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ויחלו! ...
]שיחות הר" ,$רס"ב[

 ...עוד מצאתי מכתב יד החברי :-דע שיש
ח ,$שמי שיכול להשתמש בזה הח $הוא יכול
לעשות שאלת חלו -ולידע עתידות על ידי
החלומות כי בכל החלומות בודאי יש בה-
עתידות ,רק שיש בה $כמה פסולת ותב ,$כמו
שאמרו רבותינו ,זכרונ -לברכה )ברכות נה(.
כש! שאי אפשר לבר בלא תב& ,כ( אי&
חלו! וכו' ,וג -יש חלומות ברורי -כמו שכתוב
)במדבר יב8ו( :בחלו! אדבר בו; ומי שיש לו זה
הח $הנ"ל ,חלומותיו צודקי -בודאי ,אלא
שאפילו כששומע חלו -מאחר שמספר לו אזי,
נופל התב $והפסלת מ $החלו -ועל ידי זה שומע
רק החלו -המבורר ,ועל ידי זה יכול לפתור
החלו -ולידע העתידות מה.-

ולא ממדבר הרי -וכו' כי לא בכח יגבר איש
וכו' וכמו שכתוב ואמרת בלבב; כחי ועוצ -ידי
עשה לי את החיל הזה וזכרת את ה' אלקי; כי
הוא הנות $ל; כח לעשות חיל וכו' ותרגומו ארי
הוא יהיב ל; עיטא וכו' כי הכל מאת הש-
יתבר; לבד .והעסק והסיבה בעצמה שעוסק בה
צרי; להשלי; הכל על הש -יתבר; ,כמו שכתוב
גול על ה' מעשי; וכו' וכתיב השל; על ה' יהב;
וכו'.
כי צריכי $להאמי $שבהסיבות והעסק
בעצמו יש בה -רזי $עמוקי ,-מדוע הש -יתבר;
מסבב שזה יתפרנס מסחורה זאת ובמקו -זה
וזה מסחורה אחרת ,זה בחטי -וזה בשעוה וזה
בפשת $וכו' והכל מאת ה' ובכול -יש רזי$
נפלאי ,-כי רק הוא יתבר; יודע רזי עול-
ותעלומות סתרי כל חי ויודע לפרנס כל אחד

ויוס 9היה לו זה הח $בחינת )בראשית
מט8כב( :ב& פורת יוס 1ב& פורת עלי עי& ,לשו$
ח $כמו שפירש רש"י ,על ידי זה היה חלומותיו
צודקי -כי השתמש תמיד בחלומות ופתר
אות -מחמת שהיו חלומותיו צודקי -ונכתבו
בתורה .ג -על ידי זה היה יכול לפתור חלומות,
כמו שכתוב בתורה.

!

ותתפשהו בבגדו ...

כי עיקר פג -תאוות ממו $שמכלה ימי
האד -נמש; מפג -הלבושי $כנ"ל ,ועיקרו
מחמת חסרו $אמונתו ,שאינו מאמי $שבכל דבר
יש פנימיות הרבה וכנ"ל ,וסומ; על חכמתו
וערמתו כאלו כבר השיג את כל החכמה ויודע
אי; למצוא ולהשיג ממו $על ידי תחבולות
וערמות האלו.
כי א -היה ש -לבו אל דבר ה' המלובש
בכל דבר ,והיה מאמי $שהכל בהשגחה פרטיית,
וא 9על פי כ $שהאד -צרי; לעשות איזה עסק
בשביל פרנסה ,כמו שכתוב וברכ( ה' אלקי!
בכל מעשה ידי( .א 9על פי כ $אי $חכמה ואי$
תבונה ואי $עצה לנגד ה' ,כי לא ממוצא וממערב
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והל; סביב החומה לראות מה פעל ש,-
וראה בחכמתו שכעת )שכבר החומה מבפני-
כולה זעזוע רק מבחו< לא ניכר( ,אפילו בזקני-
ובחולי -וילדי -יכבשה .ועשה כ ,$וקב< כל
השאר נשי -וילדי -וחולי -מה שנשאר לו,
והל; וכבש והרס החומה כליל .וכעת מי כבש
החומה ,א -האחרוני -החלושי ?-הלא אפילו
יעבדו בכל כחות -אל 9אלפי -שנה לא היו
עושי -אפילו רוש ,-ורק הכח של הגבורי-
הראשוני -שזעזעו את החומה עד להריסה.
וא -הראשוני ?-הלא לא כבשו ,רק האחרוני-
גמרו וכבשו.
וכ $הוא לעני $הגאולה ,שהראשוני -כמו
הצדיקי אמת ואנשיה ,-כמו משה רבנו עליו
השלו ,-רבי שמעו $בר יוחאי עליו השלו,-
האר"י הקדוש ,הבעל ש -טוב הקדוש ,ורבינו
הקדוש ושאר הצדיקי -זרקו חצי -להנחש
להסטרא אחרא ,הס"מ וסיעתו ,וכבר זעזעו כל
כ; הסטרא אחרא עד שאפילו יהיה מי שיהיה
מדורות האחרוני ,-יוכלו לכבוש את הסטרא
אחרא ,ולגמור הברור שיבוא הגאולה.
ובאמת זה המשל מועיל מאד לעבודת ה'
בכל האופני ,-בהתחזקות לעני $עבודת ה'
תפלה והתבודדות ,ובעני $שבירות תאוות
ומידות ,שא 9על פי שזה כמה שני ,-ועשה מה
שעשה ונדמה לו שעדיי $לא פעל כלו ,-א 9על פי
כ $יתחזק ויתחזק לעשות את שלו ,עד שיגמור.
וכ $בעני $דר; אר< ,כמו שאמרו חכמינו ז"ל:
שלושה דברי! צריכי& חיזוק וכו' .ודי לחכימא
כי המשל הנ"ל הוא לכל הענייני.-

]לקוטי הלכות  8חזקת מטלטלי -ה' ,ו'[

ועל כ $רוב תאוות ממו $הוא בשביל
הלבושי -והבגדי .-כאשר יכול כל אחד להבי$
בעצמו שרוב יגיעות וטירדות הפרנסה הוא
בשביל הבגדי -והמלבושי -של כבוד ,לו
ולאשתו ולבניו ולבנותיו; ובפרט בעת הנשואי,$
שצרי; להשיא -שכל ריבוי ההוצאה הוא על
המלבושי ,-והוא המטריד את רוב בני אד-
בפרנסת -מחמת שכל אחד רוד 9אחר הכבוד
ורוצה מלבושי -גבוהי -מערכו ,ועל ידי זה
נעשה בעל חוב ומכחיש ממו $חברו ,וכמו
ששמעתי מפיו הקדושה ,שהמלבושי -מטרידי$
מאד את האד ,-כי אכילה ושתיה יכול האד-
להתפרנס בהוצאה קלה ,אבל המלבוש מטריד
מאד ,וכמו שכתוב על פסוק ותתפשהו בבגדו,
שהסטרא אחרא תופסת את האד -בבדו דייקא
וכו' ,עיי $ש -בספר שיחות הר" ,$היינו כנ"ל.

והסביר על פי משל ,שהיה בעול -כר; גדול,
וסביבה חומה בצורה וחזקה עד להפליא .וכל
המלכי -רצו לכבשה ,והניחו כל כחותיה,-
ותקוות -נשאר מעל .כי כל החיילי -שלה-
נפלו מהחצי -שזרקו מש .-ואחר כ; ,היה מל;
אחד חכ -מאד ,שהל; סביב החומה והביט
ונדמה בדעתו שכעת יקח כל הגבורי -מחילותיו
ויכו על החומה עד שיכבשנה .ועשה כ $ונפלו כל
חיילותיו ,ונשאר רק הוא לבדו.

ואחד ,כפי שורש נשמתו וכפי מעשיו וכפי
גלגוליו וכו' ,שעל ידי כל זה צרי; להתפרנס ,על
ידי סחורות אלו.
אבל יש לו בחירה והעיקר הוא האמונה,
להאמי $שכל תחבלותיו לא יועילו לו בלא הש-
יתבר; ,כמו שכתוב א! ה' לא יבנה בית שוא
עמלו בוניו בו וכו' .ועל כ $צרי; לעסוק במשא
ומת $באמונה ולעשות על פי התורה ולבלי
לשכוח את הש -יתבר; ,חס ושלו ,-בשעת
המו"מ; מכל שכ $וכל שכ $שלא יתחכ-
בחכמות רעות ומרמות ליגע בממו $חבירו ,חס
ושלו ,-אפילו שוה פרוטה ,כי היא לא תצלח,
כמו שכתוב לא יחרו( רמיה צידו.

]כוכבי אור * ספורי! נפלאי![

משלי! מרבי אברה! ז"ל
לעני& שטות הבלי עול! הזה והתכלית
)ד( )אמר המעתיק( שמעתי מאנשי שלומנו,
ששמעו מרבי אברה -ז"ל בש -מוהרנ"ת ז"ל,
ששאלו אותו בעני $הגאולה ,אי; יכול הדבר
להיות שבזמ $הדורות הקודמי -וכמו בדור
רבינו הקדוש לא בא הגאולה ,ובדורות
האחרוני -אשר הולכי -מטה מטה יבוא
הגאולה!?

]אוצר היראה * קומת אד! ואיבריו ,י"ב[

עיקר דת ישראל ועיקר היהדות תלוי בזק$
ופאות ,ובה -נכר היהודי כי הוא מזרע בר; ה',
מזרע ישראל .ומי שרוח אחרת עמו ,חס ושלו,-
ורוצה לכפר ,חס ושלו ,-באלקי ישראל ,אזי
תחילת הכפירה הוא ,שמשלי; מעליו הזק$
והפאות ,חס ושלו.-
כי באמת כל דת ישראל הקדושה תלוי
בזק $ופאות ,כי כל דברי תורתנו הקדושה וכל
המצוות כול ,-ואפילו כל המנהגי -הכשרי-
של ישראל ע -קדוש ,כול -ה -שעורי-
וצמצומי -להשיג על8יד -השגת אלקותו
יתבר; ,כל חד כפו -מה דמשער בלבה וכו' .וכל
אלו הצמצומי -ושעורי -כול -ה -בחינת
שערות קדושות ,וכול -נמשכי -משערות
דדיקנא קדישא והפאות ,כי כל שערה ושערה
מהפאה ודיקנא קדישא ויקירא ,כול -ה-
בחינת צינורות עליוני -וצמצומי -קדושי,-
שמש -נמש; כל חכמת התורה הקדושה
והמצות ,שעל8יד -משיגי $אלקותו יתבר;.
וכלל קדושת ישראל הוא בחינת תורה
ותפלה ,והכל כלול בהדיקנא קדישא ,כי תליסר
תקוני דיקנא ה -בחינת תליסר מידות
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הרחמי ,-שה -בחינת כלל יסוד התפלה,
כמאמר רבותינו ז"ל ,שנתעט9
הקדוש8ברו;8הוא כשליח8צבור ולמדו סדר
תפלה ,ואז גילה לו השלוש8עשרה מידות של
רחמי ,-ומש -נמש; השלוש8עשרה מידות
שהתורה נדרשת בה ,-שה -כלל התורה
הקדושה.
ועיקר אורות הדיקנא קדישא נמשכי$
מבחינת שתי פאות ,כמבואר בכתבי האר"י
ז"ל; ועל8כ $אוי לו למי שנוגע ,חס ושלו,-
להשחית שערה אחת מהדיקנא קדישא
ומהפאות הקדושות בשאט8נפש ,בזדו ,$במעל
אוי לו ,אוי לנפשו! כי עוקר עצמו ונפשו מאלקי
ישראל ואי $לו חלק בתורת משה ,חס ושלו.-
ומחמת שהחכמות חיצוניות אורבי -מאד,
להיות יכולי $לינוק מהחכמה תתאה דקדושה
הנ"ל ,ואז יכולי $להתגבר בחכמת הפילוסופיא
והאפיקורסות שלה ,$על8כ $במדינות שהרגילו
עצמ $להתדמות להעכו" -במלבושיה -וכיוצא,
עד שהרגלו מחמת זה להשחית פאת זקנ-
וקצת מהפאות ,וחו< ממה שעוברי $על חמשה
לאוי $שהזהירה התורה הקדושה בעני $זה ,הוא
ג8-כ $כאילו עוברי $על כל התורה כולה ,חס
ושלו ,-כי כל התורה תלוי בזה .ועל 8כ $ש-
במדינות אלו הנ"ל ,נתפשטה מאד חכמת
הפילוסופיא והאפיקורסות כידוע.

]מספר אוצר היראה * צדיק * רמ"ח[

מה שבכל דור ודור נמצא צדיק אמתי
שהוא בחינת משה ,שיודע להל; נגד רוחו של כל
אחד ,שעל ידו היה נעשה שלו -בעול -והיו
שבי -כול -בתשובה שלמה ,וכל מי שמאמי $בו
ומתקרב אליו יכול למצוא עצמו בתו; זה
הצדיק ,כי הוא שורש כל נפשות ישראל כול.-
א; הבעל דבר מתגרה מאד להרבות
במחלוקת דייקא ,על זה הצדיק הגדול בעצמו,
עד שלפעמי -מכניס טינא ג -בלב שאר
הצדיקי -לחלוק עליו ,ושזה בחינת המחלוקת
שחלקו השבטי -על יוס ,9א; א 9על פי כ $סו9
כל סו 9יודו הכל על האמת וישובו כול -אליו,
כמו שהיה בעני $השבטי -ע -יוס 9הצדיק ,עיי$
מחלוקת ,אות נ"ד.

]סימ 4תק"ה[

אמר ]רבינו ז"ל[ :א -היו מהפכי $את
האד) -רצונו לומר לראות את פנימיותו( היו
רואי $שבכל גיד וגיד מגידיו תלויי -אלפי
אלפי -ורבי רבבות עולמות.

ה $בבריאות ה $בפרנסה .כמבואר בשמונה
עשרה :על נסי( שבכל יו! עמנו ועל נפלאותי(
וכו' ,ובפרט ברוחניות ,שהש -יתבר; מסייע
להתחזק באמונה וביראת ה' וקיו -התורה.
אבל מחמת חסרו $בשלמות האמונה ,אינו
מרגיש ואינו רואה את הנסי -והנפלאות שהש-
יתבר; עושה ע -כל אד -בפרטיות.
 #על כ $צרי; כל אד -להתחזק באמונה
כראוי ,ולהתבונ $באמת בנסי -ובחסדי -שה'
יתבר; עושה עמו בכל יו -ויו ,-ובעבור זאת
להודות לו ולהלל .וזה עיקר תענוג עול -הבא.
היינו שכמו שעיקר תענוג עול -הבא הוא להכיר
בגדלות הש -יתבר; ,כ $על ידי האמונה
בהשגחה פרטית ,ועל ידי הכרה בנסי -וחסדי-
שהש -יתבר; עושה ,ועל ידי ההלל וההודאה
לשמו הגדול ,מכירי -בגדלותו .ועל ידי זה זוכה
לתפילה אמתית וללמוד לשמה ,ללא שקר ,שלא
לש -כבוד ,ממו $וכיוצא באלה ,רק לש -שמי-
באמת ,וזוכה להתקרב לרב אמתי.
 #ג -זוכה לשידוכי -אמתיי -בגשמיות
וברוחניות ,וזוכה לשלמות הדיבור ,היינו ,לדבר
רק דברי קדושה ואמת ,וניצול מדבורי שקר
ודברי -בטלי -וכו' .ואזי זוכה להמשי; קדושת
השבת לששת ימי המעשה ,כמבואר באות אמת
ואמונה סעי 9מ'.

אחים!יקרים
תרמו!נא!,בעין!יפה !
למען!קיום!העלון !
!

בכל!סניפי!הדואר !

חשבון!89-2255-7
!

תזכו!למצוות !
 #ועל ידי זה נתגלה אחדותו הפשוט
יתבר; .היינו שזוכה להרגיש ולהאמי $שכל
השנויי -העוברי -על כל אד ,-הכל נעשה
בהשגחתו הפרטית יתבר; ,המכונה אחד
הפשוט יתבר( .לכל התקוני -המבוארי-
בסעי 9זה ,זוכי -על ידי קיו -מצוות הדלקת נר
חנוכה באמונה פשוטה כראוי ,וביראה ואהבה
ראויי .-ג -על ידי ההודאה וההלל להש-
יתבר; על הנסי -ועל הנפלאות שעשה
לאבותינו בימי חנוכה ,שהושיע -משונאיה,-
ועל ידי ההכרה בנסי -והחסדי -שהש -יתבר;
עושה ע -כל אד -בפרטיות בכל יו.-
 #אשרי האיש שזוכה לקיי -מצוות
הדלקת נר חנוכה ומצוות הלל והודאה באמונה
פשוטה ותמימה ,בדחילו ורחימו כראוי ,וזוכה
לתיקוני -אלו ,היינו למידות הטובות
המבוארות בסעי 9זה.

]עצות המבוארות * חנוכה ,ג'[

 #ימי חנוכה ה -ימי הלל והודאה
להש -יתבר; .היינו שבימי -אלו ראוי להתבונ$
בנסי -ובנפלאות שעשה ה' יתבר; ע -אבותינו
בימי -הה -והציל -משונאיה .-ועל נסי -אלו
יש להודות ולהלל ,ולהאמי $שהש -יתבר;
עושה נסי -ונפלאות לישראל בכל דור ודור
ומצילנו משונאינו תמיד ,כמבואר בדברי
חכמינו זכרונ -לברכה )בהגדה של פסח( :בכל
דור ודור עומדי! עלינו לכלותינו ,והקדוש ברו(
הוא מצילנו מיד! .וכ $צרי; כל אד -לדעת שה'
יתבר; עושה עמו בכל יו -ויו -נסי -ונפלאות,

]מספר לקוטי תפילות א' * תפילה ז'[

וזכנו לקיי -מצוות הדלקת נר חנוכה
כראוי ,בכל פרטיה ודקדוקיה וכוונותיה ותרי"ג
מצוות התלויי -בה ,ולקיי -כל המצוות של
חנוכה בשמחה גדולה ,להודות ל; ולברכ;
ולומר הלל של -בשמחה וחדוה רבה
ובהתעוררות גדול ,בקדושה ובטהרה גדולה .כי
ברחמי; הרבי -קבעת לנו שמונת ימי חנוכה,
להודות ולהלל לשמ; הגדול ,שה -שעשוע עול-
הבא.
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זכנו ברחמי; הרבי -לקיי -מצוותי;
באמת ,עד שנזכה להמשי; עלינו באמת שעשוע
עול -הבא תמיד ,שהוא הודאה לשמ; הגדול
והקדוש ,ובפרט בימי החנוכה הקדושי -שה-
ימי הודאה ,עד שנזכה להתקרב אלי; באמת,
ולדעת ולהכיר אות; ולהודות ל; ולברכ; סלה
באמת לעול -כי טוב ,כמו שכתוב ,הודו לה' כי
טוב כי לעול! חסדו ,ונזכה להמשי; הקדושה
של שבת לששת ימי החול ,עד שנזכה להיות
בשמחה תמיד כרצונ; הטוב באמת.

]מספר א9י הנחל ב'* מכתב רצ"ט[

צרי; כל אחד להשתדל מאד להתקרב
להצדיק האמת דייקא ,ולא די לו בהספרי-
שיש מכבר ,שמברר האמונה בכל עת כפי
הבירור שצריכי $בזה הדור בכל יו -ויו-
מחדש ,ואי $די בהספרי -של הנביאי-
והצדיקי -שיש מכבר ,רק צריכי $להתקרב
אליו דייקא.
א; הבעל דבר מתגרה בזה הצדיק מאד
ומתגבר בכל דור ודור לרחק את העול -מזה
הצדיק על ידי גודל הקשיות ומחלוקת שמרבה
עליו ,אשר על כ $צרכי $לחפש ולבקש מאד את
הצדיק האמת.
התורה והמצוות ה -אור ונר להאיר לנו
הדר; לבקש ולמצוא את הצדיק האמת ,כי על
ידי הצדיק זוכי $לאמונה שהוא במדרגה גבוהה
כל כ; ,עד שהוא זוכה לקול הניגו $שיתער
לעתיד ,שעל ידי זה יש לו כח להוכיח את
ישראל ,אשר קול תוכחתו הוא בחינת קול
הניגו $שיתער לעתיד על ידי משיח צדקנו.
הצדיק האמת הוא מקיי -את העול-
ומלמד לדור דור את העול ,-וממשי; אמונה
בעול -ומורה בדורות אלו ובכל הדורות
העתידי -לבוא ,את הדר; ילכו בה ,ומזכ;
ומברר את העול -בכל פע -מהסיגי -והפסולת,
עד שיגמור הבירור בבהירות נפלא בתכלית
השלמות ,כמו שיהיה לעתיד באמת בעת שיגלה
הש -יתבר; את אור התורה עתיקא סתימאה
של הצדיק האמת על ידו ,בעת ק< האחרו ,$על
ידי משיח צדקנו ,שעל ידי זה לא יפירו ולא
יעברו עוד על התורה לעול ,-ויתתק $העול-
בשלמות.
אי $לעול -שו -תקנה ותקוה בשו -פני,-
כי א -על ידי ההתקרבות וההתקשרות להצדיק
האמת ,אבל השקר מתגבר ומחשי; כל כ; ,עד
שאי $רואי $האמת כלל ,כאילו לא היה בעול.-
יש מאורי אור ויש מאורי אש ,וזה לעומת זה,
כשמתגברי $מאורי אור אזי נכנעי $מאורי אש
וכ $להיפ; ,חס ושלו ,-כשנסתלקי $מאורי אור
אזי מתגברי $מאורי אש ,חס ושלו ,-ומאורי
אור זה בחינת אור הצדיק האמת.
כל עיקר קנאתו והתגרותו של קליפת
עמלק הוא להעלי -ולהסתיר אור הצדיק
האמת שהוא בחינת ש -ה' ) (...בסו 9הגלות
הארו; המר הזה בדורותינו אלה שהוא סו 9ק<
האחרו $אשר ירדנו פלאי ,-וכל אחד ואחד ירד
ונפל למקו -שנפל כמו שיודע כל אחד בנפשו,
לולא ה' שהיה לנו שהוא ממשי; עלינו ג-
עכשיו בתוק 9עומק נפילתנו וגלותנו הארה
נפלאה הנמשכת על ידי הצדיק האמת בהעל-
גדול ,שהוא רוחו של משיח שהוא עיקר תיקו$
העול -בסו 9ק< האחרו ,$לולא זאת כבר אבדנו
בעניינו...

שבת!שלום! ...

