
!  העשיר לא ירבה ...  
[אוצר היראה ' צדקה, פ"ג] 

התומכי אורייתא שמחזיקי/ תלמידי 
חכמי5 בממונ5 (ועל'ידי זה התלמידי 

חכמי5 עוסקי5 בתורה ומחדשי5 
הלכות), על כ/ ה5 בבחינת אדני המשכ/ 
שכל המשכ/ הוק5 עליה5, וש5 במשכ/ 

נולדו ונתגלו כל הלכות התורה כמו 
שאמרו רבותינו ז"ל. 

 
!  ומחמת שעל'ידי אלו ההלכות 
זוכי/ להתגלות אחדות הפשוט יתבר9 

מתו9 פעולות משתנות, וזה תלוי באהבה 
ואחדות שבי/ ישראל, ועל'כ/ נצטוו 
בתרומת אדני5 לתת מחצית השקל 

דייקא, להורות שכל אחד מישראל אי/ 
לו שלמות, כי א5 על'ידי חברו, כי 

צריכי5 שיכללו כול5 זה בזה באהבה 
ואחדות גדול, עד שעל'ידי זה יתגלה 
אחדותו הפשוט יתבר9 ג5'כ/, שזה 

בחינת ההתגלות אלקות שהיה במשכ/. 
 

!  וזה בחינת העשיר לא ירבה 
והדל לא ימעיט, בחינת ורש לא שמע 

גערה, בחינת ולא נכר שוע לפני דל, כי 
אי אפשר להכלל באחדות הפשוט, כי א5 
על'ידי ענוה וביטול, שלא יתפאר אחד על 

חברו, חס ושלו5, רק אדרבא כל אחד 
יבטל עצמו לגבי חברו. 

 
!  ומזה ראוי שילמדו עצמ5 

העשירי5 שלא יתגאו לעול5 במתנת 
יד5, אפילו כשנותני/ הרבה ומחזיקי5 

התלמידי חכמי5 בכל פרנסת5 
והצטרכות5, א; על פי כ/ לא יתגאו בזה 

על העניי5, חס ושלו5, כי העושר והכבוד 
מלפניו יתבר9, והש5 יתבר9 מוריש 

ומעשיר. 
 

!  אדרבא ראוי לה5 להתבייש 
מאד, ולהתבטל לפני העניי5 מגודל 

החסדי5 שעשה עמה5 הש5 יתבר9, 
שהשפיע לה5 עשירות כזה, שזוכי/ 

להחזיק התלמידי חכמי5. וג5 עדיי/ יש 
לה5 עושר רב בבית5, והעניי5 והדלי5 

שה5 ג5'כ/ אנשי5 כשרי5 כמות5, 
ואולי יש בה5 טובי5 מה5 ואי/ בבית5 

לח5 ושמלה, ואינ5 זוכי5 להחזיק 
התלמידי חכמי5. 

!  א9 לו יתבר9 נתכנו עלילות וכל 
דרכיו והנהגותיו יתבר9 בודאי ישרי5 

ותמימי5, אבל על כל פני5 צריכי/ ליזהר 
שלא יתגאו ויתפארו בצדקת5 על 

העניי5, רק יהיו עמה5 באחדות אחד 
באהבה גדולה, ועל'ידי זה נתגלה 

אחדותו הפשוט יתבר9, שזה עיקר תיקו/ 
הצדקה הנ"ל.  

 
!  ויחל משה ...  

[אוצר היראה ' צדקה, קמ"ח] 

עבודת הצדיקי5 הוא להמתיק 
הדיני5 מכל ישראל. ועל ידי זה מוציאי/ 

אות5 מעוונות שבאי5 על ידי יצר הרע 
שיניקתו מהדיני5. 

!  ועל כ/ הצדיקי5 מקבלי/ על 
עצמ/ יסורי5 בשביל עוונות ישראל, כמו 
שנאמר אכ2 חליינו הוא נשא וכו', כי ה5 

תולי/ כל החסרונות בעצמ/, שאומרי5 
שמחמת שאינ5 ממתיקי/ הדי/ כראוי, 

מחמת זה באי/ ישראל לעוונות, חס 
ושלו5; ועל כ/ ה5 סובלי/ עוונות ישראל. 

כי ה5 צריכי/ לשמור את ישראל 
מעוונות. כי צריכי/ לעסוק בזה, להמתיק 
כל הדיני5 שבעול5, שעל ידי זה מבטלי/ 
כח היצר הרע ומצילי/ ישראל מעוונות. 

 
!  ובבחינה זאת יש כמה חלוקי5, 

אפילו בי/ הצדיקי5 הגדולי5 מאד אבות 
העול5, כמו שהפליגו רבותינו ז"ל 

במעלת משה רבנו, עליו השלו5, שזכה 
להמתיק כל תוק; הדיני5 יותר מנח 

ומאברה5. ועיקר שלימות בחינה זאת 
יהיה נגמר על ידי משיח, שהוא משה 

בעצמו, שהוא מוסר נפשו עדיי/ בשביל 
ישראל, וסביל מרעי/ בעד5, כל ימי 

הגלות, עד שיגמור את שלו, שימתיק כל 
הדיני5 מישראל ויבטל כח היצר הרע 

ויביא את הגאולה במהרה בימינו, וישיב 
כל ישראל להש5 יתבר9 באמת. 

 
!  כי זה עיקר עבודת משה'משיח, 

להמתיק שורש הדי/ העליו/ למעלה 
למעלה, עד שיתבטלו ממילא כל הדיני/ 

של מטה וכל היצרי/ רעי5 שיונקי5 
מה5, ועל ידי זה ישובו ישראל להש5 

יתבר9, ותבוא הגאולה, במהרה בימינו.  
 

 

 
[שבחי הר"/, כ"ו] 

☺ אצל העול5, השכחה היא חסרו/ 
גדול בעיניה5, אבל בעיני יש בהשכחה 

מעלה גדולה, כי א5 לא היתה שכחה, לא 
היה אפשר לעשות שו5 דבר בעבודת ה'. 

א5 היה זוכר כל מה שעבר, לא היה 
אפשר לו להרי5 את עצמו לעבודתו 

יתבר9 בשו5 אופ/; ג5 היו מבלבלי5 את 
האד5 מאד כל הדברי5 שעוברי5 עליו, 

אבל עכשיו על ידי השכחה נשכח מה 
שעבר. 

 
☺ ואצלו הדר9 שכל מה שעבר 

והל9, נפסק והול9 לחלוטי/ ואינו חוזר 
בדעתו עוד כלל ואינו מבלבל כלל עצמו 

עוד במה שכבר עבר והל9 וכו'. 
 

☺ ועני/ זה הוא דר9 עצה טובה 
גדולה מאד בעבודת ה', כי על פי רוב יש 

להאד5 בלבולי5 רבי5 וערבוב הדעת 
מאד ממה שחל; ועבר, בפרט בשעת 

התפלה, שאז באי5 עליו כל הבלבולי5 
ומערבבי5 ומעקמי5 את דעתו ממה 
שכבר עבר: לפעמי5, יש לו בלבולי5 
מעני/ המשא ומת/ שלו ועסקי ביתו 

וכיוצא, באשר כי לא טוב עשה בעני/ זה 
וכיוצא, וכ9 היה צרי9 לעשות וכיוצא 
בזה הדבר. ויש שמבלבלי5 אותו בעת 

עבודתו בתורה או בתפלה וכיוצא, 
בהפגמי5 שפג5 מקוד5, באשר שבעני/ 
זה לא עשה כהוג/ נגדו יתבר9, וכיוצא 
בזה הרבה מאד, כאשר ידוע לכל אד5 

בעצמו. 
☺ על כ/, השכחה היא עצה טובה 

גדולה מאד לזה, שתכ; ומיד שחול; 
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 ועובר הדבר, יעביר ויסלק אותו מדעתו 
לגמרי, ויסיח דעתו מזה לגמרי, ולא 

יתחיל לחשוב עוד במחשבתו בעני/ זה 
כלל, והב/ הדבר היטב, כי הוא דבר גדול 

מאד. ואיתא בספרי5, שבשביל זה נת/ 
השכחה, כדי שתהא התורה חביבה על 
לומדי'ה תמיד כשעה הראשונה; כי על 
ידי השכחה, כשחוזר ובא ולומד אפילו 

מה שכבר למד, הוא אצלו כחדשות 
וחביב עליו. 

 
☺ ואיתא משל על הלומד ושוכח: 

ששכרו אנשי5 למלאת חביות. והחביות 
היו נקובי5, וכל מה שהיו שופכי/ לתו9 
החביות נשפ9 לחו>. והטיפשי5 אמרו: 

הואיל וחוזר ונשפ4 לחו3, למה לנו לייגע 
ולמלאת מאחר שאחר  כ4 נשפ4?! אבל 

החכ5 אמר: מה לי בזה? הלא פורעי2 לי 
על היו7, ושכרי לא יקופח מכל יו7 

ויו7, כי אני מושכר לימי7 ומה לי א7 
נשפ4? 

 
☺ כ9 א; על פי ששוכח למודו, 
שכרו לא יקופח מכל יו5 ויו5. ודע 
שלעתיד מזכירי/ את האד5 כל מה 
שלמד ' א; א5 שכח. ג5 בני אד5 

השומעי5 התורה של הצדיק האמת 
ואינ5 מביני5 אותה, לעתיד בעול5 הבא 

יבינו, כי עיקר התורה היא להנשמות, 
שבעול5 הבא יהיו הנשמות בקיאי5 

ומשיגי5 היטב את התורה שלמד ושמע 
האד5 בעול5 הזה, אשרי המבלה ימיו 

בתורה ועבודה הרבה. 
 
 

 

[תקכ"ז] 

$ לעני/ הקצי5, שיש כמה גדולי5 
שמחשבי/ קצי5 ואומרי5 שראוי שיבוא 

משיח באותו הק> שה5 אומרי5, כמו 
שארע בזמננו שהיו אומרי5 על כמה 
פרטי5 שאז יבוא משיח, וכ/ בדורות 
שלפניו. ורבנו זכרונו לברכה לא היה 
מסכי5 על'זה כלל, ואמר שבכל זמ/ 

שאומרי5 איזה ק> אז בודאי לא יבוא 
משיח בשו5 אופ/ באותו הק> שה5 

אומרי5. וכבר מבואר בזוהר הקדוש 
שמקלל מאד כל המחשבי קצי/ כי אי2 ב2 

דוד בא אלא בהסח הדעת. 
 

$ והנה עכשיו אומרי5 העול5 
שיבוא משיח בשנת ת"ר לפ"ק, ונדמה 

לה5 שיש רמזי5 בזוהר הקדוש על זה. 
 

$ ובאמת אז בודאי לא יבוא בשו5 
אופ/, ויכול להיות שיבוא קוד5 לשנת 

ת"ר או לאחריו, אבל בשנת ת"ר לא יבוא 
בשו5 אופ/, מאחר שהעול5 מצפי/ לאותו 

הזמ/. 

$ והכלל, בכל עת וזמ/ שנמצאי5 
מחשבי קצי5 שאומרי5 שיבוא באותו 

הזמ/, אז דייקא לא יבוא בשו5 אופ/ 
באותו הזמ/. רק בוא יבוא לא יאחר 

במהרה בימינו בהסח הדעת לגמרי, היינו 
שלא יחשבו כלל על אותו הק> שיבוא, 

ופתאו5 יבוא, במהרה בימינו אמ/. 
 

 

 

[אוצר היראה ' צדיק, רע"ז] 

% כל הפגמי5 שבעול5 הוא בחינת 
פג5 בכבוד ה', כי כל התורה היא בשביל 

כבודו יתבר9, וכשפוגמי/ באיזה חטא 
שבעול5, חס ושלו5, ובפרט פג5 הברית 

שהוא עיקר הכל, על ידי זה פוגמי/ 
בכבודו יתבר9, ואז נתרחק הנפש מ/ 

הכבוד, וכפי הפג5 כ/ הריחוק. וכ/ נופל 
הכבוד, חס ושלו5, אל העובדי כוכבי5 

ומזלות והרשעי5. ויש בזה כמה בחינות 
בלי שיעור בעני/ פג5 נפילת הכבוד, 
ובעני/ התרחקות הנפש מ/ הכבוד. 

% ועל כ/, במקו5 קברי הצדיקי5 
שש5 מקו5 אסיפת/, וש5 שורה כבוד ה', 

בחינת כבוד ה' יאספ4 הנאמר על 
הסתלקות וקבורת הצדיק, כמוב/ בדברי 

רבותינו ז"ל; על כ/, ש5 עיקר התיקו/ 
לכל הפגמי5, בפרט לפג5 הברית. 

 
% ועל ידי שחוזרת הנפש אל הכבוד, 

על ידי זה זוכי/ להתפלל בכוונה ובלב 
של5, וזה בחינת מה שמתעוררי/ מאד על 

קברי צדיקי5 אמתיי5, ומתפללי/ 
ומתחנני/ ש5 בהתעוררות הלב מאד, 
ושופכי5 ש5 לב5 כמי5 לפני ה', וזה 

מחמת שש5 מתקרבת הנפש אל הכבוד 
ביותר, שמש5 נמש9 תפלה בכוונה ובלב 

של5 (הלכות חובל בחברו ' הלכה ג' אות 
י' ' ועיי/ ברית אות פ"ד פ"ה). 

 
 

 

[לקוטי עצות ' צדיק נ"ו'נ"ז] 

 &  בכל פע5 שבא להצדיק, צרי9 
שיראה שיבוא בכל פע5 מחדש, לא כמו 
שכבר היה אצל הצדיק ועכשיו הוא בא 

פע5 שנית. רק כמו שבא עכשיו מחדש 
פע5 ראשו/. כי צרי9 להתחיל בכל פע5 

מחדש, כי עיקר הוא ההתחלה,  עיי/ 
יראה אות י"ג. 

 
&  דע שהצדיקי5 המנהיגי5 

האמתיי5 יש בה5 כמה שנויי5 בעני/ 
הנהגת בני העול5 המתקרבי5 אליה5. 

כי לפעמי5, הצדיק מתקרב עצמו אל 
העול5 מאד, ולפעמי5 הוא מכסה עצמו 
ומעלי5 עצמו מה5 ומתרחק מה5 מאד. 

ולא די שמתרחק מה5 ומתרומ5 מה5 
ואינ5 יכולי5 להתקרב אליו, א; ג5 

נופלי5 עליו קושיות ותמיהות, עד 
שנעק5 ונתבלבל מוח5 מהנהגותיו 

עמה5, וכל זה לטובת המתקרבי5 אליו. 
על כ/ אל יבהלו9 רעיונ9 על זה, כי הכל 

לטובת9. 
 

 
 

[לקוטי תפילות ' תפילה ס"ג] 

 ' זכנו ברחמי9 הרבי5 להתקרב 
לצדיקי5 אמתיי5 שומרי הברית 

בתכלית השלמות. רח5 עלינו והודיענו 
מה5, ואל תסתיר אות5 מלפנינו. זכנו 

לידע מה5 ולהתקרב אליה5 באמת, 
ולקבל מה5 קדושה וטהרה באמת, 
באופ/ שנזכה מעתה לשוב בתשובה 

שלמה לפני9, לסור מרע ולעשות הטוב 
בעיני9 תמיד. 

 
' ותרח5 עלינו, שנזכה להאמי/ 

בהצדיקי5 אמתיי5 תמיד, ואל יתבלבל 
דעתנו ואל יתעק5 שכלנו ולבנו, ולא 

יהיה קשה לנו עליה5 כלל, אפילו בעת 
שה5 מתרחקי5 מאתנו ודרכיה5 נפלאה 

מעינינו מאד, עד שנופלי5 עליה5 
קושיות ותמיהות ונתעק5 ונתבלבל 

המוח מרבוי הפליאות שנופלי5 עליו 
בלבנו. 

 

 
 

[מספר  א  =י הנחל ' מכתב שי"א] 

) ... אהבתי וחסדי מאת9 לא 
יתקלקל ולא ימוש לעול5, כי הוא רק 
אמת ואמת ה' לעול5 תמיד; ועל ידה 

יתתקנו כל התיקוני5, וכל הזדונות 
יתהפכו לזכיות, בכח הנחל נובע. 

) אהבה הפליאה שלנו נולדה ביו5 
ט"ו בשבט תשי"ז, ומאהבה זאת נול9 לנו 

ספר, וקראת את שמו " א  =י הנחל". 
מספר קדוש זה נולד המתקות וישועות 

גדולות לכלל ישראל כידוע ל9 קצת מזה 
גדולי תורה מפארי5 ומפליאי5 אותו 
מאד, וה5 תמהי5 ומתפלאי5 על עני/ 
הקשר שלנו, הספר הזה מרבה ומגדל 

כבוד ה' בעול5! 
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