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 סדר תוכן החברה
 

 אות א
חברתנו אינה חברה כדי להוסיף כח 

ולהתערב בעניני המדינה והקהילה, אם 
, או באופן בלתי ואמתלאאמצעי באופן 

אמצעי, כי תכליתנו היא לעלות עליה 
ופסיעה אחת שהיא למעלה מכל העולם, 

ו והמונו. לכן, אין חברתנו חברה שאונ
לחלק כיבודים של מי בראש ומי אחריו 

שפלות וכו', כי יסוד חברתנו הוא 
. שפלות עצם הגוף והנפש והתרוממות

ובמקום התגלות והתרוממות קדושתם, 
 .הקדושה אין מקום לכיבודים ולשררות

 
 

 אות ב
וכן אנו מתנים בתנאי כפול שלא תגרום 

ם התגבלות עצמית ופרוד ח"ו חברתנו שו
שאר ישראל שאינם בחברתנו. אדרבא 

ראשית ויסוד חברתנו היא אהבת 
ישראל ואהבת חברים באופן היותר 

חזק, משל לשרפה בעיר ובאו חברי מכבי 
אש לכבות ולהציל באמצעים 

שמתאימים לדעתם ולרוחם, האם 
בשביל זה ישנאו ויתרחקו משאר בני 

ל אחד העיר שגם כן מצילים ומכבים כ
כפי יכולתו? התכלית היא אחת לכולם, 

לכבות ולהציל הנפשות הנמצאות בלהבי 
אש, רק כל אחד מציל כפי אמצעיו, 

והחברה יותר מצליחה בזה ומה שיעלה 
ביד החברה לא יעלה בשום אופן ביד 

 .היחיד
 
 
 

, כל אחד מאתנו דואג לכן גם אנו
סוף כל  ומצטער תמיד על עצמו לאמר

סוף מה יהיה עמדי? יום ויום אני 
מחשבה משתוקק להיות קרוב לד' בכל 

)לבושי הנפש( ולכל הפחות דבור ומעשה 
שלא להיות מרוחק ממנו ומושלך ח"ו 

, ומכל מקום בכל יום יון מצולהבתוך 
ויום אני בידי שובר את הרצון הזה של 

עצמי ואין אני ממתין עד שישליך ד' 
ניו ח"ו, רק בעצמי משליך אותי מעל פ

אני את עצמי אל מקומות לא ידועים 
 תוהים ובוהים בין חמרא אתנא וכלבא. 
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The Composition of the Society 
 
Section 1 
The purpose of our society is not to attain power and 
involve ourselves in political and communal matters, 
whether as a means to an end as a pretext, or not as a 
means to an end. Our goal is to ascend: to take a step 
that rises beyond the entire world, its commotion and its 
turmoil. Therefore, our group will not apportion honours 
to a president, vice president, and so forth, because the 
foundation of our group is humility and exaltation: the 
humility of the essence of body and lower spirit, and the 
exaltation of their holiness. And in a place where 
holiness is revealed, there is no place for honours and 
domination.  
 
Section 2 
And also, we make a double conditionality that our 
group should not, heaven forbid, cause any self isolation 
and separation from those Jews who are not a part of our 
group. On the contrary, the first principle and basis of 
our group is the love of the Jewish people and the love 
of friends, in the strongest possible manner. Compare 
this to if a fire broke out in the city and the fire 
department came to put it out and rescue people, using 
its professional techniques. Would the firemen hate and 
keep a distance from the other residents who were also 
involved in the rescue work and in extinguishing the fire 
- each to the best of his ability? After all, they all have 
one common goal: to put the fire out and save the 
people engulfed in its flames; it is merely that each 
person is doing rescue work according to his 
capabilities. The whole society is more successful as a 
result, and that which a group can do no individual can 
accomplish.  
 
Each of us is constantly concerned and anguished about 
himself saying: “What will ultimately become of me? 
Day after day, I yearn to be close to God with every 
thought, word and act (the layers of the soul) and at the 
very least not to be far from Him and thrown into the 
thick mire (heaven forbid). Yet every day I destroy this 
yearning with my own hands and I do not even wait for 
God to cast me away from His countenance (heaven 
forbid), but of my own initiative I cast myself into 
uncharted territories of chaos and void, amidst donkey, 
mule and dog.”  
 
 
 



ומה תהיה תכליתנו, ימינו ושנותינו 
בתוך כך עוברים בעוני ויגון, והיה כי 

נקרב ליום האחרון רק אז נקיץ, נכה על 
לבבנו, ונצעק אוי לנו מה עשינו! למה זה 

צאים ברפש סחי בנפשנו וגופינו אנו נמ
ומאוס, כל החיים שחיינו בעולם הזה 

יתה רק חתיכה של נבילה וגועל נפש, יה
רצוניות מחשבות ותאוות נמוכות 

שקוצה נפשי עתה בהם, וסתם שטויות 
והבלים מלאו את נפשי תמיד, ובידי 
הוצאתי את עצמי מן עולם הקדושה 

והטהרה, קדושת ד', והשלכתי אותי אל 
 . תהום הזוהמא וכיעור

 
וכיון שכל אחד מאתנו דאגה זו 

מכרסמת תמיד את ליבו ומנקרת את 
מוחו, הוא דואג ונאנח, ותרופה ללבו 

השבור אינו מוצא, לזאת התחברנו יחד 
למצוא אמצעים מתאימים לנמוכי רוח 
כמונו, וכולנו יחד נעבוד יחד באמצעים 

יעזור וכולי האי ואולי אלה את ד' אחד, 
בשאול תחתית, ד' ולא נבלה את ימינו 

ונזכה ליחד את לבבנו לאחד ולחסות 
 .בצל שד"י, גם בעודנו בעולם הזה

 
 

 אות ג
וכיון שכן, אנו מודיעים בזה שלחברתנו 

זו יתקבלו רק אנשים דואגים כאלו, 
ואלו האנשים שיודעים בנפשם שאינם 

נכנסים תחת הסוג הזה, באופנים הנ"ל, 
מבקשים אנו מהם אל תכנסו לחברתנו 

תעו את עצמכם ואותנו, ואל ולא ת
תקלקלו את שאר החברים טהורי הלב 

ונקיי הדעת, ולא עוד אלא שאין אנו 
שבעים רצון כל כך בקרוא איש כזה את 
הקונטרס הזה ג"כ, ואפשר נרמז גם זה 

בדברי המדרש על ישראל שלא גילו 
מסתורין שלהם במצרים )מדרש 

תנחומא פרשת בלק סימן כה(. לא הסוד 
ילו, רק גם המיסתורין, לא בלבד לא ג

 "ושאלה אשה משכנתה"את הסוד של 
)שמות ג כב( בלבד לא גילו, רק בכלל כל 

דברי הנפש שצריכין להיות בסוד 
ובצניעות נשארו בהצנע, כי לא מן הראוי 
שיראו אחרים נשמות ערטילאיות בשעה 

 .שרוחצות עצמן מטומאתן, והבן
 
 

 אות ד
והגם שהלאה אי"ה נסדר תיקוני 

החברה, מכל מקום ראשית כל אנו 
צריכים למודעה זו לומר שרק אלה 

יוכלו להתקרב ולהכנס לחבריא 
 .הקדושה

What will our end be? Our days and years in this way 
pass in suffering and groans. And it will come to pass 
when we reach our last day that only then will we 
awaken, beat our hearts and cry out, “Woe on us, what 
did we do? Why in our soul and body are we engulfed in 
slime, filth and repulsiveness? Our entire lifetime was 
one mass of uncleanness and foul, degraded desires, 
thoughts and lusts, which I now find repellent. And in 
addition to that, foolishness and meaningless things 
were the constant occupation of my soul. With my own 
hands, I removed myself from the world of holiness and 
purity, the sanctity of God, and threw myself into the pit 
of pollution and ugliness.”  
 
And since in each one of us this worry gnaws 
perpetually at his heart and pierces his mind, he worries 
and sighs, but finds no remedy to heal his broken heart. 
Therefore, we have joined together to find means 
appropriate for people as lowly in spirit as we are, and 
all of us together will serve the One God with those very 
means. And even with the implementation of all this, we 
hope that God will help us so that we will not waste our 
days in the depths, but that we will be able to unify our 
hearts with the One, and take refuge in Shaddai’s 
shadow, even while we are still in this world.  
 
Section 3 
Since this is the case, we hereby make known that into 
our group will only be accepted those who share these 
worries. But those others who know in their souls that 
they do not fall into this category in the ways described 
above, we ask them, “Do not enter our group and fool 
yourselves and us. Do not spoil the other members’ pure 
hearts and clean minds.” Even more than that, we are 
not even so pleased that such a person should even read 
this pamphlet. Perhaps this is alluded to in the words of 
the midrash that the Jews did not reveal their 
“mysteries” in Egypt (Midrash Tanchuma, Parshat 
Balak Chapter 25). Not only the (“Sod”) secret did they 
not reveal, but also the mysteries (“Mistorim”). Not only 
the sod/secret that before “a [Jewish] woman would 
request an item of her [Egyptian] neighbour” (Exodus 
3:22) but even more than that, all the “mysteries”, all 
things having to do with the soul that must be kept secret 
and hidden, they remained hidden; for it is not right that 
others should see naked souls at the moment when they 
are cleansing themselves of their impurity. Understand 
this!  
 
Section 4 
Also further on, God willing, we will lay out the 
regulations of the group. But at any rate, at the very 
beginning we must announce this and say that only the 
following may draw close to and enter this holy 
community.   



 
א( מי שמרגיש באמת בקרבו כאב 

ודאבון הנ"ל על שרחוק הוא מד', ולא 
שידע בדעתו לבד את מצבו הנמוך, כי 

ידיעה בשכל כל אחד יודע אם רק אינו 
או שיכור, אך שבאמת ירגיש  משוגע

שנפשו מרה לו ומרגיש  )עד?( כאב לב על
הוא דאגה מזה לא פחות כמו מן 

דאגותיו הגופניות ח"ו, ולא עוד אלא 
שכל כך יציק לו הדבר עד שיבכה 

לפעמים על צרות נפשו, ועל שפלות 
 .עצמותו

 
 .ב( שיהיה בן תורה אם מעט ואם הרבה

 
 

ג( יהיה סוחר, בעל מלאכה וכו', רק 
פנה את עצמו על כל פנים ג' פעמים שי

בשבוע למקום החברה, ויזהר בתיקוני 
 .החברה המבוארים הלאה אי"ה

 
 

ד( אם אינו בטבעו הפכפך, שמה 
, פחזותושמחליט היום בדעתו מגודל 

מבטל ורומס למחר כלאחר יד, ומהפך 
 .את הקערה על פיה

 
ה( שלא יהיה שקרן ורמאי שקוע 

עמים בשקריו, כי יש איש שמוציא לפ
דבר שקר ח"ו, הגם שזה רע מאד ר"ל, 

מכל מקום יכול עוד לשוב ויכול גם 
להתקבל בחברתנו. מה שאין כן האיש 
שהוא בעצם רמאי ושקרן, מרמה את 

אחרים וגם את עצמו. על איש כזה 
שמעתי מכ"ק חותני מורי הרה"צ הק' 

זצללה"ה, שאמר בשם איזה צדיק זי"ע 
ני שאף לשוב אי אפשר לאיש כזה, מפ

שגם תשובתו בשקר היא, כנ"ל שמרמה 
את עצמו, הוא יכול לדמות לו שבשעה 
אחת יעשה צדיק פועל ועושה, ובאמת 

 .לא צדיק ולא פעל ולא עשה מאומה

 
1. Someone who truly feels within himself the pain and 
sorrow, mentioned above, of his separation from God. 
Not that he only knows intellectually his lowly state, for 
this is something which everyone realizes intellectually, 
unless he is insane or drunk, but rather that he truly feels 
the pain in his heart until his soul is embittered, and that 
he feels no less concerned about this than he does about 
his physical worries (heaven forfend). Not only that, but 
that at times this weighs so heavily upon him that he 
sometimes cries out over the sufferings of his soul and 
the lowness of his being.  
 
2. That he must be a “Ben Torah”, to a greater or lesser 
extent.  
 
3.Whether he is a merchant, a craftsman, or whatever, he 
must take himself off to meet with the group at least 
three times a week. And he must meticulously adhere to 
the group’s regulations, which will be described further 
on, God willing.  
 
4. He must not be changeable by nature; what he 
decides today as a result of his excessive impetuosity, he 
cancels and tramples on casually tomorrow, 
“overturning the pot.” 
  
5. He must not be a liar and a dissembler immersed in 
his own falsehoods. For there is a type of person who 
lies occasionally, heaven forbid, even though this is very 
bad, God have mercy, but at any rate such a person can 
repent and can also be accepted to join our group. But 
that is not true for a person who is in his essence a 
dissembler and liar, a man who fools not only others but 
himself as well. About such a person I heard from my 
honoured and holy father-in-law, my teacher, righteous 
Rabbi, may his righteous memory be a blessing in the 
world to come, who heard it from a certain tsaddik, may 
his merit protect him, to the effect that such person 
cannot even repent, because even his repentance is false, 
it seems to me, since he fools himself. He can imagine 
that in one moment he has become righteous in action 
and in deed, but in truth, he is not righteous, he has not 
acted correctly, and he has not accomplished anything. 

 
Exodus Chapter 3 

י ֶאת  כ ַלְחתִּ י ֶאת-ְושָׁ יתִּ כֵּ י, ְוהִּ דִּ ְפְלֹאַתי, -יָׁ ם, ְבֹכל נִּ ְצַריִּ מִּ
י ְרבֹו; ְוַאֲחרֵּ ן, ְיַשַלח ֶאְתֶכם.-ֲאֶשר ֶאֱעֶשה ְבקִּ  כֵּ

20 And I will put out My hand, and smite Egypt with all My wonders which I 
will do in the midst thereof. And after that he will let you go. 

י ֶאת  כא ַתתִּ ם-ְונָׁ עָׁ ן הָׁ י -חֵּ יָׁה כִּ ם; ְוהָׁ יִּ ְצרָׁ י מִּ ינֵּ ַהֶזה, ְבעֵּ
ם. יקָׁ ְלכּו רֵּ כּון, לֹא תֵּ לֵּ  תֵּ

21 And I will give this people favour in the sight of the Egyptians. And it shall 
come to pass, that, when you go, you shall not go empty; 

י  כב ּה, ְכלֵּ יתָׁ ַרת בֵּ גָׁ ּה ּומִּ ְשֶכְנתָׁ ה מִּ שָׁ ה אִּ ֲאלָׁ י -ְושָׁ ֶכֶסף ּוְכלֵּ
ֹלת; ְוַשְמֶתם, ַעל ב ּוְשמָׁ הָׁ יֶכם -זָׁ ַצְלֶתם, -ְוַעלְבנֵּ יֶכם, ְונִּ ְבֹנתֵּ

ם.-ֶאת יִּ ְצרָׁ  מִּ

22 but every woman shall ask of her neighbour, and of her that dwells in her 
house, jewels of silver, and jewels of gold, and clothes; and you shall put them 
upon your sons, and upon your daughters; and you shall spoil the Egyptians.' 

 


