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� ÂÌ�ÂÂÚ ˙‡ Âˆ¯È Ì‰...   
קר התגברות היצר הרע בכל אדם יע

ואחר כל היגיעות . הוא בפגם הברית
נפש  העצומות ורבוי המסירת

שהצדיקים אמתיים מוסרים נפשם 
קון י בשביל ת, בכל דור ודור,ממש

 והיצר ין השטןיועד, נפשות ישראל
 ;הרע מרקד בינן ומתגרה בישראל

כמו שמצינו בימי , קר בענין זהיוהע
שאחר , עליו השלום, נו בעצמוימשה רב

קון יכל היגיעות שהיה לו בשביל ת
ובסוף ימיו בא בלעם , נפשות ישראל

 והכשילם בפגם ,מושח הרשע ימ
  .הברית

כרח הצדיק להסתלק ולפעמים ֻמ �
צם וכי לפי ע, ולמות בשביל זה

 אי אפשר לו ,אחרא תפשטות הסטראה
 בחיים רק ,קון בשלמותיר התולגמ

  .לאחר הסתלקותו
ומזה הפגם באים כל המניעות  �

, קתווהבלבולים והמלחמות והמחל
המונעים את האדם מלהתקרב אל 

ומעכבים אותו מלהוציא , שההקֻד
ח אל ושה שלו בשלמות מכהחיות דקֻד

כי כל המניעות מלהתקרב אל , הפעל
רחמנא , מאת קריבאים מֻטשה הקֻד
רש יכמו שפ,  לשון מניעה˜¯Èכי , לצלן

‡Ì  :קתי על פסוקי בפרשת בֻח"רש
È¯˜ ÈÓÚ ÂÎÏ˙ .וזה : ÂÎÏ‰ ¯˘‡ Û‡Â

È¯˜· ÈÓÚ ,È¯˜· ÌÓÚ ÍÏ‡ È�‡ Û‡ ,
, רחמנא לצלן, שמחמת פגם קרי, ינויה

זה מזמין להם מניעות עצומות  ידי על
ומזה באים כל , כן קרי שנקראים גם

  .רחמנא לצלן,  וכל הגליותהצרות
˙È˙‡·‰ÂÂ ı¯‡· Ì ‡: וזה �

‡ÂÌ‰È·È ,זה מתגברים מאד  ידי כי על
, שהוכל האויבים והשונאים אל הקד

קון יקר התיוע. שמהם כל המניעות
 לשבר כל המניעות והאויבים הוא על

זה  ידי שעל, שהידי הרצון והחשק דקֻד
: םיוזה שסי. זוכין לשבר כל המניעות

Ú ˙‡ Âˆ¯È Ì‰ÂÂÂÌ� ,שיהפכו כל , ינויה
 ועל, לרצוןנות שמהם כל המניעות והעו
, 'וכוÂ˜ÚÈ È˙È¯· ˙‡ È˙¯ÎÊÂ· :  זהידי

ינו שיעורר ויזכר השם יתברך זכות יה
קר ישע, הצדיקים הגדולים שוכני עפר

ÌÈÏÂ„‚ ÈÎ , ידם ן זה עלוקון עוית
Ì‰ÈÈÁ·Ó ¯˙ÂÈ Ô˙˙ÈÓ· ÌÈ˜È„ˆ ,ועל 

יקא אחר הסתלקותם גומרים יכן ד
קון נפשות יקר תישזה ע, ן זהוקון עוית

  ). ז"ו י"ט, ' דכההל, כלים  הכשרכותהל(ישראל 
  
  

¯‰ ˙ÂÁÈ˘ ÍÂ˙Ó"Ô  
 ‰ÁÈ˘Ï˜"Ê  

  

 מעשה משני ,דםווספר מק... ☺☺☺☺
אנשים בני הנעורים שהיו בעיר אחת 

  .והיה ביניהם אהבה והתקשרות גדול
 ראה אחד מהם בחברו ,פעם אחת ☺☺☺☺

שה איזה  וע,שנטה מדרך הישר קצת
  .מקרה הוא  וחשב,גןודבר שלא כה

 שעשה דבר ,כך ראה אותו אחר ☺☺☺☺
ואז , שעבר עברה ממש, גרוע יותר

  .נתרחק ממנו והפריד עצמו מאתו
 כשירדו , ברבות הימים,כך אחר ☺☺☺☺

התחיל זה , שניהם, לחן חותנםומעל ש
ל לעלות מעלה מעלה "שעבר העברה כנ

ל " והשני הנ,עד שנעשה עשיר גדול
 והיה זה בדעתו מתרעם .גדולנעשה עני 

 כי ,תמיד על מדותיו של השם יתברך

‰Ê˘ ÈÓˆÚ· Ú„ÂÈ È�‡ ‡Ï‰ : אמר בלבו
À„‚ ÂÏ Â�˙È ÚÂ„ÓÂ ‰¯·Ú ¯·ÚÏÎ ‰Ï ÍÎ ?  

 ראה במקום אחד שהיו ,פעם אחת ☺☺☺☺
עומדים כת אחת ומשמיעין קול 

ונתקרב , ומקשקשין במעות הרבה
‡ÂÚÓ‰ ‰Ê· Ú‚˙ Ï˙ : אליהם ואמרו לו

È˘ ‰Ê ÈÎÈÏ Í˘È‡ינו לחברו יה, ל" הנ
ÎÚÈ ˙Ú‰ ÚÈ‚‰ Â˘: אמר, הנזכר לעיל

‡˘ÏÂÏ!ושאל אותם :  ÂÏ ÚÈ‚È ÚÂ„Ó
‰¯·Ú ¯·Ú˘ È˙È‡¯ È�ÈÚ· ‡Ï‰ ˙ÂÚÓ?  

 מיום שירדתם שניכם :השיבו לו ☺☺☺☺
מאז חברך קבע , לחן חותנכםמעל ֻש

 וקבל על עצמו חק ולא ,עתים לתורה
 אבל ,ד בכל יום כך וכךור ללמויעב

כן נותנין  ועל, ורהאתה אינך עוסק בת
 ,פי שעבר עברה על  אף,לחברך מעות

ÎÓ ‰¯·Ú ÔÈ‡Â ˙ÂˆÓ ‰·ÎÓ ‰¯·Ú·‰ כי 
‰¯Â˙ )א"סוטה כ( Â איןÚ ברהÓ ורה ˙כבה
  .ÂÚÓ˙תבות  ראשי

  
  

· ÏÁ�‰ È ≈a ƒ‡ ¯ÙÒÓ'  
È˜ ·˙ÎÓ"‚  

  
  

שלום וחיים וישועות גדולות  ����
ידעתי  .וישועה גמורה וישועות נפלאות

ן אנכי איני זז כי אהבתך שלימה עמי וכ
 וברית אהבתינו לא תופר ,מחבבו
הקשור בקשרים חזקים  .לעולם

 וברית אהבתינו ושלומינו לא ,להאילן
  .תופר לעולם

וידעתי כי נפשך כלתה לדברי  ����
 שים לבך וזכור ,הצדיק יסוד עולם

היטב כל השירות והדיבורים שנדברו 
 מסוד גדולת ,בינינו כי הם חיינו

הצפון שהוא נוראות הצדיק הגנוז ו
 מגבורות נוראותיו של ,ותינווחיינו ותק

  .הצדיק הנשגב מאד
אשריך שזכית למה שזכית לידע  ����

 וכן אהבתך שלימה ,מבעל הנפלאות
 בכל , ונפשי קשורה בנפשך בכל עת,מיע

 והעיקר .יום ובכל עת ובכל שעה
תתחזק בכל עוז לקיים ההזהרה 

 מנפלאות נוראות גבורות ,'הגדולה וכו
 המוליך אותנו ,שגב מאדהצדיק הנ

  ...בדרך האמת
  

¯ˆÂ‡ ‰‡¯È‰  
‡¯˙· ‡¯Â„‰Ó ,Î"Á  

  

ד ו כשאדם מתחיל לעב,להיבתח ����
 פי ואזי הולך לו על, את השם יתברך

ומתפלל ולומד ועוסק , ב כסדר קצתור
,  וזה בחינת שחרית,בעבודת השם

ואז כל סדר , שהוא בחינת חסד
' קרבנות וקטרת וכו, לה באריכותיהתפ

כן גם הוא  וכמו, להי שמע ותפוקריאת
כל אחד לפי , מרבה אז בעבודת השם

  .בחינתו
 נופל ,כך  אחר,בור פי אבל על ����

ומתחיל השם יתברך לנסות , מעבודתו
כידוע , דבר ומתגרה בו הבעל, אותו

ואזי ', כנס בעבודת הלכל מי שרוצה ִל
ואזי צריכין , קר הנסיון של האדםיע

 ערךעור ו בלי ִש,התחזקות גדול מאד
להתחזק בכל פעם בעבודתו , ומספר
ל משום דבר ו ולבלי לפ,יתברך

  .שבעולם
שצריך להתגבר כנגד , קריוהע ����

שהם מתגברין , חין דקטנותובחינת המ
, אז על האדם ורוצין להפילו בדעתו

או , חס ושלום, לו אין לו עוד תקוהיכא
נה ושמחה וכיוצא ולה בכוילמנעו מתפ

  .בזה
È¯‰ˆ ÔÓÊ Ì: וכל זה הוא בחינת ����

‰Á�Ó‰ ,חין וקר אחיזת המישאז ע
ם מאמר רבותינו יוצריך לקי, דקטנות

ÏÙ˙· ¯È‰Ê Ì„‡ ‡‰È ÌÏÂÚÏ˙ : ל"ז
‰Á�Ó‰ ,ינו שאז צריכין לזהר ביותר יה

 ולא ,לה ועבודת השםילהתחזק בתפ
רק ידע , ל משום דבר שבעולםויפ

, ויאמין בדברי הצדיקים האמתיים
ÌÂ˘ ÔÈ‡ ÈÎ  ,שצעקו בקול גדול וחזק

ÈÏÏÎ ÌÏÂÚ· ˘Â‡ ,לתו יתברך כי לגֻד
דל רחמיו יתברך יכול וובג, אין חקר

 , מרע לטוב,ך הכל לגמריולהפ

����  ·È˙Â˜Á  ����  

����    ·˙ÎÓ����  

�  ˙Â˜ÊÁ˙‰  �  

‰ÓÏ˘ ‰‡ÂÙ¯:  øúñà úá äàì äéáà  

‰Ó˘� ÈÂÏÈÚ :  ñçðô ïá äéøëæ éëãøî  

Ô להגיד ולשיר    טוב  »Ó ¿Á«� »Ó ¿Á«� ¿Á«� «�ÔÓÂ‡Óלזכות לכל הישועות      

☺☺☺☺    ¯ÂÙÈÒ☺☺☺☺  



, ידי תשובה  על,ונות לזכיותוומע
  .ל"כמאמר רבותינו ז

שימי , כן בכלל חיי האדם וכמו ����
ומיתתו והסתלקותו , חייו נקראים יום

Ú„ : כמו שכתוב, נקרא לילה וחשך
˘Ó˘‰ Í˘Á˙ ‡Ï ¯˘‡ ;כן אחר  ועל

ˆ‰¯ÔÓÊ ÌÈ חצי ימיו הוא בחינת 
‰Á�Ó‰ ,יקא מתגבר יב אז דו רפי ועל

כי בודאי . דבר ביותר ויותר הבעל
קר העבודה בימי יצריכין להתחיל ע

È ÈÎ ¯·‚Ï ·ÂË˘‡ כי , יקאיהנעורים ד
ÚÂÂÈ¯ÂÚ�· Ï ,ו‡„¯Â„ ‡ÏÈÏÎ ‡˙Â˜�È ;

לו מי שזוכה להתחיל בעבודת יאבל אפ
 כשמגיע כן  פיעל אף, השם מנעוריו

לאמצע ימיו ורוצה להגיע למה שצריך 
 ב מתגבר הבעלור פי אזי על, להגיע

 ומתפשט מאד למנעו מדרך ,דבר
שכן מי שלא  ומכל. חס ושלום, החיים

וכשרואה , התחיל כלל בימי נעוריו
ומהרהר בתשובה , ב שנותיוושעברו ר

שאזי , ורוצה להתחיל אז בעבודת השם
נו רוצה דבר ואי תכף מתגבר עליו הבעל

להניחו לצאת מתאוותיו ורשתותיו 
: ועל זה צועק הפסוק. אשר נלכד בהם

 ‰Ú¯˙ ‰ÎÈ‡ È˘Ù� ‰·‰‡˘ ÈÏ ‰„È‚‰
ÌÈ¯‰ˆ· ıÈ·¯˙ ‰ÎÈ‡שאז זמן , יקאי ד

  .ל"המנחה הנ
לה יכן צריכין להרבות בתפ ועל ����

ל לעולם ושלא יפ, בימי הנעורים
כי לפעמים האדם , מעבודתו יתברך

כשכבר ובפרט . נופל לעת זקנותו
הימים באים והגיע לאמצע ימיו 

אז צריך להסתכל , ומתחיל היום לערב
בעצמו מאד על אחריתו וסופו 

כי אז הוא , ולהתגבר ביותר ויותר
, בחינת זמן המנחה, בחינת צהרים

ל להמתיק "שצריכין לזהר בה ביותר כנ
שהוא בחינת היצר הרע , הדינים

בחינת זמן , חין דקטנותו ממושאחיזת
ולקשר עצמו היטב לצדיקים , המנחה

שהם , אמתיים שהם בחינת משה
יקא יכולין להמתיק הדין של זמן יד

  . המנחה בשרשו העליון
  

  
  

  
   

Ó ·˙ÎÓ"‚  
  

�  Í¯·˙È Ì˘‰ ˙¯ÊÚ·„ ÌÂÈ ' È˙˜Á·
ˆ˜˙"‡ ,‚Â‰Î ÌÂÏ˘.  

כעת , אתמול באתי לביתי בשלום
 , להודיע לרבי מרדכי,חותראה לשל

 ,השאביו רבי שמואל זכרונו לברכ
 ביום שבת ,נפטר לעולמו בטעפליק

 תהא נשמתו צרורה ;דש העברוק
, כדי שיאמר קדיש, בצרור החיים

יתר מזה , המקום ינחם אותו מהרה
  . אין פנאי עתה להרחיב הדבור

והשם יתברך יעזרך להבין הרמזים  �
איך להתקרב , מכל הדברים שבעולם

, להשם יתברך על ידם בכל יום ויום
כי , ום וכפי השעהכפי האדם וכפי המק

הן , כל מה שעבר בעולם הן למות
הן , הן לעני, הן לזול, הן ליקר, לחיים
וכל שארי מיני הרפתקאות , לעשר

  לםהעובכלל  בעולםשעוברים וסבובים 

  
  
  
  
  
  
  

או בפרטיות על , או העיר, או המדינה
הכל הוא רק בשביל זה , כל אדם ואדם

על ידי זה , כדי לזכר אותו יתברך, לבד
כי הוא יתברך מסבב כל , קאידי

הכל , הסבות בחכמתו ורחמנותו
כדי להכיר אותו , לטובה הנצחית

כי הוא , יתברך על ידי זה בכל יום ויום
כמו שכתוב , גומר ויגמר הכל כרצונו

 ,'ÌÏÂÚÏ ÌÂ¯Ó ‰˙‡Â ‰ :)ב"תהלים צ(
  .י שם"כמו שפרש רש

 הדורש שלומך תמיד ,רי אביךדב
  .באהבה

·ÏÒ¯·Ó Ô˙�.  
  

  
  

 ÈËÂ˜ÏÚ˙Âˆ  
‰˘Â· ,„'  

  

כי . ידי הבושה  על,קר התשובהיע ����
יש בעצמו מאד יצריך האדם להתב

, כי עברה היא בודאי בושה, מאד
כה יכי עברה אינה שי, רחמנא לצלן

כי איש ישראלי , וראויה לישראל כלל
ובודאי , רחוק בשרשו מעברה לגמרי

 לו האין נאה לאיש ישראלי שיהי
  .חס ושלום, עברה
, ה לעשות מצוה גם כשרוצ,אבל ����

כי , כן בושה גדולה ראוי שיהיה לו גם
איזה זכות יש לו שיזכה לעשות 

כנס בהיכל ואיך יעיז פניו ִל? המצוה
וישער בדעתו לפני ? המלך לעשות מצוה

דל מעלות ווגם ג, מי הוא עושה המצוה
צם יקר מעלת המצוה וכי ע, המצוה

ובודאי ראוי , עורבעצמה אין לה ִש
 גדולה כשבא לעשות ל עליו בושהושיפ

ף וואיך הוא בא לחט, איזה מצוה
התפלין שהם כתרי דמלכא ולהניחם 

ל ובודאי ראוי שיפ? פתאם על הראש
ואם היה להאדם . עליו בושה גדולה

יש מלפניו יתברך יהיה מתב, בושה
כי איזה , לו לקח המאכל לתוך פיויאפ

  ?כלוזכות יש לו שיהיה לו א
ידי  קר הבושה זוכין עליאך ע ����

, שרואים את עצמו עם הצדיק האמת
קר יכי ע, זה זוכין לתשובה ידי ועל

 ועל, ל" ידי הבושה כנהתשובה הוא על
שהוא , זה זוכין לענוה אמתית ידי

קר ישהוא ע, בחינת ענוה של משה רבנו
בחינת חיים נצחיים של עולם , החיים

  ).ב" עורהת'  בן" מוהרלקוטי(הבא 
  
  

  

· ˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜Ï'  
˙Ï ‰ÏÈÙ" ‰)ˆ˘"Ê-ˆ˘"Ë(   

 זכני לבושה .רבונו של עולם ����
ש ירא ולהתביי שאזכה להתי,שהדקֻד

 לבלי לעשות שום דבר ,מפניך תמיד
לו כשארצה י ואפ,שהוא כנגד רצונך

ש יאזכה להתבי, לעשות איזה מצוה
מפני המצוה הקדושה , ממך הרבה

 כי במה יזכה נער ,והנוראה בעצמה
דל הדרת יקרת וכמוני לעשות מצוה לג

אשר , שת כל מצוה ומצוהנוראות קֻד
שת כל מצוה ומצוה שגבה נוראות קֻד

ומי יעצר כח , לה מאד מאדווגד
לעשות ] שהוא ראוי[להתפאר שראוי 

דל ומצוה לפניך תתברך ובפרט לפי ג
 על ידי עוונותינו ופשענו ,רחוקנו ממך

  ?כאשר יודע כל אחד בנפשו, הרבים
ל יראה ובושה ופבודאי ראוי שִת

 כשאנו רוצים לעשות , על פנינוגדולה
ף ו כי מי אנכי שאזכה לחט,איזה מצוה

התפלין הקדושים והנוראים שהם 
כתרי דמלכא ולהניחם על ראשי וזרועי 

ולהתעטף בעטופא , הפגומים מאד
שת בקֻד, דמצוה בלבושין דמלכא

 וכן ,הציצית הקדושים והנוראים
כי המצות בעצמן , בשארי המצות

 כל מצוה , מאדקדושים ונוראים מאד
,  ולפני מי אני עושה המצוה,ומצוה

לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך 
אשר ', וכוÈ‡Â ¯È„‡Â ‡¯Â�Â Ì, הוא
  .לתו אין חקרלגֻד
ואם הייתי זוכה לדעת אמתי כל  ����

בודאי היה נופל על פני בושה , שהוא
לו י ואפ,לו לעשות מצוהי אפ,גדולה

היה ראוי שיהיה , להושיט המאכל לפי
Â‡Ï„ ÏÈÎ‡„ Ô‡Ó כי , בושה גדולהלי 

‰ÈÙ‡· ÈÏÂÎ˙Ò‡Ï ˙È‰· ‰ÈÏÈ„ ] מי
ל מתבייש להסתכ, שלא אוכל משלו

מכל שכן וכל שכן שראוי שיהיה , ]בפניו
 לבלי לעשות ,לי בושה ויראה גדולה
כי ,  חס ושלום,שום עברה וחטא ופגם

, כה לאיש ישראלי כלליעברה אינה שי
כי נפשות כל ישראל בשרשם רחוקים 

כה יואין עברה שי, ברות לגמרימע
  .לנפש ישראל כלל

זכני ,  מלא רחמים,רבונו של עולם ����
ע ולהתקרב לצדיקים אמתיים ולשמ

, דושי ובאורי התורה ִח,מפיהם הקדוש
 יהיה נמשך עלי ,פן שעל ידי זהובא

È‰˙Â‰  ,יראה ובושה גדולה מפניך
„ÂÚ ‡ËÁ‡ È˙Ï·Ï È�Ù ÏÚ Í˙‡¯Èכלל , 

שך עלי  ויהיה נמ,מעתה ועד עולם
 שזכו ,שהתמיד היראה והבושה דקֻד

 במעמד הקדוש בהר סיניכלל ישראל 
: כמו שכתוב, בשעת קבלת התורה

 È˙Ï·Ï ÌÎÈ�Ù ÏÚ Â˙‡¯È ‰È‰˙ ¯Â·Ú·ÏÂ
Â‡ËÁ˙.  

 , מלא רחמים.רבונו של עולם ����
הצופה לרשע וחפץ , הרוצה בתשובה

 זכני ברחמיך שאזכה לראות ,בהצדקו
עד שאזכה על , בשתי וכלמתי באמת

ידי הבושה לשוב מעתה בתשובה 
‰˘Â˘‡Â È�·È·‰  ,מה לפניך באמתישל

 ‰˙‡ ÈÎ]ה' [Ï‡˜È , השיבנו אבינו
לתורתך וקרבנו מלכנו לעבודתך 

 וזכני ,מה לפניךיוהחזירנו בתשובה של
על ידי התשובה לחיים אמתיים חיים 

‰ÂÓ ıÙÁ‡ ıÙÁ˙ : כמו שכתוב, נצחיים
À‡� Ú˘¯ Ì‰'Ï‡ ˜ Â·Â˘· ‡Ï‰ ÌÈ

ÈÁÂ ÂÈÎ¯„Ó‰ ,ונאמר : ıÙÁ‡ ‡Ï ÈÎ
À‡� ˙Ó‰ ˙ÂÓ· Ì‰'Ï‡ ˜ Â·È˘‰Â ÌÈ

ÂÈÁÂ...  

����  ˙ ‰ÏÈÙ ����  

���� ˙ÂˆÚ ����  

���� ‰ÙÂ¯˙Ï ÌÈÏÚ ����  

Ï‡¯˘È ˙È· Â
ÈÁ‡  
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ÔÂÏÚ‰ ÔÚÓÏ ‰ÙÈ ÔÈÚ· ‡
 ÂÓ¯˙  

ÒÂÙ„‰ ˙˜„ˆ ÂÓÎ ˙·˘Á
 ‰˜„ˆ ÔÈ‡!  

ÌÈ„ÈÒÙÓ ‡Ï ÈÏˆ‡ ,Á˜ÂÏ È
‡˘ ÈÓÏ ,Ô˙Â
 È
‡  
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