לזכות לכל הישועות

טוב להגיד ולשיר

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

מי שרוצה לזכות לחיים נצחיים ,אי אפשר לו לזכות כי אם על
ידי אמונה .ולאמונה זוכין על ידי אמת ,היינו אם ירצה להסתכל על
האמת לאמתו ,יבין שראוי לו להאמין האמונה האמתית בה' ובמשה
עבדו ובצדיקי וכשרי אמת שבכל דור .כי עצם האמת בוודאי אי
אפשר להשיג בדעתו הפחותה ,אדרבא ,נדמה לו להפך מחמת שהוא
משוקע בתאוותיו ובעולם הזה ובכבוד וניצחון כל כך .אך אם יטה
דעתו אל האמת לאמתו ויחזיר פניו קצת מתאוות עולם הזה וישים
לבו באמת לחשוב על תכליתו הנצחי ,יאיר ה' עיניו ויראה ויבין היכן
האמת )כמבואר מזה במקום אחר( .כי אמונה הוא רק במה שאינו
מבין ,כי מה שמבין בדעתו אין זה אמונה ,ואם כן מהיכן
יבוא לאמונה?
אך ה' יתברך מרחם על עמו ומאיר
לישראל דרכי האמונה ,באופן שיש להם כח
לבחור בהאמת ואמונה ,אם ירצו .אבל
אינו מגלה בתחילה האמת בשלמות ,כדי
שיהיה בחירה ,רק מאיר האמת קצת
באופן שיהיה כח להאמין למי שירצה
להסתכל על האמת לאמתו .כמו בתחילת
התקרבות ישראל לה' יתברך על ידי משה
רבנו שגלה אלקותו על ידי כל האותות
והמופתים הנוראים שעשה משה לעיני כל
ישראל ,ועל ידי זה בוודאי היה להם כח
להאמין ,וכמו שכתוב :וירא ישראל וכו' ויאמינו
בה' ובמשה עבדו וכו' .ואף על פי כן ,הניח להם אחר
כך מקום לטעות על ידי כמה הנהגות שהתנהג עמהם בחכמתו
העמוקה ,באופן שיהיה להם נסיון ובחירה ,כמו אחר קריעת ים סוף
שהלכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים ,ואז התלוננו הרבה .וכן
במן ושלו וכו' שלא נתן להם תכף ומיד .והכל בשביל נסיון ובחירה,
כמו שכתוב :ויענך וירעבך ויאכלך את המן וכו' למען נסותך וכו'.
ועל כן באמת רבים נכשלו וחלקו על ה' יתברך ועל משה.
והכשרים והצדיקים האמינו בה' ובמשה שבוודאי ישרים דרכיו
יתברך ,כי בוודאי היה יכול ה' יתברך לתן להם המים והמן וכו' מיד,
רק כל מה שסיבב עמהם ,הכל היה בשביל הבחירה וכנ"ל .ומי שהיה
רוצה להסתכל על האמת ,היה רואה בעיניו ,עין בעין ,שראוי לו
להאמין בה' ובמשה ,מאחר שראו אותות ומופתים נוראים כאלה
והתגלות התורה כזה וכו' .ואם שקשה כמה קושיות ותמיהות על
הנהגתו ,על זה צריכין להשליך שכלו ולהאמין ,כי אי אפשר להשיג
אמתת השכל של הנהגותיו יתברך מיד וכנ"ל ,אבל המתלוננים
המבקשים תואנה חלקו על ה' יתברך ועל משה על ידי קושיות כאלו,
כי מחמת תאוותם ונצחונם וכבודם הקשו קושיות שאי אפשר
להשיבם ,ולא רצו לסמוך על אמונה שנעשית על ידי הסתכלות על
האמת לאמתו ...

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

מי שהוא חזק באמונתו כל כך ,עד שזוכה אחר כך להבין בשכלו
וממשיך אור השכל לתוך האמונה ,זה בחינת יחוד קודשא-בריך-
הוא ושכינתה ,שזה עיקר ושלמות כל העולמות ,ועל ידי זה נולדים
מוחין חדשים ,בבחינת עיבור ,יניקה ,מוחין ,דהיינו שעל ידי שמאיר
השכל לתוך האמונה ,על ידי זה זוכין להוליד ולגלות השגות חדשות
בידיעות רוממותו יתברך.
וזה עיקר בחינת הדבקות שישראל צריכין להתדבק בהשם
יתברך ,שהוא בחינת התחברות כנסת ישראל עם דודה ,כי כלל
ישראל שהם בחינת כנסת ישראל ,הם מאמינים בני
מאמינים ,כי שורש נשמתם הוא מאמונה ,וכשהשם
יתברך מאיר להם פנים ורואין ומשיגין איזה
השגה וידיעה והכרה באלקותו יתברך שמו,
נמצא שנתחבר האמונה עם הדעת הקדוש,
שזהו בחינת יחוד קודשא-בריך-הוא
ושכינתה ,כי באתערותא דלתתא אתער
לעלא עד למעלה למעלה ,שבכל העולמות
למעלה למעלה מתחבר האמונה עם
הדעת הקדושה כביכול ,וזה בחינת
דבקות ישראל בהשם יתברך ,בחינת ובו
תדבק )הלכות נדה ב'  -אות ו'(.

]אוצר היראה – ל'[

עיקר שלמות הזכרון דקדושה ,שהוא לזכור תמיד היטב בהשם
יתברך ובעלמא דאתי )עולם הבא( בכלליות ,ולהבין ולשום לבו היטב
להרמזים הקדושים שמרמז השם יתברך להאדם בכל מחשבה דיבור
ומעשה לפי האדם והמקום והזמן ,להתקרב אליו יתברך ,שזה
בחינת הזכרון בפרטיות ,כל זה זוכין בשלמות בארץ ישראל
שמקבלת קדושתה מהבית המקדש ,ששם תכלית שלמות הזכרון
)הלכות ברכות הראיה ה'  -אותיות א' ה'(.

]שיבחי הר"ן ,ד'[

☺ גם בימי קטנותו התחיל ]רבינו הקדוש זצ"ל[ להתמיד מאוד
מאוד בלמודו ,והיה משלם להמלמד מכיסו שלושה גדולים ]סוג
מטבעות[ בעד כל דף גמרא ,שהיה לומד עמו ,מלבד השכר לימוד,
שהיה אביו משלם להמלמד ,היה הוא בעצמו ,זכרונו לברכה ,נותן
להמלמד משלו שלושה גדולים בעד כל דף ודף ,כדי שהמלמד יכריח
עצמו ללמוד עמו הרבה דפין גמרא בכל יום .וכן היה ,שהיה המלמד
לומד עמו כמה וכמה דפין בכל יום ויום ,והוא היה משלם לו כנ"ל
שלושה גדולים בעד כל דף ודף ,מלבד השכר לימוד.
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]לקוטי עצות – תלמוד תורה,

]מספר ִא ֵבּי הנחל,

אמר רבינו ז"ל:

אותיות כ"ג-כ"ה[

מי שרוצה להמשיך
באורי התורה ,צריך מתחילה
להמשיך לעצמו דבורים חמים
כגחלי אש ,וצריך לשפוך שיחו
בתפלה לפני השם יתברך ,ועל-
ידי תפלתו נכמרו רחמי השם
יתברך עליו ונפתח לב העליון
ומשפיע דבורים חמים ,ועל-ידי
הדבור ממשיך באורי התורה גם
כן משם.

מכתב נ"ט[

הראש השנה שלי ,עולה על הכל.
ופלא אצלי ,מאחר שהמקורבים שלי
מאמינים לי ,למה לא יזהרו כל
האנשים המקורבים אלי ,שיהיו כולם
על ראש השנה ,איש לא יעדר? כי כל
ענין שלי הוא רק ראש השנה !
והזהיר לעשות כרוז ,שכל מי שסר
אל משמעתו ומקורב אליו ,יהיה על
ראש השנה אצלו .לא יחסר איש וכן
הוא נוהג לדורות  :הראש השנה שלי,
הוא חידוש גדול ,וה' יתברך יודע שאין
הדבר הזה בירושה מאבותי .רק ה'
יתברך נתן
לי זאת במתנה ,שאני יודע מהו ראש
השנה .לא מבעיא ,אתם כולכם בודאי
תלויין בראש השנה שלי .אלא אפילו
כל העולם כולו ,תלוי בראש השנה
שלי.

ב"ה ,כ"ז אדר תשכ"ד.
לכבוד עיני ולבי מר ...
העומד בראש המאמינים
בהצדיק ,השליט ומושל על כל
ישראל לדור דור ,ושופך עליהם
רפואות ותחבושות נוראות
ונפלאות ,שלא נתגלו עדיין
מעולם ,אשריך שזכית לכך,
לברוח ולהימלט מזוהמת
התנגדות וקשיות של הצדיק
האמת ,הנמשך מהבעלי כבוד
וגאווה ,הצבועים השקרנים ועזי
פנים ,המרחיקים את ישראל
מהצדיק האמת ,בחינת משה-
משיח ,שעל ידי זה הם מחריבים
ומאבדים את העולם ,ועל ידם
התגברות הכפירות ואפיקורסות
וכל הגזירות והצרה והשואה של
היטלר-עמלק ימח שמו.

כשמתפלל קודם הדרוש,
צריך להתפלל בתחנונים ויבקש
מאת הקדוש ברוך הוא מתנת
חינם ,ולא יתלה בזכות עצמו ,רק
יעמוד לפני השם יתברך כדל
וכרש וידבר תחנונים .גם צריך
לקשר את עצמו עם נשמת
השומעים ואז תפלתו תפלת
רבים שאינה נמאסת ,ונתקבלת
בוודאי ,ואז יש לכל אחד מהנמצאים שם חלק בהתורה וכו' )עיין
צדיק אות ל"ב .לקוטי מוהר"ן א' ,סימן כ'(.

]אוצר היראה – רצון וכיסופין ,ו'[

בזכות התורה שממשיכין ,על-ידי זה זוכין לבוא לארץ
ישראל )לקוטי מוהר"ן א' ,סימן כ'(.

]לקוטי תפילות א' ,כ'[

ונזכה לדבר תמיד דבורים קדושים בחמימות ובהתלהבות
גדול דקדושה ,וכל דברינו יהיו כגחלי אש ,ועל-ידי-זה נזכה להמשיך
באורי התורה מלב העליון.
ותזכנו לחדש בתורה תמיד חדושין דאורייתא ,חדושין
אמתיים דקדושה ,חדושין שיהיו לך לנחת ולרצון לפני כסא כבודך,
חדושין שתתפאר בהם בכל העולמות.
ותזכנו שנלך בדרכה של תורה ,ונזכה לקיים דברי רבותינו
זכרונם לברכה ,אשר גילו לנו דרכה של תורה ,לאכול פת במלח,
ומים במשורה נשתה ,ובתורה נהיה עמלים תמיד .ועל-ידי-זה ,נזכה
להמשיך באורי התורה מהנשמה הקדושה הסובלת מרירות על
שיעבוד התורה ,אשר משם נמשכין כל החדושין וכל הבאורים של
התורה.
ונזכה להמשיך באורי התורה משם ברחמים ותחנונים ,עד
שאזכה לחדש תמיד חדושין דאורייתא אמתיים ,חדושין דקדושה,
חדושין הנמשכין מתליסר תקונא דיקנא
קדישא ,שהם שלוש עשרה מידות שהתורה
נדרשת בהן.

הרצון הוא למעלה מן הכל ,אפילו מן הדעת דקדושה .ושם
בבחינת רצון אין שום אחיזת הסטרא אחרא כלל .כי כולהו
במחשבה אתברירו .אבל למעלה מן המחשבה למעלה מן הדעת,
היינו בבחינת רצון שהוא למעלה מן הכל ,שם אין להם שום אחיזה
כלל .ועיקר בריאת האדם היה רק בשביל רצון ,היינו שיזכה
בשלמות להארת הרצון ,שזה תכלית השלמות.
ומשה רבנו רבן של כל הנביאים ,תכלית שלמותו בעת
הסתלקותו הוא שהגיע לתכלית שלמות הרצון שנסתלק בתוך רעוא
דרעוין ]רצון שברצונות[ .ועיקר עונג שבת עונג עולם הבא בחינת אז
תתענג על ה' הוא בחינת הרצון .וזה עונג ראשי תבות עדן נהר גן ,כי
הארת הרצון הוא בחינת השגת המקיפין של החכם שהוא בחינת
משה שהם בחינת עדן עין לא ראתה ,ומשם יוצא הנהר  -שהוא
בחינת ים החכמה  -להשקות את הגן ,היינו להחיות כל נשמות
ישראל ולהמשיך עליהם קדושה וטהרה )הלכות נטילת ידים
לסעודה ג'  -אות ב' .ועיין אכילה כ"ב(.

אחינו בית ישראל

"אין צדקה נחשבת כמו צדקת הדפוס"
העלון הזה מפיץ את תורת

רבינו הקדוש זצ"ל
תרמו נא לקיומו.
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