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! לא תהיה לו כנושה ...
]אוצר היראה ' צדקה ,י"ט[

עיקר העניות ויגיעות וטרדת הפרנסה
נמש 6מבחינת התגברות הכבד על המוח,
על ידי פג 9תאוות אכילה ,שעל ידי זה
הכבד ניזו :תחילה ,ואז נוטלי :כל השפע
האומות שאחיזת 9בכבד ,וישראל
שאחיזת 9במוח חסרי 9פרנסה וה9
בעניות ובדחקות ,שזה בחינת מה שעל
ידי אכילת ע; הדעת נגזר בעיצבו*
תאכלנה וכו'.
! ועל כ ,:העניות מעביר על דעת
קונו ,כמו שאמרו רבותינו ז"ל ,כי
העניות בא מהתגברות הכבד על המוח
והדעת ,וכל מה שמתגבר יותר העניות,
נחלש הדעת בכל פע 9יותר ,ועל ידי זה
מתגבר ,חס ושלו ,9שליטת הכבד ביותר,
ומתגבר על ידי זה העניות ביותר ,ונחלש
הדעת עוד יותר וכו'.

כאילו לא לוה ממנו כלל ולא יהיה לו
כנושה ,כדי להצילו מבחינת עבדות
ולהכניע בחינת הכבד ,כדי לבטל העניות
מישראל; כי על ידי זה ,יוכל הלוה לזכות
להרחיב ידו ,ולפרוע להמלוה את חובו
ולהנצל מ :העניות לגמרי ,כנ"ל.

! א 4כס 2תלווה את עמי ...
]אוצר היראה ' צדקה ,ס"ח[

כמו שהש 9יתבר 6היה מקיי 9עולמו
בחסד בתורת הלואה וגמילת חסד מיו9
הבריאה עד יו 9מת :תורה ,וג 9עכשיו
בעת שעוברי :על רצונו ,חס ושלו ,9היה
ראוי שיחזיר העול 9לתוהו ובהו ,ואז

! וזהו שעל פי רוב העניי 9ה9
בכעס ,כי הכעס הוא בחינת כבד כועס,
שהוא בחינת עניות ,וזה שאמרו רבותינו
ז"ל :בתר עניא עניותא אזיל ]אחרי העני
העניות רודפת[ ,כי כ :חוזר חלילה כנ"ל.
ועל כ ,:זה שמרח 9על העני ומשפיע לו
פרנסה ,הוא מחיה נפשו ממש ומרחיב
דעתו ,ועל ידי זה מתגבר הדעת על הכבד,
וכל מה שנכנע הכבד מתגבר הדעת
ביותר ,עד שעל ידי זה יכול להתבטל
העניות לגמרי.

מתקיימי :רק בחסדו בבחינת הלואה,
שהש 9יתבר 6מרחיב לו זמ :עד שישוב
וישל 9את חובותיו ,מה שנתחייב האד9
על'ידי עוונותיו.

! וזה בחינת מצוות גמילות חסדי9
שגדולה מ :הצדקה ,כי גמילת חסדי9
היא שמלוה לו איזה ס 6הגו ,:שיוכל
לעשות בו איזה עסק להרוויח פרנסתו
מיגיע כפו ,ועל'ידי זה שמחזיק בו
ומרחיב דעתו במה שמלוה לו ,על ידי זה
נכנע הכבד ,ואז נתגדל המוח ביותר ,ואז
נכנע הכבד ביותר וכ :חוזר חלילה לטוב,
עד שיכול על'ידי'זה לבטל העניות
לגמרי.

! נמצא שהש 9יתבר 6מקיי9
מצוות גמילת חסד והלוואת ח :הרבה
מאד בכל שעה ,וכמו כ :אנו חייבי9
להתדבק במדותיו ,לרח 9על העניי9
ולהלוות לה 9ולבלי להיות לו כנושה,
כמו שהש 9יתבר 6אינו נוגש אותנו
ומארי 6לנו זמ :אחר זמ :זמני 9טובא,
עד שנסלק לו מעט מעט עד שנסלק את
הכל )לקוטי הלכות ' הלכות העושה
שליח לגבות חוב ,הלכה ב' ' אות כ"ב(.

! וזה שהזהירה התורה הקדושה
על המלוה שלא יהיה לו כנושה ,בכדי
שלא להחליש דעתו ,ולא יהיה בבחינת
עבד לוה וכו' שזה בחינת התגברות הכבד
בחינת תכבד העבודה ,רק להתנהג עמו

אמתיי .9וכ :בראש השנה עיקר תיקו:
המשפט על ידי הצדיקי אמת .ואות9
שזכו להתדבק ולהתקרב לצדיקי אמת,
וחותרי 9ומתגעגעי 9לשוב להש 9יתבר6
באמת ,על ידי זה ה 9ג 9כ :בכלל
הצדיקי 9הנכתבי 9לאלתר לחיי.9
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]אוצר היראה ' צדיק ,רע"ג[

 #היושבי 9על המשפט בבית די:
של מעלה ,ה 9נשמות הצדיקי9

]שבחי הר" ,:כ"ט[

☺  ...שהיה מל 6אחד ,ואהב אחד
מבני השררות וחיבב אותו ,וקרבו בכל
מיני אהבה וחיבוב .ואחר כ 6כשהגדיל
]הב ,[:העיז נגד המל ,6ואמר המל:6
תדע ,שא 2על פי שאני אוהב אות 5מאד,
א 2על פי כ* אי אפשר לי לעבור על דת
ומשפט המלכות ,ומשפט 5חרו7
למיתה!
☺ ותכ< צוה המל 6לסגרו בכבלי
ברזל ונתנו בבית הסוהר .והתחיל זה הב:
שררה לצייר בדעתו היסורי 9שלו שיהיה
לו מ :המיתה ,וראה שצערו לא יומש6
זמ :הרבה כי א 9עד שיהרג ,אבל
כשהתחיל לצייר בדעתו צער המל ,6ראה
שצער המל 6יגדל מאד ,כי צער המל6
יהיה תמיד ,כי הוא יודע שהמל 6אוהב
אותו מאד ,ויהיה לו געגועי 9גדולי9
אחריו ,וצער גדול מאד לעול .9והיה לו
רחמנות על צער של המל ' 6יותר מצערו
' וחשב מחשבות ,אי 6להציל את המל6
מצערו ,ונתיישב כ :6הלא בושה חשובה
כמו מיתה.
☺ וצוה להשר של התפיסה להכניסו
לפני המל ,6ואמר אל המל :6האמת
ידעתי כי צער 6גדול מצערי ,א 6אי אפשר
ל 6לעבור על חוק ודת המלכות ,בכ :זאת
העצה היעוצה ,שתסבב תחבולות,
שיבייש אחד אותי ברבי ,9והבושה
חשובה כמו מיתה .על כ :תראה להוציא
מהשבויי 9גזל :אחד שדינו להריגה ,ואני
אתגרה בו עד שיכעס עלי ויבזה אותי
ויכה אותי ברבי ,9ויגיע לי מזה בושה
גדולה ,ויהיה נחשב כמו מיתה ,ואחר כ6
יקחו את הגזל ' :החייב מיתה בלא זה '
וימיתוהו כדינו ,והעול 9יהיו סוברי9
שבשביל שביזה עבד המל 6החביב נהרג,
ולא יתחלל כבוד המלכות והעבד שלו!...

☺ כ 6לפעמי ,9אחד מבזה את
הצדיק ובאמת הוא עושה טובה גדולה
להצדיק ,כי מכפר לו על זה מה שהיה
חייב להסתלק ,ונתחל< על בושה זו ,א6
א< על פי כ :אי :זה כבוד שמי 9שלא
לקח נקמה מזה שביזה עבד המל6
החביב לו מאד ,ולענוש את זה שביזה את
הצדיק בשביל זה ג 9כ :לא ניחא קמה
]לא נוח לפניו[ ,כי ג 4ענוש לצדיק לא
טוב ,על כ :הוא יתבר 6מסבות מתהפ,6
ומעמיד על הצדיק איש כזה שהוא חייב
מיתה ועונש מכבר ,ומזמנ 9שניה9
לפונדק אחד ,וזה מבזה את הצדיק,
והצדיק נפטר בזה מ :דינו כנ"ל .וזה
האיש נענש אחר כ 6ונתקדש ש 9שמי,9
שבשביל כבוד הצדיק נענש; ובאמת
גברא קטילא קטל ]איש הרוג הרג[ ,כי
כבר הוא חייב עונשו מקוד.9
☺ ודרכי ה' ישרי) 4הושע י"ד י(,
ולא עוולתה בו )תהלי 9צ"ב'טז(.

]אוצר היראה ' ברית ' ו' ,ז' ,י' ,י"ג ,ט"ז [

 %על'ידי ששומרי :את עצמ9
מאהבת נשי ,9על'ידי'זה זוכי :להמשי6
על עצמ 9שפע נוע 9העליו ' :שהוא שורש
האהבה דקדושה ,וזוכי :לקדושת הדעת
של אר;'ישראל ' שהוא כלל כל
הקדושות )הלכות ברכת הפירות ,הלכה
ד' ,אותיות ו' י"ב י"ג(.
 %כל'אחד ,כפי מה שזוכה לקדושת
הברית ,כ :יש לו חלק באר;'ישראל '
שהוא בחינת אמונה )הלכות הודאה,
הלכה ה' ,אות י"ג(.
 %סוד קדושת הזווג ,שצרי 6להיות
בצניעות גדול מאד ]עיי" :ראש'חודש"
אות י"ז[.
 %עיקר ברור המדמה ,היינו להכניע
תאוות הבהמיות ולברר רוח האד 9מ:
רוח הבהמה ,הוא תלוי בשמירת הברית
)הלכות טריפות ,הלכה ב' ,אות ו'(.
 %יש שני מיני בחינות שמירת
הברית :האחד הוא כפשוטו ,שצרי6
להיות שומר הברית ולקדש ולטהר עצמו
מבהמיות ,עד שיזכה להיות קדוש לגמרי
בשלמות ,שלא יהיה להתאוה הבהמית
שו 9אחיזה בו כלל כלל לא ,ועל'ידי'זה
זוכה ג'9כ :לשלמות הדעת התלוי
בשמירת הברית.
אבל יש עוד בחינה שניה ,שאפילו מי
שהוא קדוש מאד ודעתו של 9מאד ,אזי

צרי 6לשמור דעתו ושכלו מאד שלא
להרוס לעלות אל הש ,9שלא לכנוס
לפני 9ממחצתו ושלא לצאת בדעתו
מגבול הקדושה ,שזה בחינת פג 9הברית,
פג 9הדעת ,כי על'ידי'זה נתקלקל דעתו
לגמרי.

למעלה מ :הטבע ,ובונה קומתה של
האמונה ,עד שישלי 9שיעור קומתה
בשלמות ,שכל באי עול 9יראו וידעו את
ה' ,כי ה' הוא האלקי 4השליט ומושל
ומנהיג הכל כרצונו ,שהכל בהשגחתו
לבד.

כי כשנכנס לפני 9ממחצתו ,הוא הפ6
מבחינת מגלה טפח ומכסה טפח החמור
בתיקו :הברית ]עיי :פני 9בהלכות דגי,9
הלכה א'[.

' ג 9העיקר ,מה שזכית להיות
נשיא על ישראל ,הוא רק בשביל לטובת
העול ,9כדי שיהיה ל 6כח ביותר לשמש
את הצדיק שהוא המל 6האמת מל6
ישראל לדור דור ,החי וקיי 9לנצח,
לגלות ולהודיע גודל נפלאות כחו הנורא
וחכמתו הנוראה ,שעל ידי זה יבוא
העול 9לידי תיקונו בשלמות.

]תקכ"ג[

& ]ר' נת :ז"ל מספר[ פע 9אחת,
עמדתי לפניו ]לפני רבינו זצ"ל[ כשתקנו
מלבוש שלו ,היינו שתפרו תחת מלבושו
עורות ארנבת לימי החור< .אמר לי אז,
שבכל עת שהאד 9לובש מלבוש חדש
נאה ,נעשה בו שנוי שנשתנה פניו בעת
שנשתנה לבישת המלבוש.
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& ואפילו א 9יהיה אותו האד9
חכ 9הגדול שבגדולי ,9ואפילו א 9יהיה
עשיר מופלג שאי :המלבוש חשוב אצלו
כל כ ,6ואפילו מל ,6א<'על'פי'כ :בכל עת
שלובש מלבוש חדש ,בהכרח שיהיה בו
שנוי ,שנשתנה פניו ונעשה בו שנויי9
בתנועותיו על ידי זה.

' אחי יקירי ,אנחנו צריכי9
לשמור את עצמנו מאד מאד ,לשמור
מאד מקלקול האהבה ומפירוד לבבות,
חס ושלו ,9רק להוסי< ולהרבות ולהגביר
אהבה ואחדות זה לזה כגו< אחד ,שנוכל
להתחבר ולהצטר< יחד תמיד ,כדי שעל
ידינו יתגדל ויתרבה מאד מאד עד אי:
מספר ,בניני הבתי 9הנפלאי 9של הצדיק
האמת ,עד שכל ישראל יתקבצו ויתאספו
יחד לכנוס בה ,9ואפילו השוכבי 9בחו;
והמתגלגלי 9ברפש וטיט בחו; יתקבצו,
ואפילו אומות העול 9יתקבצו ויכנסו
לתו 6הבתי 9שלו ,שבזה תלוי כל
הגאולה השלמה שאי :אחרי'ה גלות.

]לקוטי עצות ' צדיק ,מ"ד'מ"ה[

( מאור פני הצדיקי 9מקבלי:
מוחי :ושכל חדש שהיא נשמה חדשה ,כי
הנשמה היא השכל .היינו כשהצדיק
מסביר לו פני ,9אזי מקבל שכל חדש
ונשמה חדשה מאור פניו הקדושי.9
( כשהצדיק האמת מגלה איזה
דבר תורה ,אזי מוריד נשמתי :חדתי:
]נשמות חדשות[ לכל אחד מהשומעי:
התורה לפי בחינתו ותפיסתו.

]מספר ִאֵ=י הנחל ' מכתב ש"ח[

' קולות גדולות של שבחי 9אנכי
שומע בכל העולמות על שזוכה לקדש את
ה' לעיני כל העול 9בכל פע 9בכל
נסיעותיו ופגישותיו ע 9מלכי וגדולי
האומות.
' ודע והאמי :כי ביאת נשמת 6לזה
העול 9היתה רק כדי לפאר ולפרס9
בעול 9את הצדיק האמת ,שמכניע
ומבטל הדעת של חכמי הטבע ,שמש9
נמש 6כל הכפירות והאפיקורסות ,ומגלה
ומאיר הדעת הקדוש של אמונת ההשגחה

]לקוטי תפילות ' תפילה ל"ו[

)  ...ועזרני ברחמי ,6שאזכה
לשמוע חדושי'תורה אמתיי ,9מפי
צדיקי 9אמתיי 9הגדולי 9במעלה ,שיש
לה 9כח להמשי 6נשמות חדשות לכל
השומעי 9דברי תורת 9הקדושה.
) ואזכה ברחמי 6להמשי 6עלי
ולקבל נשמה חדשה קדושה בכל עת,
על'ידי חדושי תורה שאזכה לשמוע
מפיה ,9וללמוד בספרי 9קדושי 9של
צדיקי 9אמתיי 9גדולי 9ונוראי.9
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