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" הקהילו אלי את כל זקני שבטיכ! ...
וענתה השירה הזאת לפניו לעד.
)לקוטי הלכות & שבועות ,ב'(

וזהו בחינת הכבוד שמחוייבי 3לכבד את רבו .וזה בחינת הלומד
מחבירו וכו' ואי 4כבוד אלא תורה .וזה שאמרו רבותינו ז"ל רבו
שלמדו חכמה ולא רבו שלמדו משנה ומקרא וכו' .וזה בחינת
גדולה שמושה יותר מלמודה.
" כי כבר מבואר שעיקר החכמה הוא האמת ,והעיקר להבי3
האמת שהיה נעל 6ונסתר ,שיזכה להבינו על ידי חוזק אמונתו.
ובשביל זה צריכי 3לטרוח ולהתייגע הרבה ,לחפש ולבקש רבי
אמתי להתקרב אליו .כי עיקר התכלית הנצחי שהוא השגת האמת,
אי אפשר כי א 6על ידי רבי אמתי .כי זה עיקר מעלת הרב שמאיר
בו אמתת התורה ומעמידו על האמת .כי עיקר הרב שמחוייב
לכבדו הוא הרב בחכמת התורה ולא בחכמות חיצוניות ,חס
ושלו.6
" וג 6בחכמת התורה זה שאינו יכול להעמידו
על האמת אינו רב ואי 3להתקרב אליו ,וכמו
שכתוב בשבח הרב האמת והדר 8צלח רכב על
דבר אמת וכו' .ואפילו זה שאומר דברי
אמת אבל ה 6דברי 6פשוטי 6אי 3זה
רב וכנ"ל ,כמו שכתוב בהתורה
עתיקא ]בסימ 3כ"א[ על פסוק כי יעקב
בחר לו י9ה וכו' ,עיי 3ש.6
" כי עיקר הרב כשמגלה לו ומאיר בו
דברי אמת שלא היה יכול להבינ 6בתחילה.
וזה שאמרו רבותינו ז"ל בבבא מציעא :איזהו רבו
זה שלמדו חכמה ולא רבו שלמדו מקרא ומשנה
ופירש רש"י שלמדו חכמה סברת טעמי המשניות וכו'
והוא הנקרא גמרא ,היינו שעיקר הרב הוא שלומד עמו
חכמה אמתיות שהוא חכמת התורה אבל לא מקרא ומשנה
כפשוטו רק כשמאיר בו ומבינו טעמי המשניות וכו' שהיו
נעלמי 6ממנו.
" ובודאי כל מה שהרב מאיר בו יותר אמת התורה
שהיה נסתר ממנו ,בודאי צריכי 6לכבדו יותר ויותר ,כי
בודאי אי 3כל הרבני 6שווי .6ועל כ ,3עיקר שלמות הרב הוא
כשיכול להאיר בהתלמידי 6יראת שמי 6באמת ,שזה עיקר
תכלית התורה כמו שאמרו רבותינו ז"ל תכלית תורה תשובה
ומעשי! טובי! שלא יהא אד! קורא ושונה ובועט וכו' .וכמו
שמצנו בחכמי התלמוד ז"ל ,שעסקו להכניס יראת שמי6
בתלמידיה.6
" ועל כ 3סידר רבי סדר הקבלה במסכת אבות שמדברת
מיראת שמי ,6וש 6דייקא התחיל וסידר כל השתלשלות
קבלת התורה שהוא משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע
וכו' ,להורות ולהודיע שעיקר כל קבלת התורה הוא בשביל
היראה שנזכה ליראה מלפניו יתבר ,:ולשמור ולעשות ולקיי6
את התורה ,כי לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה.

" וזה הלימוד של יראת שמי ,6דהיינו לזכות לקיו 6התורה,
זה הלימוד עמוק עמוק מאד וצריכי 3לזה רבי גדול מאד מאד ,ואי
אפשר לקבלו כי א 6על ידי יגיעה גדולה .וכל אחד ,כפי יגיעתו ,כ3
זוכה לקבל עצות ודרכי 6אמתיי ,6באופ 3שישאר להתקיי 6על
עמדו כל ימי חייו ,ולא יטה אשורו מני הדר :האמת ,וכמו שכתב
אדמו"ר ז"ל על פסוק א; חכמתי עמדה לי חכמה שבא; היינו ע6
יגיעות היא עמדה לי )ועיי 3במקו 6אחר ביאור עניי 3זה(.
וזה בחינת גודל האזהרה שהזהירו רבותינו ז"ל על שימוש
תלמידי חכמי ,6כמו שאמרו רבותינו ז"ל :גדולה שימושה יותר
מלימודה .וכל טעמי ההלכות קראו בש 6שימוש תלמידי חכמי,6
כמו שפירש רש"י בכמה מקומות .כי לעמוד על הדבר להבינו
באמת ,אי אפשר כי א 6על ידי השימוש דייקא .כי יש כמה דברי6
שאי אפשר להבינו על ידי הדיבורי 6בעצמ ,3כי א 6על ידי כמה
תנועות ,ועל ידי כמה סיפורי 6וסיבובי 6ומעשיות ומשלי6
שמספר לו רבו ,שעל ידי זה דייקא יכול לעמוד על הדבר
ולהבינו.
" וזה בחינת שיחת 4של תלמידי חכמי!
צריכי 4לימוד .ובפרט בהלימוד של קיו6
התורה ,שלזה צריכי 3שימוש הרבה כי
לבעל בחירה קשה מאד לעזור .ועל כ3
כל הצדיקי 6הקדושי 6שהאירו בנו
כל דיני והלכות התורה הקדושה,
אבל כשבאו להאר"י ולהוכיח את
תלמדיה 6שיזהרו לקיי 6את התורה ,היו
מצטערי 6הרבה והיו קובלי 6וצועקי 6בכמה
לשונות ,מחמת שידעו שזה קשה מאד להכניס
בהעול 6מחמת הבלי העול 6הזה ותאוותיו וטרדותיו.
ובפרט משה רבינו שנת 3לנו כל התורה בכל פרטיה ,ואחר
כ :בכל ספר משנה תורה ]ספר דברי [6צעק הרבה בתוכחתו
על ישראל ,על שידע שיהיה הרבה מאד שלא יקיימו את התורה,
כמו שכתוב :הקהילו אלי את כל זקניכ! וכו' ואעידה ב! וכו' וכ3
הרבה מאד .ובשביל זה גילה שירת האזינו ,כמו שכתוב ש:6
וענתה השירה הזאת לפניו לעד וכו' ,ובשביל זה מתאר :הגלות כל
כ .:ועל כ 3עיקר הגאולה תלויה בהתקרבות לצדיקי 6אמתיי,6
שיכולי 6להכניס יראת שמי 6וקיו 6התורה בעול.6

)עצות המבוארות & יו 6כיפור ,ב'(

 #ביו 6כיפור הוא גמר התיקו 3של חות 6דקדושה ,היינו
תיקו 3הברית .היינו שא 6אד 6עוסק מראש השנה עד יו6
הכיפורי ,6ביראה ,בתשובה ומעשי 6טובי 6כראוי ,זוכה על ידי כ:
ביו 6הכיפורי 6לקדושה גדולה ,היינו תיקו 3הברית ,שהיא
הקדושה הגדולה ביותר .כי על ידי קדושת תיקו 3הברית ,אפשר
להגיע לכל המידות טובות ומעשי 6טובי .6ועיקר תיקו 3הברית
הוא טהרת ותיקו 3המוח והמחשבה ,היינו שלא לחשוב מחשבות
רעות ,ה 3של ניאו; ה 3של תאוות רעות אחרות ,רק תמיד לחשוב
מחשבות טובות של יראת ה' ואמונה פשוטה ,בלי שו 6חכמות
וחקירות ,כ :מבואר הכל בלקוטי הלכות.
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)לקוטי תפילות ב' ,ה'(

 ... $מלא רחמי 6רבי ,6זכני מעתה לחזור ולבקש ולמצא את
כל האבדות שאבדתי ,מיו 6היותי על האדמה עד היו 6הזה.
זכני עזרני מעתה להטהר ולהתקדש בקדושה גדולה בכל השנה
כולה ,וביותר בימי 6הנוראי 6הקדושי 6האלו ,מראש השנה עד
שמחת תורה ,ותזכנו לתשובה שלימה באמת בעשרת ימי תשובה
לתק 3את כל אשר שחתתי ,ונזכה אז לתק 3פג 6הברית בשלמות
באמת ,לתק 3תיקו 3החות 6דקדושה ,עד שנזכה ביו 6הקדוש ביו6
צו 6הכיפורי 6יו 6גדול ונורא ,שבת שבתו 3יו 6מחילת חטא
וסליחת עוו 3וכפרת פשע ,לגמור בו גמר תיקו 3החות 6דקדושה
בשלמות.
 $ותעזרנו ותזכנו לקבל יו 6צו 6הכיפורי 6הקדוש והנורא
מאד ,בקדושה ובטהרה גדולה ובשלמות גדול ,ונזכה לשוב אז
בתשובה שלימה ולבכות מתו :שמחה וחדוה בשמ :הגדול,
ולהתוודות לפני :בכל מיני ודויי 6ולפרט כל חטאתינו ועוונותינו
ופשעינו לפני ,:ולהתחרט עליה 6בחרטה גדולה מעומקא דלבא
באמת גמור ,ולעזוב אות 6עזיבה גמורה ,ולקבל עלינו באמת ובלב
של 6שלא לעשות 6עוד בשו 6אופ ,3ולא נשוב עוד לכסלה.
 $א 6אוו 3פעלנו לא נוסי; ,ואתה ברחמי :הרבי 6תמחול
ותסלח ותכפר לנו על כל חטאתינו ועוונותינו ופשעינו
שחטאנו ושעווינו ושפשענו לפני ,:ותתק 3ברחמי :כל
החותמות דקדושה ,ותשי 6אותנו עמ :בית ישראל
כחות! על לב ,8כחות! על זרוע ,8ותחתמנו
לחיי 6טובי 6ארוכי 6ולשלו 6לחיי6
אמתיי ,6חיי 6שנזכה לעשות בה 6רצונ:
באמת ,ותחתמנו בספר 3של צדיקי6
אמתיי.6

)אוצר היראה & צדקה וגמילות חסדי ,6נ"ד(

 %על&ידי צדקה ,זוכי 3לברר המדמה שמש 6נמשכי3
כל אהבות הבהמיות ,ועיקר אחיזתו בממו ,3ועל&ידי צדקה
מתק 3את הממו 3וזוכה להיות שמח בחלקו ,ולעשות משא ומת3
באמונה ולברר המדמה ,ועל&ידי זה זוכה בשלמות לשמור את
הזכרו 3לאדבקא מחשבתא בעלמא דאתי ]לדבק מחשבתו בעול6
הבא[ )הלכות בכור בהמה טהורה & הלכה ב' & אות ה'(.

בגורלו של הצדיק האמת ,שהוא ראש ומובחר מכל בחירי
צדיקייא ,עלאה על כל עלאי .3שעוסק עמנו עכשיו להוציא אותנו
מבי 3שיני הסטרא אחרא .מכל מקומות רעי 6שנפלנו בה.6
ולהעלותנו למעלה מ 3המקו .6רק העיקר שצרי :להחשי :עיני
דעתו לגמרי ולסלק שכלו וחכמתו לגמרי וישי 6עצמו כבהמה שאי3
לה דעת ,ולסמו :רק על אמונה לבד.
& וזה עיקר החכמה שבכל החכמות .כי כשיהיה חזק
באמונתו לבד ,בלי שכל וחכמות וחקירות כלל במוחו .אזי בוודאי
יזכה ברבות הימי ,6להשיג ולהבי 3השגות וחכמות אלקות
אמיתיות ,מה שאי אפשר בשכל אנושי להשיג .ובלבד שלא יעמיד
זאת לניסיו .3רק יתהל :בתמימות ובפשיטות ,באמונה ישרה
באמת ,א :צריכי 6לשמור עצמו מאד ,מאמונות כוזביות ,אמונות
של שטות והבל .שלא יהיה פתי יאמי 3לכל דבר.
& וזאת בחינת בהמות טהורות ובהמות טמאות שהזהירנו ה'
יתבר :להבדיל בי 3הטמא ובי 3הטהור .כי האמונה היא בחינת
בהמה כנזכר לעיל .א :אמונה ישרה אמיתיות דקדושה ,היא
בחינת בהמות טהורות .ואמונות כוזביות ה 6בחינת בהמות
טמאות! מי שהול :בתמימות נעשה משכיל  :מי שיש לו אמונה,
זוכה אחר כ :לעבוד את ה' בדעת גדול  :על ידי הכרת צדיקי6
תזכה לבינה ודעת  :על ידי אמת ,בא הק=  :המעתיק והמסדר
המתפלל תמיד לשלומו והצלחתו בזה ובבא .מתגעגע
להתראות ולדבר דברי אמת ואמונה .דרישת שלו.6
המעתיק

)השמטות ,ל"ב(

☺ הרב הגאו 3רבי גרשו 3מראדזי ,3בעל
התכלת ,היה באומ 3על ציו 3רבינו הקדוש,
והיה אומר ,שמתור= לו מדוע אי 3נוסעי 3ואי3
מתקרבי 3הצדיקי 6לרבינו ז"ל  -כי עניי 3רבינו
ז"ל ,כמו שכתוב אצל קברו של משה :עליוני! נדמה
למטה ותחתוני! למעלה ,שרבינו ז"ל מראה להגדולי6
שאי"ה מקו! כבודו ,שה 6עדיי 3למטה ועדיי 3לא השיגו
כלו ,6ומשפיל ;6ועל&כ 3לא נוסעי 6ומתקרבי ,6כי מי רוצה
שישפילו אותו? ולקטני 6מראה ,שמלא כל האר< כבודו ,שעדיי 3יש
לה 6תקוה ,ומגביה אות ,6ועל&כ 3נוסעי 6ומתקרבי.6

)תקס"ח(
)מספר א<י הנחל & מכתב י"ד(

& ב"ה ,י''ט תמוז תש'' .:טבריה.
נפשי ולבי הנעי .6השואב חיי 6מטיפי החסד של הצדיק ,שהוא
שורש כל מעיינות החכמה .שיכול להחיות את כל ישראל וכל באי
עול .6אשרי חלקו וגורלו .שלו 6וכל טוב לאור :ימי.6
& ברית אהבתנו לא תופר לעול 6ומי 6רבי 6לא יוכלו
לכבותה חס ושלו .6אחי חביבי מחמד עיני ולבי אוהב נאמני חזק
ואמ= .אל תירא ואל תפחד .אל תתבהל ואל תתבלבל .ואל תיפול
ברוח :מכל מה שעבר ,משו 6דבר שבעול ,6יהיה אי :שיהיה ,כי
ברו :ה' יש לנו כתפיי 6רחבי 6לסמו :עליה .6כי עכשיו בימינו
אלה יש לנו כבר בעול 6אור חדש ,נורא ונשגב כזה ,שיכול לתק3
הכל ולהפו :עוונות לזכיות.
& זכור תזכור בכל יו 6ובכל עת ובכל מקו 6שהוא ,לשמוח
בכל עוז בכל לב ונפש ולהודות לה' על כל החסד אשר עשה עמנו
בנפלאות חסדיו העצומי ,6ונת 3לנו מתנת חינ 6כזה .שנפלנו

( עיקר התקוה ,על&ידי בחינת למעלה מהזמ 3שמשיגי6
הצדיקי 6שה 6בבחינת משיח ,כאשר הבנתי מפיו הקדוש ,שאמר
סמו :להסתלקותו שהוא הול :עתה ע 6המאמר שגילה על פסוק
אני היו! ילדתי ,8שהוא בחינת למעלה מהזמ 3וכו'.
( ואי אפשר לבאר עניי 3זה בכתב כלל .רק מה שהבנתי אני
מדבריו ,הוא שאמר זאת לעניי 3זה ,שהוא עוסק ביגיעות גדולות
כל&כ :לקרב נפשות רבות לה' יתבר ,:ועדיי 3לא עלתה בידו
כרצונו ,והמחלוקות והמניעות בגשמיות וברוחניות מתגברי3
ומתפשטי 3מאד מאד & בכלליות ובפרטיות & על כל אחד ואחד ,עד
אשר כשל כח הסבל ,ורבי 6נכשלו ונפלו על&ידי זה ,וכו'.
( ולעניי 3זה אמר ,שהוא מחיה עצמו בעניי 3זה של אני היו!
ילדתי ,8היינו שה' יתבר :יעזרנו לדלג על הכל ,וסו;&כל&סו;
יתגלה האמת ,וכולנו נשוב לה' יתבר :באמת ,והימי 6הראשוני6
יפלו ,כי כל הזמ 3יתבטל ,ויוכלל הכל בבחינת למעלה מהזמ ,3וש6
יתתק 3הכל ,וכו' )הלכות מילה והלכות עבדי & 6הלכה ד' ,אות י"ז,
עיי 3ש.(6
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