
  

 ¯È˘ÏÂ „È‚‰Ï ·ÂË                                                  ˙ÂÚÂ˘È‰ ÏÎÏ ˙ÂÎÊÏ  

   ...וביום השביעי
  )ב"י-א"י', מנחה זהלכות  –לקוטי הלכות (

שעוסקין , עיקר הזביחה והשחיטה של היצר הרע וחילותיו
העיקר הוא על ידי שעוסקין להכניס , לטבוח ולשחוט בני האדם

שעל ידי זה עיקר הזביחה והשחיטה , בהם מחשבות רעות
כי , אוות ממון לוכד את האדם במחשבות של ת,והעיקר. שלהם

אין אדם מת כי ,  במחשבתו כל ימי חייומאודבזה האדם טרוד 
וכל מה שיש לו יותר חסר לו ביותר ואינו , וחצי תאוותו בידו

 מחמת שהמחשבות כרוכים ,והנה .ממלא תאוותו לעולם
על ידי זה הולכין מרעיון לרעיון , מאודונסבכים זה בזה 

 חס , למה שבאיםעד שבאים על ידי זה, וממחשבה למחשבה
  .ושלום

  
שפתאם יעמוד האדם וינוח וישבת , והעצה הכללית לזה הוא

, וזה בחינת שבת. ויהיה שב ואל תעשה במחשבתו
שבתוך כל הטרדות והבלבולים והרעיונים 

 יבטל את עצמו לגמרי ,הרבים והמחשבות
כי באמת , וינוח וישבת בבחינת שבת

המחשבה ביד האדם תמיד להטותה 
ק כשנתבלבל במחשבות ר, כרצונו

נדמה לו שקשה לו , ורעיונים הרבה
, אבל עיקר העצה, לשוב ולצאת מהם

כי , שפתאם יעמוד וישבת ויבטל עצמו
שהעיקר , ין המחשבותיזה כלל גדול בענ

כי אם ירצה לעמוד , שב ואל תעשההוא 
על כן , יהיה נלכד יותר, נגדם ולסתרם

העיקר להיות שב ואל תעשה מעתה על כל 
שבתוך תוקף בלבול המחשבות יעמוד וינוח , םפני

  .ולא יחשוב עוד
  

היינו שיבטל , טול דקדושה באמתי צריך לזה ב,ולפעמים
ויבטל את עצמו לגבי אור , ר בהשם יתברךועצמו לגמרי ויזכ
  .האין סוף יתברך

  
שצריך האדם לזכור תמיד ולהמשיך על , וזהו בחינת שבת

היינו שבתוך כל הבלבולים , עצמו קדושת שבת גם בימי החול
ועל ידי זה ינצל מכל המחשבות רעות , יעמוד וינוח בבחינת שבת

  ). ב" מ-  שבת- עיין אוצר היראהו'; ח, 'הלכות שבת ו(
  

   ...ודש שבתיהיה לכם ק
  )ו" ע- צדיק -אוצר היראה (

כמו שאמרו החבריא לרבי , הצדיק האמת הוא בחינת שבת
ל " וכמו שאמרו רבותינו ז,'ת וכואנת הוא שב: שמעון בן יוחאי

ין קדושת שבת שמי שמהלך במדבר ואינו יודע מתי שבת ילענ
 שגם בכל הששה ,ואמרו שם. מונה ששה ימים ומקדש שביעי

וביום השביעי , ימים אסור לעשות מלאכה כי אם כדי חייו לבד
 ומאי נפקא מינה במה שמקדש ,עושה גם כן מלאכה כדי חייו

  .ושי ואבדלתארק לקדשביעי היא 

עכשיו אחר , ן ההתקרבות אל הצדיקיכמו כן גם לעני
על ידי הקטגוריא שבין התלמידי , מאודשנתבלבל העולם 

עד שאין אחד יודע האמת לאמתו מי הוא הצדיק , חכמים
ומחמת זה יש שחולקים , האמתי שיוכל לתקן אותו בשלמות

, ל"לגמרי על כל הצדיקים שהיו מימות הבעל שם טוב זצ
ועל , ואומרים שמאמינים לכל דבריהם של החולקים זה על זה

  .כן אינם מאמינים בכולם
  

אנו צריכים ,  כי אדרבא;אבל באמת לא כך הוא המידה
כי רק מכת העוסקים בחכמות חיצוניות . להאמין בכולם

אריסטו , ומעמידים יסודות על דברי האפיקורסים המפורסמים
 מהגמרא הקדושה ומדברי רףוופונים ע, וחבריו ימח שמם

אבל כל  .מהם צריכים להתרחק בתכלית הרחוק, ל"רבותינו ז
 ,ל"אלו הצדיקים והכשרים המתנהגים על פי דברי רבותינו ז

ל והבעל "ז הר הקדוש וכתבי האריובגמרא ומדרש וז
ק וודאי אסור לחלוב, ל"שם טוב ותלמידיהם זצ
  .רק להאמין בכולם, על שום אחד מהם

  
ל שאמרו רבותינו "ין הניענוזה ממש 

היינו מי ,  שמי שאינו יודע מתי שבת,ל"ז
, הוא הצדיק האמת שהוא בחינת שבת

אזי צריך לקדש כל הימים בקדושת 
דהיינו שצריך להאמין בכולם , שבת

, ויחזיק את כולם בבחינת קדושת שבת
  .ואסור לעשות מלאכה כי אם כדי חייו

  
 כי צריך לפרוש את עצמו מטרדות עולם

, ולא יעשה מלאכה ועסק כי אם זמן מועט, הזה
ושאר כל היום יעסוק בתורה ותפילה , כדי חייו בצמצום

ולבקש הרבה מהשם יתברך שיזכה למצוא את הצדיק ', וכו
  .שעל ידו עיקר תיקון נפשו, האמת מבחר הצדיקים

  
ין יאף על פי שמקדש את כולם לענ: ל"ועל כן אמרו רבותינו ז

אף על פי כן מונה ששה ומקדש , די חייוסור מלאכה רק כיא
אף על פי , כי אף על פי שהוא צריך להאמין בכל הצדיקים. שביעי

, כן יבחר לו אחד מהם שיהיה קדוש אצלו בבחינת שבת לגמרי
עד שיזכה למצוא באמת את הצדיק השלם , להתקרב אליו ביותר
, 'הלכות שבת ד(ל "כנ,  שעל ידו עיקר תיקונו,בתכלית השלמות

  ).ד" ל– אמונה -עיין אוצר היראה ו; ג"י
  

  

  

  )ר"ת (

 . שחלם לו אש]ל"לרבינו ז [פר לוישאחד ס, בשמו שמעתי 
 השיב לו ?ומה פתרת לך :נו זכרונו לברכה אליויענה ואמר רב

. יח ממוןוהאיש שפתר לעצמו שיהיה לו היום יריד טוב וירו
כי ,  על ממון שאש מרמז,כן דברת :נו זכרונו לברכהיהשיב לו רב

 .ון אשוא עולה מכ"ך פ"ף סמ" כזה כ,כסף במלואו גימטריא אש

ñá"ãú ÷"å
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  אחים יקרים
  בעין יפה, תרמו נא

  למען הוצאת העלון
  ל"ז  רבינו נחמןשל  

  

  בכל סניפי הדואר
  89-2255-7חשבון 

   

  )ז"פ,  צדקה וגמילות חסדים-אוצר היראה ( 

 שקולה צדקה :ל"אמרו רבותינו ז 
 ובכל מקום שנזכר ;להוככל התורה כ

 היא ,ל מצוה סתם"בלשון רבותינו ז
 כי יסוד כל המצוות היא .ת צדקהומצו

חבקוק והעמידן על בא בחינת , אמונה
כל וכתיב , וצדיק באמונתו יחיה: תאח

קר שלמות האמונה יוע, מצוותיך אמונה
 ,היא כשמפזרין ממון בשביל השם יתברך

 ). ו" ט',קדון גיהלכות פ(שזה בחינת צדקה 
  

  

  

  )ל"מרבינו ז מעשיות ומשלים - כוכבי אור(

והיו צריכים כסף רב , בעת שבנו בית הכנסת באוסטרה ☺
והכריזו למכור . ועל כן עשו הנחת אבן הפינה בקהל רב, ותולבנ

עד שגביר אחד קנה את זה בשק מלא , את הנחת אבן הפינה
שהוא יניח את , ל"א ז"כיבד את המהרש, ואחר כך .זהובים
, שיבקש ממנו איזה דבר בשביל זה, א"ואמר לו המהרש. האבן

שזה , א"וענה לו המהרש .א"וביקש ממנו שיהיה לו בן כהמהרש
, והוא התעקש דווקא בזה הדבר, ושיבקש דבר אחר, מאודקשה 

, תמות אתה, כשתהר אשתך, אם כן: א"ואמר לו המהרש
.  ואני אקבל את הילד ואגדלו אצלי. וכשתלד תמות היא גם כן

  .וכן הווה ;והסכימו על זה
  
. ל"א ז"אצל המהרש] הילד[ונתגדל  ☺

 .ו שום גדלותשלא ראו אצל, והיה נסתר
צווה , א"ולפני פטירת המהרש

וכן  .שהוא ימלא מקומו] א"המהרש[
  .הווה
  
והרב הזה לא יצא לשום לוויה  ☺

, והיה קשה בעיני הקהל. מחשובי העיר
,  ואמר להמשמש.והוכיחו אותו על זה

יקרא , כאשר יהיה לוויה מראשי הקהל
  במפה  ונטה  ,ויצא הרב  . הווה וכן  .אותו

 וראו כולם איך המלאכי חבלה חטפו את הנפטר ,על המיטה
איך , אם כן הוא החשובים שלכם:  ואמר להם;'מהמיטה וכו

שהוא , הכירו כולם גדולתו, ומאז ...?אתם רוצים שאלך ללוותם
  .ל"א ז"ראוי להיות במקום המהרש

  
  

  

  )'ב-'א, שמחה –לקוטי עצות (

  . זוכין לשמחה וזריזות,ידי ראית פני הצדיק-על 
 עד שלא ,ת בשמחה גדולה כל כךוצריך לעשות המצו 

אלא שיזמין לו הקדוש , ירצה בשום שכר עולם הבא בשבילה
כי הוא נהנה מהמצוה , ברוך הוא מצוה אחרת בשכר מצוה זאת

ואם הוא , ידי זה יוכל לידע מה שנגזר על העולם-ועל. בעצמה
  חס,ועל מי ומי נגזר הדין, קודם גזר דין או לאחר גזר דין

 ;ויודע איך להתפלל עבור העולם, ושלום
 צריכין הצדיקים ,כי לאחר גזר דין

 וכל זה זוכין .פוריםילתם בסילהלביש תפ
ות בשמחה גדולה וית המציידי עש-על

  .ל"מהמצוה בעצמה הנ
ידי - הוא על,לזכות לשמחה הזאת 

שמתפללין בכחות וביראה גדולה ובאהבה 
 .להי כמו שנאמר בתפ,'וכו

  

  )'ה –' אטי תפילות לקו(

י קאל'  יהי רצון מלפניך ה,ובכן...  
שתעזרני ותושיעני ברחמיך , י אבותיקואל

הרבים לזכות לשמחה גדולה באמת 
 'עבדו את ה :כמו שכתוב, בעבודתך

 ותזכני ברחמיך. בשמחה וגילו ברעדה
ות בשמחה גדולה והרבים לעשות כל המצ

שיהיה לי שמחה גדולה מהמצוה , באמת
 בשעת מאודשאגיל ואשמח , הבעצמ
  במה שזכיתי , ת כל מצוה ומצוהיעשי

וכל שמחתי יהיה , ברחמיך לעשות המצוה                                   
 , מכל שכן וכל שכן;לא בשביל שכר עולם הבא, רק המצוה לבד

,  פניות של שטות בשביל בני אדם, חס ושלום,שלא יעלה בדעתי
רק שאזכה לעשות כל  . חס ושלום,ם הזהאו בשביל עסקי עול

  .ות בשמחה גדולה מהמצוה בעצמהוהמצ
  

 עד שלא ,ויהיה כל העולם הבא שלי בהמצוה בעצמה 
רק שכל שכרי יהיה , ארצה שום שכר עולם הבא בשביל המצוה

כמו שאמרו , שתזכני לעשות מצוה אחרת בשכר מצוה זאת
  .שכר מצוה מצוהש, רבותינו זכרונם לברכה

  
ותיך הקדושים אשר הם וואזכה להכלל בך על ידי מצ 
 ישמח . במעשיו'ישמח ה :ים בנו מקרא שכתוביויקו. אחדותך

 שאתה תשמח בנו על ידי שתזכנו לעשות מעשים ,ישראל בעושיו
. ואנחנו נגילה ונשמחה בך, טובים בעיניך

ותעזרנו ברחמיך הרבים להמשיך חיות 
ת יושפע טובה וברכה על ידי עשי

ח אברינו "לרמ, ותינו בשמחה גדולהומצ
ולכל , ולכל העולם כולו, ה גידנו"ושס

הן , וכל השלשה קומות. השנה כולה
הן קומת , הן קומת שנה, קומת עולם

כולם יתברכו ויקבלו חיים וטובה , נפש
על ידי קיום , וברכה וקדושה וטהרה

  .ותינו בשמחה גדולהומצ
  

  

  

  )ז"ל מכתב -מספר  ִאֵּבי הנחל (

  . תל אביב. ב"חצות ליל שני דחנוכה תשכ, ה"ב 
שהוא , ף עצמו עם הצדיק האמתתשזכה לש, ...מר  לבי יקירי

יחידי , ראש מובחר האמת שבין הצדיקים המובחרים האמיתיים
שאי אפשר לקלקלו בשום , שגילה אמת כזה בעולם, הדורות

  . שלום וחיים וכל טוב. אופן בעולם
  

 גודל , בכל יום ויום, כל ימי חייו,היטבצריך לזכור היטב  
וסיבב סיבות נוראות בתחבולותיו , חסדי המקום שעשה עמו
ומודיע לו כי . שהוציאו ממקום שהוציאו, לקרבו להצדיק האמת

פי שעדיין  על ואף. עמו ולא יעזוב את חסדו ממנו לנצח' עדיין ה
 ,יתברך' בוודאי החסד והטובה שעשה עמו ה, עובר מה שעובר

יתברך את '  וסוף כל סוף יגמור ה,ושלום  חס,בוודאי אינו לריק
כי דבר . שלו ויזכה לשוב למקורו בשלמות
, אלוקינו יקום לעולם בכל דור ודור

מעלת  .להודיע להם מנוראות נשגבות
מעלת קדושת , גדולת רבינו זכרונו לברכה
  . ניויתורתו ושיחותיו וכל עני
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  מנוי פרטי לשנה
  ,)עלון אחד לכל שבת(

    120₪  :בדיוור ישיר לבית
  

  הקדשת עלונים
  או לעילוי נשמת קרובים

  :שלימה וכל הישועות רפואה
  עלונים1000- ל 200₪ 


