
" ואנכי הסתר אסתיר ... 
(אוצר היראה ( מחלוקת, כ"ט) 

עיקר גאולת מצרי/, וכ3 הגאולה האחרונה שאנו מקווי/ 
ומצפי/ אליה בכל יו/, עיקר כל הגאולות ה/ על(ידי משה, שהוא 

הדעת, כי מה שהיה הוא שיהיה, שהוא בחינת הצדיק האמת 
שבכל דור, שהוא בחינת משה, שעל(ידו עיקר המשכת הדעת בכל 

דור ודור. 
 

" אבל מחמת קלקול הדור נתעלמי3 המוחי3, ועל(ידי(זה 
נסתר ונתעל/ הדעת של הצדיק האמת בכמה הסתרות שבתו9 

הסתרות; וא;(על(פי שהדעת לפני העיניי/, א;(על(פי(כ3 אי3 
רואי3 אותו מחמת רבוי ההסתרות וההעלמות, והעיקר על(ידי 

עוצ/ המחלוקת והקטגוריא שבי3 התלמידי(חכמי/ בעצמ3, כידוע 
כאב ונגע המספחת הזאת של רבוי המחלוקת שבכל דור ודור, 

בפרט עתה באחרית הימי/ האלה, שהתגברה ההסתרה 
שבתו9 ההסתרה מאד מאד, בבחינת ואנכי הסתר 

אסתיר וכו'. 
 

" וכל הקושיות והמבוכות שקשה 
לכל אחד על צדיקי אמת וכשרי הדור, 
הכל נמש9 מבחינת תעלומות המוחי3 
הנ"ל, ועל(ידי(זה עיקר בחירתו, כי 
עיקר הבחירה הוא על(ידי שאי3 
מביני/ תכ; לתר> בשלמות כל 
הקושיות והמבוכות שיש לכל אחד על 

צדיקי אמת ותלמידיה/, כי א/ היה 
מבי3 כל אחד ורואה בדעתו מיד עצ/ 

האמת וגדולת מעלת/ וצדקת/, ואי9 הוא 
יכול לזכות לכל(טוב אמתי 
ונצחי על(יד/, בודאי היה 

הול9 ור> על ידיו ועל רגליו 
להתקרב אליה/ ולהתאבק 

בעפר רגליה/. א9, מחמת שהאמת נתעל/ ונסתר מאד מאד, ורבו 
החולקי/ שאומרי/ מה שאומרי/, עד שמכניסי/ בלב כל החפצי/ 

להתקרב כמה וכמה קושיות ומבוכות ובלבולי/, ובזה תלוי כל 
בחירתו, כי כש/ שעיקר הבחירה בכלל הוא רק על(ידי שאי3 

מביני/ לתר> הקושיא שיש בעניי3 הבחירה בעצמה, היינו הקושיא 
של הידיעה והבחירה, כמבואר בפני/, כמו(כ3 הוא בכל הקושיות 

והמבוכות שיש לכל אחד בפרטיות, שעיקר הבחירה הוא 
על(ידי(זה שאי3 מביני3 זה השכל לתר> כל הקושיות שקשה לו על 

צדיקי וכשרי אמת כנ"ל. 
 

" ובאמת, א/ היו המוחי3 נתעלמי3 לגמרי בלי שו/ התגלות 
כלל, אזי בודאי לא היה אפשר בשו/ אופ3 להתקרב לה' יתבר9 
ולצדיקיו האמתיי/; א9 ה' יתבר9 מלא רחמי/, וחומל על עמו 

בכל דור ודור, ושולח ומאיר לנו התגלות הדעת נפלא על(ידי 
חדושי(תורה נפלאי/ ונוראי/ שממשיכי3 הצדיקי אמת בכל דור, 

ועל(ידי(זה יש בחירה, שמי שאינו רוצה להטעות את עצמו 
ומסתכל בעי3 האמת לאמתו, יכול על(ידי(זה לראות אמתת נקודת 
האמת היכ3 שורה ולמי להתקרב. וא/ עדיי3 קשה לו כמה קושיות, 

הוא מבי3 שזה מוכרח להיות, כי בודאי אי אפשר להבי3 ולהשיג 

בשלמות דעת הגבוה ממנו כל(כ9, שהוא דעת הצדיק האמת, כי 
כמו שאי אפשר להשיג דעת ה' יתבר9 כביכול, כמו(כ3 אי אפשר 

להשיג דעת הצדיק שגבוה מהשגת דעתו הרבה; א9 על(כל(פני/, 
מאחר שכבר האיר והתנוצ> לו בדעתו איזה התנוצצות מהדעת 

האמת של צדיקי אמת על(ידי אור תורת/ שהמשיכו בעול/, 
על(ידי(זה הוא מבי3 ויודע שראוי לו לרדו; אחריה/ ואחרי 

תלמידיה/ האמתיי/ בכל כחו, כי עתה יש לו בחירה על(ידי שראה 
מראה וזריחה מנפלאות דעת/ ואמתת/, וכנגד זה הוא שומע 

הקשיות והמבוכות של החולקי/, ובזה תלוי כל בחירתו, והבוחר 
יבחר. 

 
" ובאמת עיקר התגלות המוחי3 מתעלומת3 והמשכת המוחי3 

מבחינת מקיפי3 לפנימיי/, שזה עיקר שלמות השגת הדעת, אי 
אפשר לזכות לזה כי א/ על(ידי שירבה בתפלה, לצעוק אל ה' 
יתבר9 מאד בתפלות ותחנוני/ וצעקות ושוועות דקדושה, 

ויזהר בנפשו לקדש שבעת הנרות, שה/ העיניי/ ( 
להיות עוצ/ עיניו באמת מראות ברע, והאוזניי/ ( 

לשמוע דברי חכמי/ ולהיות לו אמונת חכמי/ 
באמת, והחוט/ ( יקדש ביראת(שמי/ 

וכבישת כעסו וחרו3 אפו, והפה יקדש, 
שישמור את עצמו מלומר שקר ושאר 

דבורי/ פגומי/, רק ידבר דברי אמת. וכל 
אחד כפי רחוקו מקדושת שבעת הנרות, 
כמו(כ3 הוא רחוק מדעת אמתי, ועל(כ3 

נופלי3 לו קשיות ומבוכות הרבה על הדעת 
האמתי של הצדיק האמת ואנשיו, שה/ 

עיקר הדעת והמוחי3, ובזה תלוי כל בחירתו, 
כנ"ל. 

 
" ומי שחפ> באמת לאמתו, יצעק הרבה לה' יתבר9, 

ויפשפש במעשיו, בפרט בקדושת שבעת הנרות אי9 הוא אוחז בה/, 
ואז יבי3 האמת לאמתו, ועל(כל(פני/ ינצל על(ידי(זה שלא יהיה 

חולק על האמת לאמתו, כי יבי3 חסרונו כמה הוא רחוק מדעת 
אמת, על(ידי שלא קדש שבעת הנרות כראוי (הלכות גילוח � הלכה 

ה', אותיות ז' ט'). 
  

 

 
(השמטות, ל"א) 

☺ הרב הגאו3 מורינו הרב רבי צדוק מלובלי3 היה מחפש מאד 
אחרי ספרי רבנו, והיה מצוה לכל מוכרי הספרי/, שתכ; כשיזדמ3 

לה/ ספרי רבינו שיביאו אליו. והיה מתאונ3 ואומר: אני יש לי 
כבר מזל כזה, שכשיוצאי3 הספרי/, חוטפי/ אות/ מיד, עד 

שלידי לא מגיע אפילו ספר אחד. 
 

☺ ופע/ אחת, מצא מוכר(ספרי/ ושאלו א/ יש לו ספר מספרי 
ברסלב, וענה לו שאי3 לו, וא;(על(פי(כ3 חיפש אצלו, ומצא הספר 

'עלי/ לתרופה', מהמכתבי/ של מוהרנ"ת, ושאלו: מה זה? וענה: 
זה רק מאס9 של מכתבי/. ענה רבי צדוק ואמר: דווקא זה 

המאס9 של מכתבי/ אני רוצה! ותכ; כשקרא המכתב הראשו3, 
שכתוב בו מהרדיפות שרדפו את מוהרנ"ת, הוריד דמעות על זה. 
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(מספר ִא ֵ=י הנחל ( מכתב י"ג) 

$ ב"ה, ער"ח סיו3, תש"9. טבריא.  
אהובי יקירי, הגודל וצומח מטיפי ג3 עד3 של הצדיק, שהוא 

שורש נשמת משיח, שיכול להעלות ולחדש את כל העול/ לטובה, 
לקשר ולהמשי9 את כול/ לה' יתבר9, אפילו את הרחוקי/ מאד 
מקדושת ישראל, בתכלית הריחוק ביותר. שלו/ וכל טוב לאור9 

ימי/.  
$ אהובי אחי נפשי ולבבי, אשר אהבת דוד ויהונת3 אהבתנו 

ולא תבטל לעול/. יע3 אינה תלויה בדבר בטל. הסתכל היטב 
והתבונ3 בעוצ/ החסד והישועה הנפלאה אשר הפליא ה' יתבר9 

עמנו, אשר פקח עינינו, לראות נקודת אמת אחת, כזה שלא נתגלה 
מימות עול/. שאי אפשר להסתירו עוד מדעתנו בשו/ אופ3, מה 
מאד מתקו דברי חכמינו זכרונ/ לברכה אלינו, במה שרמזו לנו 
בדבריה/ על רבינו. הלכה כרב נחמ3. והלכה כרב נחמ3. והלכה 

כנחמני. 
$ עיקר הישועה הבאה אינה אלא על ידי אמונה. ומידת 
אמונה היא לפי מנהיג הדור : צרי9 לראות למלאות את האמונה, 
על ידי הארה של הצדיק, שהוא כלליות השבעה רועי/, כי הוא 
רועה האמונה לתקנה ולהשלימה. וכל עיקר אמונת ישראל, 
ממשי9 הוא להדור ואי אפשר לבוא לזה הצדיק ולהתקרב אל 

הקדושה, כי א/ על ידי עזות דייקא. כמאמר חכמינו 
זכרונ/ לברכה, הוי עז כנמר. וכמו שכתוב נהלת 

בעז: אל נוה קדש:, היינו על ידי עזות נכנס 
אל הקדושה, כי יש רועי/ של הסטרא 

ואחרא וה/ ג/ כ3 מפורסמי הדור. ועיקר 
כוח/ על ידי עזות וה/ ככלבי/ בעזות/. 
בבחינת והכלבי/ עזי נפש המה רועי/ 
(ישעיה נ"ו) וה3 פני הדור כפני הכלב. 
ועל כ3 אי אפשר להינצל מה/ מתחת 
ממשלת/, רק כשיהיה לו עזות גדול 

מאד, לעמוד כנגד עזות/ הרע. 
 

$ וכ3 אי אפשר, להינצל מכל 
המונעי/ והחולקי/ והמתנגדי/, ולהתקרב 

אל האמת כי א/, על ידי עזות דקדושה! על ידי 
שנתגלה, שהכל מתנהג ברצונו יתבר9 ואי3 שו/ חיוב 

הטבעי כלל, על ידי זה נעשה יראה. כי אז יודעי/ שיש שכר ועונש 
ושיי9 להתיירא מפניו יתבר9. אבל כשנופלי/ לכפירה, כאילו הכל 

מתנהג על פי הטבע, אי3 שיי9 יראה כלל. 
 

$ יש חיות רעות, דורסי/ וטורפי/. וה/ חכמי הטבע, 
שרוצי/ להראות בחכמת/ המוטעית שהכל על פי הטבע. וכאילו 
אי3 שו/ רצו3 חס ושלו/. ואפילו האותות נוראות שעשה עמנו ה' 

יתבר9 משימי/ הכל בתו9 דר9 הטבע. והחכמי/ הללו, ה/ בחינת 
חיות רעות. וה/ דורסי/ וטורפי/ רבי/ מבני עמנו שטועי/ ג/ כ3 

אחריה/ וסוברי/ כמות/, כאילו הכל על פי חיוב הטבע חס 
ושלו/. ואלו הנפשות ה/, כצפרי/ האחוזות בפח. על כ3 כל מי 

שחס על נפשו, צרי9 לברוח ולמלט נפשו מה/, שלא תהיה נפשו 
נטרפת ונדרסת חס ושלו/ על יד/. על כ3 חלילה להסתכל כלל 

באלו הספרי/ המדברי/ מחקירות, אפילו בספרי/ שחיברו גדולי 
ישראל. כי אי3 רעה גדולה מזו. 

 
  

 

(אוצר היראה ( צדקה וגמילות חסדי/, נ"ג) 

% כשזוכי3 לת3 מעות לצדקה להחזיק הרב האמת והנלווי/ 
אליו, העוסקי/ להמשי9 הדעת הקדושה בבני/ ותלמידי/, על(ידי 

זה זוכה זה הנות3 שימש9 עליו ג/ כ3 הארת הדעת הקדוש הזה, 
ועל(ידי זה זוכה לקבל בשעת האכילה הארת הרצו3, ועל(ידי זה 

זוכה לכל הישועות ולכל טוב שבעול/. 

 

(לקוטי עצות ( ראש השנה, א'(ב') 

& מי ששומע תקיעת שופר בראש(השנה מאיש ירא וחרד, 
בודאי לא ידאג כל השנה מרעמי/. 

& תקיעות ראש(השנה ה/ בחינת התחדשות המחי3, שהוא 
השכל והנשמה של כל אחד, שיזכה כל אחד לפי בחינתו להמשי9 

שכל חדש ונשמה חדשה מאור הפני/. 
 

 
 

(לקוטי תפילות א', ל"ה) 

' ... וזכנו ברחמי9 הרבי/ לשמוע קול שופר בראש(השנה 
מתוקע הגו3 וכשר, ויהיה לנו כח בשעת התקיעות לעורר אורות 

מפני/ עליוני/, עד שיאיר אור פני התוקע באור פני9. ונזכה 
להתעוררות השינה על(ידי התקיעות ולחדש שכלנו ונשמותינו אז, 

ולהמשי9 ולקבל עלינו שכל וחכמה חדשה ונשמה חדשה מאור 
הפני/, ויקוי/ מקרא שכתוב אשרי הע/ יודעי תרועה ה' באור 
פני: יהלכו3. אור פני9 עלינו אדו3 נשא, והעלנו מהרה אל הבית 

נכו3 ונשא, ומהר לגאלנו גאולה שלמה, גאולת הנפש והגו; והממו3, 
אשר כול/ ה/ בגלות גדול עכשיו. חוס וחמל על פלטת עמ9 

בית(ישראל ומהר לגאלנו גאולת עול/ בכלל ובפרט בגשמיות 
וברוחניות, ותביא לנו את משיח צדקנו, ב3 דוד יבוא 

ויגאלנו. 
 

' ותבנה חרבות ירושלי/, עיר הצדק קריה 
נאמנה, ותאיר עלינו באור פני9, ותמהר 

ותחיש לבנות בית(קדשנו ותפארתנו וש/ 
נקריב לפני9 את קרבנות חובותינו, ונזכה 

להקריב קרב3 התמיד במועדו ובמקומו 
כהלכתו, ולהקטיר קטורת בזמנה. 

ועל(ידי(זה נזכה להכרית זרעו של עמלק, 
לכלות ולבער הקוצי/ מ3 הכר/, להכרית 

ולעקור ולבטל כל החוחי/ והקוצי/ 
הסובבי/ את השושנה העליונה, ולהעלות כל 

ניצוצי הקדושה מבי3 הקליפות והעכו"/, 
וכול/ יתדבקו ויתאחזו באמונה הקדושה, ויתבררו 

ויעלו מעלה מעלה, עד שישובו לעלות ולהתחדש באור 
הפני/, וכסא דוד מהרה תכי3, ויהיה הש/ של/ והכסא של/, 
ותת3 לנו מל9 אחד ורועה אחד כלבב9, הוא משיח ב3 דוד מל9 

ישראל. 
 

' ותתגלה מלכות9 על כל באי עול/, ותתגדל ותתנשא 
ותתרומ/ אמונת9 ומלכות9 למעלה למעלה על כל יצורי עול/, 

וכול/ יכספו וישתוקקו לאמונת9 הקדושה. ותמלו9 אתה ה' 
מהרה לבד9 על(כל מעשי9, כי המלכות של9 היא ולעולמי עד 

תמלו9 בכבוד ככתוב בתורת9: ה' ימלו: לעול/ ועד. ונאמר: והיה 
ה' למל: על>כל האר; ביו/ ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד. 

 
 

 

(תקסו(תקסז) 

) עיקר שלמות האמת והאמונה הוא לכל חד כפו/ מה 
דמשער בלבה, כמו ששמעתי מפיו הקדוש, זכרונו לברכה (הלכות 

לא ילבש גבר, שבהלכות ריבית הלכה ה' ( אות נ"ב). 
 

) פע/ אחת, מכלל דבריו הקדושי/, הייתי שומע שעיקר ש/ 
עשייה דקדושה הוא צדקה (הלכות צדקה, הלכה א'). 

אפילו לחולה 
שאי3 לו רפואה

אני יכול 
לעזור... 
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