
!  מת% תורה ...  
[שיחות הר"% $ קכ"ג] 

מעני% קצת אנשי0 שמתקרבי0 לעבודת הש0 יתבר- ואחר$כ- 

מתרחקי%, ענה [רבינו ז"ל] ואמר: א$8על$פי$כ%, יקר אצל הש0 יתבר- 

ההתקרבות בעצמו א8 לפי שעה, א$8על$פי שאחר$כ- נעשה מה 

שנעשה, חס ושלו0. ואמר: הלא על שעת מת% תורה נאמר (שיר 

השירי0 ד$ט): לבבתני באחת מעיני*. ואיתא במדרש: מהו באחת 

מעיני* אלא שבעי% השנית כבר היו מסתכלי% על העגל. נמצא 

שבשעת מת% תורה כבר היה דעת0 לפרוש, חס ושלו0, וא$8על$פי$כ% 

היה יקר בעיני הש0 יתבר- מאד ההתקרבות בעצמו, כמו שכתוב: 

לבבתני באחת מעיני*, כי זה בעצמו יקר מאד בעיני הש0 יתבר-. 

 

!  מת% תורה, וויכוח בי% משה למלאכי3 ...  
[אוצר היראה $ תלמוד תורה, מ"ב] 

בכל מצוה ומצוה ובכל אות ותיבה של התורה הקדושה, 

יש בה חכמה קדושה עמוקה ונפלאה מאד, שלימוד 

החכמה הקדושה הזאת היו יכולי% ג0 המלאכי0 

ללמוד, ועל כ% שאלו אשר תנה הוד* על השמי3. 

 

א-, באמת, אי% שו0 חכמה נחשבת, כי א0 

כשבאי% על ידה לעצה שלמה; ואפילו חכמת 

התורה הקדושה, שרק היא החכמה האמתית, 

א8 על פי כ%, היא ג0 היא, אי% חכמתה נחשבת, 

כי א0 כשזוכי% לקבל עצה שלמה על ידה, 

שיצליח על ידי זה לנצח. 

 

וזה עיקר תכלית שלמות עמקות חכמת תורתנו 

הקדושה, כי לא המדרש עיקר אלא המעשה, ועל כ% נקראת 

התורה עצה. וכל מה שהמדרגות נמוכות ביותר, ש0 צריכי% ביותר 

עמקות העצות הקדושות של התורה. 

 

וזה שהשיב משה להמלאכי0: כלו3 קנאה יש ביניכ3, יצר הרע 

יש בכ3 וכו', היינו כנ"ל. 

 

 
[כ] 

☺  סיפר רבינו לעניי% שטות העול0 הזה, שכל בני העול0 עובדי0 
ומשתדלי0 בשביל פרנסת0, ונדמה לה0 שרק מחמת השתדלות0 ה0 

חיי0 וקיימי0, ובאמת מקבלי0 פרנסת0 רק מידו הרחבה יתבר-: 

 

☺  שפע0, דרו בבני% אחד שני עשירי0 $ אחד קמצ% גדול ואחד 
בעל מכניס אורחי0 ובעל צדקה גדול. פע0, בא עני אחד אל הקמצ% 

ובקש ממנו נדבה כדי שיוכל לשבור את רעבונו, אמר לו העשיר: הנה 

יש לי עצי3 שצריכי3 לחתכ3 לחתיכות קטנות, ובכ% עבוד אצלי ואת% 

ל* אחר כ* לאכול עבור עבודת*! 

 

☺  בלית בררה, עבד אצלו העני עבודה מפרכת זו; כשסיי0 
עבודתו, אמר לו העשיר שיפנה לבית שכנו העשיר הנדב% השוכ% בבני% 

וש0 יתנו לו מבוקשו, הל- העני לתומו לבית הכנסת האורחי0, כי 

סבר שהעשיר שעבד אצלו משל0 עבור אכילתו. 

 

☺  ותכ8 בהכנסו קבלו העשיר בעל הצדקה בכבוד גדול ונת% לו 
לאכול כדרכו, באמצע האכילה שמע המכניס אורח אי- שהעני 

מתאנח ואומר: אני עבדתי היו3 קשה! שאלו המכניס אורח על עסק 

עבודתו, וספר לו כל המעשה, שעבד אצל השכ% ושלחו תמורת עבודתו 

לאכול כא%. נענה לו המכניס אורח, ואמר לו: רבי יהודי, עבדת בחינ3 

ואתה אוכל בחינ3! 

 

 

[אוצר היראה $ צדיק, רס"ה] 

#  כל ישראל נקראי0 צדיקי0 על ש0 הצדיק האמת שמצדיק 
את כול0, כי הוא מתייגע לחפש ולמצוא נקודות טובות בכל אחד 

מישראל, ועל ידי זה הוא מצדיק אות0 עד שנקראי0 כול0 צדיקי0, 

כמו שנאמר: ועמ* כול3 צדיקי3. 

 

#  וכל מי שמקורב ונכלל יותר בהצדיק האמת הוא 
נקרא יותר בש0 צדיק, ועל כ% המבזה את הצדיק 

נקרא אפיקורס ואי% לו חלק לעול0 הבא, כמו 

שאמרו רבותינו ז"ל, כי כל ישראל יש לה3 

חלק לעול3 הבא, שנאמר: ועמ* כול3 צדיקי3 

וכו'. והכל רק בכח הצדיק האמת שמצדיק 

אות0 על ידי הטוב שבה0, כי הצדיקי אמת 

נקראי0 מצדיקי הרבי0, ועל ידי זה כול0 

נקראי0 צדיקי0 וזוכי0 לעול0 הבא. אבל זה 

שבודאי בעצמו אינו צדיק, וג0 מבזה את הצדיק, 

על כ% אי% לו חלק לעול0 הבא. 

 

 

[תקכ"ב] 

$  ספר לי מצדיק אחד ממדינת ליטא שקוד0 מותו הכה באצבע 
צרדה כדר- העול0 שמכי% באצבעותיה0 זו על זו אגודל על אצבע 

אמה, עד שנשמע קול מביניה0, ואמר בשמחה בזה הלשו%: איבער 

גישפרינגי%! כלומר שהיה בשמחה גדולה על שקפ> ודלג על העול0 

הזה והבליו, אשרי לו. 

והיה רבינו זכרונו לברכה משבח מאד את הצדיק הזה שזכה לומר 

כ- קוד0 מותו. אשרי מי שמדלג וקופ> על הבלי עול0 הזה ותענוגיו. 

 

$  ג0 ספר בש0 זה הצדיק דבור נאה שהיה אומר (תהלי0 
קמ"ה): תהילת ה' ידבר פי, היינו כשג0 פי זוכה לדבר תהילות ה', 

אזי בודאי ויבר* כל בשר ש3 קודשו לעול3 ועד. היינו כי זה הצדיק 

היה ענו ושפל בעיניו מאד, על$כ% היה אומר: מאחר ששפל כמותי 

זוכה לדבר תהילות ה', על$כ% בודאי ויבר- כל בשר ש0 קדשו וכו', 

היינו שבודאי יש רשות לכל בשר לכל נברא שבעול0 לבר- ש0 קדשו, 

כי בודאי אינ0 גרועי0 ממני. וזה תהילת ה' ידבר פי, על$כ% בודאי 

ויבר* כל בשר ש3 קדשו לעול3 ועד, כנ"ל. 

 

 

[לקוטי עצות $ צדיק, מ'$מ"ג] 

&  המתקרבי0 לצדיקי אמת, יש בה0 ארבעה בחינות שחשבו 

רבותינו ז"ל לעני% ארבעה שנכנסו לפרדס: 

alqxan ongp iax ly



כי יש מי שמקבל דר- ישרה מהרב ונעשה איש כשר עד סופו, וזה 

בחינת נכנס בשלו0 ויצא בשלו0. ויש בחינת הצי> ונפגע, הצי> ומת, 

דהיינו שנתלהב יותר מדי, יותר מהמידה, ועל ידי זה יכול למות או 

לצאת מדעתו. א- ג0 עליה0 נאמר צדיקי0 ילכו ב0. 

אבל יש מי שפורש לגמרי ומתרחק מ% הצדיק ונעשה מתנגד ול>, 

וזה בחינת אחר שקיצ> בנטיעות. כי הצדיק והרב שבדור צרי- שיהיה 

לו שני הכוחות שיש להתורה, ס0 חיי0 וס0 מוות, באופ% שיהיה 

אפשר להמתקרב אליו לקבל כרצונו, צדיקי0 ילכו ב0 ופושעי0 יכשלו 

ב0. א0 הוא חפ> באמת יזכה לקבל מהרב דר- ישרה ועצות טובות 

לשוב להש0 יתבר-. וא0 לאו, והוא בא בעקמימיות וטינא יש בלבו, 

יוכל ג0 כ% למצוא בהרב מה שהוא רוצה, דהיינו שימצא בו דבר 

שיכפור בכל ויתרחק לגמרי, וזה בחינת ופושעי0 יכשלו ב0, רחמנא 

לצל%. 

&  על$ידי הצדיקי0 ועל ידי התורה, יזכה לאהוב אותו יתבר- 

בכל מקו0, ה% בטיבו ה% בעקו, ויהיה לו שלו0 במידותיו, היינו שלא 

יהיה מחולק במידותיו ובמאורעותיו שלא יהא לו חלוק, בי% בטיבו 

בי% בעקו. תמיד ימצא בו הש0 יתבר-, וכ% יהיה לו אהבה ושלו0 ע0 

חבריו וע0 כל ישראל. 

 
&  הצדיק האמת הוא הנקודה הכללית של כל ישראל. על כ%, 

העיקר הוא התקשרות לצדיקי0 ולדבר עמ0 ביראת שמי0, וה0 

יאירו ויעוררו את לבו על ידי נקודת0 הקדושה הכלליות. ואחר כ- 

צרי- לדבר ג0 ע0 חבריו ביראת שמי0, כדי שיקבל מהנקודה 

טובה של חברו. כי יש בכל אחד מישראל נקודה טובה, 

דהיינו דבר יקר מה שאי% בחברו, שזאת הנקודה 

טובה היא בחינת צדיק, ויכול להשפיע ולהאיר 

ולעורר לב חברו, וחברו צרי- לקבל התעוררות 

ממנו. 

 

וכ% צרי- כל אחד לקבל זה מזה, וזה מזה, 

בבחינת ומקבלי% די% מ% די%. וכ% צרי- שידבר 

כל אחד בעצמו בינו לבי% קונו, כדי שתאיר 

הנקודה טובה שלו בעצמו מפיו ללבו, ועל ידי כל 

זה מבטל ערלת לבו, דהיינו אהבות רעות שה0 כל 

התאוות רעות, שה0 חרפת לב, שה0 שוברי0 לבו של 

אד0. 

 
&  הכלל שהממשלה ביד הצדיק לפעול פעולות כרצונו, כמו 

שאמרו רבותינו ז"ל: מי מושל בי צדיק. ועיקר הממשלה להאיר 

ולעורר לב ישראל לעבודת הש0 יתבר-. על כ%, העיקר שיתקשר 

לצדיקי אמת ולדבר עמה0 בעבודת ה', ומה0 יקבל כח והארה 

והתעוררות להש0 יתבר-, עד שישוב אל ה' באמת. 

 
 

[לקוטי תפילות $ תפילה ל"ד] 

' באתי לפני-, ה' אלוקי ואלוקי אבותי, מושל בכל, אשר בראת 

עולמ- ברצונ- הטוב, בשביל ישראל עמ-, כדי שיקבלו ישראל את 

התורה, ועל$ידי$זה יזכו למשול ב- כביכול, כמו שכתוב: צדיק מושל 

יראת אלוקי3. וכתיב: ישראל ממשלותיו. 

 

' על כ%, אות- אדרוש אות- אבקש, לפני- אתחנ% לפני- 

אשתטח, בקידה בכריעה בהשתחויה בכפיפת ראש בכניעת חיל, 

באימה ביראה ברתת וזיע, בלב נשבר ונדכה נאנח ונדכא, ממוש- 

וממורט. 

 

' צור ישראל וקדושו, גואל ישראל, רח0 עלינו למע% שמ-, וזכנו 

בחסדי- העצומי0 להתקרב ולהתקשר לצדיקי0 האמתיי0, שה0 

שורש כלליות נשמות ישראל. ותזכני לדבר עמ0 פה אל פה, ולשמוע 

מפיה0 הקדוש דבורי0 קדושי0, וידברו על לבי דברי0 המתיישבי% על 

הלב, ואזכה לקשר את לבי לדברי פיה0 הקדושי0 לנקודת0 הקדושה, 

ותמשול ותאיר נקודת0 הקדושה מפיה0 ללבי, ועל$ידי$זה יתבטל 

מלבי כל החרפות לב וכל הערלת לב וכל העקמימיות שבלב, ויהיה לבי 

ישר ע0 ה' תמיד. 

 
' ותזכנו שיאירו בנו כל השלושה נקודות הקדושות הללו, שה0 

הארת הנקודה הקדושה של הצדיק הדור האמתי, והארת הנקודה 

הקדושה של כלליות ישראל עמ- מאחד לחברו, שכל אחד יאיר בחברו 

הארת הנקודה הקדושה שיש בו מה שאי% בחברו, והארת הנקודה 

הקדושה של כל אחד בעצמו, שכל אחד ואחד יקבל מניה וביה 

מהנקודה הקדושה שיש בו, שתאיר מפיו ללבו, על$ידי שידבר בינו 

לבי% קונו בהתעוררות הלב, בתפלה ושיחה ותחינה ובקשה באמת 

ובלב של0. 

 

' ועל$ידי כל זה, נזכה שיאיר הארת צדיק יסוד עול3 בלבנו, 

ונזכה שיתקשר לבבנו באמת בקשר אמי> וחזק לעולמי עד, לאור 

שלושה נקודות הקדושות הללו, אשר ש0 אור האהבה והחסד הקדוש 

שורה, עד שיתבטל על$ידי$זה כל החרפות השורי% על הלב הנקראי% 

ערלת לב, שבירת לב, שה0 כל התאוות רעות והרהורי0 רעי0, ואזכה 

שיטהר לבי באמת מכל העקמימיות שבלב, ומכל מיני כפירות שבלב, 

ומכל רע הלב. 

 

' ותעזרני לשבר ולבטל כל התאוות רעות וכל ההרהורי0 

רעי0 וכל מיני מחשבות רעות וכל מיני בלבולי0 וכל 

מיני פסולת ועכירות שבלב, עד שאזכה ללב טהור, 

ללב קדוש, ללב טוב, לישרות לב, באמת לאמתו, 

כרצונ- וכרצו% הצדיקי0 האמתיי0. ויהיה לבי 

ישר ע0 ה' תמיד, עד שאזכה להתדבק ב- 

ולהכלל ברצונ- הטוב. 

 

' ובאהבת- הגדולה תכסה על כל פשעינו 

כמו שכתוב: על כל פשעי3 תכסה אהבה. 

ותמחל ותסלח ותכפר לנו על כל חטאינו 

ועוונותינו ופשעינו, ותאסו8 את חרפתנו, ומעתה 

תהיה בעזרנו, שלא נחטא עוד לעול0, בי% בשוגג בי% 

במזיד, בי% באונס בי% ברצו%, ותצילנו מכל מיני פגמי0 

שבעול0, ונזכה להיות כרצונ- הטוב באמת. 

 
 

[מספר ִא ֵ=י הנחל $ מכתב ש"ו] 

)   ... אשר תפארתו ושבחו הול- וגדול מיו0 ליו0, על אשר ש0 
לבו וכל חיותו לבוא למטמו% האמת, וכל תאוותו ותשוקתו להכניס 

האמת בעול0, ברכה וחיי0 ושלו0. 

 

)   לבי בקרבי ישמח ויתענג בתענוגי0 גדולי0, על ברכת- 
הנאמנה ועל אהבת לבו ועל גודל חסד- שהוספת עלי כל כ-, בהס- 

שלוש מאות לירות ישראליות מיו0 ח' בניס%, תשואות ח% ח% ל-. 

 

)   עיניי ולבי אל אבינו שבשמי0 נשואות בתפלה ובקשה, 
שיחננ- ויצליח- וישמור וינצור ויציל אות- ואת בית- מכל מיני 

חולאי0 וגזירות קשות, ויבריא וירפא אתכ0 בגו8 ובנפש לאור- ימי0 

ושני0 טובי0 ובריאי0 ... 
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