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" ל! ל!  ...אל האר %אשר ארא!.
)אוצר היראה & אמת ,ע"ד(

יש כמה מיני חוש 4ושקרי 1הנמשכי 1מהאר 0והמדינה שנתגדל
בה .כי א&9על&פי שבכל אר 0ובכל מקו 1יש בודאי טוב הרבה שהוא
בחינת אמת ,אבל הקליפה קדמה לפרי ,וזה לעומת זה וכו' .ועל&כ ,:יש
בכל מקו 1כמה מיני חשכות המחשיכי 1את האמת בכל מקו 1ומקו1
לפי בחינתו ,וכ :יש כמה מיני חוש 4ושקר הנדבק בהאד 1מצד
ההולדה ,בבחינת ה /בעוו /חוללתי וגו'; ויש כמה מיני שטותי1
ושקרי 1שנדבק בו מצד משפחתו ,כגו :שמחזיקי 1עצמ 1למיוחסי1
גדולי ,1וכאילו כל הכבוד שיי 4לה ,1וכיוצא בזה שאר שטותי1
ובלבולי.1
" ומי שרוצה ליל 4בדר 4הקודש ,הוא צרי 4ליל 4ולצאת
ולהטות מדר 4כול ,1רק להמשי 4עצמו אל נקודת האמת לאמתו
המושרש בו מצד נשמתו שהוא חלק אלו&ה
ממעל ,שהוא עצ 1האמת .וזה עיקר
עצמיות האד ,1כי כשאומר האד:1
"אני" ,או "לי" ,או "ל "4מכוו :הכל על
jl
עצ 1האד 1שהוא נשמתו ,ולא על הגו9
שנקרא רק בשר וד.1
" וזה בחינת ויאמר ה' אל אבר1
ל!2ל! & "ל "4דייקא ,לעצמיות ,4שהוא רק
נקודת האמת לאמתו המושרשת ב .4וזה:
מארצ! וממולדת! ומבית אבי! ,כי צרי4
לפנות שכמו ולהטות לגמרי מכל
jl
השקרי 1והבלבולי 1הנאחזי 1בו מצד
האר 0שנתגדל בה או מצד ההולדה או
מצד המשפחה ,רק ימשו 4עצמו אל נקודת
האמת לאמתו ,ואז יזכה לבא אל תכליתו הנצחי ,שזה
בחינת אל האר %אשר ארא! וגו'.

בכל עת ובכל זמ ,:רק המשכיל החפ 0באמת ,הוא מסתכל בכל פע1
ובכל דבר על נקודת האמת לאמתו שהוא בחינת ימי ,:ובכל מקו1
שהול 4ונוסע בגשמיות וברוחניות ,הוא ממשי 4עצמו תמיד לימי:
האמת ,בבחינת וייסע אבר 1הלו! ונסוע הנגבה.

" הפרד נא מעלי א 1השמאל ואימנה ...
)אוצר היראה & אמת ,ע"ג(

לפעמי 1השקר והחוש 4מלביש עצמו באמת ,ואומר שהוא חפ0
בדר 4האמת ,כמובא במקו 1אחר ,שלפעמי 1היצר הרע מתלבש עצמו
במצוות .וכמו&כ :מצוי הרבה בעניי :המחשבות שבאד ,1שעל&פי&רוב
מבלבל אותו הבעל&דבר על&ידי שרוצה להפ 4האמת ,ולפעמי 1הוא
מתלבש בבני&אד 1הרוצי 1למנוע אותו מדר 4האמת ,וה 1אומרי1
שה 1רוצי 1להדרי 4אותו בדר 4האמת ,ובאמת האמת שלה 1הוא
שקר גמור ,בבחינת הוי האומרי 1לרע טוב ולטוב רע.
" ועל&כ :צריכי :לזהר מזה מאד;
היינו כשהבעל&דבר רוצה להטעותו
לשמאל גמור ,היינו לתאוות והרהורי,1
jl
חס ושלו ,1בודאי צרי 4להפרד ממנו
ולמשו 4עצמו לימי :לדר 4התורה הקדושה
שהוא דר 4האמת; רק לפעמי 1מתלבש
עצמו הבעל&דבר ג&1כ :בבחינת אמת ,כאילו
הוא רוצה להדריכו בדר 4האמת ,ובאמת
לאמתו הוא להפ ,4כי אדרבה הוא רוצה
להדיחו מדר 4האמת לגמרי .רק המשכיל
החפ 0באמת לאמתו זוכה להנצל
jl
מרשות היצר הרע ,ג 1מהאמת
המדומה שלו ,כי הוא זוכה לידע ולהבי:
האמת ,שהאמת של הבעל&דבר הוא שקר ,וימי:
שלו הוא שמאל ,שזה בחינת מה שאמר אברה1
ללוט :הפרד נא מעלי וגו' ,כמבואר בפני.1

" ל! ל! ...
)אוצר היראה & אמת ,ע"ה(

לפעמי ,1ג 1יראי&ה' וכשרי 1יכולי :לבלבל את האד 1בעצת1
שאינה טובה לפניו לפי דרכו ובחינתו ,ויש בזה כמה בחינות בלי
שיעור .על&כ ,:החפ 0באמת ,צרי 4לזהר למשו 4עצמו תמיד לעצ1
נקודת האמת שלו ,כפי מה שהוא צרי 4באמת ,שזה ג&1כ :בחינת
ל!2ל! דייקא ,דהיינו לעצ 1נקודת האמת השיי 4ל .4ובאמת צריכי:
להתפלל על זה הרבה לפני ה' יתבר 4ולדבר הדבור באמת ,עד שיזכה
תמיד למשו 4עצמו אל נקודת האמת לאמתו השיי 4לו ,באופ :שיזכה
על&ידי&זה להצליח לנצח באמת.

" ויל! אתו לוט ...

)לקוטי עצות & צדקה ,כ"ב(

 #על&ידי צדקה מתק :ממונו ,ואז יתקיי 1ממונו בידו ,ויהיה לו
פרנסה ברווח )עיי :ממו ,:אות ל"ח .ש 1ס"ט(.

)לקוטי תפילות א' & תפילה ס"ח&ס"ט(

 ... $וזכנו להרבות בצדקה תמיד ,ועל&ידי&זה תרוויח לנו בכל
עסקינו ותזמי :לנו פרנסותינו קוד 1שנצטר 4לה ,1ותת :לנו עשירות
גדול דקדושה ,עושר וכבוד וחיי.1

)אוצר היראה & אמת ,ע"ב(

בכל פע 1שהאד 1מוש 4עצמו אל הקדושה ,שזה בחינת נסיעת
אברה 1אבינו לאר&0ישראל ,אזי דר 4הסטרא&אחרא והשקר והחוש4
להיות כרו 4אחריו ורוצי 1להחשי 4לו ,חס ושלו .1וזה בחינת ויל!
אתו לוט.
" וזהו כל העבודה ויגיעה של הצדיקי 1והכשרי ,1לברר האמת
מתו 4חשכת אפלת השקר המסבב בכמה מיני סבובי 1בלי שיעור.
ובאמת אי אפשר להודיע להאד 1דר 4האמת בפרטי פרטיות בכל דבר

 $רבונו של עול ,1אתה יודע חסרו :הפרנסה בעת הזאת אשר כשל
כח הסבל ,כי חיינו תלויי 1מנגד ,ואי :אנו יודעי 1שו 1דר 4אי4
להשיג פרנסה ,כי א 1עלי 4לבד אנו נשעני ,1כי ממי אשאל לחמי
ופרנסתי וכל צרכי המרובי 1מאד ,הלא ממ 4לבד ,אשר אתה מפרנס
ומכלכל מקרני ראמי 1עד ביצי כני .1חמל עלי והושיעני ,ות :לי
פרנסה ברווח מתחת יד 4הרחבה והמלאה ,ואל תצריכני לא לידי
מתנת בשר וד 1ולא לידי הלואת .1ועזרני לסלק כל החובות שאני
חייב מכבר ,ומעתה תצילני שלא אבא לידי שו 1חוב והלואה כלל.

 $ותהיה בעזרי שאזכה מהרה לתק :פג 1כל
הגזלות שבידי ,מעודי עד היו 1הזה .ואזכה
להשיב את כל הגזלות אשר גזלתי ,או את
העושק אשר עשקתי ,בי :בשוגג בי :במזיד
בי :באונס בי :ברצו .:וכל מיני סכסוכי1
בעסקי ממו ,:שנשאר בידי איזה ממו:
של חברי על&ידי איזה טעות והעלמה
מאיזה משא ומת :וחוב וכדומה ,ה :מה
שאני זוכר עדיי ,:ה :מה שנשכח
ממני ,הכל אזכה לסלק ולשל1
לבעליה 1חיש קל מהרה.

&

כשהאד 1במיצר גדול והרע והסטרא אחרא
מתגברי 1עליו ,כמו שמתגברי ,1עד שאי :לו דר4
לנטות ימי :ושמאל ,עד שנדמה שאפס
תקווה ,חס ושלו ,1והוא בעוצ 1דחקו
ומיצרי נפשו ,פונה לה' יתבר 4מ :המיצר.
א 9על פי שמה שפונה עצמו לה' יתבר4
הוא רק כחוט השערה ,הוא יקר מאד
בעיני ה' יתבר .4ונעשה ממצר צמר,
בחינת חוט של צמר ,שמלבי :העוונות
ביו 1הכיפורי.1

& הצדיק האמת מלמד תמיד זכות על
ישראל ,אפילו על הגרוע שבגרועי1
והפחות שבפחותי ,1כי בכול 1נמצאי,1
כמה שערות טובות ,מה שממשיכי :עצמ:
לפעמי ,1מרע לטוב כחוט השערה .ואלו
השערות מתקבצי 1יחד ,ונקלעי 1ונשזרי,1
ונעשה מה 1אור הציצית הקדושי ,1שה 1בחינת
חסד עליו :ונורא מאד ,שורש כל השלוש עשרה
מידות של רחמי ,1שש 1נמחלי 1כל העוונות
ונתהפכי :לזכיות.

 $ותשפיע לי ברחמי 4ממו :הרבה,
באופ :שאזכה לצאת ידי חובתי לסלק
לכל מי שנגעתי בממונו וחפציו שו 1צד
נגיעה בעול .1וא ,1חס ושלו ,1יש בידי איזה
גזלה וחוב שאיני יודע בעצמי למי גזלתי,
תעזרני ברחמי 4הרבי ,1שאזכה לעשות מה1
צרכי רבי ,1כאשר צוויתנו על&ידי חכמי4
הקדושי ,1באופ :שאזכה מהרה בחיי לתק :ולהחזיר
כל הגזלות והחובות שבידי .כי אתה יודע חומר
אסור גזלה ,שנחשב כאילו גוזל נפשו ונפש בניו
ובנותיו ,וכאילו בא על אשת איש...

)אוצר היראה & צדקה וגמילות חסדי ,1ס"ב(

 %על&ידי צדקה וגמילת חסד בממונו מעלי :את העני מבהמה
לאד ,1כי חכמת המסכ /בזויה .וכשנפג 1חכמתו ,אז הוא בבחינת
בהמה שהיא העדר הדעת ,וכמו שאמר דוד על עצמו :ואני בער ולא
אדע בהמות הייתי עמ! ,כי דוד היה קורא את עצמו תמיד עני ואביו,:
כי היה עוסק תמיד בתפלתו לתק :מידה זו כידוע.

& תדע ותאמי ,:שאי :שו 1נקודה טובה ולא שו 1תנועה קלה,
נאבד לעול ,1ואפילו התעוררות בעלמא ומחשבה טובה אינו נאבד
לעול ,1כי תכ 9כשנתעורר באיזה התעוררות בעלמא & ומכל שכ:
כשעושה איזה עובדא דקדושה & אז תכ ,9חוט 9אותו הצדיק האמת,
העוסק בתיקו :נפשות ישראל ומכניס אותו למקו 1שמכניס ,לצור4
הבניי :הנפלא והנורא ,שהוא עוסק לבנות ,להכניס לש ,1כל הנדחי1
שבעול :1לא ישאר אחד מה 1בחו !0ונעשה על ידי זה שעשועי1
גדולי 1למעלה ,בלי שיעור.
בדרישת שלו ,1ברגשי אהבה וגעגועי.1
העור! ישראל ד .אודסר

 %ועל&כ :על&ידי שנות :צדקה ומעלה את העני מעניותו ,שזה
בחינת שמעלה אותו מבחינת בהמה לבחינת אד ,1על&ידי זה זוכה ג1
הוא לעלות מגדר בהמה העדר הדעת לגדר אד 1שלמות הדעת )הלכות
גביית מלוה ,הלכה ב'(.

)מספר א=י הנחל & מכתב ח"י(

& ב"ה ,ער"ח שבט תשכ"א .טבריא.
יקירי חביבי געגועי ,המתאבק בעפר רגלי הצדיק ,להנות מנוע1
זיוו .ולדש :נפשו ,בצחצחות אור תורתו .לשאוב מש 1חיי 1נצחיי.1
יארי 4ימי 1ושני ,1ברוב טוב אמתי ונצחי.
& ברודער האלט זי .4לאז די 4ניט אפ.
מא 4זי 4פריש ,כאילו היו 1נולדת ,אזור נא
כגיבור חלצי ,4אחי יקירי .חזק ואמ 0ותשמח
ותגיל ובטח בכוחו של זק :דקדושה .זק:
שבזקני .1כי הוא הול 4לפנינו בכל עת ,בכל דור.

)שיחות הר" ,:קע"ט(

☺ קוד 1הסתלקותו ,אמר שכבר הוא עומד עכשיו על מדריגה
כזו ,שאי אפשר להשיג יותר בשו 1אופ ,:כל זמ :שמלובשי :בהגו;9
ואמר שמתגעגע מאד מאד להפשיט גופו ,כי אי אפשר לו לעמוד על
מדריגה אחת בשו 1אופ ,:כי כל ימי חייו מעול 1לא עמד על מדריגה
אחת ,אפילו כשהגיע לאיזה מדריגה עליונה שיהיה ,אפילו לתכלית
המעלה ,א 9על פי כ :היה מחפש יותר עד שהגיע למדריגה גבוהה יותר
ויותר & וכ :היה תמיד כל ימי חייו ,כמבואר במקו 1אחר; ולבסו9
הגיע למדריגה גבוהה כזו שאי אפשר בתו 4הגו 9להשיג יותר בשו1
אופ.:
☺ ועל כ :היה מוכרח להסתלק ואמר בזו
הלשו ::כבר רציתי לפשוט כותנתי מפני שאיני
יכול לעמוד על מדריגה אחת.

`mixwi mig
‰ÙÈ ÔÈÚ· ‡ ÂÓ¯ú
ÔÂÏÚ‰ ÌÂÈ˜ ÔÚÓÏ

& א 1אמנ 1כבר נלכדנו כמו שנלכדנו,
ונכשלנו כמו שנכשלנו ,א 9על פי שאנו בעצמנו
89-2255-7
חייבי ,1א 9על פי כ :אשרינו ,אשרינו ,אלפי1
ורבבות פעמי 1אי :מספר ,שזכינו למה שזכינו,
שבאנו לזה העול ,1בזה הזמ :שיש בו אור
האורות כזה ,חידוש שבחידושי 1כזה ,כזה...
וכו'; תורות ,שיחות ומעשיות נוראות כאלה,
אשר אי :דוגמת .1ואי :לנו פה וכלי ,1לבאר קצת מ :הקצת .וחלק מ:
( שמעתי ,שאמר לאחד שיהדר שיהיה לו כוס נאה ויקרה
החלק ,של אל 9אלפי אלפי 1וריבי רבבות ,עד היכ :הדברי 1מגיעי,1
לקדוש ,וזה מסוגל לעשירות .ואמר לו אז כי כוס גימטריא אלקי,1
ברו 1גובהי מרומי .1א 4ג 1בפשטות ,ה 1מחיי :את כל הנפשות בחיי
ואלקי 1הוא בחינת יראה ,ויראה היא בחינת אשה .ואמרו רבותינו
זכרונ 1לברכה )בבא מציעא נט :(.אוקירו לנשיכו כי היכי דתתעתרו
עול ,1בכל עת .הפו 4בה 1והפו 4בה ,1בכל תורה ובכל שיחה ,בוודאי
תוכל להחיות )ולשמח( עצמ 4תמיד ,ולהחיות ג 1אחרי.1
]תכבדו את נשותיכ 1על מנת שתתעשרו[.
·ÔÂ·ùÁ ,¯‡Â„‰ ÈÙÈÒ ÏÎ

)תקע"ו&תקע"ז(

( יכול להיות שימות אחד ב :שמוני 1שנה,
וא&9על&פי&כ :מת בקצור ימי 1לגמרי; כלומר
מאחר שלא הטיב מעשיו ,בודאי כל שנותיו הבל.
אי :צריכי :רק לחיות אפילו מעט ,רק שיהיה יפה
ונאה.
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