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הזקן אדמו״ר מאמרירל

יא קג,

תהלים

 חסדו גבר פי׳ כו׳ [וכרחוק כו׳ יראיו על חסדו גבר הארץ על שמים כגבוה
 חסד מעצמו מונע אדם לפעמים פי׳ ירדפוני וחסד טוב ע״ד

 ה׳ ואהבת חסד מעצמו מונע ועי״ז כדת שלא ה׳ בעבודת דרכים לו כשיברור
 מן שיסור שלם שיהי׳ במקומו להשיגו אחריו ירדוף שהחסד דוד וביקש כו׳

 כגבוה ומשל בו׳. לרדוף החסד התגברות לשון חסדו גבר וזהו בו׳ הדרך
 והמרכז סובב וכשהעיגול העגול מרכז והארץ עגולים השמים כמו כי שמים]
 הסובב בעגול השפל הוא שהמרכז המרכז על מתהוים הקוים כו׳ ונח עומד

 בהשגחת וכן המרכז. סביבות מכל הקו יגדל כן גדול יותר שהעיגול ומה כו׳.
 שאין מאד המדריגה בשפלות העגול במרכז כשהם כו׳ עמו ישראל על ה׳

 השפל המרכז על רק אינם מסכ״ע השפעות כל כו׳ מהם למטה יותר שפל
 על ההשפעה מתרבה ויותר גדולים יותר והקווים חקר אין ולגדולתו יותר,
 בעצמו רואה שאינו השפלות הוא שיראה יראיו על וזהו כו׳. הנח המרכז
 בא ומזה דאורייתא תמכין להיות הצדקה סיבת והוא כו׳ בפ״ע דבר שיהי׳

 בנסיונות ועומדים אמתית לתשובה העולם התעוררות והוא וחסד תגבורת
וד״ל. כו׳ עבודתם מדרגות לפי שלא

מ קד,

 כמשל אלא הענין אין הגליות שעבוד ענין הנה בו, לשחק יצרת זה לויתן
חי׳ עם פלונית חי׳ שמעמיד שלו בהיכלות השר שעושה השחוק

 זולתו יתגבר ולפעמים עליו ויתגבר מזולתו א׳ ויטרף זע״ז ללחום פלונית
 מאד ויתעדן יתענג הנה המלחמה גמר ואחרי כו׳, יותר ממנו ויטרוף עליו
לחיות משולים שרים הע׳ הנה עד״מ וכמו״ב זולתו, על הא׳ מהנצחון השר

יא קג,
 א. ב, 4088 ירושלים וכת״י א. נה, 115 בכת״י א1ונמ מט. סי׳ ירושלים בבונה נדסם שמים: כגבוה
 ו. כג, תהלים ירדפוני: וחסד טוב

 בשיסור. ואוא״ל: בבתה״י, ברורה אינה זו תיבה שיסור:
 ג. קמה, שם חקר: אין ולגדולחו
רע״א. ח, זח׳א ראה דאורייחא: תמכין

כו קד,
(בהעתקה ונמצא תנב־תנג. ד עז במגדל (רובו) ונעתק תפה. ע׳ שמיני באוה״ת נדפס יצרת: זה לויתן
 ממג״ע. נעתקו דלקמן א.!המ״מ קלה, 1234 בבת״י משובשת)

ft ^ / בחיווי נ״א: בהיכלות:
^מ1 .



רלאהזקן אדמו״ר מאמריתהלים

 כו/ זאב ובנימין ארי׳ יהודא לחיות נמשלים ישראל שבטי וגם בדניאל, כמ״ש
 בלעו להוציא זולתו על הא׳ להתגבר זע״ז מלחמתם זהו״ע הגליות ושעבוד
 וישתוקק יחפוץ יותר הגשמי שהשר רואים אנו הנה כי כו׳, ולהפילו מפיו
 בנכרי משא״ב כו׳ ישראל על להכביד ריבוי אחר בריבוי המסים בעול

שידוע לפי הוא והטעם כו׳, עליו להכביד כלל חפץ אינו מקרקעו המתפרנס
חלק לעשו ואין ועשו ליעקב החלוקה גורל הפיל כו׳ גוים עליון בהנחל
 כשמפרנם מאד לו ימר המר לבו כן על כו׳ מאחדותו והפרידם כלל בקדושה
 מצוה ועושה ה׳ וכשעובד כלל, יעקכ מחלק זה שאין במקומו הישראל
 להשר אמנם בממון, המסים בעול הוא והפיוס כו׳, עשו בצידי הם בארצם
 שוחד לוקח הוא הנה כו׳ ממון בשביל שיניחנו ופיוס שוחד זה אין הרוחני
 תורה ביטול המס עול מסיבות הנמצאות עבירות מכמה דהיינו אחר ופיוס
 ונדמה נראה והרי כו׳ העכירות של מהרוחני׳ ונהנה כו׳ ושקר שנאה וקנאה
כנגד מצוה שכר כשנחשב הוא ונהפוך כו׳ ומזון טרף וחטף הגכור שהוא לו
ממה יותר עי״ז ממנו נלקח חיות הרבה הרי כו׳ המצוה עשיית והוא זה

 כל יתגלה ולע״ל כו׳ ראשו על חותה אתה גחלים כי וכענין כו׳, הוא שלקח
 חיות במלחמה בגלות לשעבדם יצרתם כנס״י אלו לויתן וזהו זו, מלחמה ענין
 וכמ״ש בו לשחק וזהו בגמרו שיהיו האלקי והעונג השחוק בשביל כנ״ל הרבה
קניגיא לעשות עתיד כענין והוא כו׳ ומשחק יושב האחרונות ג״ש במ״א

ע״ש. כו׳ לצדיקים

כ קז,

 הענין ירפאם. ובזה דברו ישלח פי׳ משחיתותם וימלט וירפאם דברו ישלח
 תמוה הוא ולכאורה מחייהו הוא אדם מאכל רואים אנו דהנה הוא

יחיה לבדו הלחם על לא כי כתיכ אך במעלה. ממנו גבוה הוא האדם שהרי

 ז־ח. ם׳ דניאל ראה בדניאל: כמ״ש
. שבטי  ב. יא, סוטה ראה לחיות: .

 זמן. זהו נ״א: זהו-ע:
ח. לב, האזינו גויס: עליון בהנחל
 פי״ט. זוטא אליהו דבי תנא שם. שלמה תורה כב. כה, תולדות פרש״י ראה ועשו: . . גורל

ואילך. ב נט, דרמ״ב א). ה, (מע*ז יט ד, ואתחנן פרש*י ראה מאחדותו: והפרידם
ב. ג, ע״ז ומשחק: . . שעות ג׳

יב. אות הבחירה שער ואילך. ד יב, תולדות תויח ג. פי״ג, ויק״ר ראה קניגיא: . . עתיד

כ קז,

 ב. בא, 1064 ב. רמת, 424 א. סו, 349 א. קעג, 109 מכת*י נעתק וירפאם: דברו ישלח
ג. ח, עקב האדם: . .כי



הזקן אדמו״ר מאמריתפ

חיצונית חכמה

חיצונית חב׳

 ישראל אצל התו׳ מתיקות ומיעוט אוה״ע אצל חיצוני׳ חב׳ התרבות ענין
 התו׳ חכמת מתמעט יותר בגלות יותר שישראל כ״ז הגלות שזהו לפי
 חכמים שהיו התנאים שבימי וזהו חכמתם. מתרבה ובאומות פנימיותה,
וד״ל. עכשיו כמו כ״ב באומות חב׳ הי׳ לא התורה בפנימיות מופלגים

הנ״ל בענין

 ותכונה המלחמות בעניני הזמן בזה המה רבים כי הגוים חכמות ענין
 עד להם הקודמים על החכמה והוספת החריצות מרוב נפלאים ענינים

 נתחכם מעט מעט אך היו, שסכלים שלפניהם הראשונים על אומרים שהם
 קיום ע״י לעולם נוסף שחכמה באמרם אפיקורסות להם נמשך ומזה העולם,
 שבודאי יתהלכו ובחשכה הם טועים באמת אבל בו׳. הזמן בהוספת העולם
 אבל מהם, הקדמונים על הרבה להם שנתוסף החכמה בענין אמת דבריהם
 שהראשונים הוא ונהפוך שקר זו היו בחכמה שסכלים שהקדמונים באמרם
 מתגדלים הם אשר בענינים לא אבל מהם, יותר בחכמה גדולים היו

 בניצוח כמו הדברים בגשמיות הוא ובינתם חכמתם כל כי בהם ומתחכמים
 וכיוצא באויר פורחת וספינה מתלקחת אש הפלא דבר בעשותם המלחמה

 מהקדמונים כהיום מהם נתמעטה בגשמיות כ״ב אינה שהיא ובתכונה בזה,
 כמ״ש הענינים ברוחניות הי׳ חכמתם עיקר הקדמונים חכמי אבל שלהם.
 כנודע העולם שבכל החכמים גדולי שהי׳ מצרים חכמי שהן מצרים כחרטומי

 לא וזה בתורה הנזכר בזה וכיוצא לתנין המטה בהפיכת חכמתם תוכן והי׳
 בענינים החכמה ברבות תלוי זה דבר כי הזמן, שבזה החכמים גדול אף יעשה

ובינה חכמה וכל נאמר בדניאל וכן ובלחשים, בקסמים בלעם כמו רוחניים

חיצונית חכמה
א. נב, 693 ב. עג, 208 בכת׳י גס ונמצא .3707 ירושלים מכת-י תמז, ע׳ עז במגדל נדפס התרבות: טנין

א. קמ, 798

הנ״ל כענץ

 349 א. קי, 208 כ. קפה, 94 בכת״י גס ונמצא .4088 ירושלים מכת״י תמו, ע׳ עז במגדל נדפס חכמות: ענין
ב. בב,

. שסכלים  ונתחבם. מעט מעט הי׳ ששכלם נ״א: נתחכם: .
 מעם. הי׳ ששכלם ניא: היו: בחב־ שסכליס
יא. ז, וארא בתורה: הנוכר
כ. א, דניאל ראה ידות: . . וכל



תפאהזקן אדמו״ר מאמריחיצונית חב׳

 ופתרונו חלומו לו שיאמרו בחכמתם שאל ומה ידות עשר מצאם ביקש אשר
 חכמה ריבוי בהם הי׳ שלא אמת זה אבל מנבואתם. לא מחכמתם ידעו, ומאין

 שכל שידוע מפני הוא זה דבר עניו וטעם הזמן, בזה כמו הענין בגשמיות
 השתל׳ הי׳ ובתחלה לי״ח כידוע קדושה ניצוצי מנפילת הן הקליפות חכמת

 ואין בגשמיות החכמה השתלשל יותר הגלות המשך ואחר הענינים ברוחניות
 מהן החכמה נתמעט הזמן בהמשך ואדרבה כלל ברוחניות ידיעה להם

יותר. בגשמיות ונשתלשלו מהרוחניות

האומות וחב׳ ישראל חב׳

 ומכח העצבות שהוא שחורה מרה מבחי׳ הי׳ כולם האומות שחכמי מה ענין
 הלבנים אבל בחכמתם ושכלם מחשבתם עומק לצמצם יכולים היו זה
 מפני בחכמתם. עיונם להשים יכולים היו שלא כלל חכמים היו לא שבאומות

 שנפלו העצמות (כמו שלמעלה חכמה נובלות הוא האומות שחכמות ידוע כי
 הוא בחב׳ יניקתם שכל מוכרח וא״כ הכלבים) שלוקחים המלך שלחן מעל
 עפר יסוד בחי׳ שהוא שחורה ומרא העצבות דהיינו התחתונה ומדרגה מבחי׳
 הוא שחכמתם ישראל אבל החב׳, לקבל יכולים אינם לבנה מרה בבחי׳ אבל
 בחב׳ השגתם עיקר כו׳ דעת מפיו חב׳ יתן ה׳ דכתיב מ״ה כ״ח החב׳ עיקר
לכו צמא כל הוי כמ״ש לבנה מרה מים יסוד בחי׳ שהוא השמחה ע״י עילאה

למים.

האומות וחה׳ ישראל חב׳
א. רצד, 269 מכת״י נעתק האומות: שחכמי מה ענץ
 .38 הערה 47 ע׳ חט״ו לקו״ש ואילך. סע״ד רצג, סדור ב. קנב, זה״ב ראה הכלבים: . .כמו
 ו. ב, משלי דעת: . .ה־
א. נה, ישעי׳ למים: . . הוי



יצי״מהזקן אדמו״ר מאמריתפח

 לבו להתקרב וחרד ירא כל לכו לחכ״ע. דלבוש לבוש תושבע״ם דהיות כידוע
 פי׳ וש״ד ג״ע שהם ממצרים תמיד יוצא להיות לבבו לאמץ זהיר יהי׳ לה׳
 עוז ברוב ולהלל להודות וחייב כו׳ הגוף הוא דחויא משבא הקליפה עומק
 הרע מן להוציאו עליו וישועתו ה׳ עזרת על בחיים בחלקו לשמוח ה׳ חדות
 כחותיה משתנית בקומו ובכ״י עלי׳ ה׳ בסיוע לא אם לו יכול הי׳ שלא הגמור
 ישראל בחי׳ היות וידוע יצימ״צ בחי׳ משתנה ולכן כידוע נשמתו בבחי׳
 הי׳ ואם וכנ״ל מאד באהמ״ם בה׳ להדבק חפץ מישראל כאו״א נשמת בשרש
 ושיכול מצרים בבחי׳ באמת שהוא שכלו בבירור עת בכל תמיד נז׳

 השכינה כנפי תחת תמיד ולהכנס ממצרים לברוח בקל הלב בהתגברות
 עם שלם ישראל לבב אמיתית היות מפני צד משום מעצור לו יהי׳ לא בוודאי
 בענין להתבונן היעוצה עצה ולכן כו׳. נסתרה הגלות חשך מפני רק אלקיו
 הלב נטיית דהיינו מאד קלה בנטי׳ ממצרים תמיד לצאת יכול שהוא הזאת

וד״ל. לו ורפא ושב מעט מעט ישוב זו ובעצה לענין מענין

ויצה״ר יצ״ט

 כשרוצה ואז כנגדו מלחמת לעשות ויצה״ר יצ״ט העולמות בריאות כל הנה
 אינו ומתחילה המלחמה. לגבור מסייעו הקב״ה מלחמה לעשות באמת

 קיום נעשה הוא ועי״ז א״ע שמסתיר אלהים עשה כשחוק רק הוא לנצח יכול
 הי׳ לא העולמות קיום וג״כ העולמות לברוא יכול הי׳ לא זה ובלא העולמות

 כהיום וזהו יחדיו בשר כל וראו ה׳ כבוד ונגלה נאמר ולעתיד זה. בלתי יכול
 מה ולעתיד בו לשחק יצרתה זה לויתן סוד וזה א״ע. שמסתיר כשחוק רק

וד״ל. לצדיקים לויתן סעודת זה כו׳ ונגלה שנאמר

 לבוא. להתקרב נ״א: לבו: להתקרב
כר. היון טיט נ״א: כר: הגוף הוא

דצח״ר יצ״ט
 ב. קכג, 1064 ב. לב, 877 ב. כג, 400 נעשה). ב(שוה״ם פג, 349 א. צח, 147 מכת״י נעתק בריאות: כל הנה
למים). (שוה״מ ב פג, 4088 א. רצד, 2916 לחם). (שוה*מ א ם, 1166 ירושלים וכת״י

 וראה שם. בהערות וראה יב), מם, ויחי מיין(לעיל עינים חכלילי לד״ה בהמשך זה מאמר בא כתה*י ברוב
 שחוק). (ערך העולמות שכל ענין ד״ה לקמן בו), קד, לויתן(תהלים ד״ה לעיל גם

 ה. מ, ישעי׳ יחדיו: . . ונגלה
. לויתן בו. קד, תהלים בו: .


