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 ולין לשלֹט בולם הפקר כמדבר והכל יכו נחשב כל הע,רהובלֹא הת
רה והן בכל ולם קֹדם קבלת התוכי באמת הן בכלליות הע. םוחס ושל

 מקים את ום ואינושלהג כשורה חס וו נואדם בפרטיות כל זמן שאינ
לם והאדם הם בבחינת הפקר כי אין הפקר ום אז העורה חס ושלוהת
 ומה יהיה ממנו בעלמא ו ותכליתושבין על אחריתול מזה כשאין חוגד

מלט מן המיתה בשום אֹפן כי י כי אי אפשר להודאתי לאחר פטירת
א משיח במהרה בימינו גם אז יהיה ֻמכרח כל אדם למות ו כשיבאפילו

 וכמ לא  ימותולו משיח בעצמיל בפרוש שאפ" שאמר רבנו זוכמ
ל "כן הוא כנ לא א משיח תתבטל המיתה כיולם שכשיבושבין העושח

למי עד ולם ארֹך לעומלט מזה ואז יהיה עיואם כן מאחר שאי אפשר לה
 ומפקיר וות לבולך אחר תאול מזה כשהוולנצח נצחים היש ֻמפקר גד

ל ונדפס "רבנו ז שאמר ו מחיים נצחיים וכמועצמ
ל שהפקרות אין צריכין "ן שאמר רבנו ז"ת הרובשיח

ת איש כשר בלי ולין להיויתברך כי יכ' דת הולעב
פי שאצלי אין זה -על-ואמר אף. הפקרות

הפקרות כלל כי אדרבה להפך הוא ֻמפקר הינו 
יתברך זהו '  בשביל הו מפקיר עצמומי שאינ

לו מה יכן אפ-פי-על-אך אף, ֻמפקר באמת
גם זה אין ' לם הפקרות וכווקרא אצל העשנ

ת איש כשר בלי ולין להיוצריכין כי יכ
  .הפקרות עין שם

' נמצא שבאמת זה שאינו הולך בדרכי ה
זהו ֻמפקר באמת כי אין הפקרות גדול מזה 

שמפקיר חיים נצחיים וטוב אמתי ונצחי בשביל 
שעה קלה בשביל תענוגי עולם הזה שהוא כצל 

מעֹרבים במרירות בכעס ויגון עובר וכל תענוגיו 
ומכאובות ואין שום אדם שרודף אחר עולם הזה שיהיה לו נחת ותענוג 
בעולם הזה כי כל ימיו כעס ומכאובות כי העולם הזה מלא פגעים 
וצרות ויסורים ודאגות ומרירות גדול בכל עת ובכל שעה וכמובא 

.  שםעין' וכו' ה אין רגע בלֹא פגע אין שבוע אין שמטה וכו"בשל
וכמבֹאר אצלנו במקום אחר שבאמת אין נמצא גם אחד שיהיה לו 

  .עולם הזה כלל
ף תמיד אחר התכלית האמתי ב באדם כי אם לרדֹוובודאי אין ט

ב שזהו ות טותמיד לסור מרע ולעש' תכלית הנצחי שהוא לעבֹד את ה
רה ו עֹל תו מקבל על עצמונמצא מי שאינ. ב אמתי לנצח נצחיםוט

 וחינת ֻמפקר ובאמת הוא הפקר כי נסתלק ממנו שמירתת הוא בוומצו
 שמצינו בכלליות ישראל כשחטאו ו וכמולין לשלֹט בויתברך והכל יכ
 הפקר וישלטו בהם ון שנבאו להם הנביאים שיהיו כמובימי בית ראש

אל החרב ' ר נֻאם הוד הנני קֹרא לכם דר" שכתוב בירמיה לום כמ"העכו
ן לכם ור מאתי שאיני אדורא לכם דרוי שם הנני ק"רש רשיופ. 'וכו

צא בזה בכמה פסוקים וזהו בחינת ֻחרבן ווכי' ותהיו הפקר אל החרב וכו
המקדש -יתברך את הבית' תיהם הפקיר הונוהמקדש כי מחמת עו-הבית

  : ידי זריםועד ששלטו ב
ם ואין ורה חס ושלוזבין את התורה וכן כשעוכי קֹדם קבלת הת

קר ים בבחינת הפקר כי עולם חס ושלוי העאז, םותה חס ושלומין אימקי
ידי - עלולם ומלֹאווישראל זכו בכל הע. רהוידי הת-לם הוא עלוקיום הע

רה במדבר כי מדבר הוא ורה ובשביל זה קבלו ישראל את התוקבלת הת
רה וידי הת-לם מן ההפקר עלות שישראל זכו בכל העורום הפקר להומק

 –לקוטי הלכות . (וא הפקררה הכל נחשב כמדבר שהוכי קֹדם קבלת הת
 )'אאות ', הלכות הפקר ונכסי הגר ג

  
  )נה-נד ים מכתב-' ב הנחל ִאֵּביספר (

 לב חכם וונתן ל' אשר מצא חן בעיני ה, לבי וחיותי �                    
שהוא , ומבין להבין ולהכיר האמת האמתי הצח וצלול בלי שום דפי כלל

 עליך ועל ביתך ישועה ורחמים וחיים ימשיך' ה. ר רפואתנו וחיותנוומק
  . בים ואֻרכיםוט

ולמחיה שלח אלֹקים לפנינו את , יתברך הקדים רפואה למכה 'ה
 כל החיות והקיום של ויד-שעל, ל במעלה מאֹדוהצדיק האמת הגד

  .עכשיוישראל 
  
 כאש ו והבעיר את לבבושהעיר את רוח, ד עטרת רֹאשיולכב �

 של ורושראל למלכא עלאה דעלאה את יוערת להבעיר ולהדליק לבבוב
 שרש החיות והקיום עיקר כל דייקא ושהוא לבד, בעומשיח הנחל הנ

  . למיםולמי עונים לעד ולעונים ותחתות עליולמווהתקון שלנו ושל כל הע
ההתקרבות להצדיק האמת מביא את האדם לידי 

המדרש  לא כי, עיקררה שזה הומעשה ולקיום הת
 הלמוד הוא עיקר כי,  אלא המעשהעיקרהוא ה

ומחמת ', ת וכווללמֹד וללמד לשמֹר ולעש
לם ורה בעושהלמוד הזה להכניס קיום הת

 לזה -ק עמֹק מאֹד מי ימצאנו והוא עמ
צריכין ללקט ולקבץ יחד כל דברי הצדיק 

ת ופי חכמ-על ולא ,דייקאולילך בדרכיו 
על פי דרכי  לא אפילו, םות חס ושלוניוחיצ

 כח להביא את כי אין להם, המוסר שלהם
, םורק גם להפך חס ושל, רהוהאדם לקיום הת

  . כנראה בחוש
ררים ומלהיבים ודבורי הצדיק מחזקים ומע

ת ואת לב בני ישראל מאֹד לקים את המצו
, ל"תינו זו שמסרו לנו רבוכפשוטן כדת וכדין כמ

  . רה שבכתבושכל פרושיהם ובאוריהם הוא משרש הת
תר ול במעלה ביוצדיק הגד להדייקאצריכים להשתדל ולהתקרב 

קים ות הנמוכים והרחומולמק, תרו כח לירד למטה מטה ביושיש ל
 אפילות והסטרא אחרא הנאחזין ופיולבטל כל הקל, תרומהקֻדשה בי
ת שנפלו לשם לעמקי עמקי וציא כל הנפשופרים גמורים ולהובהמינים וכ

  . תם לתכלית העליהותר ולהעלות ביופיהקל
  

  )ד"ל ןסימ, וד תורהתלמ –לקוטי עצות (

ידי הצדיקים -רה ועלוידי הת- על�                                                
, תיוום לכל אדם במדום בין ישראל ושיהיה שלושיהיה של, םוכין לשלוז

 חלוק בין ותיו שלא יהא לותיו ובמאֹרעו שלא יהיה מֻחלק במדהיינו
 ).ג"סימן ל, ן"לקוטי מוהר(ברך  השם יתובעקו תמיד ימצא ב בטיבו בין
זה תקרבני -ידי-ועל, שה תמידורתך הקדו ותזכני לעסֹק בת   ...�

תיה ודרכיה דרכי נֹעם וכל נתיב,  שכתובוכמ, םותר אל השלובכל פעם י
ואזכה לקים כל , רתך באהבהוותעזרני לקים את כל דברי ת. םושל

צאים ויהם היעם כל ענפ, ת דרבנןורייתא וכל המצות דאוג מצ"התרי
ת שאי אפשר לכל אדם ו המצאפילוו. מהם ועם כל פרטיהם ודקדוקיהם

ידי -מם ברוחניות עלית בהם ולקיותזכני ללמֹד ולהג, מם עכשיוילקי
ידי עֹצם האהבה -על, ידי כלליות של עמך ישראל-ועל, רהועסק הת

, לות גדוכם בכלליוואהיה נכלל בת, ם שיהיה בין כל ישראל עמךווהשל
 :ש נחשבים כאיש אחדונהיה אנחנו ֻכלנו בני ישראל עמך הקדעד ש

  )ג" מתוך תפילה ל–' לקוטי תפילות א(
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� ïãòî àöåé øäðå : úðéçá àåä øéù
èåùô ,ìåôë ,ùìåùî ,òáåøî , àåäù

ãéúòìù øéùä úðéçá         )øäåî éèå÷ì"á ï ,'ç'(  
  

� é ,'é"÷ ,÷é"å ,å÷é"÷ : úðéçá àåä øéù
èåùô ,ìåôë åëå ,' íéðå÷éúá àáåîë) ïå÷éú

ë"à( ,åìåë äìåò àåäù ò"á  
  

� êåúáå äæ íùä ìù ÷éãöä úîàä, 
îùáåì óúåùîå åîù êøáúé )ì÷"îá  ,'ñ"æ(  
  

� ïî Ëàî ï Èî ÀçÇð Èî ÀçÇð ÀçÇð Çð  äðè÷ äéøèîâá
ììåëä íò ,äìåò ò"á  

  

� åìàä úåùåã÷ä úåøîàîä ìëî , ïáåî
ïãòî àöåéä øäðäù øåøéáá , ÷éãöä àåä

òéæ ïîçð åðáø àåäù íìåò ãåñé"à , àåä
èåùô øéùä åîöòá ,ìåôë ,ùìåùî ,òáåøî  

      òì øòúéùãéú ,øäåæ éðå÷éúá àáåîë:  

  )ד" סימן קל–' ת חלק ב"ימי מוהרנ (  

 -פרשת שלח, ם חמישיובי...☺                 
ם ות היובאנו לצפת סמוך לחצ, ד סיון"כ, לך

הסמוך לשער , מלפניו וכשבאנו אל ההר הקטן
רים וי מהחמו ששם משליכין המשא,העיר

, ך העירואדם לת-ידי בני-תה עלושאים אוונ
יצאו תכף אנשים , ותכף ומיד כשבאנו לשם

שבעת הזאת , המה ראו כן תמהו, לקראתנו
ישראל והיה עליהם -או אנשים לארץויב

  .תנוולה כשראו אושמחה וחדוה גד
כי , ואלו האנשים היו מהפרושים

 העיר ותכף שאלו הפרושים דרים סמוך לשער
אם יש לנו איזה ידיעה מהמשלחים , תנווא

ואין להם , יםישיצאו זה סמוך לשנת, שלהם
שדברתי , דעתי להם תכףוידיעה מהם וה

, ויש לי אגרת מהם, עמהם בסטנבול
רצו לילך  לא כי הם, אווב יבוובקר

דל הפחד עמנו על הים לאלכסנדריא מגֹ
נם לילך עם וורצ, ל"כנ, שהיה אז

  .שההיב
ך כך ובת, דעתי להם זאתוותכף שה

ונעשה רעש , נתקבצו סביבנו כמה אנשים
חטפו כל  לה ביניהם ותכףוושמחה גד

ך איזה ווהכניסום לת, החפצים שלי
ושחרו פני מאד לתן להם , בית הסמוך

בה יותכף פתחתי הת, האגרת מיד
ך כך סבבו וצאתי האגרת שלהם בתווה
 וֻרבם כֻכלם, תי כמה אנשיםוא

ב וכי כל זה היה ברח, מהפרושים
ותכף הפצירו בי מאד לילך , שלהם

שהוא הראש , עמהם לרבי ישראל
והמֻמנה שלהם וֻהכרחתי למלאת 

 ך כך נתרבוווהלכתי עמהם בת, נםורצ
עד אשר בעת , ונתקבצו אנשים רבים

 ורבו כמ, שנכנסתי בבית רבי ישראל
עד שֻהכרחו להעמיד , מדיםורבו הע

לם לכנס אל חקו ֻכשלא יד, מריםוש
אני  הבית ונכנסתי לבית רבי ישראל

 ולא ,א נשאר אצל החפצים"ורי, לבדי
הניחו לכנס לבית רבי ישראל כל 

, כי אם קצתם, האנשים שנתקבצו שם
  .ת הביתווהשאר נשארו בחוץ סביב

ין שום דבר יטעמתי עד לא ואני
 בתענית  ונכנסתי  , םוהי  ותובא

, ועותכף נתנו לי שם קאו ,לצפת
שעמדתי עם , וספרתי לרבי ישראל כל המעשה

דל  האגרת וגֹוונתתי ל', המשלחים שלהם וכו
והחייתי , השמחה שהיה עליהם אין לשער

תם ממש ותכף שלחו שליח מֻיחד לירושלים וא
שב והראש שלהם הי, דיע זאת לרבי מנדילולה

נטע היה אחד '  רואשר בנ, בירושלים
רבי איצילי ד רבי נטע שני וווע, מהמשלחים

,  אגרתושהיה ל, דיע לי רבי ישראלוכך ה-ואחר
לה ועצומה ושגם בירושלים היה שמחה גד

, בה כזאתורה טוממה שבאנו ובשרנו להם בש
  : ת תלויים בזהוכך נפש-אשר כל

  
  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

שהכל , דו והיסעיקרה" ...  �                        
ולקבל , רו להצדיק שבדו לקשר עצמ– ותלוי ב

דבר קטֹן , דבריו על כל אשר יֹאמר כי הוא זה
מדבריו , םוחס ושל, תוולבלי לנט, לוודבר גד

ספרי (ל "תינו זו שאמרו רבוכמ, ימין ושמֹאל
מר לך על ימין שמֹאל ו אאפילו): שופטים' פ

ולסלק , תו כל החכמוולהשליך מאת'; וכו
 יקבל  שום שכל בלעדי אשרו כאלו אין לודעת

 ווכל זמן שנשאר אצל, רומהצדיק והרב שבד
 מֻקשר ו בשלמות ואינואינ, ושום שכל עצמ

סימן  –' ן א"מתוך לקוטי מוהר[..." להצדיק
  ] ג"קכ

  ...לצדיק לא ,הוא מקושר לשקרן... 
 ,ידעו כלל מה זה ולא , אפשר ללמוד...

צריכים להתגעגע ולהתפלל להשם יתברך 
  ...להבין  שנזכה
שישימו את ... ם להדפיס ולהפיץ צריכי...

איך להיות , ליבם לכל הדיבורים שלומד אותנו
איך , איך להדפיס, איך להתנהג, יהודי

  ...לחיות

, הקדושנורא מאד כל דברי רבנו ... 
  ...לומדים אותנו על הכל 

לומדים דרך , כל דברי רבנו הוא מרפא... 
, איך לעשות תשובה, איך לעבוד השם, השם

, וש הוא הרבי של כל אחד מישראלורבנו הקד
הוא מלמד לנו איך ... הוא לומד אתך ועמי 

  ...לעשות תשובה ואיך לעבוד השם
שיש לנו רבי כזה שהוא יודע כל מה ...

ויודע הרפואות והישועות של כל , שעובר עלינו
איך לזכות לתשובה שלימה , אחד ואחד

  ...ולעבוד השם יתברך באמת
הוא ,  הוא כל חיותנו,כל דיבור של רבנו... 
הוא מקרב אותנו , בכל דיבור שגילה, מלמד

כל , ומאיר בנו ומגלה לנו את השם והתשובה
רק אנחנו צריכים , דבר שאנחנו צריכים

, כל מה שהוא מלמד אותנו, להתחזק באמונה
הוא צריך לבקש איזה אדם ירא ... לקיים 

... ומה שלא יודע ישאל , שמים וילמדו יחד
 ולא העיקר הוא הרצון, יעזור לוהשם יתברך 

רק , ייפול ולא שלא יתייאש, זה העיקר, ייפול
  ...תמיד חדש, יחדש

ומה שלא יכול שואלים , כל מה שהוא יכול
, פעמים זה ופעמים זה, פעמים זה... 

  ...שואלים
להיות  לא ,לחפש דרכים לא ,ותמימות... 

זה מן , ל"לקבל כל דיבור של רבנו ז, חכם
כל דיבור , השם יתברך בעצמומן , השמים

, הוא יתקן כל העולם, רפואות וישועות, שלו
  ...כל הרשעים הוא יקרב, כל הרשעים

רק , יבוש משום אדם ולא לא ייפול...
מה שיודע יקיים ויאמין , מהשם יתברך בעצמו

  ...ויקיים
  רבנו הקדוש הוא מחדש את כל אחד ...

על כאילו עכשיו הוא נעשה ב, ואחד           
, שיאמין, והעיקר האמונה, תשובה

מה , צריכים לקיים, מה שהוא אומר
כי כל דיבור שלו הוא , שהוא מגלה לנו

הוא מכניס , הוא מחיה אותנו, משנה
רבנו הקדוש , אפילו כמו שאנחנו, בנו

  ...מחזק אותנו ומרפא אותנו
וללמוד ספריו הקדושים זה כל ... 

  ...כל חיותנו, חיינו
, ליפול בשום אופן  לא,להתחזק...

שלא , שלא יתייאש, שישמע לרבנו
  ...ייפול

ונזכה לתשובה שלימה , תשובה...
  ... וכל טוב וכל הישועות

הוא ראה וידע את כל , נורא מאד... 
והוא מהפך , הרשעים וכל הקלקולים

, והוא עומד ומהפך הכל להפך, הכל
  ...איך יתביישו כל הרשעים

 צריכים לעסוק בחיות... 
  ...השם לדבר עם, וררות הלבוהתע
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 )נה( :בר אמת אם לאוואם אחר ד, באחר
 )נו( :לא יסכימו עליו רבים - השקר    �
המדבר , נא לזה האישוהוא ש-ברוך-שוהקד    �
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