
  ...למען נסותך ... ויענך וירעבך 
  ]ד"י',  הלכות שבועות ב-לקוטי הלכות [

 ת כי אם עלו לזכו אי אפשר ל,ת לחיים נצחייםוצה לזכומי שר
ינו אם ירצה להסתכל על יה, ידי אמת כין עלוולאמונה ז. ידי אמונה

ובמשה '  להאמין האמונה האמתית בהו יבין שראוי ל,והאמת לאמת
ודאי אי וכי עצם האמת ב. רו וכשרי אמת שבכל ד ובצדיקיועבד

 להפך מחמת שהוא ונדמה ל, אדרבא,  הפחותהואפשר להשיג בדעת
אך אם יטה . ן כל כךוצחיד ונולם הזה ובכבותיו ובעוקע בתאוומש
לם הזה וישים ות עו ויחזיר פניו קצת מתאוו אל האמת לאמתודעת
יו ויראה ויבין היכן עינ'  יאיר ה, הנצחיוב על תכליתו באמת לחשולב

 וכי אמונה הוא רק במה שאינ). ם אחרואר מזה במקוכמב(האמת 
 ואם כן מהיכן , אין זה אמונהו כי מה שמבין בדעת,מבין
  ?א לאמונהויב

  
 ומאיר ויתברך מרחם על עמ' אך ה

פן שיש להם כח ו בא,לישראל דרכי האמונה
אבל  . אם ירצו,ר בהאמת ואמונהולבח
 כדי , האמת בשלמותלהי מגלה בתחואינ

רק מאיר האמת קצת , שיהיה בחירה
פן שיהיה כח להאמין למי שירצה ובא

 בתחילת ו כמ.ולהסתכל על האמת לאמת
ידי משה  יתברך על' התקרבות ישראל לה
ת ותוידי כל הא  עלורבנו שגלה אלקות

ראים שעשה משה לעיני כל ופתים הנווהמ
ודאי היה להם כח וידי זה ב ועל, ישראל
ויאמינו '  וכווירא ישראל:  שכתובווכמ, מיןלהא
 הניח להם אחר ,כן פי על ואף. ' וכוובמשה עבדו' בה

 ות שהתנהג עמהם בחכמתוידי כמה הנהג ת עלום לטעוכך מק
סוף   אחר קריעת יםו כמ,ן ובחירהופן שיהיה להם נסיו בא,קהוהעמ

ן וכ. ננו הרבהו ואז התל,שת ימים במדבר ולא מצאו מיםושהלכו של
, ן ובחירהווהכל בשביל נסי. שלא נתן להם תכף ומיד' במן ושלו וכו

  .' וכולמען נסותך'  וכוויענך וירעבך ויאכלך את המן:  שכתובוכמ
  

. יתברך ועל משה' כן באמת רבים נכשלו וחלקו על ה ועל
דאי ישרים דרכיו וובמשה שבו' והכשרים והצדיקים האמינו בה

, מיד'  יתברך לתן להם המים והמן וכו'ל הודאי היה יכוכי בו, יתברך
ומי שהיה . ל" הכל היה בשביל הבחירה וכנ,בב עמהםירק כל מה שס

 ו שראוי ל, עין בעין,אה בעיניוו היה ר,צה להסתכל על האמתור
ראים כאלה ופתים נות ומותו מאחר שראו א,ובמשה' להאמין בה
על ת ות ותמיהושיוואם שקשה כמה ק. 'רה כזה וכוווהתגלות הת

כי אי אפשר להשיג ,  ולהאמיןועל זה צריכין להשליך שכל, והנהגת
ננים ואבל המתל, ל"תיו יתברך מיד וכנואמתת השכל של הנהג

, ת כאלוושיוידי ק יתברך ועל משה על' אנה חלקו על הוהמבקשים ת
ת שאי אפשר ושיודם הקשו קונם וכבוותם ונצחוכי מחמת תא

ידי הסתכלות על  שנעשית עלך על אמונה ו ולא רצו לסמ,להשיבם
   ...והאמת לאמת

  ...ובו תדבק 
  ]ד"צ,  אמונה-אוצר היראה [

 וכך להבין בשכל כה אחרועד שז, כך  כלומי שהוא חזק באמונת
-בריך-דשאוזה בחינת יחוד ק, ך האמונהור השכל לתווממשיך א

לדים וזה נ ידי ועל, תולמוקר ושלמות כל העישזה ע, הוא ושכינתה
ידי שמאיר  נו שעלידהי, חיןומ, יניקה, בוריבבחינת ע, חין חדשיםומ

ת ות חדשות השגוליד ולגלוכין להוזה ז ידי על, ך האמונהוהשכל לת
  . יתברךוממותות רובידיע
  

קר בחינת הדבקות שישראל צריכין להתדבק בהשם יוזה ע
 כי כלל, דהוישראל עם ד שהוא בחינת התחברות כנסת, יתברך

הם מאמינים בני , ישראל בחינת כנסתישראל שהם 
וכשהשם , רש נשמתם הוא מאמונהוכי ש, מאמינים

אין ומשיגין איזה ויתברך מאיר להם פנים ור
, ו יתברך שמוהשגה וידיעה והכרה באלקות

, שונמצא שנתחבר האמונה עם הדעת הקד
הוא -בריך-דשאושזהו בחינת יחוד ק

כי באתערותא דלתתא אתער , ושכינתה
ת ולמושבכל הע,  למעלה למעלהלעלא עד

למעלה למעלה מתחבר האמונה עם 
וזה בחינת , לושה כביכוהדעת הקד

ובו בחינת , דבקות ישראל בהשם יתברך
  .)' אות ו-' ב  נדהכותהל( תדבק

  

  

  

  ]'ל –אוצר היראה [

ר תמיד היטב בהשם ושהוא לזכ, שהוקר שלמות הזכרון דקדיע   
ולהבין ולשום לבו היטב , בכלליות )עולם הבא(יתברך ובעלמא דאתי 

בור ילהרמזים הקדושים שמרמז השם יתברך להאדם בכל מחשבה ד
שזה , להתקרב אליו יתברך, ומעשה לפי האדם והמקום והזמן

ישראל   כל זה זוכין בשלמות בארץ,בחינת הזכרון בפרטיות
 ששם תכלית שלמות הזכרון,  המקדש שתה מהביתושמקבלת קד

  .)'ה' אותיות א -' איה ההלכות ברכות הר(
  

  

  

  ]'ד, ן"שיבחי הר[

להתמיד מאוד ] ל"רבינו הקדוש זצ[גם בימי קטנותו התחיל     ☺
סוג [שה גדולים ווהיה משלם להמלמד מכיסו של, מאוד בלמודו

, מודימלבד השכר ל, שהיה לומד עמו, בעד כל דף גמרא] מטבעות
נותן ,  לברכהזכרונו, היה הוא בעצמו, שהיה אביו משלם להמלמד

כדי שהמלמד יכריח , שה גדולים בעד כל דף ודףולהמלמד משלו של
שהיה המלמד , וכן היה. עצמו ללמוד עמו הרבה דפין גמרא בכל יום

ל "והוא היה משלם לו כנ, לומד עמו כמה וכמה דפין בכל יום ויום
  .מודימלבד השכר ל, שה גדולים בעד כל דף ודףושל
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  אחינו בית ישראל
  "אין צדקה נחשבת כמו צדקת הדפוס"

  ה מפיץ את תורתזהעלון ה

  ל"רבינו הקדוש זצ
  .תרמו נא לקיומו

  

  89-2255-7חשבון ב הפקדות, בדואר
  91270ם - י27100. ד.ת: או כתובת

  

  

  ,תורהתלמוד  – עצותלקוטי [

  ]ה"כ-ג"כאותיות 

מי שרוצה להמשיך   
לה י צריך מתח,באורי התורה

להמשיך לעצמו דבורים חמים 
ך שיחו ווצריך לשפ, כגחלי אש

-ועל, יתברך בתפלה לפני השם
ידי תפלתו נכמרו רחמי השם 
יתברך עליו ונפתח לב העליון 

ידי -ועל, ומשפיע דבורים חמים
הדבור ממשיך באורי התורה גם 

  .כן משם
 

, כשמתפלל קודם הדרוש  
צריך להתפלל בתחנונים ויבקש 

מאת הקדוש ברוך הוא מתנת 
רק , ולא יתלה בזכות עצמו, נםיח

יעמוד לפני השם יתברך כדל 
גם צריך . וכרש וידבר תחנונים

לקשר את עצמו עם נשמת 
השומעים ואז תפלתו תפלת 

ונתקבלת , רבים שאינה נמאסת
עיין (' ואז יש לכל אחד מהנמצאים שם חלק בהתורה וכו, דאיובו

  ).'כסימן  ',ן א"והרמטי לקו. ב"צדיק אות ל
 

ידי זה זוכין לבוא לארץ - על,בזכות התורה שממשיכין  
  ).'סימן כ, ' אן"קוטי מוהרל(ישראל 

  

  

  

  ]'כ, 'אלקוטי תפילות [

ונזכה לדבר תמיד דבורים קדושים בחמימות ובהתלהבות      
זה נזכה להמשיך -ידי-ועל, וכל דברינו יהיו כגחלי אש, גדול דקדושה

  .באורי התורה מלב העליון
 חדושין ,ותזכנו לחדש בתורה תמיד חדושין דאורייתא     

, חדושין שיהיו לך לנחת ולרצון לפני כסא כבודך, שהאמתיים דקדו
  .חדושין שתתפאר בהם בכל העולמות

ם דברי רבותינו יונזכה לקי, ותזכנו שנלך בדרכה של תורה     
, לאכול פת במלח, לו לנו דרכה של תורהיאשר ג, זכרונם לברכה

 נזכה ,זה-ידי-ועל. ובתורה נהיה עמלים תמיד, ומים במשורה נשתה
ת על שיך באורי התורה מהנשמה הקדושה הסובלת מרירולהמ
אשר משם נמשכין כל החדושין וכל הבאורים של , עבוד התורהיש

  .התורה
עד , משם ברחמים ותחנונים ונזכה להמשיך באורי התורה     

, חדושין דקדושה, תמיד חדושין דאורייתא אמתיים שאזכה לחדש
 חדושין הנמשכין מתליסר תקונא דיקנא

דות שהתורה יש עשרה מושהם של, קדישא
  .נדרשת בהן

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  ,י הנחלֵּבמספר ִא[

  ]ט"נמכתב 

  . ד"ז אדר תשכ"כ, ה"ב   
 ...לכבוד עיני ולבי מר 

העומד בראש המאמינים 
השליט ומושל על כל , בהצדיק

 ושופך עליהם ,ישראל לדור דור
רפואות ותחבושות נוראות 

 שלא נתגלו עדיין, ונפלאות
, אשריך שזכית לכך, מעולם

לברוח ולהימלט מזוהמת 
התנגדות וקשיות של הצדיק 

 הנמשך מהבעלי כבוד ,האמת
הצבועים השקרנים ועזי , וגאווה
המרחיקים את ישראל , פנים

-בחינת משה, מהצדיק האמת
 שעל ידי זה הם מחריבים ,משיח

ועל ידם , ומאבדים את העולם
התגברות הכפירות ואפיקורסות 

גזירות והצרה והשואה של וכל ה
   .עמלק ימח שמו-היטלר

  
  

  

  ]'ו, סופיןי רצון וכ–אוצר היראה [

 ושם .שהלו מן הדעת דקדוי אפ,הרצון הוא למעלה מן הכל  
כי כולהו . בבחינת רצון אין שום אחיזת הסטרא אחרא כלל

 , אבל למעלה מן המחשבה למעלה מן הדעת.במחשבה אתברירו
 שם אין להם שום אחיזה ,נו בבחינת רצון שהוא למעלה מן הכליהי
נו שיזכה י הי,קר בריאת האדם היה רק בשביל רצוןיוע. כלל

  .ת שזה תכלית השלמו,בשלמות להארת הרצון
  

 תכלית שלמותו בעת ,ומשה רבנו רבן של כל הנביאים  
הסתלקותו הוא שהגיע לתכלית שלמות הרצון שנסתלק בתוך רעוא 

אז קר עונג שבת עונג עולם הבא בחינת יוע. ]רצון שברצונות[דרעוין 
 כי ,ןגהר נדן עוזה עונג ראשי תבות .  הוא בחינת הרצון'תתענג על ה

שגת המקיפין של החכם שהוא בחינת הארת הרצון הוא בחינת ה
שהוא  - ומשם יוצא הנהר ,עדן עין לא ראתהמשה שהם בחינת 
נו להחיות כל נשמות י הי,להשקות את הגן - בחינת ים החכמה

נטילת ידים הלכות ( קדושה וטהרה   ישראל ולהמשיך עליהם
  ).ב"ועיין אכילה כ. 'אות ב - 'לסעודה ג

  

 :אומן

 :ראש השנה

 :שראליני באש ראצל ה

 

  :ל"אמר רבינו ז
  

. עולה על הכל, הראש השנה שלי 
חר שהמקורבים שלי מא, ופלא אצלי

  למה לא יזהרו כל, מאמינים לי
  שיהיו כולם, האנשים המקורבים אלי

  כי כל? איש לא יעדר, על ראש השנה
  !ענין שלי הוא רק ראש השנה 

  

  כל מי שסרש, והזהיר לעשות כרוז 
  יהיה על, אל משמעתו ומקורב אליו

לא יחסר איש וכן . ראש השנה אצלו
, נה שליהראש הש: הוא נוהג לדורות 
יתברך יודע שאין ' וה, הוא חידוש גדול

' רק ה. הדבר הזה בירושה מאבותי
  יתברך נתן

  שאני יודע מהו ראש, לי זאת במתנה
אתם כולכם בודאי , לא מבעיא. השנה

  אלא אפילו. תלויין בראש השנה שלי
  

  תלוי בראש השנה, כל העולם כולו
  .   שלי

 שלום שבת


