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   ...כי ידעתי אחרי מותי   
  ]א"יאות  -' שלוחין ה הלכות - לקוטי הלכות[

' ואעידה בם וכו: ... וזה שאמר להם משה
 והלא כל ימי :י"והקשה רש. שהוא שירת האזינו

כל זמן  אלא מכאן ש ?'יהושע לא השחיתו וכו
   !' וכוכאילו לא מת ,שתלמידו קיים

 , חי לעולםהלא הצדיק האמת נקרא: וקשה
ובניהו בן יהודע ל על פי "רבותינו ז כמו שאמרו 
רבינו   מכל שכן וכל שכן משה ,'בן איש חי וכו

 וכמפורש במדרש רבה ,דאי חי וקיים לעולםובו
 כי הוא עומד ומשמש ,משה רבינו לא מת: ש

פרשת (וכמו שכתוב בזוהר הקדוש  .במרום
תא חזי משה לא מית ומאי  :)ד"קע' תרומה ד

בא  ('יב וימת משה הוא מסטרא דילן וכודכת
) הוא מצדינו...   ומה שכתוב!וראה משה לא מת

 ומבואר שם דבכל אתר לצדיקיא קרי ,עיין שם
  . עיין שם,ביה מיתה הוא מסיטרא דילן

 כי זהו בעצמו כוונת ,אך באמת הכל ניחא
י בשם "היינו שרש, י"המדרש שהביאו רש

י פשוטו המדרש מפרש כוונת הפסוק שאינו כפ
 כי הלא אנו רואין ,שאחרי מותו הפשוט ישחיתו

 :כמו שכתוב, שלא השחיתו אחרי מותו הפשוט
ויעבדו את השם כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים 

אלא אם . ' וכואחרי יהושע  אשר האריכו ימים
כן מוכח מזה שפירוש תיבת מיתה הנאמר אצל 

 שהוא ,הצדיק הרבי האמת שיש לו תלמידים
 חס , אינו כפשוטו מיתה ממש,הבחינת מש

הצדיק חי  כי בוודאי .כמו שאר בני אדם, ושלום
ל בכמה "כמו שאמרו רבותינו ז, וקיים תמיד

הצדיקים במיתתן קרויים מקומות אין מספר ש
רק פירוש תיבת מיתה הוא כמו שכתוב . חיים

 שמשה לא ,בספר הזוהר הקדוש המובא לעיל
א מסטרא מת רק מה שכתוב אצלו וימת משה הו

  .'וכו] מצדינו[דילן 
כל זמן שתלמידו של אדם , ועל כן באמת

 אף על פי שבאמת אנו . כאילו לא מת,קיים
אף על פי כן באמת , רואין שכבר מת ונקבר

שאין אנו  - רק מצדינו - לאמתו לא מת כלל
 אבל מחמת שתלמידו קיים ואומר ;רואין אותו

 בוודאי לא מת, תורתו משמו ומלמדה לאחרים
 כי עיקר החיות הוא חכמת התורה .גם מצדינו
וכמו  .כי היא חייך : כמו שכתוב,הקדושה
היינו חכמת התורה , החכמה תחייה :שכתוב

שרק היא החכמה האמתיית המחייה , הקדושה
 תמימה 'תורת ה : כמו שכתוב,כל הנפשות
ועל כן כל זמן שתלמידו של הצדיק  .משיבת נפש

. דאי לא מתוו ב,קיים ומגלה תורתו הקדושה
רק מסטרא  הוא , וימת משה :ועל כן מה שכתוב

  .ל"כמו שכתוב בזוהר הנ, ]מצדינו [דילן
עתה יתפרש המקרא , לפי דרכינו, ואם כן

, כי ידעתי אחרי מותי כי השחת תשחיתון :כך
 דהיינו ,היינו בכל עת שיהיה נקרא אחרי מותי

שלא תעסקו כראוי בתורתי ולא תחפשו ותבקשו 
  כאשר הוכיחם על (טב כראוי אותי הי

ויזכור ימי עולם משה  ):ג"ישעיהו ס(זה הנביא 
 אז יהיה נקרא אחרי ,)' וכועמו איה המעלם מים

 שהוא בחינת המיתה שהוא מסיטרא ,מותי
אבל כל ימי . ' וכוהשחת תשחיתו ואז ,דידכו

 ,יהושע והזקנים שעסקו היטב בתורת משה
של וסלסלו וחיפשו בה קדושת רוח הקודש 

 כל ' כי עבדו את ה.דאי לא השחיתוובו, משה
כי באמת , דאי נחשב שמשה חיוואז בו. ימיהם

  .ל" וכנ,'וכולא מת משה 
שבכל עת , וכן נוהג מדור לדור לעולם

שנמצאים צדיקים שעוסקים כראוי בתורת 
גם , לא מת משה באותו העת נחשב כאילו ,משה

 חס ,ובעת שמתרשלים בה. מסיטרא דידן
אחרי  לגבי דידן , חס ושלום,אז נקרא ,ושלום
   .מותו

  

  ...כי ידעתי אחרי מותי    
  ]ב"יאות  -'  הלכות שלוחין ה-לקוטי הלכות [

הצדיק ) ז"ישעיה נ(וזהו מה שצועק הנביא 
 ואנשי חסד נאספים ,אבד ואין איש שם על לב

  . כי מפני הרעה נאסף הצדיק,באין מבין
מת כי באמת צריכין לחפש את הצדיק הא

שיזכו , ל" אפילו המקורבין אליו וכנ,תמיד
להתקרב אליו ביגיעות יותר ויותר כדי לקבל 

כי הצדיק מסתתר . 'ממנו יותר ויותר עצות וכו
 ונתרחק מהן ,בכל פעם מהעולם מחמת קלקולם

 עד שקשה להם לקבל ולינק מאורו הגדול ,הרבה
וזה . כי אם על ידי יגיעות ובקשה וחיפוש הרבה

 מכל שכן אחר הסתלקות לעילא ,גם בחייו
צריכין לחפשו ולבקשו יותר ויותר , לאולעי

ולילך בדרכיו , לסלסל ולחפש בתורתו הקדושה
ולבקש ולהתחנן הרבה , ואורחותיו הקדושים

עד , עד שיוריד דמעות הרבה,  יתברך'לפני ה
עד שיזכה למצוא ', שישפוך לבו כמים לפני ה

 שזהו ,הולהשיג פנימיות כוונת תורתו הקדוש
  .בחינת הצדיק בעצמו

 ששם ,כי עיקר הצדיק הוא תורתו הקדושה
דאי ובווצריכין להאמין ש. גנוז רוח הקודש שלו

 נמצא אחד או רבים שהם תלמידיו האמתיים
שקיבלו תורתו ודרכיו ועצותיו ורמזיו 

  איןכי . שיכולים להחיות את הכל, הקדושים

 עד ,דאי לא נסתלק הצדיקוובו !דור יתום
השאיר אחריו ברכה שהם התלמידים ש

כמו (שהם בחינת החליפות שלו , האמתיים שלו
' בסימן ז, כי מרחמם ינהגםשכתוב בהתורה 

שכשהם מגלים ) לקוטי תנינא עיין שם היטב
כמו ,  נחשב כאילו לא מת,תורתו הקדושה
וכמבואר שם בסימן . ל" וכנ,ל"שאמרו רבותינו ז

הוא מתלבש ,  שכשמגלים דעתו הקדושה,ל"הנ' ז
וכמו , בדיבוריהם ונחשב כאילו הוא חי ממש

אגורה באהלך  :ל על פסוק"שאמרו רבותינו ז
?   וכי אפשר לאדם לדור בשני עולמות- עולמים

כל תלמיד חכם שאומרים דבר הלכה אלא 
וכמבואר . ' וכו שפתותיו דובבות בקבר,בשמו

 בפרט בההספידות שנדפסו ,מזה הרבה בספרים
 שכולם הולכים בדרך ,בספרי הדרושים

ל " שאמרו רבותינו ז,ההקדמה האמתיית הזאת
  .הצדיק החכם האמתי הוא חי לעולםש

רב אחים בהספדאי דהתם  :וכמו שכתוב
ל על רבינו "וכמו שאמרו רבותינו ז', וכוקאימנא 

אבל . 'הקדוש שבא לביתו בכל ערב שבת וכו
צריכין לחפש ולבקש מאד מאד את זה התלמיד 

 עד שיש ,ל דעת רבו כראויהאמתי שקיב
 בחינת רוח הבא מן ,בדיבוריו בחינת רוח הקודש

 שעל ,)ל"הנתקעו כמבואר בהתורה (' הקודש וכו
, ל"ידי שמגלה ביאורי תורתו הקדושה של רבו ז

וכל אחד כפי  .נתברר המדמה של כל המקורבין
 מתברר אצלו ,קירובו וכפי בקשתו וחיפושו יותר

 מתברר ומתחזק יותר שעל ידי זה, המדמה יותר
 , שזה עיקר קיום העולם,אמונת חידוש העולם

שזהו בחינת ששה בסיון קבלת התורה שהיה 
  ... העולם תלוי בו

  
וכל זמן שנמצאים אנשים כשרים שעוסקין 

 -  משהנת שהוא בחי-  נקרא הצדיק,ל"בזה כנ
, אחרי מותו : נקרא,ובעת שמתרשלים בזה. חי

 כי ידעתי אחרי מותי :רשעל זה נאמ, חס ושלום
. ל"היינו בכל עת בכל דור שתתרשלו בזה כנ', וכו

 שקלקלו ,ועל כן אחרי מות יהושע והזקנים
והשחיתו דרכם ועבדו עבודה זרה שהוא היפך 

אילו אז נחשב לגבי דידהו כ, האמונה הקדושה
כי ידעתי אחרי מותי  : שעל זה נאמר,מת משה

'  להם האבל תיכף כשהקים. כי השחת תשחיתון
 כגון עתניאל בן קנז שהיה השופט ,מושיע
  .נחשב משה חיאזי תיכף  ,הראשון

 עד ,וכן בכל דור ודור, וכן משופט לשופט
 אף על פי שהתורה הולכת ,שסוף כל סוף

 , חס ושלום,ומתמעטת ומשתכחת מישראל
אף על פי כן יהיו , כאשר ניבאו על זה מכבר

ו בכל נמצאים כמה וכמה יחידי סגולה שיתחזק
 שהוא ,' לשוטט ולחפש ולבקש את דבר ה,ל"הנ

דברי חידושי תורה של הצדיקי האמתיים שהם 
ועל ידי זה תתחזק האמונה , בבחינת יהושע

',  שעל ידי זה יהיה חידוש העולם וכו,ל"כנ
  ... ויתתקן הכל

  נא לשמור על קדושת הגיליון  ו"קל עלון מספר ת-ד "בס
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  ]'מ –אוצר היראה [

 כי ארץ, ישראל מעלת קבורת ארץ   
קא יושם די, ידועישראל הוא בבחינת אמונה כ

ישראל זוכין שיתברר ויזדכך הגוף  בעפר ארץ
, זה פגמו באמת ואמונה ידי שעל(מזוהמת הנחש 
 )שמזה נמשך גזרת המיתה, כמבואר בפנים

 ואז יזכה לתחית, ויזכה להכלל באמונה בשלמות
 ,ישראל קר התחיה הוא בארץיכי ע, המתים

לארץ  לו מתי חוץישאפ, ל"כמאמר רבותינו ז
, ישראל לות לבוא לארץיין לגלגול מחצריכ

רור יקר הביששם ע, שהוא בחינת אמונה
כי אז יזכו לאמת , היואז יזכו לתחי, כוךיוהז

קר החיים ישזה ע, ואמונה בתכלית השלמות
  .)ז"אות י, ' ד הלכה גילוחכותהל(לנצח 
  
  

  ]ד"י, ן"שיבחי הר[

רבינו [כל דבר ודבר שרצה , בימי ילדותו    ☺
היה קשה , לעשות בעבודת השם] ל"הקדוש זצ

לה יובתח. עליו מאד בכל מיני כבדות שבעולם
היה קשה עליו מאד לישב יחידי בבית מיוחד 

וזה , איזה שעות רצופים לעסוק בעבודת השם
, אך הוא, להיהדבר היה קשה עליו מאד בתח

ושבר , היה מכריח עצמו מאד, זכרונו לברכה
ום וישב כמה וכמה שעות בכל י, ותוותא

  .בהתבודדות בחדר מיוחד
, וכן היה קשה עליו מאד מאד העבודה    ☺

וכל כך היה קשה , שהיה צריך לעשות בכל יום
דל ושא כלל העול מגיעד שלא היה אפשר ל, עליו

ורק , שהיה כבד וקשה עליו מאד מאד, הכבדות
בכל נו שיהי, על ידי עצה זו נשא עליו עול העבודה

שאין לו רק זה היום , יום היה חושב בדעתו
ולא הסתכל על יום המחרת ועל זמן , בלבד

, לו אין לו רק זה היום לבדירק כא, שלהבא כלל
העבודה של זה  שא עליו עוליועל כן היה יכול ל

כי על יום אחד לבד יכול האדם לקבל , היום לבד
מאחר שהוא רק , עליו כל מיני עבודות שבעולם

, וכשגמר העבודה של זה היום, חד בלבדליום א
בל עליו העבודה של יאזי ביום המחרת חזר וק

  .אותו יום המחרת
שלא היה חושב בדעתו כי , וכן נהג תמיד    ☺

שא יועל ידי זה היה יכול ל, אם אותו היום לבד
, שהיתה כבדה עליו מאד, על עצמו עול עבודתו

מחמת , שא עליו כלליובלא זה לא היה יכול ל
שהיה מרבה בעבודת השם מאד בכמה מיני 

והכל בטרחא וביגיעה גדולה , עבודות בכל יום
שא יעד שלא היה אפשר ל, ובכבדות גדול מאד

שלא היה , ל"עליו עול כזה כי אם על ידי עצה הנ
  .ל" כנ,חושב בדעתו רק אותו היום בלבד

  
  

  ]ו"סמכתב  - י הנחלֵּבמספר ִא[

  . ה"ח שבט תשכ"ר, ה"ב  
 אשר מצא חן בעיני ...מר , ד לבי וחיותילכבו

להבין ולהכיר האמת , ונתן לו לב חכם ומבין' ה
שהוא . הצח וצלול בלי שום דופי כלל, האמתי

ימשיך עליך ועל ' ה, מקור רפואתינו וחיותינו
  . ישועה ורחמים וחיים טובים וארוכים, ביתך

לגודל עוצם ההתקשרות והאהבה   
. ביני ובינך' ר עשה ההנפלאה היחידה בעולם אש

ונמשך אחריך בתשוקה , לבי קרוב אליך מאוד
  עד שאני רואה , גדולה וגעגועים נמרצים כל כך

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

כי מחמת האהבה . אותך תמיד בכל יום ובכל עת
שלא אראה , אינני יכול לסבול כלל, החזקה

באמרי , ונפשי מלפף ומחבק אותך. אותך תמיד
מתוך חמימות , פי בתפילות ובקשות חמות

. בכל אשר תפנה' שיצליחך ה, ועמקות נשמתי
שתקשר עצמך , והעיקר שתצליח הצלחה נצחית

לראש מובחר האמת ברצון חזק במסירת , באמת
שעל ידך יתפרסם ויתגלה , עד שתזכה, נפש

שבזה תלוי עיקר תיקון . האמת בכל העולם
יתברך בתחילה הוא משפיע ' ה. העולם בשלמות
שיש לו דעת רחבה , ול והראשהארה ללב הגד

עד שמגיע , ואחר כך מתפשט האור, ונפש חכמה
  .היינו ללב כל ישראל ולכל העולם, לכל האברים

  המעתיק

  
  

  ]ב"י, סופיןי רצון וכ–אוצר היראה [

קר תכלית עבודת האדם הוא הרצון יע  
 .ף ולהשתוקק אליו יתברך בתכלית הרצוןולכס

וההתחלה של כל המצוות והעבודות הוא הרצון 
 שעל ידי זה משברין כל ,והחשק דקדושה

על מה וכח אל הפההמניעות שבעולם ומוציאין מ
קר התכלית יאך גם ע. 'שרוצה לעשות בעבודת ה

והפעולה שפועלין על ידי המצוה והדבר 
הוא מה שזוכין על ידי זה , שבקדושה שעשה

, להתגבר ברצון חזק וחדש יותר להשם יתברך
ר גם עוד ועד שעל ידי זה יזכה לעשות ולגמ

  .מצוות אחרות
ועל כן צריכין לרוץ מאד אחר כל מצוה   
קף ו זה סימן על ת, כי במה שרץ אחריה,ומצוה

 ,קר שלמות המצוהי שזה ע,ו החזקחשקו ורצונ
ועל ידי זה זוכה להתחזק ברצון עוד יותר 

 וזה שאמרו רבותינו .ולעשות גם מצוה אחרת
שמצוה גוררת '  וכוהוי רץ למצוה קלה :ל"ז

 כי .רהירה גוררת עביעב :וכן להפך .' וכומצוה
 והוא ,על ידי שהתגברו עליו המניעות וההסתות

קף ום על ידי תלא זכה להתגבר עליהם ולשבר
על ידי , הרצון דקדושה ועבר על ידי זה מה שעבר

זה נחלש רצונו דקדושה ביותר ומתגברים עליו 
 עד שבא חס ושלום עוד לידי ,המניעות ביותר

.  רחמנא לצלן,רהירה גוררת עבי וזה שעב.רהיעב
רות אם ירצה יועל כן יכולין בקל לשוב מכל העב

שיתגבר ותכף כ. קר הוא הרצוןיכי ע, באמת
וירגיל את עצמו ברצונות חזקים דקדושה 

להתקרב להשם יתברך ולהצדיקים ולא ירפה 
ודאי יוכל להתגבר על כל המניעות וב, את הרצון

, רות וחטאות נעורים שלויהבאים על ידי העב
דאי ישבר כולם ויזכה לחיים נצחיים כי וובו

, ותשובה קדמה לעולם, פשית תמידוהבחירה ח
לו אחר כל ישאפ,  כח באדםוהשם יתברך נתן

ין ייש לו כח עד, העברות והחטאים רחמנא לצלן
 עד ,להתגבר ברצונות חזקים להשם יתברך

הלכות (שיזכה לשוב ולהתקרב אליו יתברך 
  .)' ה' דיות אות-' ברכת הריח ה

  
  

  ]'א,  יום כיפור-עצות המבוארות [

, פור הוא כלליות כל ימות השנהייום כ  
ועל ידי . להוה את ימי השנה ככי יום זה מחי

נו יהי, פורים מתקן הלבישת יום הכוקד
ועל ידי זה .  יתברך'שרצונותיו יהיו רק לה
קת בגשמיות ומתבטלים כל מיני מחל

ועל ידי זה נמשכת . ונעשה שלום, וברוחניות
  .שמחה לאדם

  
  

  ]ג"ק, 'אלקוטי תפילות [

ם ווזכני ברחמיך הרבים לקבל י...      
לה ובשמחה רבה ושה גדוש בקדום הקדפורייהכ

ם יים כל החמשה ענוייואזכה לק. וחדוה עצומה
, פורים בתכלית השלמות כראויים הכובי

פורים ים הכות ביוליולהתפלל כל החמשה תפ
ת בכל מיני וודוולהת, ראהוונה עצומה ונובכ

ולהתחרט על העבר בחרטה גמורה , ודויים
ת וי הרעיתוב באמת דרכי הרע ומחשבוולעז
נה וולקבל עלי בקבלה חזקה ונכ, תולבלווהמב

ד הרע וולבל אעשה ע, ד לכסלהולבל אשוב ע
ולשוב בתשובה שלמה , בעיניך כאשר עשיתי

ת וולבכ, לפניך באמת בשמחה ביראה ואהבה
  .ך שמחהוהרבה מת
ם ושת יוזכני לקד, מלא רחמים     

כי הוא , דורא והנשגב מאום והנופורים האייהכ
ם אחד וי, ם ואדירורא ואיוש ונול וקדום זה גדוי

תיהם ונווח עולסל,  לעמךובשנה אשר בחרת ב
רחם עלינו . רא הזהום הנוולכפר פשעיהם בי

ולשוב , רא הזה כראויול והנום הגדווזכנו לקבל י
ל ופן שתסלח ותמחובא, בתשובה שלמה באמת

תינו ופשעינו ונווותכפר לנו על כל חטאתינו וע
  .ל היםותר מחובדים יהעצומים והרבים והכ

ם והי שתוקד עצם בזכות ותעזרנו     
ם וי של שוהקד התענית ובזכות ,הזה שוהקד
-ידי-על שנזכה ,פוריםיהכ םוצ םוי ,הזה ראוהנ
 ,אליך תתברך תונוהרצ כל אצלנו להכניע זה

 כנגד שלנו תונורצ מיני כל ולבטל ולשבר להכניע
 םשו ולא ןורצ לנו שום יהיה שלא עד ,נךורצ

 תולהי שנזכה פןובא, כלל נךורצ כנגד תאוה
  .ושמאל ימין נךומרצ ולבלי לסור ,תמיד נךוכרצ

שאתה ברחמיך תבטל , זה נזכה-ידי-ועל     
ויתבטל מאתנו כל , ננוון אחרים מפני רצורצ

קת מבני והן מחל, לםוקת שבעומיני מחל
אין "אשר עתה , קת שבעצמיוהן מחל, לםוהע
צה ווכל מה שאני ר". תים בעצמי מפני חטאושל
ת ות רבו יש לי מניע,שהות איזה דבר שבקדולעש

ח ות המוקר הוא מניעיוע, עורית בלי שוועצומ
ש וידי התענית הקד-והכל אזכה לבטל על. והלב
פורים הכלול מכל הימים של כל ים הכושל י
גלמי ראו עיניך ועל ספרך  : שכתובוכמ, השנה

ודרשו . הםכולם יכתבו ימים יוצרו ולו אחד ב
  .פוריםיזה יום הכ :נם לברכהותינו זכרורב

 וזכנו לשוב בתשובה שלמה ,רחם עלינו     
פורים יובפרט ביום הכ, באמת בכל השנה

ועזרנו להתענות התענית של יום , הקדוש
פורים בקדושה נוראה ועצומה ובשמחה יהכ

זה -ידי-באופן שאזכה על, וחדוה רבה באמת
ין ייך להתנהג בענלקדש עצמי מעתה ולידע א
ולהיות כרצונך הטוב , התעניות בכל השנה כולה

למען לא אבוש ולא אכלם ולא אכשל , באמת
  :לעולם ועד

  חדש
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