרכן להמיר , אחרא והקלפות והיצר הרע

עד ,  ¯Ú¯· ·ÂËÂ ·ÂË· Ú:ולהחליף הכל
ת האדם לידי המרה שרוצין להביא א
: ל"כמאמר רבותינו ז, ממש רחמנא לצלן

 ÍÎ ‰˘Ú ÂÏ ¯ÓÂ‡ ÌÂÈ‰ועיקר . 'וכו
 מה שרוצין עצבותהתגברותם על ידי 

על , יתברך' להפיל את האדם ולרחקו מה
, ידי סברותיהם המהפכות והמזוייפות

חס , ומחלישין דעתו כאילו אפס תקוותו
  .ושלום

כנגדם על כן צריך האדם לעמוד 
ולהתגבר עליהם על ידי שיהפוך וימיר הכל 

˘˘ÂÒ�Â Â‚È˘È ‰ÁÓ˘Â ÔÂ בבחינת , לטובה
‰Á�‡Â ÔÂ‚È ; שצריכין לחטוף היגון ואנחה

ולומר , ולהפכו גם כן לשמחה, עצמו
זהו תוקף שמחתי שרחוק , אדרבא: לנפשו

, כמוני כל כך כל כך כמו שאני יודע בנפשי

ח אף על פי כן אני מתלבש בציצת ומני
אשר אין כל העולם כדאי נגד ', תפלין וכו

בפרט . אור נקודה אחת של איזה מצוה
כגון בבוקר , בשעת עשיית המצוה

צריך לשמח נפשו מאד , שמתעטף בציצת
כי הלא אחר כל , דייקא מתוך עצם רחוקו

אלה אף על פי כן אני זוכה עתה ברגע זאת 
ל "להתעטף בציצת שהפליגו רבותינו ז

וכן תתעטף נפשי ,  מאדבזכות מצוה זאת
ומי יכול ', ורוחי ונשמתי באור הציצת וכו

לשער בזה העולם כלל אור הגדול הקדוש 
, והנורא של ציצת וכיוצא בשאר מצוות

בפרט כשבא שבת או יום טוב שצריכים 
ולהמשיך קדושת , לקבלם בשמחה מאד

  .שמחתם גם על ימי החל
שצריכין להתפלל , וכן קודם התפילה

וכל מה שהסטרא אחרא . דבשמחה מא
מרבוי פגמיו , רוצה לבלבלו בעצבות הרבה

אז אדרבא על ידי כל ', ורבוי דאגותיו וכו
כי אף על פי כן אחר , ישמח נפשו ביותרזה 

וזה , כל אלה אני זוכה לחטוף טוב כזה
וסוף כל סוף לא ישאר , חלקי מכל עמלי

ועל ידי זה יתגבר , ממני כי אם זאת
ועל ידי זה , בשמחהלעשות כל המצוות 

דייקא יעלה מהיכלי התמורות שהם עיקר 
היגון ואנחה ויברר הניצוצות הקדושים 

על ידי שמהפך היגון , שהיו ביניהם בגלות
עד שזוכה על ידי זה , ואנחה עצמו לשמחה

Áˆ�-„Â‰- „ÂÒÈמ, לעלות מדרגא לדרגא
עד שזוכה לבחינת , ˙ÒÁ-‰¯Â·‚-˙¯‡Ù„ל

ושמחת בחינת , כתר ששם מקור השמחה
  . עולם על ראשם

  
  

‰‡¯È‰ ¯ˆÂ‡  
· ˙ÂˆÁ ,'·'  

  

שעוסק תמיד , דוד הוא בחינת משיח ����
לעוררם משנתם על , בתיקון נפשות ישראל

, ידי הנקודות טובות שמוצא בכל אחד
ומאיר בלב כל אחד מישראל לחפש ולבקש 

כדי , ולמצא בעצמו נקודות טובות תמיד
חס , שלא יפול, להתעורר משנתו ונפילתו

והעיקר לכוון בעת שכמעט , ושלום לגמרי
אז דייקא יאיר בו , חס ושלום, כמעט יפול

ÏÂÙÈ ÈÎ בבחינת , בחסדו להצילו ולעוררו
ÏËÂÈ ‡Ï ,שהיה , שזה בחינת קימת חצות

  .דוד נתעורר אז תמיד על ידי כנור של דוד
  

  

  

¯‰ÂÓ ÈÈÁ"Ô  
¯˙"‚  

  

שאמר לענין עסק , ספרו לי בשמו ☺☺☺☺
 עוף אחד שמטיל משל שיש, הקיבוץ שלו

  ביצים הרבה מאד רבוי מופלג עד שאי
אפשר לו לישב עליהם על כולם להוליד 

ונתן לו השם יתברך בטבעו . מהם עופות
שהולך ומשליך בערמה איזה ביצים בקן 

וכן משליך עוד איזה ביצים , עוף אחד
באיזה קן אחר וכן משליך ביצים שלו 

ואלו העופות , בקנים של עופות אחרים
ים אינם יודעים שהביצים אינם אחר

שלהם והם יושבים עליהם עד שמולידים 
וגם זה העוף לוקח לעצמו . מהם עופות

����    ‡˘˙ ÈÎ����  

����‰ÁÓ˘    ����  

☺☺☺☺    ¯ÂÙÈÒ☺☺☺☺  

���� ˙ÂˆÁ ����  

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

   ‡˘˙ ÈÎ ˙˘¯Ù-Ó¯ ÔÂÏÚ "Â  
  



כמה ביצים שלו ויושב עליהם ומוליד 
ל "כך פורח העוף הנ ואחר; לעצמו עופות

ומתחיל לצפצף ואזי , עם הילדים שלו
שומעים כל העופות שנעשו אצל אחרים 

ול ונמשכים והם מכירים הק, מביצים שלו
, ל שבאמת יצאו ממנו"מיד אחר העוף הנ

  .וחוזרים אליו
והנמשל מובן מעט למי שיודע איזה רמז 
מענין גדולת עסק הנהגתיו של רבינו 

  .עם העולם, זכרונו לברכה
  

  

   
Ï ·˙ÎÓ"‡  

  

� „ ÌÂÈÏ ¯Â‡ Ì˘‰ ÍÂ¯· 'ˆ˜˙ ·˘ÈÂ"‡ .  
 È·È·Á È�· È·Â‰‡Ï ÌÂÏ˘‰Â ÌÈÈÁ‰

˜ÁˆÈ ·¯‰ Â�¯ÂÓ ,È‡È Â¯�¯ .  
אהובי בני כבר שמעת מעט אשר עבר 

יהי רצון שיהיה הכל ,  הימיםעלינו באלו
והנה אנכי כבר הקדמתי עצמי , לטובה

והודעתיך מזה מחמת שידעתי ' ביום א
שבודאי יהיה נשמע אצלכם קול הרעש 

אך בעתים הללו מתעכבים , הזה
המכתבים בבית רבי פנחס ובשעה זאת 
הייתי בעצמי בבית רבי פנחס אודות ענין 

ובתוך זה שאלתי אותו אודות , אחר
והשיב , ומאתך אלי, ת ממני אליךהאגר

עדיין ' שגם האגרת ששלחתי לביתי ביום א
וכן היה בשבוע , ועמדתי משתומם. בידו

  .העבר כאשר כבר הודעתיך
והנה הכל לטובה כאשר אתה רואה 
בעיניך הוא חסד גדול שנתעכבו האגרות 

ועתה תשער , בשבוע העבר ולא באתם הנה
היה בדעתך גודל הצער והפחד והיסורים ש

ובפרט , לנו אם הייתם אתם גם כן בכאן
חס , שהכל היו אומרים שנתגלגל על ידכם

ברוך העושה נפלאות לבדו שסיבב , ושלום
השם יתברך , ברחמיו שנתעכבתם בביתכם

  . ישמרכם לעד
ודע בני כי ברוך דיין האמת שופט בצדק 

בעת ' כי ביום ב, לוקח נפשות במשפט
רכה מנחה נפטר רבי שמואל זכרונו לב

, הוי אחי, מעי מעי אוחילה, ושבק לו חיים
הרחמן הוא יגדר פרצות עמו ישראל ויתן 

זאת נחמתי , לנו חיים טובים וארוכים
בעניי כי תודה לאל השם יתברך יודע 

, כוונתי רצויה לשמים בכל העסק הזה]ש[
כי לא היה לי שום עסק של משא ומתן 

כי אם , מעסקי העולם עמו זכרונו לברכה
יה בביתי הכל היה בשביל התכלית מה שה

האמתי שיעמוד לו לנצח שיזכה לשמוע 
וגם כל כוונתו ', וכו' אצלנו דברי על ידי וכו

ובודאי , זכרונו לברכה היה רק בשביל זה
הוא לו לטובה נצחית כל מה שקיבל ממני 

חל �דברי אמת שקבלתי מפי הסבא דסבין 
וכבר כתבתי לך , ל"כמה זÁקור Óובע �

ראשון שבגודל הצרה והפחד במכתבי ה
ברוך השם ', הייתי מתחזק בשמחה וכו

ונתן לנו כח לסבול כל , אשר עזרני עד כה
  ...זה
  

¯ˆÂ‡ ‰‡¯È‰  
‡¯˙· ‡¯Â„‰Ó ,Ë'-È'  

  

הנפילה והירידה היא , לפעמים ����
כי עיקר הנפילה הוא כדי , תכלית העליה

שיתחזק ויחזור ויתחיל ויחדש חיותו 
חיות חיים ל, שזה עיקר העבודה, ומחו

  . חדשים בעבודתו יתברך בכל עת
מה שרוב בני אדם טועים בעצמם  ����

, וסוברים שנפשם אינה קדושה משרשה
להיות איש צדיק ' וקשה להם לשוב אל ה

כמו שאר צדיקים , או איש כשר באמת

, כמרגלא בפומי דאנשי לומר, וכשרים
כשמספרין מאיש צדיק או מאיש כשר 

ר בהם ומתחיל להתעור, וירא באמת
הרהורי תשובה גם כן להתקרב להשם 

כל ישראל מלאים מחשבות של כי , יתברך
 והתקרבות להשם יתברך הרהורי תשובה

ÏÂÎÈ ÈÓ : אך אחר כך תיכף אומרים. תמיד
˜È„ˆ ˘È‡‰ ‰ÊÏ ˙ÂÓ„˙‰Ïוכו  ,' ‰È‰ ÈÎ

ÂÈ¯ÂÚ�Ó ‰˘Â„˜ ‰Ó˘� ! כאילו צדקת
הצדיקים וכשרים הוא רק מצד הנשמה 

אשר , תולדתםהקדושה שיש להם מ
כי עיקר צדקת הצדיק הוא , באמת אינו כן

רק על ידי יגיעתו וטרחתו בעבודתו יתברך 
והתגבר , כמה וכמה ימים ושנים הרבה

והתחזק בכל פעם ולא הניח את עצמו 
והרבה בתפילה , לפול בשום אופן

וכל אדם , ותחנונים עד שזכה למה שזכה
, כי הבחירה חופשית, יכול להיות כמותם

 Á�ÂÓ ·ÂË Ì˘ ¯˙Î: ל"ר רבותינו זכמאמ
  .'וכו

שסוברים , ובאמת ענין הטעות הזה
ומחמת זה , שנפשם אינה קדושה משרשה

, אינם מתגברים לעשות כמעשה הצדיקים
, כל זה נמשך מבחינת היכלי התמורות

שמשם בחינת החלוף שנחלף הבן מלך לבן 
שמחמת , ÂÈ˘ÚÓ È¯ÂÙÒ˙כמבואר ב, העבד

לך בדרכים לא זה נפל למקום שנפל וה
עד שהיה מספק בעצמו אם הוא בן , טובים

  .המלך או בן העבד
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

כמו כן הוא בכל אדם הרחוק מהשם 
בפרט בתוקף סוף הגלות המר , יתברך

עד , שהתגבר הבעל דבר מאד מאד, הזה
שכמה בני אדם מייאשין את עצמן כאילו 

. נפשם אינה מסוגלת כלל לעבודת השם
כי באמת צריך ,  פתוי היצרוכל זה הוא רק

האדם לידע ולהאמין שנפש כל אחד 
וכולם , מישראל גבוהה ויקרה מאד מאד

ויכולים לזכות , ·�ÌÈÎÏÓ Èהם בחינת 
למדרגות גבוהות וקדושות מאד כמו כל 

כי גם עליהם עברו , הצדיקים והכשרים
, מחשבות וחלישות הדעת כאלה וכאלה

אך היו משכילים לבלי להניח להטעות 
והתגברו והתחזקו מאד עד שזכו , אותם

ÈÂ‚·‰ וזה בחינת . אשרי להם, למה שזכו
‰ ÈÎ¯„· Â·Ï') הלכה , הלכות ברכות השחר

  ). 'אות ו', ג
  

  

 ‰‡¯È‰ ¯ˆÂ‡-˙ÂˆÚ   
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על ידי שמשתדלין לקרב אנשים  ����
על ידי זה , להשם יתברך ולצדיקי אמת

  .זוכין לבנים
  

  

‡ ˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜Ï , '�"‚  
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שנזכה , ותרחם עלינו ותתן לנו כח
ותלמדנו ברחמיך , לפקוד עקרות בתפלתנו

, איך להתפלל בשביל עקרות, הרבים

, לפקדם לטובה בדבר ישועה ורחמים
שיהיו כל , ותשמע תפלתנו ותאזין שוועתנו

, העקרות נפקדות לטובה חיש קל מהרה
ויולידו ברחמיך בנים חיים וקיימים 

È È�· ¯˘‡ ÌÈ‰ ÏÂÁÎ Ï˘¯‡ויתרבו עמך 
¯ÙÒÈ ‡ÏÂ „ÓÈ ‡Ï , וכשם שגברו רחמיך על

 אבינו ‡Ì‰¯·‡ ‰È‰ „Áאבינו הראשון 
, אשר זכרתם לטובה, ואשתו שרה אמנו

ונתת להם את , ותפקדם לעת זקנותם
והבטחתם להרבות זרעו ככוכבי , יצחק

כן יהמו נא מעיך ורחמיך על כל , השמים
עקרות עמך בית ישראל אשר עיניהם 

שתתן להם זרע של , ליך לבדתולות א
  .קיימא לעבודתך וליראתך

, ופקדם לטובה, רחם עליהם למענך
, ומלא משאלותם ברחמים ותעתר להם

ותשמע תפלתם ותתן להם הריון חיש קל 
ויזכו להוליד זרע של קיימא , מהרה

ויזכו לגדלם , וישמחו אביהם ואמם בהם
לתורה ולחופה ולמעשים טובים לאורך 

  ...ביםימים ושנים טו
  

· ÏÁ�‰ È ≈a ƒ‡ ¯ÙÒÓ'  
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שנקלע ונשזר ברשפי רשפי שלהבת  ����
העוסק בכל , האהבה אל הצדיק האמת

, דור תמיד לגייר גרים ולקרב כל הרחוקים
בכח , יתברך' ולקבץ כל הנדחים לה
  .חכמתו ועצותיו הקדושים

, יתברך הטיב עמנו כל כך' אחרי אשר ה
ורה להשמיענו כאלה וכאלה חידושי ת

המחיין את , אשר לא נשמעו מעולם, כאלה
מאחר , כל הנפשות מגדול ועד קטן

פקח עינינו והודיענו קצת ' שבחסדי ה
בוודאי בשביל תנועה אחת , אמתת גדולתו

מכל שכן ללמוד ספריו , להתקרב אלינו
הקדושים ולקיים איזה דיבור אמיתי 

בוודאי בשביל נקודה אחת כדאי , מדבריו
ל ולשבר כל המניעות וכדאי לסבול הכ

  ...שבעולם 
  

  

˙Â„ÈÓ‰ ¯ÙÒ  
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גם על . על ידי שקר דבריו אינם נשמעים 				
  . כמה נשים, חס ושלום, ידי שקר מאלמן

  . על ידי אמת נתגלה יחודו בעולם 				
שגם המנהיג , תדע, כשאתה רואה שקרן 				

  . של האיש הזה שקרן
על ידי שקר בא לידי גלוי עריות  				

וגם מכשיל את הכשרים , כות דמיםושפי
ומראה התר , בגלוי עריות ושפיכות דמים

  . מן התורה
הוא יכול , מי שאינו משנה בדבורו 				

  . להשפיל הגבוהים ולהגביה השפלים
, מי שאינו מדבר אחד בפה ואחד בלב 				

  . אינו מתיירא מטביעת מים
  . האמת מביא שובע 				
  . השלשול והעצירות בא על ידי שקר 				
  .על ידי אמת בא הקץ 				
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