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קרבנות ומנחת עני  ...מגישי מנחה בצדקה.
)אוצר היראה  .צדקה וגמילות חסדי ,#י"ג(

מעלת מצוות הצדקה הוא בלי שיעור ,וכל התורה וכל תיקו1
העולמות תלוי בזה ,כי הכל נברא בשביל כבודו ,וכל כבודו
נתגלה על ידי הצדקה ,שעל ידה נעשה כלי לקבל השפעת הנוע#
העליו 1שעל ידי זה נעשה הולדה ונתגלה כבודו כמבואר בפני;#
ועל כ 1שקולה צדקה ככל התורה כולה כמאמר רבותינו ז"ל.
אבל צריכי 1להרבות בצדקה מאד ,ולבקש מהש #יתבר9
שיזכה לקיי #מצוות הצדקה כראוי ,שית 1הצדקה בלב של#
למע 1שמו יתבר 9באמת ושייזמי 1לו הש #יתבר 9עניי #הגוני#
לזכות בה ,#כי עיקר תיקו 1הצדקה שיתגדל כבודו יתבר 9על
ידי זה כנ"ל ,על כ 1צרי 9לכוו 1בצדקתו רק בשביל כבוד הש#
יתבר ,9לא בשביל כבוד עצמו ,חס ושלו.#

☺ ואחר כ ,9צוה רבינו זכרונו לברכה ,שיושיט לו
מנעליו לנעל #לכבוד שבת ,כי היה אז אחר יציאה מהמרח<
בערב שבת ,ואז בעת שהושיט לו מנעליו ,ענה רבינו זכרונו
לברכה ,מעצמו ואמר לו :תרגיל עצמ 4לדבר לפני הש1
יתבר ,4ואז תוכל אחר כ 4לדבר עמי ג 1כ.0
☺ אחר כ ,9בעת שזכה לדבר עמו ,אז כשנכנס אליו
ורצה ג #כ 1לדבר והיה קשה עליו מאד לדבר ,ענה רבינו
זכרונו לברכה ,ואמר :גיבור אחד חגר מותניו לכבוש חומה
חזקה; ואחר כ ,4כשבא אל השער ,היה ארוג על השער
מטוה מקורי עכביש שסת 1השער ,וכי יש שטות מזה
שיהיה חוזר ממלחמתו מחמת הסתימה של הקורי
עכביש?! ]והנמשל מוב.[1
☺

לא כמצוי בכמה אנשי #שנותני #צדקה רק
למי שיש לה #ממשלה וכבוד בעול ,#ועל כ1
הצדקה ג #לה #לכבוד ,ועל עניי #הגוני#
וכשרי #העוסקי #בתורה ועבודת ה'
באמת ,אינ #משגיחי #כלל ומעלימי1
עיניה #מה ,#נמצא שהצדקה שנותני#
הוא רק בשביל כבוד עצמ.1
וא :על פי שבוודאי ג #בזאת הצדקה
יש נקודות טובות ,אבל על ידי צדקה כזאת
אי 1נעשה הכלי הנ"ל בשלמות ,לקבל על ידה
שפע נוע #העליו 1בשלמות.
ועל כ 1עיקר תיקו 1הצדקה שתהיה בבחינת מנחה ,שהיא
קרב 0עני שנתינתו מועטת ,ועל כ 1אינו מתפאר בה ,רק כוונתו
בקרבנו רק לשמי #לבד.
כמו כ 1העשיר ,א :על פי שנות 1הרבה לצדקה ,חלילה לו
להתגאות בנתינת הצדקה ולהתכוו 1בה לכבוד עצמו ,רק א :על
פי שית 1לצדקה הו 1רב ,א :על פי כ 1יהיה בעיניו כעני ,כי באמת
נגדו יתבר 9הכל עניי ,#כמו שנאמר :מי הקדימני ואשל ,1כי
הכל רק ממנו יתבר ,9כמו שנאמר :ממ 4הכל ומיד 4נתנו ל. 4
ועל כ ,1דוד המל 9עליו השלו ,#בעת שנת 1הו 1רב לנדבת בית
המקדש ,אמר :ואני בעניי הכינותי וכו' כי החזיק כל נתינתו
לעניות .וצדקה כזאת יקרה מאד כי היא בחינת מנחת עני
שחביבה מאד ,מחמת שכוונתו רק לשמי #בלי שו #התפארות
עצמו כלל ,ועל כ 1נקראת צדקה כזאת בש #מנחה ,בחינת
מגישי מנחה בצדקה )לקוטי הלכות  .תפלת המנחה ו' ,אות ד'(.

)שיחות הר" . 1רל"ב(

☺ עוד שמעתי מפי הנ"ל ] [...שכמה פעמי #נכנס אליו
ורצה לדבר עמו ולא היה יכול לפתוח פיו לדבר לפניו מה
שבלבו ,ופע #אחת היה עומד ומשמשו ,והיה בדעתו לדבר
עמו מיד אבל לא היה יכול לפתוח פיו כלל.

ואחר כ 9אמר לו :העיקר הוא הדיבור שעל
ידי הדבור יכולי 0לכבוש הכל ולנצח כל
המלחמות ,ואמר :א :על פי שיכולי0
להתבודד במחשבה ,אבל העיקר הוא
הדיבור.

☺ ומבואר הנמשל ממילא לעני 1מה
שקשה על האד #לדבר לפני הש#
יתבר 9או לפני הצדיקי #האמתיי#
מה שבלבו ,וכל זה מחמת בושה
וכבדות שלו ,שאי 1לו עזות דקדושה,
בודאי הוא שטות גדול כי הלא הוא רוצה
לכבוש בדבורו מלחמה חזקה שהוא מלחמת
היצר ,ועכשיו כשהוא סמו 9לדבר ,ולכבוש
ולשבר חומות ולפתוח שערי #על ידי הדיבור ,ובשביל
מניעה קלה מחלישות דעתו וכיוצא ,ימנע ,חס ושלו#
מלדבר?! כי הלא המניעה הזאת נחשבת לסתימה של קורי
עכביש כנגד החומות שרוצה לשבר בדבורו.
☺ ג #ספר לי האיש הנ"ל שרבנו צוה לו שיהיה לו
התבודדות שתי שעות ביו ,#שעה אחת שיל 9וישתוקק ויכי1
עצמו לדבר ,ויערו 9לבו לכ ,9אחר כ 9ידבר שעה אחת.

)אוצר היראה  .צדיק ,רפ"ב(

 $כל הפגמי #של העוונות המגיעי #להשכינה כביכול,
שהיא בחינת כללות נפשות ישראל ,כול #ה #כחצי #הנזרקי#
ופוגמי #מאד בנפש הישראלי ,וכל אד #ואד #על ידי כל עוו1
ופג #שהוא פוג ,#ובפרט פג #הברית על ידי זה הוא זורק חצי#
ממש לנפשו.
 $ויש כמה וכמה חלוקי #ושנויי #רבי #בערכי הפגמי,#
כי אי 1פג #אחד דומה לחברו ,וכמוב 1ג #בפג #הברית עצמו יש
כמה וכמה בחינות אלפי #ורבבות ,כי בודאי לא כל הפגמי#
והחטאי #שווי #כידוע .ויש צדיקי #כאלו שיש לה #כח לתק1
איזה מיני פגמי #ג #מבחינת פגמי הברית ,אבל לא כול ,#וג#

לזה צרי 9להיות צדיק גדול ונורא וחידוש נפלא ,שיהיה יכול
לתק 1תיקו 1הברית למי שכבר פג #בו ,חס ושלו ,#שזה בחינת
מי שהתפאר שיוכל להוציא החצי ,#אפילו לאחר שנזרקו
ולאחר שכבר הגיעו לתו 9מי שנזרקו לו החצי ,#רחמנא לצל,1
א :על פי כ 1עדיי 1אינו יכול לרפאות את הבת מלכה ,שהיא
כלליות נפשות ישראל ,כי יש נפשות פגומות כל כ 9בעוונותיה#
הרבי ,#עד שג #הוא אינו יכול לתקנ.#
 $אבל יש צדיק גדול ונורא וחידוש נפלא ונורא כזה ,שהוא
יכול להוציא כל העשרה מיני חצי ,#שבה #כלולי #כל מיני
חטאי #ועוונות ופשעי #וכל מיני פג #הברית שבעול #רחמנא
לצל ,1הכל כאשר לכל הוא יכול לחזור ולהמשי 9ולהוציא ולתק1
הכל ,למי שרוצה לחזור בתשובה שלמה להש #יתבר ,9ורק הוא
יודע לרפאות את הבת מלכה בשלמות.

)מספר א=י הנחל  .מכתב שט"ו(

 %עדיי 1יש ג #לנו כל טוב אמתי ונצחי בזה ובבא; מאת ה'
היתה לכתוב ל 9דבורי אמת אלו ,המחיי 1ג #אותי עתה מאד,
א #נשי #לב לה #תסמר שערות בשרינו.

להבי 1בדעת זו את שצרי 9להבי 1באמת .וכשזוכי #לדעת אמתי,
הוא עיקר הגאולה .כי גלות מצרי #נגר #על ידי פג #הברית ,ועל
ידי פג #הברית נפגמת הדעת ,רחמנא לצל.1
& אבל על ידי סיפור הניסי #והנפלאות של יציאת מצרי,#
זוכי #לתיקו 1הברית ,תיקו 1הדעת ,וזה עיקר הגאולה .ג #על
ידי שתיית מצוות אברע כוסות יי 1בפסח ,זוכי #לתיקו 1הדעת,
תיקו 1הברית.
& מסעי :זה יכולי #ללמוד כמה צרי 9להזהר בכל מנהג
קדוש מ 1המנהגי #המבוארי #בשולח 1ערו ,9בהנהגת סדר פסח.
כי על ידי כל מנהג ומנהג הנהוג בליל הסדר ,זוכי #לתיקו1
מיוחד ,ובפרט לתיקו 1הברית ,שזה כלל כל התיקוני ,#כמבואר
בלקוטי מוהר" 1חלק א' סימ 1כ"ט.
& בימי הפסח צרי 9להתפלל בקול אדיר וחזק ,כי התפילה
בזעקה מסוגלת לתיקו 1הברית .כש #שאמירת ההגדה בקול
גדול מסוגלת לתיקו 1הברית ,כמבואר בלקוטי הלכות.

)לקוטי תפילות א' ,תפילה כ'(

 %אחי חביבי חמדת לבבי הוד לבי ונפשי ,אשרי
אוזני 9ואשרי עיני 9ולב 9שזכית לראות ולשמוע
ולהבי 1כל זה ,ועלינו החיוב להתחזק לדרוש
ולתור להשתוקק ולחתור בהסתרות עמוקות
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 %תראה לשמח נפש 9מאד בכל יו,#
מה שזכית לידע מאור האמת כזה.
אילמלא לא אתינא לעלמא אלא לשמוע
דיבור אחד ,דיינו! מכל שכ 1כל תורה ותורה
וכל מעשה ומעשה ,אשר על ידו יגמור ה' יתבר9
עמנו כרצונו ,כמו שאמר :גמרתי ואגמור נצחתי ואנצח!
עד אשר נשוב כולנו אל ה' יתבר 9באמת ,כי הכל יתהפ 9לטובה
כי גדול ה' ולגדולתו אי 1חקר.
 %מחמת חלישות גופי ,לא עלי ,9קשה לי מאד הכתיבה,
א 9אחרי שאני יודע ומבי 1עוצ #תשוקת 9אל דברי אמת
הנוראי #ונפלאי #מאד של הנחל נובע ,אשר אוזני 9ועיני 9ולב9
השומעי #והרואי #את אור האמת אור החדש ,ומרוב תחלואות
ותלאות על תלאות אשר סבבוני ,בעוונותי הרבי ,#לא יתנוני
לבוא בכתובי #ובכותבי #כמו שראוי לנו ...
 %ורוב ימי הזקנה קפצו עלי בחוזק יד ,וכוחי ומוחי חלש
ודל מלבד החולאי #וכאבי #וצרות צרורות בלי שיעור אשר
סבבוני ,לא עליכ ,#בעוונותי הרבי #לא יתנוני לבוא בכתובי#
כראוי לנו ,וא #אמנ #הגופי #רחוקי ,#אבל נפשותינו קרובי#
מאד ,כי אנחנו קשורי #יחד ביחודא חדא ,בשורש נשמת
המנהיג החכ #האמת.

)עצות המבוארות  .פסח ,ג'.ד'(

& אמירת ההגדה בליל הסדר של פסח מסוגלת לתיקו1
הברית ) .('È ,'Î ÔÓÈÒ Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜Ïעל כ 1צרי 9לומר את ההגדה
בקול חזק ובהתעוררות רבה .כי אמירת ההגדה בקול חזק
מעוררת את הדעת ,ועל ידי זה זוכי #להתגלות הדעת .היינו

ותהיה בעזרנו ,שנזכה לקבל עלינו קדושת חג הפסח
בקדושה נוראה ועצומה ובשמחה וחדוה גדולה,
ונזכה לקיי #מצוות ארבע כוסות של יי 1של
פסח בשלמות הראוי ,בקדושה ובטהרה
גדולה ותפתח לנו אור הדעת ,ותשפיע
עלינו אור קדושת המוחי 1העליוני,#
שנזכה שיהיו נמשכי 1עלינו בפסח כל
המוחי 1הקדושי ,#מוחי 1דגדלות ומוחי1
דקטנות.

' ונזכה לסדר הסדר של פסח בקדושה
גדולה כראוי ,ותעזרנו לומר ההגדה בקול
ר #בכוונה גדולה ונוראה ובשמחה וחדוה רבה
ועצומה ,ובהתעוררות גדול ובהתלהבות נמר<,
בקדושה ובטהרה גדולה ,עד שהקול יעורר הכוונה ,עד
שאזכה על ידי זה לתיקו 1הברית ולתיקו 1הדעת בשלמות
באמת ,עד שאזכה לבוא לחידושי תורה אמתיי ,#ואזכה
להמשי 9תמיד דבורי #חמי #כגחלי אש על ידי תפילה
ותחנוני...#

)תקל"ג(

( אמר ]רבינו ז"ל[ :כשהמוח נתייגע מהלימוד ,אז צריכי1
לשוח ולדבר שיחות חולי 1ע #בני אד ,#כדי לפקח דעתו,
והשיחה הזאת היא כמו שינה ,שהיא ניחא להמוחי .1ושיחה כזו
אינה בכלל דברי #בטלי ,#חס ושלו #כלל ,אדרבא היא מצוה
גדולה; ועל זה אמרו רבותינו זכרונ #לברכה )מנחות צ"ט(
בטולה של תורה זהו קיומה ,כמו שכתוב )תהלי #קי"ט( עת
לעשות לה' הפרו תורת .4כי א #לא יתבטל קצת ,לפקח דעתו
בשיחה ,אזי חס ושלו #יתבטל מכל וכל.
( ועניי 1זה נזכר בדברי רבותינו זכרונ #לברכה ,בהספר
הראשו 1בהתורה רבי יוחנ 1משתעי )בסימ 1טז( וחזינ 1האי
כוורא וכו' עיי 1ש ,#ובספר לקוטי תנינא בהתורה המתחלת
בעני 1הנהגת הפשיטות של הצדיק האמת ,בסימ 1ע"ח עיי 1ש,#
שלפעמי #צריכי 1להיות איש פשוט ממש ,עיי 1ש #היטב.
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