
!  תכבד העבודה ...  
[אוצר היראה + יראה ועבודה, קי"ט] 

ה' יתבר+ סתו& וגליא (נסתר וגלוי), ואורייתא סתו& וגליא, 

והכל הוא בשביל הבחירה והנסיו3, כי כ+ דר+ ה' יתבר+, שמאיר פניו 

בכל פע& ובתו+ כ+ מסתיר פניו, ועל6ידי6זה הוא כל הנסיו3 והבחירה. 

וזה בכלליות ובפרטיות ובפרטי פרטיות, בכל אד& ובכל זמ3. ומי 

שמשי& לב לזה, יכול לראות זאת בכל ההרפתקאות והתלאות 

וההצלות וההרחבות והישועות הנפלאות העוברי3 עליו כל ימי חייו, 

וביותר בעניי3 הפרנסה. 

 

וכמו שראינו בעת שהתחיל ה' להאיר פניו למשה ושלחו לגאול 

את ישראל, ואחר6כ+ התגברה ההסתרה עד שאמר פרעה: תכבד 

העבודה וכו'; ודת3 ואביר& אמרו אל משה: ירא ה' עליכ, וישפוט 

וכו', וכ3 התנהג אחר6כ+ בכל פע&, כמבואר בכל הפרשיות המדברי& 

מיציאת מצרי&, ובפרט בשעת קריעת י&6 סו;. 

ואחר6כ+, האיר ה' פניו עוד בהתגלות גדול, וירא 

ישראל את היד הגדלה וכו', ואחר6כ+ הסתיר 

פניו והלכו שלושת ימי& בלא מי&, ואז: ויילנו 

הע, וכו'. ואחר6כ+ בעני3 המ3, ואחר6כ+ כשלא 

היה מי& ברפידי& לשתות, כתיב: וייל2 הע, 

וכו', וכ3 אחר6כ+ כל ימי משה התנהג כ+, וכ3 

בכל דור ודור בימי השופטי& והמלכי&, שבכל 

פע& האיר ה' פניו ועשה לה& אותות גדולות. 

 

ואחר6כ+ הסתיר פניו ואז היו לה& נסיונות, 

ורבי& עמדו בנסיונ& וזכו למה שזכו, ורבי& 

נכשלו וסרו מדרכי ה' על6ידי זה, עד שנחרב 

הבית6המקדש שני פעמי&. וג& עכשיו בתוק; 

אריכת הגלות והתגברות ההסתרה שבתו+ הסתרה, א;6על6פי6כ3 מי 

שחפ> באמת להתקרב לה' יתבר+ ולתורתו הקדושה, הוא רואה ג& 

עתה בכל פע& הארת פני ה' וחסדיו ונפלאותיו הנוראי& בתו+ עוצ& 

ההסתרות הרבות מאד, וכמאמר רבותינו ז"ל: ה2 ה2 גבורותיו 

ונוראותיו. וכמו6כ3 הוא בפרטי פרטיות בכל אד& ובכל עת ובכל יו& 

ויו&, כמו שאנו אומרי&: על נסי4 שבכל יו, עמנו וכו'. 

 

!  ואל ישעו בדברי שקר ...  
[אוצר היראה + אמת, ל"ב] 

כשהצדיק האמת רואה שאי3 אמת בעול&, עד שמהפכי& השקר 

לאמת ואומרי& לרע טוב ולטוב רע; ויש בזה כמה בחינות: כי יש 

שטועי& קצת על6ידי6זה ובאי& על6ידי6זה לשגיאה דקה; ויש 

ששוגי& על6ידי6זה ביותר; ויש עוד ביותר, עד שיש שקרני& לגמרי 

ומחציפי& פניה& לומר שהאמת את&; וכעי3 שמצינו, כשבאו משה 

ואהר3 אל פרעה, אמר לה&: למה משה ואהר2 תפריעו את הע, וגו' 

תכבד העבודה על האנשי, ויעשו בה, ואל ישעו בדברי שקר. 

 

הבט וראה עד היכ3 השקר מתפשט להחלי; האמת, עד שפרעה 

הרשע שענה את ישראל בשקר ובחנ& וגמל אות& רעה תחת טובה 

שעשה יוס; ע& כל אר> מצרי&, ובתחילה בא עליה& ברמאות, בפה 

ר+, ואחר6כ+ בפר+ ובעבודה קשה כל6כ+, והחצי; פניו כל6כ+ לומר 

על ישראל: ואל ישעו בדברי שקר, כאילו דברי משה ואהר3 ה& 

בשקר, חס ושלו&, והוא חפ> רק האמת שיעבדו אותו בחנ&. 

 

ואחר6כ+ פגעו דת3 ואביר& במשה ואמרו: ירא ה' עליכ, 

וישפוט, אשר הבאשת, את ריחנו וכו', והחציפו פניה& ג&6כ3 בשקר 

נגד משה ואהר3, כאילו אצל& האמת וה& מקנאי& על צרת ישראל, 

וכאילו אוהבי& אות& יותר ממשה ואהר3. 

 

וכ3 הוא בכל דור ובכל עת, רק שיש בזה כמה וכמה בחינות בכל 

מדרגה ומדרגה 6 בבחינת צדיקי& בינוני& ורשעי& 6 והכל על6ידי 

האמת שאינו מזוכ+ כראוי כנ"ל. ועל6כ3 מוכרח הצדיק האמת לשנות 

לפעמי& ולהלביש האמת בכמה לבושי&, ודייקא על6ידי6זה הוא 

מכניס האמת בעול&. וזה בחינת מה שאמרו רבותינו ז"ל: שרי להו 

לצדיקיא לסגויי ברמאותא ע, רמאי, וכ3 מה שאמרו רבותינו ז"ל: 

מותר לשנות בדבר השלו,, כמבואר בפני&. 

 

 

 

[אוצר היראה + רנ"ו] 

יש מקבלי השדה הנ"ל, היינו צדיקי& כאלו 

שאינ& יכולי& לקבל השדה, היינו לחגור עצמ& 

לעסוק בתקוני השדה רק לשני& מועטות, כי 

אינ& יכולי& לגמור התיקו3 בשלמות, כי א& על 

ידי הסתלקות& ומוכרחי& להסתלק מחמת זה 

בשני& מועטות. אבל יש שיכולי& לקבל אותה 

לשני& מרובות, כי ה& גדולי& ומופלגי& במעלה 

עליונה ונוראה מאד מאד ומאריכי& ימי& על 

ממלכת&. 

 

וזה שאי3 כחו גדול כל כ+ ואי3 יכול לקבל השדה רק לשני& 

מועטות, עליו הזהירו רבותינו ז"ל: המקבל את השדה לשני, 

מועטות, לא יזרענה פשת2 ואי2 לו בקורת שקמה, דהיינו שלא יעסוק 

בתקונ& של הרחוקי& מאד ממנו יתבר+, וה& מכוני& בש& פשת3, 

וג& לא בתקונ& של אות& שכבר הזקינו ברשעת& ונתעבו ונתגשמו 

מאד, שה& בחינת קורת שקמה, כמבואר כל זה בפני&, ומחמת שאי3 

כחו גדול וחזק כל כ+, על כ3 אי6אפשר לו לעסוק בתקונ& של אלו, כי 

יוכל להזיק לו חס ושלו& מאד. 

 

אבל מי שמקבל את השדה לשני& מרובות, היינו אלו הצדיקי& 

הגדולי& במעלה שכח& גדול וחזק ביותר, עד שיכולי3 לקבל השדה 

לשני& מרובות כנ"ל, ה& יכולי3 לזרועה אפילו פשת3, וג& יש לה& 

בקורת שקמה, כי ה& יכולי& לקרב ולתק3 את הכל מחמת שכח& 

גדול וחזק מאד כנ"ל. 

 

וזה שאמרו רבותינו ז"ל: שיעור שני, מועטות הוא שבעה 

שני,, ושני, מרובות ה, יותר משבעה שני,, היינו כי יש צדיקי& 

שאינ& יכולי& להמשי+ תקוני השדה רק מבחינת שבעי& פני& 

לתורה, אבל אות& הרחוקי& מאד שנפלו מכל השבעי& פני& לתורה, 

אינ& יכולי& לתק3 אות& וה& בבחינת מקבלי השדה לשני& מועטות 

 l"vf ,dnly wifii` 'x oa xqce` ac l`xyi 'x epixen gvp oexkfl

בס"ד - עלון תמ"ו - פרשה שמות 



הנ"ל. אבל יש צדיקי& כאלו, שיכולי& להמשי+ תקוני השדה מבחינת 

שני& קדמוניות, שש& כביכול למעלה משבעי& פני& לתורה; וה& 

יכולי3 לתק3 את הכל, ועל כ3 ה& בבחינת מקבלי השדה לשני& 

מרובות, כי ממשיכי3 תקוני השדה מבחינת עתיק, שש& עיקר 

אריכות ימי&. 

 

 
 

[אוצר היראה + ברית פגמו ותקונו, ז'] 

# כל אחד, כפי מה שזוכה לקדושת הברית, כ3 יש לו חלק 

באר> ישראל, שהוא בחינת אמונה (הלכות הודאה 6 הלכה ה', אות 

י"ג). 

 

 

 

[לקוטי עצות + צדיק, כ"ו+כ"ח] 

$ יראה ואהבה אי אפשר לקבל כי א& על ידי צדיקי הדור. 

וכשנחש+ אצל אחד היראה והאהבה, זהו מחמת שנתחש+ אצלו אור 

הצדיק, וא; שבאמת הצדיק מאיר בכל העולמות, מכל שכ3 בעול& 

הזה, א; על פי כ3 אצלו אינו מאיר כלל מגודל החוש+ שלו. וא; שהוא 

אצל הצדיק ויושב אצלו, אינו יכול לטעו& ולהבי3 ולראות אורו 

הגדול, שעל ידו יבוא לתכלית הטוב הנצחי. 

 
$ וכל זה הוא מחמת המעשי& רעי& שלו, 

שעל ידי זה נחש+ שכלו בכסילות, דהיינו דעות 

נפסדות, והוא נדמה בעיניו שהוא חכ& ונופלי& 

לו קושיות על הצדיק האמת. אבל כל אלו 

הדעות נפסדות והקושיות והחכמות כאילו ה& 

כול& שטות וכסילות גמור, שמחמת עכירת 

המעשי& נתחש+ שכלו בכסילות כנ"ל, ועל ידי 

זה נתחש+ אצלו אור הצדיק, ומחמת זה אי3 לו 

יראה ואהבה כנ"ל. 

 
$ על6ידי צדקה שנות3 לצדיקי& אמתיי& 

ולעניי& הגוני&, על ידי זה משלי& ומתק3 

השכל, וזוכה לראות אור הצדיק, ועל ידי זה זוכה ליראה ואהבה. 

 
 
 

[לקוטי תפילות א' + תפילה י"ז] 

% יהי רצו3 מלפני+ ה' אלקינו ואלקי אבותינו, כש& שגברו 

רחמי+ וחסדי+ העצומי& עלי ובראת אותי בי3 זרע ישראל עבדי+, כ3 

יהמו מעי+ וחנינותי+ וחסדי+ הגדולי& עלי, שאזכה לשמוע היטב את 

קול דברי הצדיקי& אמתיי&, ויופקחו עיני, וישמעו אוזני, ולבבי יבי3 

היטב את קול דברי הצדיקי& אמתיי&, אשר עוסקי& תמיד לעורר 

ולהעלות את הטוב הנמש+ מנשמות ישראל, הכבוש בגלות, ולעשות 

בעלי תשובה וגרי& 6 ה3 קול דברי הצדיקי& אמתיי& שבדור הזה, ה3 

דברי צדיקי& אמתיי& שוכני עפר הכתובי& בספריה& הקדושי& 6 עד 

שאשמע ואראה ואבי3 היטב את דבריה& הקדושי&, עד שהטוב שבי 

יתעורר בתוק; גדול ובכח וגבורה גדולה דקדושה, עד שאזכה 

להתגבר באמת על הרע, לשברו ולגרשו ולבטלו ממני בביטול גמור, 

באופ3 שאזכה לשוב בתשובה שלמה לפני+ באמת ובלב של&, ואזכה 

להיות כרצונ+ הטוב באמת בקדושה ובטהרה, בשמחה ובטוב לבב. 

 
% ובכ3 יהי רצו3 מלפני+ ה' אלקינו ואלקי אבותינו, שיפקח לי 

אור השכל דקדושה, ויתגלה לי אור הצדיקי אמת המאירי& 

בכל6העולמות כול&, ומכל שכ3 בעול& השפל הזה. ומעוצ& עכירת 

מעשינו וכסילות דעתנו, נסת& ונסתר ממנו אור& הגדול, עד אשר 

אפילו כשאנו זוכי& להתקרב אליה& ולעסוק בספריה& הקדושי&, 

אי3 אנו זוכי& להרגיש ולראות כלל אור& הצח והמצוחצח, ואי3 אנו 

מרגישי& נעימות קדושת דבריה&, מעוצ& חשכת שכלנו וכסילות 

דעתנו ועכירת מעשינו. ומחמת זה נחש+ אור היראה והאהבה 

הקדושה מאתנו, עד אשר בעוונותינו, אנו רחוקי& מאד מיראה 

ואהבה אמתיות. 

 
% אנא ה', חמול עלינו ואל תזניחנו ואל תטשנו, ותעזרנו 

להשלי& את דעתנו ולתק3 את מעשינו, ותפתח לנו את אור הדעת 

דקדושה שיתגלה לנו האמת. ונזכה לראות בעיני שכלנו את אור 

צדיקי האמת, ונזכה להכלל בה& ולהתדבק בדרכיה& ובמעשיה& 

הטובי& אשר הורו אותנו, ועל6ידי6זה נזכה ליראה ואהבה דקדושה 

בשלמות באמת. 

 
 % ותזכנו בחסדי+ הרבי& לשלמות הדעת דקדושה ולעשות 

מעשי& טובי& והגוני& בעיני+, ותפתח לנו אור השכל באמת, באופ3 

שנזכה שיתגלה לנו היטב באמת לאמתו אור הצדיקי& האמתיי& 

המאירי& בכל העולמות כול&, ונזכה על6ידי6זה ליראה ואהבה 

בשלמות, ותייחד לבבנו לאהבה וליראה את שמ+ באמת בתכלית 

השלמות מעתה ועד עול&, אמ3 סלה. 

 

 

 

[תקי"ט] 

      & פע& אחת, [רבינו ז"ל] אמר לי: כל מה 

שאתה רואה בעול& הוא רק בשביל הבחירה, 

כי כל העול& ומלואו לא נברא רק בשביל 

הבחירה! 

 
 
 

[מספר  א  7י הנחל ב'+ מכתב ש"ג] 

       ' ה' יזכנו לראות בשמחתכ& שמחת 

עול&, שתזכו ליל+ בדר+ הישר בדרכי התורה 

הקדושה. בני יקירי מחמד עיני, שו& לב+ 

ותסתכל ותתבונ3 היטב על גודל חסדי ה' אשר גמל עמ+ עד הנה, פקח 

עיני+ ולב+ והבט בה& באמת ובתמימות, ותוכל להבי3 אמיתת 

דברינו ויישב דעת+ היטב היטב, כי לא דבר ריק הוא כי הוא חיי+, כל 

דיבור ודיבור שתשמע מאתנו יהיה ל+ לטובה אמיתית, וא& האמת 

מושל+ ארצה ואסור לגלות דיבורי& כאלה למי שלבו חלק מזה שלא 

יחלוק יותר... 

 

' שי& לב+ היטב להדבורי& ויישב דעת+ היטב, בעל הרחמי& 

יוליכ+ בדר+ הישר וישיב+ בכל עת אל נקודת האמת לאמיתו... 

 

' אתמול התקשרנו ע& מר ביננשטוק במקו& עבודת+, ואמר 

שכבר עברת לפנסיא מתחילת החודש; ושמחתי מאד בהבשורה טובה 

שכזו בשומעי זאת, כי עכשיו תהיה ב3 חורי3 לעסוק לעבוד ה' בתורה 

ותפלה. 

 

 

 
[אבניה ברזל, י"ג] 

☺ פע& אחת ספר רבינו (זכר צדיק וקדוש לברכה) לבתו אדיל, 

ממפורס& אחד שתשע שני& היה מתפלל בהתלהבות מאד, יע3 

שחתול גררה והקישה אצל הדלת; ונדמה לו [להמפורס&] 

שהחסידי& דוחפי& את עצמ& אצל הדלת. ואחר כ+, נודע לו שהוא 

חתול!    נמצא שהיה מתפלל לש& החתול, רחמנא לצל3! 
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