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,דּע שׁסּפּוּרי מעשׂיּוֹת מצּדּיקים
 כּי על ידי ספּוּרים מצּדּיקים נתעוֹרר ונתלהב,הוּא דּבר גּדוֹל מאד
 כּי,הלּב בּהתעוֹררוּת גּדוֹל להשּם יתבּרך בּחשׁק נמרץ מאד
 על ידי עבוֹדתוֹ את,הרשׁימוּ שׁעשׂה אוֹתוֹ הצּדּיק שׁמּספּרין ממּנּוּ
, זאת הרשׁימוּ נתעוֹררת בּעת שׁמּספּרין מהצּדּיק,השּׁם יתבּרך
והיא מעוֹררת להשּׁם יתבּרך בּהתעוֹררוּת גּדוֹל
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כּך היה לוֹ בּן יחיד וגדּל- שׁלּא היה לוֹ בּנים אַחר,מעשׂה בּרב אחד
, והיה יוֹשׁב בּעליּה ולמד כּדרך אצל הגּבירים,אוֹתוֹ והשּׂיא אוֹתוֹ
 רק שׁהיה מרגּישׁ בּעצמוֹ שׁחסר לוֹ,והיה לוֹמד וּמתפּלּל תּמיד
 ולא היה מרגּישׁ טעם בּלמּוּדוֹ, ואינוֹ יוֹדע מהוּ,איזה חסּרוֹן
 ונתנוּ לוֹ עצה,וּבתפלּתוֹ וספּר לפני שׁני אנשׁים בּני הנּעוּרים
ידהּ-שׁיּסּע לאוֹתוֹ צדּיק ואוֹתוֹ בּן הנּ"ל עשׂה מצוה שׁבּא על
.לבחינת מאוֹר הקּטן

 שׁלּא היה לוֹ,מעשׂה בּרב אחד      
 כּך היה לוֹ בּן יחיד וגדּל אוֹתוֹ והשּׂיא אוֹתוֹ-בּנים אַחר
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 והיה יוֹשׁב בּעליּה ולמד כּדרך אצל הגּבירים

            



 רק שׁהיה מרגּישׁ בּעצמוֹ שׁחסר לוֹ,והיה לוֹמד וּמתפּלּל תּמיד
 ולא היה מרגּישׁ טעם בּלמּוּדוֹ, ואינוֹ יוֹדע מהוּ,איזה חסּרוֹן
 וּבתפלּתוֹ

         

            

וספּר לפני שׁני אנשׁים בּני הנּעוּרים

  

           


  ונתנוּ לוֹ עצה שׁיּסּע לאוֹתוֹ צדּיק
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 ידהּ לבחינת מאוֹר הקּטן-ואוֹתוֹ בּן הנּ"ל עשׂה מצוה שׁבּא על
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      והיה עקב תּשׁמעוּן את
המּשׁפּטים האלּה וּשׁמרתּם ועשׂיתם אתם )דּברים ז( כּי כּשׁיּשׁ צרוֹת
חס ושׁלוֹם ,הן צרוֹת בּכלליּוּת אוֹ בּפרטיּוּת ,אי אפשׁר לרקּד כּי
כּשׁיּשׁ דּינין מוֹסרין אוֹתן לשׁלוּחי הדּין והם נקראים רצים )זהר
בּראשׁית מ"ג( והם בּחינת רגלין ,ואזי הרגלין כּבדים מחמת הדּמים
שׁנּתפּשּׁטוּ לשׁם ,הינוּ הדּינין ,כּי דּמים בּחינת דּינים וּכשׁנּוֹלד
הדּין אזי יוֹצאין הדּמים מהרגלין ,כּי בּשׁעת לדה יוֹצאין הדּמים
מרגלי האשּׁה ,ועל כּן נצטנּנין רגליה כּמוֹ שׁאָמרוּ רבּוֹתינוּ,
זכרוֹנם לברכה )סוֹטה יא (:ועקּר הלּדה על -ידי שׁיּוֹצאין הדּמים
מהרגלין ,הינוּ שׁיּוֹצאין הדּינין מהרגלין ,כּי בּשׁעת עבּוּר הוּא
בּחינת דּין )ע' זוהר חיי שרה קכ"א( כּמוֹ שׁאָמרוּ רבּוֹתינוּ ,זכרוֹנם לברכה
)בּרכוֹת כט' :(:בּשׁעה שׁאַתּה מתמלּא עליהם עברה כּאשּׁה עבּרה',
נמצא שׁעבּוּר הוּא בּחינת דּין ולדה הוּא בּחינת המתּקת הדּין ,כּי
אָז בּשׁעת לדה יוֹצאין הדּמים מהרגלין שׁעל-ידי-זה עקּר הלּדה
כּנּ"ל )ועיּן מזּה בּ"לקּוּטי תּנינא" בּסימן ב( ועל-כּן בּעת הדּין והצּרה ,חס
ושׁלוֹם ,אי אפשׁר לרקּד ,כּי אָז אי אפשׁר להגבּיהּ הרגלין כּי
הרגלין הם כּבדים בּשׁעת התגּבּרוּת הדּינין מחמת שׁהדּמים
שׁהם בּחינת דּינין נמשׁכין אָז לתוֹך הרגלין כּנּ"ל אבל כּשׁיּוֹצאין
הדּמים שׁהם הדּינין מהרגלין ,דּהינוּ כּשׁנּמתּקין הדּינין אזי
הרגלין קלּים ,ואזי יכוֹלה השּׂמחה להתפּשּׁט שׁם ,עד שׁיּרקּד
מחמת השּׂמחה
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 דּהינוּ על כּל,ידי שׁהאָדם דּן את עצמוֹ- הוּא על,וּלהמתּיק הדּין
מה שּׁעוֹשה ידין וישׁפּט בּעצמוֹ את עצמוֹ על כּל דּבר אם כּך ראוּי
פּי דּין וּמשׁפּט- ויפשׁפּשׁ בּמעשׂיו ויתקּנם כּראוּי על,לוֹ לעשׂוֹת
 על ידי זה, ועל ידי זה שׁהאָדם דּן ושׁוֹפט את עצמוֹ,התּוֹרה
ממתּיק וּמבטּל הדּין שׁלּמעלה כּי 'כּשׁיּשׁ דּין למטּה אין דּין
למעלה' )ועיּן מזּה לעיל בּסימן ט"ו( ואָז כּשׁנּמתּק הדּין אזי יוֹצאין הדּמים
מהרגלין ואזי יכוֹלה השּׂמחה להתפּשּׁט בּרגלין עד שׁזּוֹכה
לרקּוּדין וזהוּ והיה עקב תּשׁמעוּן לשׁוֹן שׂמחה )מ"ר נשא פ' יג( עקב
 הינוּ לזכּוֹת לשׂמחה עד שׁהעקבים שׁהם הרגלין,הם הרגלין
ידי את המּשׁפּטים האלּה וּשׁמרתּם- זה זוֹכין על,ישׁמעוּ השּׂמחה
,ועשׂיתם אתם שׁתּשׁמרוּ לעשׂוֹת בּעצמכם המּשׁפּטים והדּינים
 ואָז 'והיה עקב,זה נתבּטּל הדּין שׁלּמעלה כּנּ"ל-ידי-שׁעל
ידי שׁיּוֹצאים משּׁם-תּשׁמעוּן' שׁתּשׁמעוּ השּׂמחה בּהרגלין על
.הדּינים כּנּ"ל
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' שׁזּהוּ בּחינת ושׁמר ה,עוֹד מצאתי
לך את הבּרית כּי כּשׁתּזכּה לשׂמחה אזי השּׁם יתבּרך בּעצמוֹ
ישׁמר לך את הבּרית דּהינוּ שׁיּהיה בּעזרך לשׁמר את הבּרית
 כּי פּגם,ידי עצבוּת כּיּדוּע- כּי עקּר פּגם הבּרית הוּא על,קדשׁ
, על שׁם, ידי הקּלפּה הידוּעה שׁנּקראת לילית-הבּרית בּא על
כּן עקּר שׁמירת הבּרית- ועל,שׁמּילּלת תּמיד שׁזּהוּ בּחינת עצבוּת
ידי שׂמחה זוֹכין שׁהשּׁם יתבּרך- כּי על,ידי שׂמחה-זוֹכין על
,בּעצמוֹ יעזר לוֹ לשׁמר את הבּרית קדשׁ כּנּ"ל
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