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! וזה בחינת ל"ג בעומר שהוא בחינת (בראשית ל"א) עד הגל הזה, כמובא בכוונות. היינו כי יעקב * שהוא בחינת קדושת כלל ישראל * צרי& לעשות 
ג"ל ומצבה שיהיו מחיצות מפסיקות במוחו בפני המחשבות רעות והרהורי9 הבאי9 מהסטרא אחרא מבחינת לב8 הארמי. כי הסטרא אחרא היא 

בחינת לב8 הארמי, שבא ברמאות גדול ובתחבולות הרבה לתופסו במצודת9, חס ושלו9. והעיקר בעני8 המשחבות שבמוח, שה9 מתנכלי9 על האד9 
בכמה וכמה גניבות ורמאות וערמימיות, עד שפתאו9 יוצא מוחו חו; לשיטה, וחושב מחשבות חו; מה שחושב, רחמנא ליצל8, כאשר יודע האד9 

בנפשו, בפרט מי שהוא בעל מחשבה, שהוא מידה רעה מאד מאד. כי הוא מהכ"ד [עשרי9 וארבעה] דברי9 המעכבי9 את התשובה, כמובא בשולח8 
ערו&. 

 
! וכל אלו המחשבות רעות נקראי9 בחינת לב8 הארמי שמלוב8 ברשע, כמו שכתוב במדרש שעל ש9 זה נקרא לב8, היינו שהוא מלבי8 הרשעות כל כ&

כאילו כבר נקבע בזה, כאילו אי8 שו9 דר& להמלט מש9, חס ושלו9, כאשר נדמה, חס ושלו9, לבני הנעורי9 בפרט להבעלי מחשבות, שאי אפשר 
לה9 לעמוד כנגד המחשבות רעות והרהורי9 רעי9. 

 
! אבל באמת לא כ8 הוא, כי המחשבה ביד האד9 תמיד; ובחוט השערה יכול להנצל, בשב*ואל*תעשה, מכל מיני מחשבות רעות והרהורי9, על ידי 

שיטה דעתו למחשבה כשרה, וכנ"ל. 
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! וזה בחינת יעקב שהול& בערמה ע9 לב8 
הארמי, כי אחיו הוא ברמאות, כמו שאמרו 

רז"ל (מגילה י"ג), היינו שבחינת יעקב שהוא 
קדושת ישראל בורח מלב8 הארמי * דהיינו 
ממחשבות רעות * רק בשב*ואל*תעשה, בלי 

שו9 מלחמה. 
 

! וזה בחינת (בראשת ל"א) ויגנוב יעקב את 
לב לב2 הארמי על בלי הגיד לו כי בורח הוא. 
זהו בחינת מה שאמר רבינו ז"ל, שכשבורחי8 

מהמחשבות רעות, יל& לדרכו במה שהוא 
חושב מחשבות כשרות ולא יסתכל לאחוריו 
כלל וכלל וכו' (כמו שכתוב בלקוטי מוהר"8 

א', סימ8 ע"ב). 
 

! וזהו בחינת ויגנוב יעקב וכו' על בלי הגיד 
לו וכו'. כי זה שטוע8 ע9 המחשבות זרות 

ונכנס עמה9 בטוע8 ונטע8 ורוצה שיניחו אותו 
לצאת מה9, זהו כמו מי שמגיד להרוד> 

שרוצה לברוח ממנו, ואזי הוא רודפו יותר. 
אבל באמת עיקר העצה לברוח מה9 וליל& 
לדרכו ולבלי להסתכל לאחוריו כלל, ולבלי 

לטעו8 עמה9 כלל, שזהו בחינת ויברח יעקב 
וכו ויגנוב יעקב את לב לב2 הארמי * שה9 
המחשבות רעות, על בלי הגיד לו כי בורח 
הוא * שאינו מגיד לה9 שבורח מה9, רק 

בורח לתומו לדרכו. ועל ידי זה דייקא ניצול 
מה9. 

 
 (...Û�Ï ¯·ÚÓ ÍùÓ��)

 
 
 

[אוצר היראה ( צדיק ( רמ"ה] 

יש סודות כאלו אצל הצדיקי אמת, שעל 
ידיה9 יכולי8 להתקרב הכל להש9 יתבר&, 

אפילו הרחוקי9 ביותר, א& א> על פי כ8 אי8 
מגלי8 אלו הסודות רק בסוד ובחשאי, עיי8 

פני9. 

 
 
 

[כוכבי אור ( ספורי1 נפלאי1] 

משלי3 מרבי אברה3 ז"ל 
לעני2 שטות הבלי עול3 הזה 

והתכלית 
 (ב) האיש האמת הצדיק רואה ומביט 
את העול9, האנשי9 המלובשי9 בגשמיות 

וגופניות, ובזה ה9 מבלי9 זמנ9 ויגיע9, 
כמו למשל שחרצו משפט על אנשי9 ונתנו 

אות9 בבור עמוק מוק> במחצות, ולא 
יכולי9 להביט אל העול9 הרחב והיפה, 

ומזונות9 שנותני9 לה9 הוא מה שיוצא 
(בהקנאל) במי שופכי9 שיוצאי9 חו; 

לעיר מהמותרות של פלטי8 המל&. וה9 
מחפשי9 ומוצאי9 ש9 חתיכות בשר 

קטני9 [קישקעלי&] מעי9 וכדומה. אחד 
מצא חתיכה יותר גדולה, וזה מקנא את 
זה שהוא מצא חתיכה יותר קטנה, [או8 
איז פאר קלעמט דער פו8], והוא מדוכא 

מזה שיש לו חתיכה גדולה... 
 

והצדיק מביט עליה9 ברחמנות על זה, 
אי& שה9 מושפלי9 בזה, וה9 חושבי9 

שאי8 יותר טוב מזה, ואינ9 רואי9 

וטועמי9 הטוב שיש בפלטי8 המל&. 
והצדיק מחפש עצות, אי& להוציאו מזה, 

ולהטעימו מטוב עד8 התענוגי9 שיש 
ושיכולי9 לזכות בזה העול9. 

 
 
 

[אוצר היראה ( קומת אד1 ואיבריו, י'] 

צל9 דמות האד9, שהוא כלול מרמ"ח 
איברי9 ושס"ה גידי9 כנגד רמ"ח מצוות 

עשה ושס"ה מצוות לא*תעשה, שה9 כלל כל 
התורה כולה, והתורה כלולה מששי9 רבוא 

נשמות ישראל; נמצא, שכל אחד מישראל 
כלול מכל ישראל, ויש לו כח להחזיר כול9 

בתשובה ומחויב להשתדל בזה, כמבואר 
במקו9 אחר. 

 
ג9 הוא כלול מכל העולמות, עליוני9 

ותחתוני9, ויש לו כח בכל איבר ואיבר ובכל 
חלק מצל9 דמות תבניתו להמשי& העול9 

אל הש9 יתבר&, כי כל חלק מחלקי גופו 
מיוחד כנגד חלק מחלקי העול9 וכנגד כמה 

נפשות, ואי8 בו שו9 איבר וגיד ושו9 חתיכה 
מחלקי בשרו ועורו, ואפילו שערה מ8 שערות 

האד9, שאי8 תלויי9 בו כמה נפשות 
ועולמות. 

 
ועיקר הארת גו> האד9 הוא רק על*ידי 

דרושי ובאורי התורה שמאיר בגופו, 
שעל*ידי*זה זוכי8 להדרת*פני9, ועל*ידי*זה 

מאירי8 כל ששי9 רבוא אותיות התורה בתו& 
גופו ואיבריו, עד שיכול לזכות שהוא בעצמו 
יהיה בבחינת קדושת התורה, וכמעט שהוא 

למעלה הימנה כביכול, כמאמר רבותינו ז"ל: 
כמה טפשאי וכו' דקימי מקמי אוריתא ולא 

קימי מקמי צורבא מרבנ2 [כמה טיפשי9 
שקמי9 לפני התורה ולא קמי9 לפני תלמיד 

חכ9] (לקוטי הלכות * הלכות כתובת*קעקע, 
הלכה ג', אותיות א' ב'). 

פרשת ויצאבס"ד - עלון ת"מ 



 
 

[מספר לקוטי עצות ( צדיק, ט"ו] 

# כל אד9 צרי& להעלות תפלתו דר& 
שער השיי& לשבטו, וצרי& זכות גדול שיזכה 

לזה. על כ8 צרי& כל אחד לקשר את תפלתו 
לצדיק הדור, כי הוא יודע לכוו8 השערי9 

ולהעלות כל תפלה ותפלה לשער השיי& לה. 
 

 
 

[מספר לקוטי תפילות א' ( תפילה ט'] 

וזכנו ברחמי& הרבי9 לקשר כל תפלתנו 
לצדיקי אמת שבדור, אשר יש לה9 כח 

להעלות תפלתנו לפני& דר& השער והשבט 
השיי& לכל תפלה ותפלה. 

 
 

 

[מכתב קט"ו] 

  .�"ÙÏ �"��ú ��ÈÂ '� ÌÂÈ Ìù� ÍÂ¯· 

בני חביבי שיחיה, ג9 היו9 קבלתי 
מכתב&, וכול9 שפה אחת לה9. וכבר הכנתי 
ל& אגרת הכרו& פה ביו9 ו' וכעת אי8 פנאי, 
וג9 מה אוסי> לדבר עוד, ודאי אי2 הקדוש 
ברו8 הוא בא בטרוניא ע3 בריותיו, ובודאי 

הכל לטובה, וג9 היו9 תדע ותזכור מחדש כי 
הש9 יתבר& גדול מאד ועד הנה עזרנו רחמיו 

הרבה מאד, ותאמי8 כי חסדי ה' לא תמנו 
ולא כלו רחמיו לעול9 והכל יתהפ& לטובה 
בקרוב בעזרת הש9 יתבר&, רק לא תהיה 

נמש& אחר הצער כל כ&, ותרגיל עצמ& 
להסיח דעת& ולהשכיח מלב& הצער של&, 

בפרט הפחדי9 היתרי9 והמרה שחורה שיש 
ל& ממה שעובר עלי&, הכל שטות וכסילות. 

 
והעיקר להשכיח9 מלב& ולהראות פני9 

שוחקות ויפות ולעשות עצמ& כאלו אתה 
שמח, ועל ידי זה תבוא באמת לשמחה, בפרט 
שרוב השעות אי8 ל& פנאי לחשב בזה כלל, כי 

אתה צרי& להתפלל וללמוד כמה דברי9 
ולפרש שיחת& קצת ולעסוק במשא ומת8 

בעסקי& ולאכול ולישו8, ותשתדל שלא יהיה 
ל& פנאי כלל לחשוב מרה שחורה ופחדי9 
כאלו, והבחירה ביד האד9 להסיח דעתו, 

אפילו מכאב ויסורי9 ממש, חס ושלו9, מכל 
שכ8 מדברי9 כאלו, שכשמסיח דעתו ושוכח 

בה9 נסתלקי9 לגמרי, כאשר אתה מבי8 
בעצמ&, ואי8 להארי& בזה, כי אי8 צריכי8 

לחזר דברי9 כאלו רק לדחות9 ולהעביר9 
מדעתו כלאחר יד לגמרי, ולבלי להשגיח 

עליה9 כלל, ומה שנעשה עמ& ממילא אל 
תחוש על זה כלל, ועל כחו של זק8 דקדושה 

תסמ& ותשע8, שהוא יכול להפ& הכל לטובה. 
 

ותדע שבזה השבת דברנו מספורי 
מעשיות של שני9 קדמוניות, שעל ידי זה 
מעוררי8 מהשנה וכו', מי שמע כזאת, מי 

ראה כאלה, נגילה ונשמחה בישועתו, אשר 
עד כה עזרנו לשמוע נוראות כאלה לחיותנו 

נצח, זכור אל תשכח כל אשר נדבר בינינו 
בעני8 כל מעשה ומעשה וכו', ועדיי8 אנו 

צריכי8 לדבר הרבה בזה בישועתו יתבר&, רק 
חזק ואמ; ושמח נפש& תמיד, ויהיה הכל על 

נכו8 בעזרת הש9 יתבר&.  
 

דברי אבי& המעתיר בעד&, ומצפה 
 .·ÏÒ¯·Ó Ôú .לשמחת& תמיד

 
 

[סימ$ תק"ג] 

שמעתי בשמו [של רבינו ז"ל], שאמר 
שעל*ידי המחלוקת שחולקי8 על האד9 עושי8 

לו טובה. כי על*ידי*זה יכול לגדול ולצמוח, 
כמו כשנוטעי8 גרעי8 באר;: א9 היתה כל 

האר; אדוקה יחד, לא היה באפשר שיגדל 
ויצמח מהגרעי8 איל8, ובהכרח שתחלק 

האר; קצת כדי שיהיה מקו9 להאיל8 
להתגדל. כמו כ8 על*ידי המחלוקת שחולקי8, 
על*ידי*זה נותני8 לו מקו9 להתגדל ולצמוח. 

 
 
 

[מספר ִא 9ֵי הנחל ב'( מכתב רצ"ז] 

יכול כל אד9, אפילו א9 עבר כל עבירות 
שבתורה, חס ושלו9, הוא ג9 כ8 יכול 

להמשי& על עצמו קדושת אור הדעת, לידע 
ולהכיר ולהאמי8 בהש9 יתבר& ולשוב אליו 
יתבר& ולתק8 פג9 כל העוונות בשלמות, כי 

הצדיק האמת מגי8 ג9 עתה על כל חוטא, חס 
ושלו9. 

 
עיקר הגאולה האחרונה שאנו מצפי9 

אליה, הוא רק על ידי הצדיק האמת, בחינת 
משה משיח, שממשי& אור הדעת לכל אד9, 
אפילו א9 עבר כל עבירות שבתורה אלפי9 

פעמי9, חס ושלו9, לידע ולהכיר ולאמי8 
בהש9 יתבר& ולשוב אליו ולתק8 פג9 כל 

העוונות בשלמות, אבל הוא נתעל9 ונסתר 
מאד בכמה הסתרות שבתו& הסתרות. 

 

! ג9 ויגנוב וכו' מרומז שלפעמי9 מתגברי9 ההרהורי9 והמחשבות כל כ&, עד שקשה לברוח מה9 לתו& תורה ותפלה ודברי9 שבקדושה בשו9 אופ8, 
וההכרח לעסוק במילי דשטותא בעניני צחוק וכיוצא, כדי לפקח דעתו לפי שעה, עד יעבור זע9 השט> של המחשבות. כי אי8 היצר הרע מצוי אלא 

לשעתו, ואזי אי8 הסטרא אחרא מבינה כלל שהוא בורח מה9, מאחר שעוסק במילי דשטותא, וזהו בחינת ויגנוב וכו' על בלי הגיד לו וכו'. אבל אחר 
כ&, רוצה הסטרא אחרא להתגבר עוד, ולרדו> אחר בחינת יעקב, שהוא בחינת וירדו: אחריו הנאמר ש9. 

 
! ואז הש9 יתבר& עומד בעזרו ומזהיר את בחינת לב8 הישמר ל8 מדבר ע3 יעקב מטוב וכו' (בראשית ל"א). כי טובת8 של רשעי9 רעה היא אצל 

הצדיקי9, היינו שהש9 יתבר& מרח9 עליו מאחר שכבר סבל כל כ&, והוא מזהיר הסטרא אחרא שיסורו ממנו ולא ידברו עמו מטוב וכו'. 
 

! וזה בחינת עשיית הג"ל, שאמר יעקב לאחיו לקטו אבני3 וכו' ויעשו ג"ל. זה בחינת מה ששמעתי מפי אדמו"ר ז"ל, שכל מה שהאד9 מנתק עצמו 
ממחשבות רעות למחשבות טובות, וכל העתקה והזזה ותנועה שהאד9 מזיז ומניע ומעתיק עצמו מרע לטוב, הכל מתקב; בעת הצרה והדוחק ועוזר 

להאד9 וכו' כמבואר בדבריו ז"ל (ליקוטי תנינא, סימ8 מ"ח). וזה בחינת לקטו אבני3 בחינת אבני קודש, שה9 בחינת הניצוצות הקדושי9 
המתבררי9 על ידי כל הזזה ותנועה מה שמנתקי9 עצמ8 מרע לטוב. כי הניצוצות הקדושי9 שנפלו, ה9 בבחינת תשתפכנה אבני קודש כידוע, ובירור9
הוא בבחינת לקטו אבני3. ועיקר בירור9 ועליית9 הוא על ידי שמירת המחשבה, בבחינת הנ"ל, על ידי שמנתק מחשבתו בכל פע9 מרע לטוב. וא> על 
פי שיש להאד9 יסורי9 גדולי9 מזה ונדמה לו שכבר קשה לו לעמוד כנגד9 מחמת שזה ימי9 רבי9 שיש לו יסורי9 מה9 ועדיי8 לא נשקט מה9, אבל 

צרי& לידע כי אי8 שו9 תנועה טובה נאבדת כנ"ל. 
 

! וזה בחינת מה שאמר יעקב לאחיו לקטו אבני3, שיקבצו וילקטו יחדיו כל האבני קודש שה9 הניצוצות הקדושי9 שנתבררו על ידי כל מה שהיו 
מנתקי9 עצמ8 בכל פע9 ממחשבות רעות לטובות; ועל ידי כל ההעתקות והזזות שנתקו עצמ9 מרע לטוב, ממחשבות רעות למחשבות טובות, שעל ידי
זה נתבררו ניצוצות הקדושי9, נעשה מה9 גל ומחיצה להפסיק בינו לבי8 לב8, שהוא בחינת המחשבות רעות כנ"ל. רק יעמוד על מקומו לעסוק בתורה 

ותפלה וכו' כי כול9 מתקבצי9 ועוזרי9 להאד9 בעת הדוחק כנ"ל, היינו בתוק> התגברות הבעל דבר והסטרא אחרא, חס ושלו9. וזה בחינת הגל 
שנעשה בי8 יעקב ללב8. 
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