עלון
של"ד
 ˙˙... ÈÓÓ Á˜ ‰„˘‰ ÛÒÎ È
וזה בחינת מה שאברהם דחק עצמו לקנות מערת
המכפילה בכסף מלא דייקא ,כמו שכתובÂÏ ‰˙‡ Ì‡ Í‡ :
˘ ÈÓÓ Á˜ ‰„˘‰ ÛÒÎ È˙˙ ÈÚÓוכוי ,וכן דוד כשקנה את
מקום הבית המקדש מארונה היבוסי וכוי ,שאמר‡ÏÂ :
‡ ;ÌÈÁ ˙ÂÏÂÚ È˜ÂÏ‡Ï ‰ÏÚוכמו שכתוב בזוהר הקדוש ,כי
אלו המקומות היו קדושים בקדושה נוראה מאד ,שהם
מערת המכפילה שהוא שערי גן עדן ,שדרך שם עולין כל
הנשמות אל עץ החיים וכוי ,וכן מקום הבית המקדש הוא
שער השמים וכוי וכוי ,ועיקר קדושתם הוא ששם התגלות
ההשגחה ביותר ,שזה עיקר קדושת ארץ ישראל כמו שכתוב:
˙... ‰· ÍÈ˜Ï‡ '‰ ÈÈÚ „ÈÓ
 ובודאי גם בארץ ישראל בעצמו ,כל מה שהקדושה
גדולה ביותר ,מתגלה שם ההשגחה יותר ויותר ,כי ההשגחה
הוא עיקר כלליות הקדושה שעיקרה בארץ ישראל כנ"ל,
ושם בארץ ישראל שם הם עשר קדושות עד קדש קדשים,
ששם עיקר התגלות ההשגחה ,וכן במערת המכפילה שהיה
מוכן לקבורת האבות ,לעלות דרך שם להכלל בו יתברך.
 אבל אלו המקומות היו תחת יד הסטרא אחרא ,אצל
עפרון וארונה היבוסי ,כי כן הדבר
שבכל מקום שנעלם קדושה עצומה בזה
העולם הגשמי ,הוא בתחילה תחת יד
הסטרא אחרא כמובא ,ועיקר הסטרא
אחרא הוא כפירות הנ"ל של הטבע
כנ"ל ,על כן לא היה אפשר להוציא
הקדושה מהם בשלמות ,כי אם מדעתם
ורצונם ,על ידי כסף מלא ולא בחינם ,כי
כסף כלל ההשפעות כנ"ל ,וכל טעותם
אחר הכפירות של הטבע שהוא בחינת
עבודה זרה ,העיקר הוא מחמת חמדת
הממון שבו תחובים כל העבודות זרות,
ועל כן אי אפשר להוציא בלעם מפיהם
ברצון טוב ,כי אם על ידי הממון ,כמו אברהם ודוד כנ"ל ,ויש
בזה הרבה הרבה לבאר ,והמשכילים יבינו.
)(Ê"Ë - '‰ ,‰È·¯Â ‰È¯Ù - ˙ÂÎÏ‰ ÈËÂ˜Ï

 ... Ì‰¯·‡ È„‡ ÌÚ „ÒÁ ‰˘ÚÂ
.·ÏÒ¯· ˜"ÙÏ ‰"ˆ˜˙ ‰¯˘ ÈÈÁ '· ÌÂÈ
שלום רב לאהובי בני ,מורנו הרב יצחק נרו יאיר :מכתבך
קבלתי בזאת השעה ,גם ביום א' ,והחייתני בדבריך במה
שכתבת מענין אריכות אפים ,ברוך ה' אשר עד כה עזרנו
שדבריו הנוראים )של רבינו( זכרונו לברכה מתחילין
להתנוצץ ,לעשות רשימה ופעֻלה טובה בלבבך ,אם אמנם
עדיין הוא במעוט ובצמצום מאד ,עם כל זה הגדלתי השמחה
על צמיחת קרן ישועה הגדולה הזאת ,כי באלה חפצו.
 כי כל ישעו וכל חפצו וכל מגמתו שתזכו לילך עם
דבריו ,היינו לקיימם כפשוטם ,ולהבין דבר מתוך דבר,
ולמצוא לעצמו עצות בכל יום ובכל עת ,בכל מה שעובר על
האדם בכל עת וזמן ביום ובלילה ,בשכבו ובקומו ,ובלכתו
בדרך ,בימי נעוריו ,ובימי בחרותו ובימי זקנותו ,מתחילתו
ועד סופו ,הן בינו לבין עצמו ,הן בהנהגתו עם ביתו ואשתו
ובניו ,ובהנהגתו עם בני אדם הקרובים והרחוקים האוהבים
והשונאים ,חס ושלום ,וכו' וכו'.
øéùìå ãéâäì áåè

 אין דבר ואין ענין שלא נוכל להוציא ולמצוא לעצמנו
עצות נכונות ודרכים ישרים בכל דבר איך שהוא ,בבחינת
ירידה ,חס ושלום ,ובחינת עליה ,בכל מיני דרגות וענינים
שהאדם עומד בהם ,ומי שמבין קצת מזה מבין ,ומי שאינו
מבין או אפילו המבין קצת ,כשמגיע לענין שאינו מבין ,צריך
להאמין תמיד שבודאי נמצאים אלו הענינים שעוברים עליו
ועל כל העולם ,וכל מה ששומע בני אדם מדברים ,בודאי הכל
נמצא בתוך תורתו ומעשיותיו ושיחותיו הקדושים ,ועל ידי
האמונה יזכה למצוא גם כן לפי שכלו ומדרגתו ,כי מאד מאד
עמקו מחשבותיו ,והכל יכולים להחיות עצמן על ידם בחיי
עולם לנצח נצחים ,אשרינו שזכינו לכל זה.
 גם מאגרת של היום ,היה לי נחת ונחמה על צערנו
הקשה ,מענין המחלקת מאחר שאני רואה שאתם מרגישים
קצת דבורנו שדברתי עמכם בזה ,שצריכין להתעורר מאד
להתקרב על ידי זה דייקא ,ושאין התחזקות גדול מזה ,חזק
בני וחזק ,וחזקו עצמכם זה את זה איש את רעהו יעזרו
ולאחיו יאמר חזק ותקיימו ותקבלון דין מן דין ,כי לא דבר
ריק הוא אשר נעשה עמנו בכל עת בכלליות ובפרטיות,
ובפרטי פרטיות ,זכרו היטב כל מה שעבר עלינו ,ומה שנעשה
עמנו עתה ,למען תספרו לדור אחרון,
 Â„ÏÂÈ ÌÈ· ÔÂ¯Á‡ ¯Â„ ÂÚ„È ÔÚÓÏוכו'.
 כי כפי הנראה ,גם עליהם יעברו
מחלוקות עצומות ויהיה להם
להתחזקות ולנחמה ,כשישמעו ויבינו
שכבר עבר עלינו כל זה כמה פעמים,
ובכל עת  ÂÈÏÚ Â„ÓÚוכו' רחמנא לצלן,
 Ì„ÈÓ ÂÏÈˆÓ ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰Âבכל
פעם ,כי כל מה שנעשה עמנו יספרו מזה
הרבה בכל דור ודור ,אפילו כשיבוא
משיח במהרה בימינו ,כי מעשה כזאת
לא היה עדיין ,שאמת נגלה כזה עם
התגלות חידושי תורה כאלה יהיו
ומשלכים ארצה כל כך ,אבל זהו בעצמו
נעלמים ומבזים ֻ
התירוץ מחמת שהוא אמת כזה וחידושי חידושים כאלה ,על
ומסתירים כל כך ,אבל דבר אלקינו יקום לעולם,
כן מבֻזים ֻ
והאמת עד לעצמו ,ומי שהתחיל יגמור ,כמובא במדרש )חיי
שרה ,פרשה ס'( על פסוק ,Ì‰¯·‡ È„‡ ÌÚ „ÒÁ ‰˘ÚÂ
ִהתחלת  -גמור! ,ופירושו שאמר להקדוש ברוך הוא :רבונו
של עולם ,התחלת לעשות נסים בשביל אברהם וכו' תגמור
וכו' ,חזקו ויאמץ לבבכם וכו' כי ה' אתנו אל תיראום ,יותר
מזה אין פנאי להאריך.
דברי אביך ואוהבך באמת לנצח.
˙·ÏÒ¯·Ó Ô
 ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה ,מאליהם יבינו
שלכֻלם נאמרו דברים אלה ,ולא אתכם לבד ,כי אם את אשר
ישנו פה ואת אשר איננו פה וכו' ,מי האיש החפץ חיים צריך
לידע מכל הנ"ל.
)(„"˜ ·˙ÎÓ - ‰ÙÂ¯˙Ï ÌÈÏÚ

☺ פעם אחת ,היה זקן אחד ,מחשוביו של הבעל שם טוב,
ושמע ממנו ,שהוא יהיה לו נכד שיוכל לעשות טובה לבעל
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בחירה .ואחר פטירת הבעל שם טוב
נסע לכל נכדי הבעל שם טוב ,לראות
אל מי כוון הבעל שם טוב בדבורו מענין
בעל בחירה.
☺ ובא אצל הרב הקדוש רבי ברוך
ז"ל ,ושמע בעת שהיה בחוץ איך שהרב
הקדוש מתאונן ואומרÏ˘ ÂÂ·¯ :
?‰¯ÈÁ· ÏÚ·Ï ‰·ÂË ÔÈ˘ÂÚ ÍÈ‡ ,ÌÏÂÚ
ואמר הזקן :אם כן ,לא עליכם התכוון
זקנכם ,הבעל שם טוב וכו'.
☺ וכשבא לרבינו ז"ל ,בחוץ שמע
עמקה ,כדרך
שרבינו ז"ל אמר בתנועה ֻ
תנועות רבינו ז"ל,‰¯ÈÁ· ÏÚ·‰ Ô‰ :
כאומרÏÚ·Ï ‰·ÂË ˙Â˘ÚÏ ÏÂÎÈ È‡ :
· .‰¯ÈÁואמר הזקןÔÂÂÎ ÌÎÈÏÚ :
 ,ÌÎ˜Êשתוכלו לעשות טובה לבעל
בחירה!
☺ אמר המעתיק :להבין זאת -
הלוא כל הצדיקים מתלמידי הבעל שם
טוב היו עושין בעלי תשובה שהם בעלי
בחירותÏÚ·Ï ‰·ÂË ˙Â˘ÚÏ ‡Ï‡ ,
· - ‰¯ÈÁלא לטל ממנו את הבחירה,
ורק לסעדו ולסמכו בעצות וכו' ,שהוא
בעצמו יטה בחירתו לטוב ודוקא
שתהיה לו בחירה ,וזהו עיקר תשובת
המשקל ממש ,וזה לא היה רק אצל
רבינו ז"ל ,כי שאר הצדיקים עשו בעלי
תשובה ,ולקחו אותם על כתפם ,ולא
החזירו להם הבחירה לילך שוב באלו
המקומות שעברו וכו'.
☺ ויש הרבה לדבר ולבאר בזה
ולהראות בעליל שכן הוא ,ודי למבין.

חיצים וסמים ארסיים ,מרוח שטות
וטעות של המינות ואמונות כוזביות,
שמביאים את העולם לתהו ובוהו.
 אשרי חלקך אצל הצדיק שגילה
אורות חדשות נפלאות ונוראות,
שמגלים אלקותו יתברך לכל באי עולם
...
 הצדיק שברחמיו הוא מקרב גם
מרוחקים כמונו היום ,להעלותם אל
הקדושה ,שמקרב כל הרחוקים לה'
יתברך ,ומגלה להם אלקותו ,עין בעין
...
)(Ê"Ù˜ ·˙ÎÓ -'· ÏÁ‰ È·‡ ¯ÙÒÓ

 אמר :אני יכול לקבל ממון הרבה
בלי שיעור ,ולא יהיה אצלי שום שנוי.
כי דרך האדם כשיגיע לידו ממון ,בפרט
ממון הרבה ,נשתנה פניו ונעשין אצלו
שנויים .אבל אצלי אפילו אם אקבל סך
עצום בפעם אחד ,אין אצלי שום שנוי
כלל .ושמעתי בשמו שאמר שקבלת
ממון שלו הוא חידוש אצל ה' יתברך

åðúøàôúå åðúìåãâ
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טובים והגונים באמת כרצונך הטוב,
כמו שכתוב.˙ÏÎ˘Ó ‰˘È‡ '‰ÓÂ :
)('· ,'· ˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜Ï

 הצדיק שעוסק לקרב רחוקים
ולעשות בעלי תשובה ,בהכרח שיעברו
עליו ועל מקרביו כמה מיני מחלקות
ויסורים והתגרות וכו' בכל פעם.
 וכל זה נמשך מהיכלי התמורות,
שרוצים להפיל אותם ולהחליש דעתם.
והתיקון לזה על ידי הצדיק בעצמו .כי
על ידי כל הנסיונות שעברו עליו ועמד
בהם בשלימות ,וכל אלו הנסיונות
נמשכין גם כן מהיכלי התמורות
שמשם כל התאוות והנסיונות ,ומאחר
שעבר בכל בחינות היכלי התמורות
ויצא מהם בשלום ,על כן יש לו כח
לירד לתוך כל היכלי התמורות
ולהוציא כל הנפשות משם ,כל אחד
ואחד מעמק נפילתו כל מי שרוצה
להתאחז בו.
 והוא ,יש לו כח להפוך הכל
לטובה ,להפוך היגון ואנחה )שהוא
בחינת היכלי התמורות שעיקר
התגברותם על ידי עצבות( לשמחה.
ולהפוך כל החרפות וכו' לכבוד.
שדייקא על ידי החרפות והמחלקות
וכו' ,על ידי זה דייקא יתקרבו לה'
יתברך ויזכה לשמחה וכל טוב.
)‡(„"Ò - ˜È„ˆ - ‰‡¯È‰ ¯ˆÂ

בין החידושים שיש לו יתברך ,כי יש
אצל ה' יתברך כמה חידושים ,וקבלת
ממון שלו הוא חידוש אצל ה' יתברך.
בין החידושים שלו.
)(Á"Ò¯ ,Â˙‚˘‰ ˙Â‡¯Â ˙ÏÂ„‚ ,Ô"¯‰ÂÓ ÈÈÁ

)(‡"Î ,˙ÂËÓ˘‰

 על ידי הלל והודאה לה' יתברך,
ועל ידי לימוד הלכות ,זוכין למצוא
זווגם האמתי של כל הצריכים למצוא
זווגם )ליקוטי מוהר"ן תנינא ,סימן ב'(.

 המוכן לבוא באש ובמים על
האמת האמתי ,האהוב עליו בעבותות
האהבה אשר לא ינתק לעולם ,אהבה
ללא גבול בל ינתק לעולם .אשר זכה
להיות עבד נאמן בבית גנזיו אצל
הצדיק האוצר האמת ,ושואב מימי
תורתו ורמזיו לרוות צמאון נפשו
ולהשקות בהם נפשות ישראל היקרים,
המושלכים ומתגוללים בראש כל
חוצות ,וחותר להשקות בהם ,שזהו
עיקר הרפואה וההצלה מכל מיני

)('„ - ÔÂ˙ÈÁ - ˙ÂˆÚ ÈËÂ˜Ï

 ותרחם עלינו ועל כל עמך ישראל,
ותזמין לבנינו ולבנותינו זווגם ההגון
להם מן השמים ,ולא יתחלפו הזווגים
חלילה בעוונותינו ,רק כל אחד יזכה
למצוא זווגו ההגון לו מן השמים,
]ובפרט לפלוני בן פלוני[ ,ותנחנו בדרך
האמת תמיד ,ונזכה לעשות שידוכים

 על ידי אמת יזכה לשם עולם.
 איש ואשה שרגילין לומר שקר,
הבנים שלהם יהיו מתנגדים גם יהיו
פוגמים בברית.
 השקר בא על ידי שמקבל על
עצמו פחד מבני אדם.
 על ידי השקר שוכחין את הקדוש
ברוך הוא.
 מי שרוצה לסור מרע ,ורואה
שאין אמת בעולם ,עושה עצמו כשוטה.
 מי שאינו אומר שקר ,הקדוש
ברוך הוא מושיע לו בעת צרתו גם בנים
יהיו לו.

:Ï˘ ‰ÓÏ˘ ‰‡ÂÙ¯Ï ˘„˜ÂÓ

‡·¯˙Ò‡ ˙· ‰‡Ï ‰È

89-2255-7 ¯ÙÒÓ .¯‡Â„ :˙ÂÓÂ¯˙ / 91131 ÌÈÏ˘Â¯È 13271 .„.˙ / (Ï‡ÎÈÓ) 052-332810 :Ô¯˜ ¯ÈÁÓ· ÌÈ¯ÙÒ / (¯È‡Ó) 050-948183 :ÌÈ ÂÏÚ ˙ˆÙ‰ - ˙Î¯ÚÓ

