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ג oilitz zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`

(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,zixgy zlitz onfa `ed oilitz zgpdl

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

áøräåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéäìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enr-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL érãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enr-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnrì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨
øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨

:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz çéðäì eðeöå§¦¨§¨¦©§¦¦

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz úåöî ìr eðeöå§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéýìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
.õøàä ìr íéîMä éîék ,íäì úúì íëéúáàì éé òaLð¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

øîàiåzøîàå ìûøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨
ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì" úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå

mildz

.åè÷
:ììçúé àìù åîù ïòîì äùòéù úåìâä úåëéøà ìò äìéôú

àì àìeð|ì-ék eðì-àì ýåýé:Ezîà-ìò Ecñç-ìò ãBák ïz EîLáàð-äià íéBbä eøîàé änì ³Ÿ¨̧§Ÿ̈ÀÅŸ¨¬¦«−§¦§¥´¨®©©¹§§À©£¦¤«−¨¨«Ÿ§´©¦®©¥¹̈À
:íäéäìàâ:äNò õôç-øLà ìk íéîMá eðéäìàåã:íãà éãé äNòî áäæå óñk íäéaöòäíäì-ät ¡«Ÿ¥¤«¥«Ÿ¥¬©¨¨®¦−Ÿ£¤¨¥´¨¨«−£©¥¤¤´¤§¨¨®©«¹£¥À§¥´¨¨«¤«−¨¤

:eàøé àìå íäì íéðéò eøaãé àìåå:ïeçéøé àìå íäì óà eòîLé àìå íäì íéðæàæïeLéîé àìå | íäéãé §´Ÿ§©¥®¥©¬¦¹̈¤À§´Ÿ¦§«¨§©¦́−¨¤§´Ÿ¦§®̈©¬¹̈¤À§´Ÿ§¦«§¥¤³§ÄŸ§¦À
:íðBøâa ebäé-àì eëläé àìå íäéìâøç:íäa çèa-øLà ìk íäéNò eéäé íäBîkèçèa ìàøNé −©§¥¤§´Ÿ§©¥®Ÿ¤¹§À¦§¨«−§¤¦«§´«Ÿ¥¤®−Ÿ£¤Ÿ¥´©¨¤«−¦§¨¥§©´

:àeä ípâîe íøæò ýåýéaé:àeä ípâîe íøæò ýåýéá eçèa ïøäà úéaàéýåýéá eçèa ýåýé éàøé ©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¥´−©£Ÿ¦§´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¦§¥´−§Ÿ̈¦§´©«Ÿ̈®
:àeä ípâîe íøæòáé:ïøäà úéa-úà Cøáé ìàøNé úéa-úà Cøáé Cøáé eðøëæ ýåýéâéýåýé éàøé Cøáé ¤§−̈¨«¦¨´«§Ÿ̈»§¨¨¶§Å̈¥¬−§¨¥¤¥´¦§¨¥®§¹¨¥À¤¥¬©«£«Ÿ−§¨¥¦§¥´§Ÿ̈®

:íéìãbä-íò íépèwäãé:íëéða-ìòå íëéìò íëéìò ýåýé óñéåèíéîL äNò ýåýéì ízà íéëeøa ©¹§©¦À¦©§Ÿ¦«Ÿ¥´§Ÿ̈´£¥¤®£¹¥¤À§©§¥¤«§¦´−©¤©«Ÿ̈®¹Ÿ¥À¨©¬¦
å:õøàæè:íãà-éðáì ïúð õøàäå ýåýéì íéîL íéîMäæé:äîeã éãøé-ìk àìå dé-eììäé íéúnä àì ¨¨«¤©¨©´¦−¨©¦©«Ÿ̈®§¹¨À̈¤¨©¬¦§¥¨¨«´Ÿ−©¥¦§©«§®̈§¹ÀŸ¨«Ÿ§¥¬¨«

çé:déeììä íìBò-ãòå äzòî dé Cøáð | eðçðàå©«£©³§§»̈¥³À̈¥«©¨¬§©À̈©«§¨«

.æè÷
ìë ìò åì áéùäì øùôà éàù åì íìùé ìåîâ äî òãåé åðéàå íéñéð äîë åì äùòù úåáåèä ìë ìò åúåà áåäàì àåä ïéãá øîà ãåã êàéäå àåä-êåøá-ùåã÷äì íéìåãâ íéçáù

:åîò äùòù ìåîâä

àk ézáäà:éðeðçz éìB÷-úà ýåýé | òîLé-éák:àø÷à éîéáe éì Bðæà ähä-éâúåî-éìáç | éðeôôà −¨©§¦¦«¦§©¬§Ÿ̈®¤¹¦À©«£¨«¦«¦¨´¨§´¦®§¨©¬¤§¨«£¨³¦¤§¥À̈¤
:àöîà ïBâéå äøö éðeàöî ìBàL éøöîeãà àø÷à ýåýé-íLáe:éLôð äèlî ýåýé äpäýåýé ïepç §¨¥´§´§¨®¦¨−̈§¨´¤§¨«§¥§Ÿ̈¬¤§®̈»̈¨¬¹§Ÿ̈À©§¨¬©§¦«©´§Ÿ̈´

:íçøî eðéäìàå ÷écöåå:òéLBäé éìå éúlc ýåýé íéàút øîLæk éëéçeðîì éLôð éáeLìîb äåäé-é §©¦®¥−Ÿ¥´§©¥«Ÿ¥´§¨¦´§Ÿ̈®©¹Ÿ¦À§¦´§¦«©¦´−©§¦¦§®̈§¦¦«§¹Ÿ̈À¨©¬
:éëéìòç:éçcî éìâø-úà äòîc-ïî éðéò-úà úånî éLôð zölç ékèúBöøàa ýåýé éðôì Cläúà ¨¨«§¦¦³¦©¬§¨©§¦À¦Å¨¬¤¤¥¦¬¦¦§¨®¤©§¦¬¦¤«¦−¤§©¥¦§¥´§Ÿ̈®§¹©§À
:íéiçäé:ãàî éúéðò éðà øaãà ék ézðîàäàé:áæk íãàä-ìk éæôçá ézøîà éðàáéýåýéì áéLà-äî ©«©¦«−¤«¡©§¦¦´£©¥®£¹¦À¨¦¬¦§«Ÿ−£¦¨©´§¦§¨§¦®¨¨«¨¨¬Ÿ¥«¨¨¦¬©«Ÿ̈®

:éìò éäBìeîâz-ìkâé:àø÷à ýåýé íLáe àOà úBòeLé-ñBkãé:Bnò-ìëì àp-äãâð ílLà ýåýéì éøãð ¨©§¬¦¨¨«§¬¤¨®§¥−§Ÿ̈´¤§¨«−§¨©©«Ÿ̈´£©¥®¤§¨¹̈À§¨©«
åè:åéãéñçì äúånä ýåýé éðéòa ø÷éæèk ýåýé äpà:éøñBîì zçzt Eúîà-ïa Ecáò-éðà Ecáò éðà-é −¨¨§¥¥´§Ÿ̈®©¹¨« À§¨©«£¦¨«¨«¨´§Ÿ̈»¦«£¦¶©Å§¤¬£¦−©§§¤£¨¤®¦¹©À§¨§«¥¨«
æé:àø÷à ýåýé íLáe äãBz çáæ çaæà Eìçé:Bnò-ìëì àp-äãâð ílLà ýåýéì éøãðèé| úBøöça §´−¤§©¤©́¨®§¥−§Ÿ̈´¤§¨«−§¨©©«Ÿ̈´£©¥®¤§¨¹̈À§¨©«§©§³

a:déeììä íìLeøé éëëBúa ýåýé úé ¥Ä§Ÿ̈À§»¥³¦§«¨¨¦ À©«§¨«

.æé÷
:'ä íùá åàø÷é íìåë æà éë íìåë äéåììä ïëìå íúøàôúá ìàøùéå çéùîä úåîé ìò æîø íé÷åñô éðùî øåîæî

à:íénàä-ìk eäeçaL íéBb-ìk ýåýé-úà eììäá:déeììä íìBòì ýåýé-úîàå Bcñç | eðéìò øáâ ék ©«§´¤−§Ÿ̈¨¦®©¹§À¨¨«ª¦«¦¬»̈©³¨¥̧©§À¤«¡¤§Ÿ̈¬§À̈©«§¨«
ביאור למזמור קטו נדפס לקמן עמוד רמג

היוצא בימי ניסן ורואה אילנות שמוציאין פרח צריך לברך: ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשֹּלא 

ִחַּסר ְּבעֹוָלמֹו ְּכלּום ּוָבָרא בֹו ְּבִרּיֹות טֹובֹות ְוִאיָלנֹות טֹובֹות ֵליָהנֹות ָּבֶהם 
ְּבֵני ָאָדם ואינו מברך אלא בפעם ראשונה שרואה בכל שנה )סדר ברכת הנהנין פרק יג הלכה יד(.

ברכת האילנות:



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





























































לד

ויבא יעקב שלם, והוא כמ"ש כי שבע יפול צדיק14 וקם 

וישלח בפסוק וישתחו ארצה  וכמ"ש בילקוט15 פרשת 

שבע פעמים, למה שבע ע"ש כי שבע יפול צדיק וקם 

וכו'.

הרשע  שחופר  הבור  הוא  ביש,  לעביד  וחדא 
כו'.  ויפול  ויחפרהו  כרה  בור  במעשיו הרעים כמ"ש16 

ורשעים  כו'  יפול  שבע  כי  דקרא  בסיפא  מ"ש  והוא 

יכשלו ברעה הוא הבור דקליפה, מלכות דקליפה הנק'17 

14( ראה גם לעיל סימן יג. לקמן סימן ע.

15( רמז קלג. )וראה מגלה עמוקות ואתחנן אופן קצ"ב בסופו, מובא 

לקמן סימן ע, הערה 55(.

16( תהלים ז, טז.

17( ראה מאורי אור מערכת רי"ש סעיף כ"א וז"ל: רעה נקרא נוקבא 

רעה.

יפול  שבע  כי  כתיב  קרא  לר"י  שמואל  א"ל 
צדיק וקם. שמואל18 דוקא אמר זה, כי בשמו שמואל 

נרמז ששב בירי לשלמנא.

כי, שמואל הוא תיבות א"ו של"ם.

א"ו הוא מספר ז', היינו השב בירי.
שלם הוא לשלמנא.

תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים לש"ס עמוד קעג

דסמאל, ורע נק' דכורא דקליפה בלי שיתוף נוקבא עמו ע"ש.

18( מקשר המאמר חז"ל לבעל המאמר עפ"י מארז"ל "שמא מילתא 

היא". ראה ברכות ז, ב. יומא פג, ב. זהר חלק א' דף ו' סע"א. חלק ב' 

דף קעט סע"ב. ועוד.

ילקוט לוי יצחק על התורה

אגרות קודש
 ב"ה,  י"א ניסן, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

לכבוד מר מנחם שי' בגין

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתביו, ומה שנעם לי עוד יותר פ"ש אישית על ידי מר יעקב שי' מרידור, אשר 

בודאי החזיר פ"ש גם ממני אם כבר נמצא באה"ק ת"ו, וכן תוכן שיחתנו בענין הפרטי ובעניני הכלל.

ובודאי למותר להוסיף כי נעמה לי ההיכרות עם מר מרידור, ות"ח לכ' שסיבב לכך.

לבי כואב לרגלי התעמולה המתנהלת לאחרונה נגד הדת והדתיים, ובצורה ובממדים )שתקותי( 

ארצנו  ובמובן  ישראל  בני  עם  במובן  משמע  תרתי  בישראל,  כזאת  שתהי'  שיער  לא  איש  איש  אשר 

הודעת  פי  ועל  להפתעה.  ועד  ותגליות  חידוש  של  ענינים  לכל  מסוגלת  שתקופתנו  וכנראה  ת"ו.  הק' 

חכמינו ז"ל אשר מרובה מדה טובה ממדה פורעניות יהי רצון שבקרוב ממש נזכה לחדשות מפתיעות 

בעניני טוב וקדושה, ערכים הנצחיים של עמנו בני ישראל מאז ומקדם. ועל פי סיסמת תורת החסידות, 

מתחיל ממיסדה הבעש"ט, אין לשער האוצרות הכמוסים בנפש כל אחד ואחת מבני ישראל, ואשרי 

חלקו של כל אחד המגלה אותם ומפעילם.

ובעמדנו לפני חג המצות, זמן חירותנו, יהי רצון שתהי' החירות בכל השטחים והענינים, חירות 

הגוף והנפש גם יחד, והרי לאמתו של דבר אי אפשר לזו בלא זו, וכאמור לעיל, אשרי חלקו של כל אחד 

שזוכה ומצליח לתרום חלקו הראוי לו לחירות אמתית, לא רק לחירות הפרט אלא גם לחירות הכלל, 

ואם תמצא לומר, הרי גם בזה באמת אי אפשר לזו בלא זו.

בכבוד ובברכה לחג הפסח כשר ושמח.
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רמג c"ag i`iyp epizeax zxezn

בנסיון  להביא צריכי' שלומדי' דמה העיקר וזה יותר

ראומה, בבחי' והמולה, ברעש שלא זה וגם בפו"מ,

ולהתחנן  מהותו, לידע צריך א' כל כי שקר, של ושפלות

לזכך  יוכל אשר ככל לתקן נפשו בעזרי יהי' כי הטוב להאל

מזמן  ר"ל יורד הוא הנה כן, עושה שאינו ומי מדותיו,

ומ"מ  ר"ל, ירידתו אופן כלל בעצמו מרגיש ואינו לזמן,

ומדבר  א"ע, לתקן איך מלחשוב היינו שלו, את עוזב ה"ה

לשום  אין כזו, ומדרי' בחינה לכאורה אשר הזולת. אודות

מדבר, שהוא מה מקום ליתן אין כלומר כלל, זה על לב

מפורש  אמנם טוב. לא שהוא לפי מדבר שהוא להיות

מנגדים, לו כשיש דהאדם תרס"ג, בשמח"ת בזה, שמענו

הוא  דוקא שהזולת ורק עצמו) (של שלו טוב הלא הוא

ענין  כל וא"כ במוחש. הוא וכן מנגד, הוא ולכן זאת, מגלה

הלא  ומקור בסיבת הבא האמת, על הסתר הוא התנגדות

זה  טוב, לא פראן איז זיך באיי ואיילע און שבעצמו, טוב

מן  ודקה בדקות, אפילו ח"ו, התנגדות שיהי' מקום נותן

הדקה).

הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד הורונו כבר לזה  והעצה

עול, בקבלת לעבוד שצריכים זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה

ועל  התורה על ולעורר להעיר נצטוינו, אשר כפי לקיים

נפשו  בנקודת לו אור אשר ואחד, אחד בכל העבודה,

אבות  בנו שנטעו עילאה, דטהירו קדישא רוחא מההוא

בקירוב  חסידות מדות על עינים ולפקוח בתורתם, העולם

גרמא, שהזמן בכ"א בחול, שי' אנ"ש ובהתועדות הדעת,

יחפוץ  אשר לכל מוכן נמצא ולהיות ומועד, בש"ק ובפרט

וכאשר  התורה. ולימוד וישרה טובה מדה בכל להתדבק

יעז  עליך, העמסתי אשר כפי תעשה וכולם כה האלקים, רך

אמיתי. נועם בענג יתענגו

דא"ח. חוזר שי' ר"מ כי שמעתי מאשר נהניתי מאד

התורה, מרביצי יוסיפו וכן ירבה כן במאד, הדבר טוב

הוא  ומי ויתעלה, יתברך אלקינו ה' לשם אגודות מאגדי

להוסיף  צריכי' רק ח"ו, מחזקתו מי את לדחות החפץ זה

עליהם  ד' התמימים מפעלות חזו ולכו האפשרי, בכל אומץ

אור  עליון לאל תהלה אשר עיירות, וכמה בכמה יחיו

האלקים. יברכם במושבותם,

וסלולה  ישרה בדרך והלוך והתחזק, השתדל ועתה

כל  בעיני וחסד חן האלקים לך ויתן לנו, ניתן אשר

כל  והרחק מאהבה, עבוד פיך. עם ויהי' אותך, הרואים

ח"ו  ופגיעה ולה"ר הרכילות (הוא באמת הנמאס דבר

ח"ו  מחלוקת לשום מקום תתן ואל ואיש), איש בכבוד

כל  את ותמנע זה, על יפתך אם ביצרך ותגער וח"ו,

ח"ו, והדומה רכילות בדברי מלהתעסק ידך על העוזרים

דבר, של טהרתה על ונתונה מסורה לבבכם תהי' כ"א

ויהי' ממש, בפועל החסידות ואור התורה, קרן להרים

בגו"ר. עמכם אלקים

מו"ר. בן והדו"ש כאו"נ ושלום ברכה והי'

ci jxk v"iixden w"b`
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נקודות משיחות קודש - מזמור קטו מתוך "תהילות מנחם"
ד – עצביהם כסף וזהב

הפירוש הפנימי ב"עצביהם כסף וזהב"
סיפר כ"ק מו"ח אדמו"ר1 אודות אדמו"ר האמצעי שבילדותו היו זקני החסידים נוהגים 
)"שטארק  נפולות  ופניהם  עצובים  כשהם  מהם  אחדים  ישבו  אחת  פעם  עמו,  להשתעשע 
אומעדיק און פאר'חמור'עט"(, אמר להם אדמו"ר האמצעי שזהו הפירוש ב"עצביהם כסף 
וזהב": "עצביהם" – מלשון עצבות, באה מחיסרון ב"כסף וזהב" גשמיים, אבל אילו הי' להם 
"כסף וזהב" רוחניים, שהם אהבה ויראה2, לא הי' שייך אצלם כלל עצבות, כי אהבה ויראה 

שוללים בתכלית עצבות3.

1( שיחת חה"ש תרצ"ד סי"ט )לקו"ד ח"א קע, ב ואילך(.
2( ראה תו"א ר"פ וישב. ובכ"מ.

3( משיחת יום ב' דחה"ש ה'תשט"ז.
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