
  

        
        
, מהצדיק רבי יצחק לייב הגדול    ☺☺☺☺

 דם בעלושהיה מק, ל"נו זיתלמיד רב
שהיה משתמש בקבלה , מופת גדול

, מעשית והיה מֻפרסם גדול בעולם
ושמע הרב הצדיק רבי נחום 

' ונסע בדרכו דרך הרב ר, מטשארנאביל
והפילו לירידה , ל"יצחק לייב הנ

  .גדולה
, ל להדרך הזה"נו זיותכף נסע רב    ☺☺☺☺

ואמר . ל"יצחק לייב הנ' ר על יד רועב
‰‡ÓÎÁ ÂÊ Ì‰ : ל לעצמו"נו זירב

‰„È¯ÈÏ Ì„‡ ÏÈÙ‰Ï ? Ì„‡ ˙ÂÏÚ‰Ï
‰„È¯ÈÓ ,‰ÓÎÁ È‰ÂÊ!  

ל "ר יצחק לייב הנ"והשתטח הר    ☺☺☺☺
נו יוקרבו רב, ל שיקרבו"נו זילפני רב

, ל בתנאי שלא יעשה עוד מופתים"ז
ושכל השנה הזאת יסע אתו למקומות 

ויאמר , םשהיה נוסע ומראה מופתי
ותמיד הראה , וכן עשה, שהוא אינו רבי

  .נו שהוא רביירק על רב
, ל בדרך"נו זי היה רב,ופעם אחת    ☺☺☺☺

והיה , והגיע עת המנחה ולא היה מים
ר יצחק לייב "ענה הר. מצטער מזה

שיתן לו רשות ויעשה עגול , ל"נו זילרב
ונתן , מים עם המטה שלו ויהיה מעין

נו ימו רבוטבל עצ, לו רשות ועשה מעין
אמר לו . לוכן לטב ורצה הוא גם, ל"ז

  !‡˙‰ Ï‡ :ל"נו זירב
)‰˙ÂËÓ˘ ,Ï"‰(  

  

הצדיקים אמתיים עוסקים בכל  ����
שהם בחינת , עת ללקט לקוטים

ניצוצות הקדושים המתבררים בכל 
על ידי כל נֻקדה ונֻקדה טובה של , עת

  .כל אחד מישראל
כי כל נֻקדה שמתגבר כל אחד  ����

 הצדיק חוטף ,מישראל באיזה רגע
אותה מיד ומכניסה לתוך בית הקֻדשה 

שהוא בחינת משכן ובית , שהוא בונה
המקדש שהצדיקים בונים אותו בכל 

  .דור
אפילו כשאחר כך זה , ועל כן ����

אף , חס ושלום, האיש יורד כמו שיורד
על פי כן אינו נאבד המעט התעוררות 

כי כבר נכנס לתוך בנין בית , שלו
כי . וסק בבנינוהקֻדשה שהצדיק ע

הצדיקים מלקטים בכל עת ורגע כל 
ומכניסים , מחשבה ודבור ומעשה טוב

עד , אותה לתוך בית הקֻדשה תיכף
שמתקבצים ומתלקטים כל הנֻקדות 

עד שיש לכל אחד , טובות של כל אחד
שעל ידי , חלק גדול בבנין בית הקֻדשה

זה מתבררים הניצוצות ונעשים כלים 
, אין סוףנפלאים לקבל בהם אור ה
עד שסוף . שמאיר בלב כל אחד בכל יום

  .'כל סוף ישובו הכל אל ה
ועיקר המשכת התורה שהצדיק  ����

העיקר על , ממשיך לישראל בכל דור
ועל כן . ידי בחינת לקוטים אלו

הצדיקים קורין על פי רוב לחדושיהם 
  .ÌÈËÂ˜Ïולספריהם בשם 

ועל כן בודאי אשרי למי שאוחז  ����
שיבה הקדושה וכולל את עצמו בהי

שהם בכלל הבית , והקיבוץ הקדוש
וזה עיקר , המדרש הקדוש של הצדיק

העוז והתחזקות שלו לאחוז את עצמו 
וזה . בכל מקום שהוא, בהשם יתברך

וסמוך '  וכו‡˘¯Í˙È· È·˘ÂÈ Èבחינת 
  . ל"היינו כנ, ‡˘¯Í· ÂÏ ÊÂÚ Ì„‡ Èלו 

) ‰‡¯È‰ ¯ˆÂ‡- ˜È„ˆ -Ú "‚(  
  

  

  

לום על ידי היראה זוכה לש ����
 .'ולתפלה וכו

, מי שרוצה לטעום טעם אור הגנוז ����
, היינו סודות התורה שיתגלו לעתיד

  . צריך להעלות מידת היראה לשורשה
שהוא , וזה זוכין על ידי משפט ����

  בחינת   התבודדות   ושיחה   בינו  לבין

  

���� ı¯‡‰ ÏÎ· ÈÓ˘ ¯ÙÒ ÔÚÓÏ.  
 -בראשית בחינת יראה '  וכו·¯‡˘ÌÈ˜Ï‡ ‡¯· ˙Èכמו שכתוב . וכל עיקר ביראת העולם היה בשביל לגלות יראתו ומלכותו

שבשביל זה היה כל הבריאה כדי לגלות מלכותו ,  כי היראה היא בחינת מלכות- ·¯‡˘È ˙È¯‡ ·˘˙ בתיקונים כמו שכתוב
  .בעולם
, הכל היה כדי לגלות יראתו ומלכותו', וכל הנסים והנפלאות והאותות נוראות שעשה השם יתברך במצרים ועל הים וכו ����

Ì˘‰ ˙‡ ‰‡¯ÈÏ כמו שכתוב ,  ושם היא בחינת יראה-  ·ÈÓ˘ ¯ÙÒ ÔÚÓÏı¯‡‰ ÏÎוכתיב ; ‰‡¯Ï ÈÎ Ú„˙ ÔÚÓÏ 'ı‰כמו שכתוב 
‰Ê‰ ‡¯Â�‰Â „·Î��˜¯‡ Ì˘ ÈÎ ı¯‡‰ ÈÓÚ ÏÎ Â‡¯Â 'ÍÓÓ Â‡¯ÈÂ ÍÈÏÚ ‰וכתיב ';  וכו'Ì˘ ˙‡ ÌÈÂ‚ Â‡¯ÈÈÂ ‰וכתיב ',  וכו‰.  

È„·ÚÂ ‰˙‡Â ÈÎ È˙Ú„È Íכתיב ביה , כשלא רצה להכניע את עצמו ולקבל עול יראתו על ידי האותות והמופתים, ופרעה ����
‰ ˙‡ ÔÂ‡¯È˙ Ì¯Ë' . ובישראל כתיב‰ ‰˘Ú ¯˘‡ ‰ÏÂ„‚‰ „È‰ ˙‡ Ï‡¯˘È ‡¯ÈÂ '‰ ˙‡ ÌÚ‰ Â‡¯ÈÈÂ ÌÈ¯ˆÓ·'.  

שמשם כל הצרות , הכל היה מבחינת יראות הנפולות, כי כל המכות והיסורין שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים ����
כדי , כדי שיתבונן על ידי זה אליו יתברך,  ומכות וכיוצאוהשם יתברך שולח על האדם פחדים של ייסורים, ל"והדינים כנ

�Â‡¯È˙ Í‡ È˙¯Ó‡ Ì˙Â כמו שכתוב ; דהיינו ליראה אותו יתברך, שיעלה כל היראות הנפולות לשרשןÈÙ ÂÓ˘� ÌÈÂ‚ È˙¯Î‰
¯ÒÂÓ ÂÁ˜˙ È˙Â‡וכו '.  

מכות , בכל פעם, ם יתברךעל כן הביא עליהם הש, והמצריים שהיו קשי עורף ולא רצו להכניע עצמן ליראתו יתברך ����
והם הקשו ערפם והכבידו לבם ולא , כדי לעוררם בכל פעם שידעו מי המכה אותם וייראו ממנו וישלחו את ישראל, משונות

  .רצו להודות על האמת
כי על ידי כל מכה , ז"אבל לישראל היתה טובה גדולה כ, על ידי זה בכל פעם עוד מכות רבות וגדולות, והביא עליהם ����

וקיבלו עליהם עול יראתו , וישראל ניצולו ממנה הכירו בכל פעם אותו יתברך ביותר, ה שהביא השם יתברך על המצריםומכ
  )' ‚-'  ·ÌÚ‰ Â‡¯ÈÈÂ'    .                        ) ˙ÂÎÏ‰ ÈËÂ˜Ï-„ ‰¯Â‰Ë ‰Ó‰· ¯ÂÎ ‡˙ ‰'  וכוÏ‡¯˘È ‡¯ÈÂכמו שכתוב , ומלכותו

¯È˘ÏÂ „È‚‰Ï ·ÂË     «�  ¿Á«�  «�ÔÓÂ‡Ó  Ô »Ó ¿Á«�  »Ó ¿Á    ˙ÂÚÂ˘È‰ ÏÎÏ ˙ÂÎÊÏ  



שמפרש כל לבו לפני השם יתברך , קונו
ובזה , ושופט ודן את עצמו על כל עסקיו

ר מעליו כל הפחדים ויעלה היראה יסי
  .מנפילתה

, כי כשאין האדם דן ושופט את עצמו ����
ואזי הדין , אזי דנין ושופטין אותו למעלה

וכל הדברים , נתלבש בכל הדברים
שבעולם נעשים שלוחים למקום לעשות 

היינו שיכול לקבל , בזה האיש משפט כתוב
. עונשו ודינו על ידי כל הדברים שבעולם

כשמגיע להאדם איזה , ן בחושכמו שרואי
על פי רוב הם , חס ושלום, דין ויסורין

, על ידי דבר קטן, באים על ידי סיבה קלה
שלא היה עולה על הדעת שעל ידי דבר 
קטן כזה יתגלגל לו חולאת ויסורים 

  .חס ושלום, כאלה
אך כל זה מחמת שהדין שעליו  ����

כדי לעשות בו , מלמעלה נתלבש בזה הדבר
וכל זה כשאין האדם דן . ע לוהמשפט המגי

אבל כששופט את , ושופט את עצמו בעצמו
אזי נתבטל הדין , ל"עצמו בעצמו כנ

ואינו צריך להתיירא ולפחוד , שלמעלה
כי , כי אין דינו מֻלבש בהם, משום דבר

כבר בטל מעצמו הדינים על ידי שדן את 
ואין היראה מתלבשת בשום , עצמו בעצמו

הוא בעצמו כי , דבר לעורר את האדם
, ובזה מעלה את היראה לשורשה. נתעורר

שיהיה לו רק יראת השם ולא יראה 
 .ל"כנ, ועל ידי זה יזכה לאור הגנוז, אחרת

) ˙ÂˆÚ ÈËÂ˜Ï-‰„Â·ÚÂ ‰‡¯È  ,‚'-„'(  
  
  
  

אלקינו ואלקי ' יהי רצון מלפניך ה    ����
אשר , האל הגדול הגיבור והנורא, אבותינו

על כל ו, יראתך ואימתך על כל שנאני שחק
ועל כל , השרפים ואופנים וחיות הקודש

, ועל כל ברואי מעלה ומטה, העולמות ֻכלם
  .ֻכלם ירעדון ויפחדון מאימת שמך

על עצב , רחם עלי ברחמיך, ובכן    ����
שתמשיך עלי יראתך ; נבזה ונמאס כמוני

ותהיה יראתך על פני , הקדושה תמיד
ואזכה להרגיש יראתך , לבלתי אחטא

 .הקדושה בכל אברי
ועל ידי זה תזכני ברחמיך ליראה     ����

ליראה את השם הנכבד והנורא , שלמה
ותהיה יראתי ברה . אלקינו' הזה את ה

ויהיה לי רק יראת , ונקיה בלי שום פסולת
ותגדל חסדך עמי ותמתיק ותבטל , לבד' ה

, מעלי ומעל זרעי ומעל כל עמך בית ישראל
ואל תדינני כמעשי . כל מיני דינים שבעולם

אל תבוא במשפט . תשפטני כמפעליואל 
רק תגזור . עמי כי לא יצדק לפניך כל חי

לבטל מעלי , בחסדיך הגדולים והמֻרבים

שלא , כל המשפטים וכל הדינים שבעולם
יהיה להם שום פתחון פה לעורר דין 

רק תזכני שאני בעצמי , ומשפט חס ושלום
לעורר עצמי , אשפט עצמי היטב בכל עת
עד שאזכה , ידלתשובה שלמה באמת תמ

  .להיות כרצונך הטוב באמת לאמתו
מכל מיני , ברחמיך הרבים, ותצילנו    ����

שלא , מיראות נפולות, יראות חצוניות
ולא משום , אירא ואפחד משום שר ואדון

ולא משום דבר , מין חיה רעה ולסטים
, כי אם ממך לבד אירא ואפחד, שבעולם

  .ותהיה יראתך על פני תמיד לבלתי אחטא
,  להעלות היראה לשרשהואזכה    ����

ואזכה ברחמיך העצומים . לדעת הקדוש
, להשלים דעתי בשלמות בקֻדשה ובטהרה

ליראה את שמך , למען אדע ממי אתיירא
וֻימשך היראה הקדושה בכל . הגדול לבד
ואזכה , ה גידי"ח אברי ובשס"אברי ברמ

להיות מלא אימה ופחד ויראה גדולה 
כל באמת משמך הגדול והקדוש בכל עת וב

ותזכני ברחמיך הרבים לדעת , שעה תמיד
 .שלם באמת בקֻדשה ובטהרה

אתה ידעת את גודל , אלקים' ה    ����
כי דעתנו , פחיתות ושפלות ופגם דעתנו

על ידי מעשינו , נפגמה ונתקלקלה מאד
הרעים ומחשבותינו המֻגנות ודעותינו 

עד אשר אין אנו יודעים , המֻבלבלות מאד
התנהג בשום איך ל, כלל לתת עצה בנפשנו

  .דבר שבעולם
חמול עלי . מלא רחמים', אנא ה    ����

שאזכה לדעת , וחנני מאתך דעה שלמה
, למען אדע את שמך באמת, שלם דקֻדשה

ואזכה ליראה עלאה , ואירא ממך תמיד
  .יראת הרוממות

)‡ ˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜Ï ,'Ë"Â(  
  

  

  

 כבר מבואר שהיה מקפיד על ����
הגדולים שלא רצו לשים לב על הגזרות 

ואמרו , חס ושלום, שמעו על ישראלשנ
  .שבודאי לא יעשה השם יתברך זאת

אמר ששוגים , זכרונו לברכה,  והוא����
כי הלא ראינו כבר שהיו צרות , בזה הרבה

השם יתברך , וגזרות על ישראל הרבה
והוא זכרונו לברכה היה . ישמרנו מעתה

ודבר הרבה מהם , מתיירא מהם מאד
 נפש ועסק הרבה בכל כחותיו ובמסירת

  .להמתיקם ולבטלם
,  ורצונו היה חזק שכל אחד מישראל����

ירבו להתפלל להשם , מכל שכן הגדולים

כאשר עשו אבותינו , יתברך עליהם
וכמו שעשה מרדכי כשעמד עליהם , מעולם

כן אנחנו חייבים , המן הרשע ימח שמו
בכל דור לצעוק מאד להשם יתברך על כל 

הטוב ' וה, חס ושלום, הגזרות הנשמע
  .שמע שוועתנו ויבטלם ויהפכם לטובהי

)Â˙‚˘‰ ˙Â‡¯Â ˙ÏÂ„‚ ,Ú¯"Ê(  
  
  

  

יכריח עצמו הרבה ויטה אוזנו היטב  ����
  .לשמוע קול הצדיק, בכח גדול

' כל היסורים והצרות ששולח ה ����
הכל הוא רק , חס ושלום, יתברך על האדם

ולעוררו , בכדי לשבר על ידי זה עזות הגוף
תקרב בכדי שתוכל הנשמה לה, בתשובה

  ...אליו ולהאיר לו
שבא ממקום קדוש ועליון מאד  ����

וזכה לשאוב אדיים ואוירים מיים החכמה 
היוצא ממוחו הקדוש והנורא של הצדיק 

השורף המבטל השקר וההבל של , האמת
, השטות המינות ואמונות כוזביות
, המתגברים ורועשים להחריב את העולם

חיים טובים חיים של אמת , חס ושלום
ם של אמונה אמיתית חיים של שמחה חיי

אמיתית חיים של אמת ואמונה ברורה 
בימיך תושע יהודה , טהורה וקדושה

וירושלים ועיר האלקים על תילה בנויה 
  .תיכון
להבין ולחדש איזה ' מי שחננו ה ����

דבר היושר מחייב שיגלה ויכניס זאת 
ההבנה לעם סגולה וייטיב מטובו 

  .לאחרים
 להוציא את האדם הצדיק יש לו כח ����

שאפילו מי שנלכד במה , אפילו מעבירות
יהיה איך שיהיה , רחמנא ליצלן, שנלכד

יזכה לצאת ממעשיו הרעים על ידי גודל 
כח הצדיק ותורתו הקדושה ודיבוריו 

  .הקדושים
כשלומד באמת בספרים של הצדיק  ����

צריך לשום לבו ועיניו היטב להבין , האמת
צם נפלאות אורם הצח והנפלא ועו

, העמקות והמתיקות שנעלם ונסתר בהם
וזהו העיקר לזכות להרגיש המתיקות 

ואז יכול לראות חדשות , והנעימות
ונפלאות שיש בהם וגם ניצולין מלהיות 

  .אלמן
וזה זוכין על ידי תיקון הכבוד שלא  ����

יקבל שום כבוד לעצמו רק כל הכבוד יעלה 
גם ליזהר שלא לדבר על שום , יתברך' לה

אל רק אדרבא ישתדל בכל כוחו אחד מישר
; למצוא זכות וטוב בכל אחד מישראל

, לרשע גמור, חס ושלום, ואפילו אם נדמה
ישתדל למצא בו נֻקדות טובות ששם אינו 

עד שיהיה כל אחד מישראל יפה , רשע
על ידי שמרגישים מתיקות . ונאה בעיניו

  .דברי הצדיק ניצולין מלהיות אלמן
)ÏÁ‰ È ≈a ƒ‡ ¯ÙÒÓ· '-ˆ˜ ·˙ÎÓ "Â(   
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