
 

!  האזינו השמי' ואדברה ... 
[לקוטי הלכות , חזקת מטלטלי$ ה', י"ד] 

וזה בחינת שירת האזינו שהוא לעד, כי לא תשכח מפי זרעו, אפילו 

בתוק4 ההסתרה שבתו3 הסתרה, כמו שכתוב ואנכי הסתר אסתיר פני 

מה' וכו' וענתה השירה הזאת לפניו לעד וכו'. 

 

כי כלל השירה הזאת הוא להזכיר ולהודיע את כל מעשה ה' אשר 

עשה עמנו ואשר הוא עתיד לעשות עמנו, נפלאות ונוראות, עד שסו4 כל 

סו4 יגמור כרצונו להחזיר לנו אר7 ישראל ע6 כל הקדושות ותפארת 

הגווני: המאירי: ש6, כמו שהתחיל בהנחל עליו5 גוי' וכו' יצב גבולות 

עמי' למספר בני ישראל כי חלק ה' עמו וכו' ירכיבהו על במתי אר7 

וכו', דהיינו אר7 ישראל, וכ: הול3 וסובב כל סיפור השירה הנוראה 

הזאת, את כל אשר עבר ואת כל אשר יעבור על ישראל בכל העיתי6 

שיעברו עליה6, עד שסיי6 שסו4 כל סו4 וכפר אדמתו עמו, שה' יתבר3 

ירצה אדמתו ועמו כי ה6 בחינה אחת. 

 

וכל זה יגמור ה' יתבר3 על ידי הצדיקי אמת, 

שדבריה6 ומעשיה6 מלאי6 רזי: [סודות], שכול6 

כלולי6 במשה, שהודיע מקוד6 ריבוי 

ההסתרות, שיהיו הסתרות בתו3 הסתרות, עד 

שיהי;ה קשה למצוא האמת לאמתו, אבל א4 

על פי כ: יגמרו הצדיקי אמת ; בחינת משה ; 

את שלה6, ויודיעו אלקותו בעול6, כמו 

שכתוב ש6 ראו עתה כי אני אני הוא אני 

אמית ואחיה וכו' ואי5 מידי מציל. 

 

וזה שהתחיל האזינו השמי' ואדברה, לומר: 

דעו כי דברי אינ6 פשוטי6, כי ה6 עמוקי6 מאד 

מאד, וה6 מלאי6 רזי: עמוקי:, עד אשר אני קורא את 

השמי6 שה6 כלליות הדרי מעלה שיאזינו מה שאדבר, מכל 

שכ: ותשמע האר7 אמרי פי, שצריכי: כל באי עול6 שבאר7 הזאת 

לשמוע ולהבי: היטב אמרי פי, כי יערו: כמטר לקחי תזל כטל אמרתי 

וכו', היינו שדברי אינ6 פשוטי6, רק ה6 כמטר וכטל שנראי6 שה6 

מי6 ולחלוחית פשוט, אבל באמת יש בה6 כחות נפלאי6 ונוראי6, כי 

ה6 מגדלי6 כל מיני צמחי6 ועשבי6 שוני6 לאי: מספר, וכמו שאמר 

ש6 כשעירי' עלי דשא וכרביבי' עלי עשב וכו' ; כמו כ: ה6 דברי, כי 

א4 על פי שנראי6 כפשוטי6, אבל ה6 עמוקי6 מאד ומלאי6 רזי:, ויש 

בה6 כח לגדל ולחזק את כל אחד ואחד ולהצמיח אותו, עד שיתפאר 

וישתעשע ה' יתבר3 ע6 כל אחד ואחד בהתפארות ושעשועי6 נפלאי6. 

 

כי ש6 ה' אקרא, היינו דעו והאמינו שכל מה שאני מדבר ומוציא 

מפי, בכול6 ש6 ה' אקרא, שכל דברי ושיחותי ה6 רק לקרות ש6 ה' 

לגדל ולקדש שמו בעול6, ועל כ: את6 הבו גודל לאלקינו, כי על ידי 

שתאמינו בכל זה, על ידי זה תתנו גודל לאלקינו, שתבינו ממני גדולתו 

ונוראתו יתבר3 לעד. 

 

כי על ידי צדיקי אמת, על ידי חדושי תורת6 הקדושה ועל ידי 

שיחות6 הנפלאות, יכולי6 להבי: גדולות ה', כמבואר במקו6 אחר, 

וכמוב: כל זה לכל הזוכי6 להתקרב אליה6. כי הצור תמי' פעלו וכו', 

ובוודאי פעל ועשה ויצר וברא הכל בחכמה נפלאה, כמו שכתוב כול' 

בחכמה עשית, והכל נברא בשביל הצדיקי6 העושי6 רצונו, שה6 

יודעי6 רזי עול6, עד שכל מעשיה6 ודבוריה6 מלאי6 רזי:, ועל יד6 

יכולי6 להבי: גדולת ה', וכנ"ל. 

 
 

[חיי מוהר"2, שצ"א] 

שמעתי בשמו זכרונו לברכה שספר משל נאה לעניי: מה שמרבה 

לגלות כל כ3 תורות נפלאות ומעשיות ושיחות נפלאות ונוראות, א4 על 

פי שאינו נראה עדיי: שיעשו פעולת6 בשלמות באנשי שלומנו כמו 

שהיה ראוי לה6. 

 

וספר לעניי: זה ממל3 אחד שחלה בנו יחידו ביותר עד שכל 

הרופאי6 משכו ידיה6 ממנו ונתייאשו מרפואתו. בתו3 כ3 בא רופא 

מופלג בחכמה מאד וביקש המל3 ממנו בתחנוני6 גדולי6 להשתדל ע6 

בנו. והשיב לו האמת שרפואתו קשה ורחוקה מאד, א4 על פי כ: א6 

יעשו עוד תחבולה אחת אזי אפשר דאפשר שיהיה לו רפואה. א3 איני 

יודע א6 לומר ל3 זאת התחבולה מחמת שהיא דבר קשה וכבד מאד. 

והפציר בו המל3 מאד לגלות לו התחבולה. 

 

ואמר לו: תדע שבנ3 הוא חולה מסוכ: מאד בתכלית, 

עד שכבר אי אפשר לת: לו לתו3 פיו אפילו טיפה 

אחת מסממני הרפואות. א3 אי3 שיש סממני 

רפואות יקרות כאלה, אשר צלוחית אחת 

קטנה מאד עולה לס3 אלפי אלפי6, וצריכי: 

למלאת חביות מלא מסממני6 היקרי6 

האלה, וליקח בדליי6 מלאי6 מסממני6 

האלה ולשפ3 על בנ3 החולה. וממילא מוב: 

שכל הסממני6 היקרי6 האלה ילכו לאיבוד 

לגמרי, א3 א4 על  פי כ: יתחזק גופו מעט על ידי 

זה. ואולי מתו3 שישפכו עליו הרבה כל כ3 יכנס 

לתו3 פיו ג6 כ: איזה טיפה על כל פני6, על ידי זה 

אפשר שיהיה לו רפואה. ותכ4 ומיד נתרצה המל3 לזה, 

וצוה לעשות כ: ועל ידי זה נתרפא הב: מל3. 

 

והנמשל מוב: ממילא שדייקא מחמת שאנו חולי6 מדוכאי6 בחולי 

הנפש כל כ3, רחמנא לצל:, על כ: מוכרח הצדיק הרופא נאמ: לשפו3 

עלינו סממני6 יקרי6 ונוראי6 מאד. א4 על פי שלכאורה נראה שכמעט 

הכל הול3 לאיבוד, חס ושלו6, א4 על פי כ: ריח טוב קולט, וברבות 

הימי6 אולי נזכה לחטו4 מה6 איזה טיפה יקרה ונפלאה לתו3 פינו 

ופנימיותנו, עד שעל ידי זה אולי יש תקוה לזכות לרפואה שלמה, 

ברוחניות וגשמיות, אמ: כ: יהי רצו:. 

 

 

 

[מספר אוצר היראה , צדיק , רל"ה] 

עיקר שלמות השגת הצדיק הוא כשזוכה על ידי השגתו נסתרות 

שבתורה, להמשי3 על ידי זה עצות ודרכי6 ונתיבות ותחבולות, אי3 

להביא ישראל לידי מעשה ולקיו6 התורה, כי לא המדרש עיקר אלא 

המעשה.  

 

 
 

[מספר  א  8י הנחל ב', מכתב רפ"ח] 

... ומבשר; לא תתעל' ; מבשר3 דייקא, שלא תעלי6 עיני3 מלרח6 

על בשר3, היינו בשר גופ3. כי צרי3 כל אד6 לרח6 מאד על בשר הגו4 

להראות לו מכל הארה ומכל השגה שהנשמה משגת, שהגו4 ג6 כ: ידע 
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מזאת ההשגה. כי 

הנשמה של כל אד6 

היא רואה ומשגת תמיד 

דברי6 עליוני6 מאד, 

אבל הגו4 אינו יודע 

מה6. כי כשיש לגו4 

עזות מבחינת והכלבי' 

עזי נפש ; שהוא עז 

וחזק בהתאוות ; אי: 

הנשמה יכולה לסמו3 

עצמה ולהתקרב להגו4, להודיע לו מההשגות שלה. על כ: צריכי6 

לרח6 מאד על הגו4 לראות לזככו, עד שתוכל הנשמה להודיע לו מכל 

מה שהיא רואה ומשגת תמיד. 

 

וזה בחינת מבשר אחזה אלו>ה, היינו השגות אלקות; וכשמשבר 

עזות ותקיפות הגו4, על ידי זה תוכל הנשמה להתקרב עצמה אל הגו4, 

על כ: צריכי6 לרח6 מאד על הגו4, לראות לזככו, עד שתוכל הנשמה 

להודיע לו מכל מה שהיא רואה ומשגת תמיד. 

 

וזה בחינת מבשרי אחזה אלו>ה ; מבשר דייקא וכו', היינו על ידי 

בשר הגו4 יחזה וכו' אלו;ה, היינו השגות אלוקות היינו שהאד6 בגופו 

יראה ויחזה השגות עליונות שהנשמה משגת תמיד מקול אנחתי דבקה 

עצמי לבשרי עצמי היא הנשמה שהיא עצ6 

האד6, כי עיקר עצמיות האד6 מה שנקרא 

אצל האד6 אני הוא הנשמה שהיא עצ6 

הקיי6 לעד, אבל מחמת עזות הגו4 בתאוותו,  

אזי הנשמה שהיא עצ6 האד6 רחוקה מבשרו 

וגופו, ועל ידי קול אנחה ; שהוא בחינת עזות 

דקדושה ; על ידי זה נשבר עזות גופו ואז 

מתקרבת ומתדבקת העצ6 להבשר ; היינו 

הנשמה להגו4. וזה מקול אנחתי דבקה עצמי 

לבשרי, וכ: בכלליות בני אד6 יש בחינת עצ6 

ובשר, היינו שהחכ6 האמת הוא בחינת 

הנשמה להע6 שה6 למטה ממנו.  

 

 

 

 [עצות המבוארות , יו$ כיפור, א'] 

# יו6 כיפור, הוא כלליות כל ימות השנה, כי יו6 זה מחיה את 

ימי השנה כולה. ועל ידי קדושת יו6 הכיפורי6 מיתק: הלב, היינו 

שרצונותיו יהיו רק לה' יתבר3. ועל ידי זה, מתבטלי6 כל מיני 

מחלוקת, בגשמיות וברוחניות, ונעשה שלו6. ועל ידי זה, נמשכת 

שמחה לאד6. 

 
 
 

[מספר לקוטי תפילות ב' , תפילה ל"ה] 

... וזכני ברחמי3 הרבי6, לקבל יו6 הכיפורי6 הקדוש בקדושה 

גדולה ובשמחה רבה וחדוה עצומה. ואזכה לקיי6 כל החמשה עינויי6 

ביו6 הכיפורי6 בתכלית השלמות כראוי, ולהתפלל כל החמשה תפלות 

ביו6 הכיפורי6 בכוונה עצומה ונוראה, ולהתוודות בכל מיני וידויי6, 

ולהתחרט על העבר בחרטה גמורה ולעזוב באמת דרכי הרע ומחשבותיי 

הרעות והמבולבלות, ולקבל עלי בקבלה חזקה ונכונה לבל אשוב עוד 

לכסלה, ולבל אעשה עוד הרע בעיני3 כאשר עשיתי, ולשוב בתשובה 

שלמה לפני3 באמת, בשמחה ביראה ואהבה, ולבכות הרבה מתו3 

שמחה. 

 
מלא רחמי6, זכני לקדושת יו6 הכיפורי6 האיו6 והנורא והנשגב 

מאד, כי הוא יו6 זה גדול וקדוש ונורא ואיו6 ואדיר, יו6 אחד בשנה 

אשר בחרת בו לעמ3, לסלוח עוונותיה6 ולכפר פשעיה6 ביו6 הנורא 

הזה. רח6 עלינו וזכנו לקבל יו6 הגדול והנורא הזה כראוי, ולשוב 

בתשובה שלמה באמת, באופ: שתסלח ותמחל ותכפר לנו על כל 

חטאתינו ועוונותינו ופשעינו העצומי6 והרבי6, והכבדי6 יותר מחול 

הי6. 

ותעזרנו בזכות עוצ6 קדושת היו6 הקדוש הזה, ובזכות התענית 

הקדוש של יו6 הנורא הזה, יו6 צו6 הכיפורי6, שנזכה על ידי זה 

להכניע אצלנו כל הרצונות אלי3 תתבר3, להכניע ולשבר ולבטל כל מיני 

רצונות שלנו כנגד רצונ3, עד שלא יהיה לנו שו6 רצו: ולא שו6 תאוה 

כנגד רצונ3 כלל, באופ: שנזכה להיות כרצונ3 תמיד, ולבלי לסור 

מרצונ3 ימי: ושמאל, ועל ידי זה נזכה שאתה ברחמי3 תבטל רצו: 

אחרי6 מפני רצוננו, ויתבטל מאתנו כל מיני מחלקת שבעול6, ה: 

מחלוקת מבני העול6, ה: מחלוקת שבעצמי, אשר עתה אי5 שלו' 

בעצמי מפני חטאתי. וכל מה שאני רוצה לעשות איזה דבר שבקדושה 

יש לי מניעות רבות ועצומות בלי שיעור, ועיקר הוא מניעות המוח 

והלב. 

 

והכל אזכה לבטל על ידי התענית הקדוש של יו6 הכיפורי6, הכלול 

מכל הימי6 של כל השנה, כמו שכתוב גלמי ראו עיני; ועל ספר; כול' 

יכתבו ימי' יוצרו ולו אחד בה'. ודרשו רבותינו זכרונ6 לברכה, זה יו6 

הכיפורי6. 

 

רח6 עלינו וזכנו לשוב בתשובה שלמה באמת בכל השנה, ובפרט 

ביו6 הכיפורי6 הקדוש, ועזרנו להתענות התענית של יו6 הכיפורי6 

בקדושה נוראה ועצומה ובשמחה וחדוה רבה באמת, באופ: שאזכה על 

ידי זה לקדש עצמי מעתה ולידע אי3 להתנהג 

בעניי: התעניות בכל השנה כולה, ולהיות 

כרצונ3 הטוב באמת, למע: לא אבוש ולא אכל6 

ולא אכשל לעול6 ועד. 

 
 
 

[מספר אוצר היראה , אכילה , קס"ז] 

שלוש שני ערלה ה6 כנגד בחינת השלוש 

תאוות, דהיינו תאוות ממו: ותאוות אכילה 

ותאוות משגל. ואחר שזוכי: להכניע השלוש 

תאוות הנ"ל, על ידי שממתיני: שלוש שני ערלה, 

אז אחר כ3 בשנה הרביעית צריכי: להעלות 

הפירות לאוכל: בירושלי6, כי על ידי שבירת השלוש תאוות הנ"ל זוכי: 

לבני: ירושלי6 שהוא בחינת יראה שלמה, ועל ידי זה זוכי: לשלמות 

התפלה. וזה בחינת: ובשנה הרביעית, יהיה כל פריו קודש הלולי' לה' 

; הלולי6 דייקא.  

 

 

 

[סימ2 תע"ז] 

מכבר קוד6 אר7;ישראל ביקש אחד אותו על בני6 ואמר לו שית: 

צדקה, והשיב שאי: ביכולתו ואמר לו שיהיה לו אמונה, כי אמונה 

חשוב כצדקה. כמו שכתוב באברה6 (בראשית ט"ו): והאמי5 בה' 

ויחשבה לו צדקה. ואמר: שעל;ידי אמונה זוכה לבני6, כי אמונה 

בגימטרייא בני6, וכ: הווה שנפקד זה האיש והיו לו בני6. 
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