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  אלוקיך בכל מעשה' ברכך הו
   ...ידך אשר תעשה

  ]'ד,  בטחון-אוצר היראה [

עיקר עצבות ודאגות הפרנסה הוא    
ועיקר פגם ,  יתברך'טחון בהימחמת שאין לו ב
טחון נמשך רק מבחינת הזמן יוחסרון הב

 יתברך משפיע שפעו הטוב 'כי באמת ה. והמקום
ה בזה רק כשהשפע בא, תמיד בלי הפסק רגע

אזי מוכרח , העולם הגשמי שהוא במקום וזמן
ועל כן אין השפע . השפע להתלבש במקום וזמן

כת כי אם במקום וזמן של פרנסה ועשירות נמש
שיש זמן שהאדם , כמו שנראה בחוש, ידוע
שבמקום זה , וכן במקום; ויח ויש להפךומר

  .יחין ובמקום אחר להפךומרו
  

 ,ומחמת זה עיקר דאגת הפרנסה   
כן   על;מחמת שלפעמים נתעכב שפע פרנסתו

עולה דאגת פרנסתו על לבו ודואג מה יאכל 
ומחמת זה הוא רודף אחר פרנסתו , למחר

וסוף כל סוף אינו משיג פרנסתו , ביגיעות גדולות
ואם היה לו שכל . כי אם כשיבוא עתו וזמנו
 שהכל ממנו , יתברך'אמתי והיה מאמין בה

 עד 'יחל להין ולרק שצריכין להמתי, יתברך
אז לא היה רץ ומתייגע אחר , שיבוא זמנו ועתו
 יתברך יתן לו פרנסתו 'כי ה, כך פרנסתו כל
פי שההכרח  על כי אף, בה קלהיבעתו בס

, שיעשה האדם איזה עובדא קלה בשביל פרנסה
וברכתיך בכל : ל על פסוק"כמאמר רבותינו ז

כי אי אפשר להמשיך השפע בזה , אשר תעשה
כן מוכרחין  ועל, ידי כלים  אם עלהעולם כי

זה  ידי כי על, ומתן לעשות איזה עסק ומשא
אבל באמת ; נורות לקבל השפעיעושין כלים וצ

 'רק עיקר הפרנסה מה, אין העסק עיקר כלל
כי אין אדם יודע במה , יתברך ובהשגחתו לבד

  . משתכר
  

כן אסור להאדם לדחוק את  ועל   
, עות גדולותלרדוף אחר הפרנסה ביגי, השעה

כי , הפרנסה תלוי בזה לבד, חס ושלום, לויכא
כל הדוחק כי , זה נתמעט פרנסתו ידי אדרבא על

כי אין צריך לו , את השעה השעה דוחקתו
ת ורק לצאת ידי מצו, ומתן ועסק לעשות משא

ומתן באמונה כדי לעשות איזה כלי  ת משאיעשי
וכל מה שיעשה , ל"וצינור לקבל ההשפעה כנ

  .היוצא בז
  

, וברכתיך בכל אשר תעשה: וזהו   
אפילו , יהיה מה שיהיה, היינו בכל מה שתעשה

 כאשר נראה בחוש ;'יברכך ה, דבר קל וקטן
שכמה פעמים שהם רצים , ב בני אדםובר

 אחר הפרנסה כמה זמנים מאודורודפים 
ואין עולה בידם שום רווח , ביגיעות גדולות

יתברך  'הכך  ואחר, ומאומה לא ישאו בעמלם
 ולפעמים ,מרחם עליהם ומזמין להם פרנסה

שהיא , מאודבה קלה יאפילו עשירות גדול בס

 וכל העולם מלא ;כמעט בלי שום דרך הטבע
 בעולם מאודשהם שכיחים , ממעשיות כאלו

ואם . ומתן כמעט בכל אחד ואחד שעוסק במשא
 'ההיה לו שכל והיה סומך עצמו בתחילה על 

 אזי לא היה צריך ,יתברך ולא היה דואג כלל
וכשהיה מגיע , נםיכלל יגיעות כאלו שהיה לו בח

בה י יתברך פרנסתו בס'ההיה מזמין לו , הזמן
ידי  ולא די שאינו מרוויח כלל על, ל"קלה כנ

דאגתו ועצבונו ויגיעות רבות וטרחות עצומות 
 ידי אדרבא הוא מפסיד שפע פרנסתו על, שלו

כי באמת עיקר שפע הפרנסה נמשכת . זה
רק שבזה , מבחינת למעלה מהזמן והמקום

, העולם מוכרח הפרנסה להתלבש בזמן ובמקום
 אשר מחמת זה צריכין לעשות איזה עסק ומשא

כדי לעשות כלי שתוכל , ומתן בשביל פרנסה
  .ל"השפע להתלבש בזה העולם כנ

  
ועל כן כשהוא מאמין שהכל    

זה נתקשר הזמן והמקום  על ידי, מלמעלה
ואזי יש לו , ה מהזמן והמקוםלבחינת למעל

רש ההשפעות ושר לשוכי הוא מק, פרנסה בשפע
אבל כשהוא רץ . 'הידי אמונתו ובטחונו ב על

אזי הוא נמשך , אחר פרנסתו ביגיעות גדולות
ונתקשר ביותר לבחינת מקום וזמן ומפריד בין 
הזמן והמקום לבין בחינת למעלה מהזמן 

, פעותזה נתרחק משורש ההש ידי ועל, והמקום
ואפילו כשמגיע , כן קשה לו למצוא פרנסתו ועל

בהכרח שתהיה ביגיעה גדולה , לו מעט פרנסה
  .מאודועצומה 

  
כל הדוחק את השעה השעה : וזה   
כי כל מה שנמשך אחר הזמן ביותר , דוחקתו

הוא נתקשר ונתאחז ביותר , ודוחק את השעה
בבחינת זמן ומקום ונתרחק ביותר משורש 

 בבחינת למעלה מהזמן שהוא, ההשפעה
 השעה - השעה דוחקתוכן  ועל, והמקום

מחמת שנתקשר ביותר לבחינת שעה , דייקא
כי נתרחק , חק יותרוכן יש לו ד ועל, וזמן

עד , פרנסתו לזמן רחוק ולמקום רחוק ביותר
 זה למקומות  ידי שלפעמים צריך לנוד על

רחוקים ביותר ובהמשך הזמן הרבה בשביל 

חה מפני השעה ומאמין שהכל אבל הנד. פרנסתו
דאי יתן לו ו שו, יתברך'הובוטח ב,  יתברך'המ

אזי הוא מקושר , פרנסתו בזמנו בסיבה קלה
ואז , ביותר לבחינת למעלה מהזמן והמקום

זה למעט  ידי כי זוכה על, השעה נדחית מפניו
 'הושולח לו , ולבטל בחינת הזמן והמקום

ואם  .יתברך פרנסתו במעוט זמן ובקרוב מקום
אזי לא , מאודטחון חזק יהיה זוכה האדם לב

, בה בשביל פרנסהיהיה צריך לעשות שום ס
ידי  והיה נעשה הכלי והצינור של פרנסה על

טחון נעשה כלי יידי ב כי על, טחון בעצמויהב
כמבואר במקום , לקבל השפע היורד מלמעלה

  .אחר

  
  

  ]ב"ל –אוצר היראה [

, שעפר ארץ ישראל הוא אדמת קוד   
. ך האדם אל הקדושהו למש,ויש לה כח המושך
שהוא , בחינת עפר חוץ לארץ, כי יש עפר טמא

שבאמת הוא , בחינת כח המושך דסטרא אחרא
כי בזה , כח המכריח ומדמה עצמו לכח המושך

ויש מונעים , העולם הכל נתערבב ונתבטל
, שמרחיקין מן האמת בדבוריהם ומעשיהם

מהפכין הדבר ו, קר בחינת כח המכריחישהם ע
כי רוצים להמשיך , לו הם כח המושךיכא

; וזה בחינת עפר דסטרא אחרא, לעצתם הרעה
קר הוא עפר אדמת קודש שהוא עפר יאבל הע

ששם הבית המקדש ונקודת קדשי , ארץ ישראל
ועל .  כח המושך דקדושהעיקרשמשם , קדשים

ואמרו רבותינו , כן נברא האדם עפר מן האדמה
, "מזבח אדמה" שנאמר בו מן עפר המזבח: ל"ז

שיהיה , כדי שיתגבר בו כח המושך דקדושה
 ובטם הלכות יו(רשו האמתי דקדושה ונמשך לש

  ).' אות ב-' הלכה ה
  
  

  ]'ו-'ה, ן"שיבחי הר[

] ל"רבינו הקדוש זצ[וכן היה נכנס ...     ☺
 מאודוכל עבודתו היה בהצנע גדול , 'הבעבודת 

כי היה , ללעד שלא ידע שום אדם ממנו כ, מאוד
וכל עבודתו היה בסתר , מאודסתום וגנוז 
לה היה י עבודתו בתחעיקרו. ובהצנע גדול

רק , בלי שום חכמות כלל, בפשיטות גדול
הכל היה , וכל דבר ודבר שעשה, בפשיטות גמור

ולא ; נפש רותיביגיעה גדולה ובכח גדול ובמס
רק כל , היה לו שום דבר עבודה שבא לו בנקל

שהיה , מאודו ביגיעה גדולה דבר ודבר בא ל
יגע עצמו כמה זמנים בשביל כל דבר ודבר ימ

, והיה לו כמה וכמה עליות וירידות. 'המעבודת 
והיה קשה ; עור וערךיאלפים ורבבות עד אין ש

כנוס בעבודת י להתחיל למאוד מאודוכבד עליו 
  .לקבל עליו עול עבודתו יתברך, 'ה
והיה רגיל להתחיל איזה ימים     ☺

וחזר , כך נפל מזה ואחר, 'הסוק בעבודת לע
, וכן היה כמה וכמה פעמים; וחזר ונפל, והתחיל

  נא לשמור על קדושת הגיליון  א"תקל'  עלון מס-ד"בס

נצח לזכרון

מורינו

ל"זצ,ודסראערבשראלי'ר



, מאודשיהיה חזק , עד שפעם אחד נתחזק אצלו
ולא יסתכל על שום ,  לעולם'השיאחז בעבודת 

 ואף', ומאז והלאה נתחזק לבו בה, דבר בעולם
כך היה לו תמיד עליות  כן גם אחר פי על

כך היה  רק שאחר, מאוד מאודוירידות הרבה 
פי  על אף, שלא יניח עבודתו יתברך לעולם, חזק

כן יהיה  פי על אף, שיש לו ירידה לפעמים
  . יתברך בכל מה שיוכל'הדת מתחזק עצמו בעבו

  
והיה רגיל להתחיל בכל פעם ...     ☺

לא , ינו כשנפל ממדרגתו לפעמיםידה, מחדש
 שיתחיל, רק אמר, אש עצמו בשביל זהיהיה מי

ין לכנוס בעבודתו ילו לא התחיל עדימחדש כא
וכן בכל ; רק עתה הוא מתחיל מחדש, יתברך

, תמיד היה רגיל להתחיל מחדש, פעם ופעם
שגם ביום , והיה לו כמה התחלות ביום אחד
והיה מתחיל , אחד לפעמים נפל מעבודתו

  .וכן כמה פעמים ביום אחד, מחדש
  
  

  ]א"ס  מכתב– י הנחלֵּבמספר ִא[

  . ד"ו אייר תשכ"אור ליום ט, ה"ב  
המשתוקק , ... מר , לכבוד חמדת לבי

ראה  ( הנורא]קבצן ['בעטליר'ומתגעגע אחר ה
ים יבעל כתפ, )ג"מעשה י, ספר ספורי מעשיות

הנושא אותנו מכל המקומות , רחבים
לבחינת למעלה מן , שנפלנו בהם

, אשריך שזכית לזה. המקום
שלום , ברחמים ונסים גדולים

  . וחיים טובים
כי , דע אחי 

הצדיק האמתי הגדול 
במעלה עצומה וגבוהה 

מאוד מאוד בתכלית 
, המעלה שאין מעלה אחריו

יכול להוריד את עצמו מאוד 
אפילו את  להגביה ,מאוד

המונחים , הרחוקים בתכלית הריחוק
עד , בשפל המדרגה התחתונה ביותר

וזהו עיקר שלמות , שירדו לבחינת מיתה ממש
כי אי אפשר לעלות למעלה . מעלתו הגבוה

, כי אם כשיכולים לירד למטה למטה, למעלה
להעלות ולקבץ גם כל הנדחים והרחוקים 

 .יתברך בשלמות' ולקשר גם אותם לה, ביותר
  המעתיק                

  
  

  ]'ה-'ד,  ראש השנה- המבוארות .ע[

על ידי תקיעת שופר בראש השנה   
, נהימתעוררים מן הש, ביראת שמים כראוי

המתגבר על האדם , נו מהתגברות המדמהיהי
אבל על ידי .  חס ושלום,ומרחיקו מן האמת

מתעוררים מן , ות תקיעת שופר כראויומצ
וזוכים .  המדמהינו מהתגברותיה, נהיהש

להרגיש כי התגברות המדמה מרחיקה את 
,  בשעה שאינו ישןואפילהאדם מדעת אמתית 

ממש כפי שהוא מרוחק בפשיטות מדעת בעת 
 ואזי מתעוררים להבין שצריך להשתדל ,שנתו

נו יהי, נהישלא לאבד את הימים והשנים בש
, כאמור, שעל ידי זה, בהתגברות כח המדמה
ממש כמו בשעת , תיתמתרחק האדם מדעת אמ

ועל ידי התגברות המדמה שזה נקרא . נהיש
, דות רעותינופלים לכל מיני תאוות ומ, נהיש

  וליגיעות רבות וטרדות פרנסה ותאוות ממון 
  

ת תקיעת שופר ואבל על ידי מצו. 'וכו
מוד הדעת מצדיק יועל ידי ל,  כראוי'הביראת 
', שזה בחינת שופר כמבואר בסעיף א, אמתי
וזוכים להבין , ים מהתגברות המדמהמתעורר

  .את האמת ולהנצל מהפגמים הנזכרים למעלה
  

ינו יה, נהיגם על ידי התעוררות הש  
על ידי היקיצה וההתעוררות מהתגברות 

ות תקיעת ושלזה זוכים על ידי מצ, המדמה
מוד הדעת מצדיק יבל, שופר בראש השנה כראוי

על ידי , כמבואר למעלה בכמה סעיפים, האמת
נו שזוכים לדבר יהי. זה זוכים לדבור בכח גדול

, לה בהתעוררות גדולה ובקול חזקיבתורה ובתפ
נו שמתחזקים יהי. טחון אמתייומזה נמשך ב

 כדי , יתברך'ה לבטוח רק בןהביטחו תבמיד
הן בפרנסה הן בבריאות , ןעניישע בכל ולהו

  . אחריםםבענייניהן , הגוף
נמשכים פקידת ואזי   
יראה  עקרות וגם

ינו יה. גדולה

ליראת  שזוכים
, אמתית 'ה

ומבינים שאין  שמרגישים
רק , שום כחצורך לפחוד מפני 

 םניצולי, ועל ידי יראה אמתית. מלפניו יתברך
וזוכים  ,פי ומחן של שקרו ומהבל היףמניאו

נו שזוכים להגדיל יהי. שקדושהלאריכות ימים 
כל יום מהחיים בקדושה ודעת אמתית יותר מן 

כמבואר , קר אריכות ימיםישזה ע, ם הקודםהיו
פתח "בתורה ) 'סימן ס(' ן חלק א"בלקוטי מוהר
, וזוכים לעשירות גדולה דקדושה, "רבי שמעון

שזה , "שמח בחלקו"דה הטובה של ינו למיהי
) 'דרק פ(כמבואר במסכת אבות , קר עשירותיע

ולפעמים גם , " השמח בחלקו- איזהו עשיר"
על ידי עשירות דקדושה ו. זוכה לעשירות ממש

ינו יה. זוכים להתבוננות גדולה בתורה הקדושה
שזוכים לדעת גדולה להבין באורים ופרושים 

 'הרבים אמתיים בתורה הנחוצים ליראת 
לכל . שזה יסוד היהדות, ולקיום התורה

   המנויים בסעיף זה זוכים על ידיםהתיקוני
  

ועל , תקיעת שופר בראש השנה אצל צדיקי אמת
. םימוד הדעת מצדיקי אמת לעשות ולקיילידי 

כי רק צדיקי אמת מסוגלים להמשיך לאנשיהם 
 םהתיקוניאת  המקורבים אליהם באמת

  .כאשר באים אליהם לראש השנה, הנזכרים
לצדיקים  השנה לראש הנסיעה ידי על  
נו יהי. נמתקים כל מיני דינים שבעולם, אמתיים

 שמתבטלים כל מיני קטרוגים ויסורים מן
, ובכל מקום שיש דין או קטרוג חלילה, העולם

,  חס ושלום, צרות ויסוריםםמתהווישמהם 
נמתקים הללו ובטלים על ידי הנסיעה לצדיקי 

ומפני שראש השנה הוא יום . אמת לראש השנה
על כן צריך לנסוע לצדיקים , הדין של השנה

גם על . בכדי להמתיק את הדינים, לראש השנה
 רבים לצדיק האמת בוץ של אנשיםיידי הק
על , והתלכדותם באהבה ובאחדות, בראש השנה

 לאנשים שבאו הוחדווידי זה נמשכים שמחה 
  .אל הצדיק

  
  

  ]א"ס, 'אלקוטי תפילות [

שנזכה , ועזרנו ברחמיך הרבים...      
ושם , לנסוע לצדיקים אמתיים על ראש השנה

יהיו נכללים כל נפשותינו יחד בכלליות גדול 
שיהיה , ונזכה לאהבת החברים, ובאהבה רבה

עד , בינינו שלום ואהבה גדולה באמת
שנהיה כולנו נכללים יחד באהבה 
ואחוה ורעות בתוך נפשות הצדיקים 

ובפרט בימי , האמתיים תמיד
ונזכה . ראש השנה הקדושים

להכלל יחד בתוך האבן 
בתוך קדשי , הישתי

בתוך השכל , קדשים
הכולל שהוא חכמה 

 יהיו זה-ידי-ועל, עלאה
נמתקין כל הדינים וכל 
הצמצומים מעלינו ומעל כל עמך 

וכל מקום שנמצא איזה . בית ישראל
צמצום ודין וגזרה שאינה טובה על עמך 

הכל יהיה נמתק ונתבטל , ישראל בכלל או בפרט
השכל העליון היוצא , ידי אור השכל הכולל-על

  .ויהיו נמתקין כל הדינים בשרשן, 'מבית ה
  

 בימי ראש השנה הקדושים ותכתבנו     
, לשנה טובה ומתוקה, לחיים טובים וארוכים

ולקבל עול מלכותך , שנזכה לעשות רצונך באמת
חוס וחמול עלינו ועזרנו להיות . עלינו תמיד

זכנו שיהיו נפשותינו . כרצונך הטוב באמת
נכללות יחד באהבה גדולה בתוך נפשות 

זה -ידי-עד שנזכה על, הצדיקים האמתיים
כמו , ה גדולה וחדוה רבה ועצומהלשמח
וביותר בימי ראש . אור צדיקים ישמח :שכתוב

,  נזכה לשמחה יתרה ועצומה,השנה הקדושים
ם ושתו ממתקים אכלו משמני :כמו שכתוב

ושלחו מנות לאין נכון לו כי קדוש היום 
.  היא מעוזכם'ות הולאדונינו ואל תעצבו כי חד

 באור פניך 'אשרי העם יודעי תרועה ה :ונאמר
. בשמך יגילון כל היום ובצדקתך ירומו. יהלכון

כי . כי תפארת עוזמו אתה וברצונך תרום קרננו
כל ותבטל .  מגננו ולקדוש ישראל מלכנו'לה

מיני מריבות ומחלוקת מעלינו ומעל כל עמך 
עזרנו כי עליך .  מעתה ועד עולם,בית ישראל

הדריכנו באמתך ולמדנו , הורינו דרכיך, נשעננו
  .וינו כל היוםוכי אתה אלקי ישענו אותך ק

  

  אומן

  אומן
  ראש השנה

 ):ל"זצ, לפני רבינו הקדוש(אחד אמר לפניו 
 ,יות אצלו על שבת תשובהלה, ניחא לו יותר שהיה

 .כי אין לו מקום לעמוד שם בבית המדרש. על ראש השנה ולא
 דעתו מבולבל, ומחמת זה.          וגם אין לו אכסניא טובה לאכול וללון

 להיות אצלו, על כן היה טוב לפניו יותר. ואינו יכול להתפלל בכוונה,     מאד
 .בראש השנה                            בזמן אחר ולא 

 

 :בזה הלשון, השיב לו רבינו זכרונו לברכה
 ,אם שלא לישן, אם לישן, אם שלא לאכול,               אם לאכול

 אם שלא להתפלל, אם להתפלל
 )היינו שלא להתפלל בכוונה כראוי(

 

 שתהיו אצלי על, אך ורק
 !ראש השנה 

  

  יהיה איך
  שיהיה
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