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[   ÌÈ��‡˙ÓÎ ÌÚ‰ È‰ÈÂ...   
 )'א, במדבר יא(

כי בודאי אם , קר הוא האמתישע, הכלל
' ר להובודאי יחת, ויסתכל על האמת לאמת
כן מה -פי-על-כי אף, יתברך עד שישוב באמת

ף יהיה ֻמכרח להתתקן וף כל סוכי ס, ופויהיה בס
, ידי ענשים קשים ומרים אלפים שנים-על

כי באמת ,  שישוב מידוב לוהלֹא ט, ןרחמנא לצל
כמבֹאר אצלנו כמה , לם כללואין שום יאוש בע

לם ות והיאושים של העוכי כל הנפיל. פעמים
 והוא רק מחמת הרחוק מאמת שמטעה את עצמ

לֹא : " שכתובוכמ, ד לשובול עו יכומר שאינול
 ו מאמין שאפשר לושאינ, "יאמין שוב מני חֹשך

כי , כל זה מחמת השקרין לשוב מני חֹשך ויעד
' דת הו מעבו עלילה לפטֹר עצמוהוא מבקש לעצמ

ויהי העם : "י על פסוק" שפרש רשויתברך כמ
מבקשים עלילה איך לפרֹש מן , "כמתאֹננים

 ונעו רע המו יש לוכי כל אדם בטבע, םוהמק
ת ויתברך וצריך לסבל צער ויגיע' דת הומעב

כן הוא מבקש בכל פעם -ועל. לשבר זה הרע
יתברך מחמת הרע ' דת הו מעבורֹש עצמלפ

 וי לו או מיצרוי לוכן א-פי-על-אבל אף, ושבטבע
ם ומה יעשה לי'כי אימת הדין עליו , וצרומי

  .'וכו' פֻקדה
'  שום התנצלות לפרֹש מהוכן אין ל-ועל

אה שמתחיל כמה פעמים וידי שר-יתברך רק על
ל לעמֹד בשום ו יכויתברך ואינ' להתקרב לה

מר מה ו תרוץ לוצא לעצמוזי מן קל אונסי
אבל , יתברך' צה לשוב להובאמת הייתי ר, אעשה

מה אעשה כי יצרי מתגבר עלי בכל פעם ומה 
ד כי כבר נתפסתי בגלות וחיל עועיל ומה אוא

  :םוחס ושל, דול עד שאי אפשר לשוב עוגד
תוי היצר הרע אבל באמת כל זה הוא ִפ

ה צו שרווהסתת הבעל דבר מעֹצם הרע שבטבע
ידי דחיה -יתברך על'  ולפרֹש מהולפטֹר עצמ

ף וכי ס, וובאמת הוא מטעה את עצמ. וטעות זה
אין חֹשך ואין 'כי , ופוף מה יהיה בסוכל ס

ובודאי יהיה . 'צלמות להסתר שם כל פעלי און
ן לפני מלך מלכי המלכים ותן דין וחשביֻמכרח ל

ואם .  דבר אחדויותרו ל ולא הוא-ברוך-שוהקד
 לבלי להניח וחכם מעט ראוי להאדם רק 

כי באמת אין שום יאוש , ות את עצמולהטע
 לחתר ולחפש ולם כלל ואיך שהוא צריך לובע

ת ול תחתיוס מעמקי השאוולבקש הצלה ומנ
פי שהוא -על-אה שאףוומתחתיו ואם הוא ר

שב  לא יןייתברך ועד' תר ימים ושנים להוח
ל מאֹד וכן יהיה עקשן גד-פי-על-אף, ומטעות

 וכמ,  יתברך בדרך עקשנותודתותאחז בעביוי
ל ות עקשן גדושצריכין להי, ל"שכתב רבנו ז

ם תמיד ויתברך ויתלה עיניו למר' דת הובעב
נצל י להושיזכה לשוב אליו יתברך א

נצל כל אחד לפי ימעתה ממה שהוא צריך לה
  .ובחינת

, וראוי להאדם הבר דעת שיהיה מֻרצה
, ו ויגיעוטרח וודתויפעֹל בכל עב לא לו אםישאפ

ידי זה ינצל פעם אחת מאיזה עברה -רק שעל
דהינו ,  תאוה כל ימי חייוו הרהור אוגמורה א

יזכה '  וכוודדותו והתבו ותפלתודתוידי עב-שעל
,  נחסר ונפחת עברה אחתוף ימיו יהיה לושבס

 עברה וו יש לי זכה שעכשודתוידי עב-הינו שעל
 אם ותיו מאשר היה לונון עוואחת פחותה מחשב

נצל מהם גם זה היה יתר ומתפלל להוהיה חלא 
נשאר לאדם מכל  לא ףוף כל סוכי ס. וכדאי ל

לם הזה כי אם ו מה שעמל וטרח בעו ויגיעועמל
ת ולחטֹף ונצל מרע ועברימה שזכה לפעמים לה

  .תולפעמים איזה מצו
  

ין זה כי אלפים יואי אפשר להאריך בענ
האדם יספיקו לבאר עד היכן  לא תות יריעוורבב

 יתברך' קקות להוצריך להתחזק תמיד בהשת
כי כל אחד ואחד יש , לםון לעויניח את הרצולא 

ם בלי ום ויות ובלבולים אחרים בכל יו מניעול
כי אמת הוא ,  הוא האמתעיקרש, והכלל. שעור

 ומסתכל ות את עצמוצה להטעו רואחד ומי שאינ
בודאי ישוב ,  הנצחיולמועל האמת שלא יאבד ע

והבן . לםולע' כי אמת ה, ם שהואוכל מקמ' אל ה
 .למיםולמי עוהיטב דברינו ויערבו לך לעד ולע

  )' הלכות שלוחין ג-לקוטי הלכות (
  

  )ז"נ מכתב -' ב הנחל ִאֵּביספר (

, ד מחמד עיני ולביולכב �                       
ם כדי ו לשמי מרותווהעלה א'  הואשר נשא

, ה הימנה לתכלית המעלה שאין למעלותולזכ
ל בכל ול רעש גדושינשא ויגדיל ויאדיר בק

ת את שם הצדיק המלך האמת החי ולמוהע
רק , לם בלי מלחמה כללוש כל העוים שיכביוק

ראה שמגלה בקולמוס ודל החכמה הנידי גֹ-על
 וידי זה הוא ממשיך ומאיר אלֹקות-שעל, ושל

קים ולם עד שכל הרחו יתברך לכל באי עוומלכות
כתר ' ירו ויתנו להיאו ויתגובלם יות העווֻאמ

 שכם ו עליהם לעבדוויקבלו עֹל מלכות, מלוכה
  . אחד

לעסֹק הרבה  זכנו, מלך רחום וחנון, אנא
ונזכה , םום ויושה בכל יורה הקדובלמוד הת

 שיהיה למודנו רק היינו, רה לשמהוללמֹד ת
ת ולקים את כל דברי ולמען נזכה לשמֹר ולעש

ת ותיוכל אונזכה ש. רתך באהבהותלמוד ת
שה שיצאו מפינו שהם בחינת ורה הקדוהת
ך ואו וֻיכללו ויתלבשו בתולם יב ֻכ-ת וצי נשמוניצ

בה בבחינת וויתחדשו שם לט, תושות הקדוהתפל
, תרוידי זה תשלם הארת התפלה בי-ועל, עבור

  .ל"שים זוידי חכמיך הקד-דעת לנו עלוכאשר ה
, דת התפלה תמידוונזכה להתחזק מאֹד בעב

ם מצעקה וזעקה ואש עצמנו חס ושליליולבלי 
רק נזכה להאמין באמונה שלמה  ,לםוותפלה לע

כך וכל עמך -פי שארך עלינו הגלות כל-על-שאף
ם ומרבים ועקים אליך בכל יובית ישראל צ

ת שתאיר פניך אלינו ותבנה לנו ות וזעקובתפל
 לא יןיועד, לםואת בית מקדשנו ותגאלנו גֻאלת ע

נדע ונאמין באמונה שלמה פי כן -על-אף ,שענוונ
לכת לריק ווחזקה שאין שום תפלה נאבדת וה

תינו בודאי וכל תפל, רק אדרבא, םוחס ושל
מין יתם ומקיור מעלין אור ודוהצדיקים שבכל ד

עד , לוכביכ, מת השכינהונין מהם קותם ובוא
א משיח וישלים וואז יב, מתהושישתלם שעור ק

ם את והננו מקשרי. תה בשלמותותה ויקים אוא
רה שלנו לכל הצדיקים ותינו ועסק התוכל תפל

' תולקוטי תפל'ת לספר וך השמטומת. (רנוובד
  )ביץונומרב מענדיל מטשער

  
  לקוטי עצות ( 

  )לו-לה, ת"ת

ת הם סכלות וחשך כנגד וניות חיצוחכמ� 
-ידי תענית וצדקה לארץ-ועל, רהות התוחכמ

שהם בחינת , רהות התוכין לחכמוישראל ז
ונמתקין , ר וחייםוש בחינת חסד ואהתעלות הנפ

 ).ה"מ ל"ליקו. עיין צדקה(ונתבטלין הדינים 
ם ילם מתקיואין הדין נמתק ואין הע � 

כן -על. ת של בית רבןוקואלא על הבל פה של תינ
צריך כל אחד לבקש ולחפש מאֹד אחר מלמד 

ולבקש את השם יתברך , כשר והגון וירא שמים
למד את הבל כדי שלא יקלקל המ, מאֹד על זה

 ).ז"סימן ל, שם(ת וקוש של התינופה הקד
ותעלה ותנשא .  ותרחם על עמך ישראל   ...�

שה ורה הקדומם ותגלה ותאיר חכמת התוותר
דתך באמת ורתך ולעבולנו לתֻכ ונשוב, לםובע

ונזכה . להובקֻדשה ובטהרה גד, ובאמונה

 ל"זצ, אייזיק שלמה' ודסר בן ראער בשראל י' לזכרון נצח מורינו ר

���טעון�גניזה-�ה"תקפמספר�תעלון����פרשת�בהעלותך–ד�"בס



קק תמיד לאמונתך ולהשת
כה ונז, בונך הטושה באמת כרצוהקד

ולכבד , לם הזהותך באמת גם בעולהכיר א
כי בשביל זה בראת , ל בכל עתואת שמך הגד

 וכמ. דעין ליהובגין דישתמ, לםת ֻכולמוכל הע
די בראתיו וכל הנקרא בשמי ולכב ":שכתוב

ועשה , שיעהועזֹר ורחם וה". יצרתיו אף עשיתיו
שתתגבר , שהורתך הקדוד תולמענך ולמען כב

, פיאוסול חכמת הפילשה עורה הקדוחכמת הת
ת וויתבטלו כל החכמ, תוניות החיצועל חכמ

שה ורתך הקדות אחד מתולם כנגד אושבע
רה שבעל ורה שבכתב ותות, רה והתמימהווהטה

דתך וליראתך ורתך ולעבווישובו ֻכלם לת, פה
 :באמת בכל לב ונפש

ותזמין לנו , ועזרנו ברחמיך הרבים   �
סקים והיו עבים והגונים לבנינו שיומלמדים ט

ללמֹד הרבה עם בנינו , במלאכתם באמונה
-ויהיו כל המלמדי. עיל באמתובתכלית המ

שלא יקלקלו , ת אנשים כשרים וצדיקיםוקותינ
ת של בית וקוש של התנום את ההבל הקדוחס ושל

ויעלה ויראה ,  חטאופה שאין ב-שהוא הבל, רבן
ת וקוש של התינווירצה וישמע לפניך ההבל הקד

, תינוור את ברית אבוזה תזכ-ידי-ועל. ןשל בית רב
, מעלינו ומעל כל עמך בית ישראל ותמתיק ותבטל

ת שנגזרו על ובות שאינם טוכל הדינים וכל הגזר
-בין שהוא קֹדם גזר,  בפרטועמך ישראל בכלל א

לם תמתיק ותבטל ֻכ, דין-דין בין שהוא לאחר גזר
ת של וקו חטא של התינובזכות הבל פה שאין ב

ותזכנו ברחמיך הרבים ותקדשנו . בית רבן
ותזכנו לשוב בתשובה שלמה , נהובקֻדשתך העלי

לתקן את כל  ונזכה, לפניך באמת בכל לב ונפש
עד , ונזכה להגביר הנפש על הגוף, אשר שחתנו

  . שיתבטל הגוף לגמרי לגבי הנפש
עד , ישראל-ונזכה לתן צדקה הרבה לארץ   �

ההבל ב, ישראל-וירא דארץושנהיה נכללים בא
עד שנזכה ֻכלנו עמך בית ,  חטאוש שאין בוהקד

 ו חטא כמושיהיה הבל פינו הבל שאין ב, ישראל
 הבל פיהם של ווכמ, ישראל-ירא דארץואו

חטים שיקדשו וותעזֹר להש. רבן-ת של ביתוקותינ
עד שיהיה הבל פיהם גם כן , ויטהרו עצמן באמת

ת ות הנפשובאֹפן שיוכלו להעל,  חטאוהבל שאין ב
-תם לשרשם שבקֻדשה עלולהעל, ת בהחיוהמגלגל

דע וכי אתה י, ידי הבל פיהם של ברכת השחיטה
ת בבעלי ות המגלגלועֹצם הרחמנות שיש על נפש

ועשה , חוסה נא ברחמיך עליהם ועלינו, חיים
ת כל ושנזכה להעל, שיענוולמענך ועזרנו וה

 :ן שבקֻדשהות לשרשן העליות המגלגלוהנפש
 )ז" מתוך תפילה ל–' אלקוטי תפילות (

  
  )קלט-וקל –' ת חלק ב"ימי מוהרנ( 

ואחר כך יצאתי מבית  ...☺                           
תי אנשים ום שהלכתי סבבו אול ובכל מק"הנ

היה לי  לא אבל, ונשים וֻכלם שאלו על משפחתם
שום אגרת מחמת שיצאתי בהעלם ידיעה מכל 

סע לארץ ונדעתי להם שאני וה ולא ,תינווסביב
ישראל וגם בעצמי הייתי מֻספק עד שישבתי על 
הספינה אבל אף על פי כן לכמה אנשים בשרתי 

ת בעל פה ממשפחתם שאני מכיר ובות טורובש
ם והיה ול הם בחיים ובשל-לה לאיתם שתהוא

תם ו אאפילול מאד מאד אבל ולהם לנחת גד
היה להם , דעתי להם ממשפחתםושלא ה

אים איש וכל פנים רל שעל ושמחה וחיות גד
ראו אדם  לא אשר זה זמן רב, ממדינתם

  : ל"משם כנ

ועמדתי בבית הרב רבי פיביש בהרב ☺ 
ששם הוא דירתה של האלמנה , לטשיסקומו

 של רבנו ותול שהיא אח"הצדקת מרת פעריל הנ
די וזקני רבי שאול וואכלתי אצל ד,  לברכהונוזכר

  : הכהן מבראד
הודא אליעזר ם ששי הלכתי אני ורבי יובי☺ 

 ֻמנח רבי ו לברכה ושם אצלונוי זכר"על קבר האר
ורבי שלמה ,  לברכהונו זכרובירורדו קמשה

ושאר , "דיולכה ד" לברכה שחבר ונואלקבץ זכר
" סףוהבית י"ראים ובסמוך לשם קבר וצדיקים נ

 ונוי זכר"האר ועמדנו אצל קבר' והאלשיך וכו
 ל עד כה-לה לאיושפכנו שם שיחנו תה, לברכה

א ועזרני השם יתברך ברחמיו העצומים שזכינו לב
לים ולארץ ישראל בעת מלחמה כזאת כמה גד

כל ' מה אמר מה אדבר מה אשיב לה' מעשי ה
  : הי עליותגמול
שאול הנזכר לעיל ' בשבת אכלתי אצל ר☺ 

ובליל שבת באו אצלי כמה אנשים וספרתי להם 
 לארץ וין נסיעתימענ  לברכהונוהרבה מרבנו זכר

רה מרבנו ות-ש וגם אמרתי להם איזה דבריהקד
שאול לילך '  לברכה ואחר כך הפציר רונוזכר

ת ו חצוליע והלכתי לשם וכבר היה כמולהרב מסק
לילה וגם שם בבית הרב הנזכר לעיל אמרתי 

 ונורא זכרורה מרבנו הנולפניהם כמה דברי ת
, להון ולשמחה גדולברכה וכל זה היה לי לשש

 ורתורה מתופר דברי תשזכיתי בארץ הקדש לס
  :  לברכהונוראה של רבנו זכרוהנ

  
  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

, מישהו סיפר לי ...    ����                                                                                                                            
סדין  אנשי רבנו הם לקחו, שהוא ראה באומן

כאילו כבר , וכיסו עצמם והדליקו נרות, גדול
אחרי שעת , כאילו כבר נפטר, בעולם הבא

,  הוא הדליק נרות וכיסה עצמו בסדין,הפטירה
איזה ? מה זה, הוא צייר לעצמו מה שיהיה בקבר

מה , כל העולם רודפים אחר כסף וכבוד? עולם זה
  ...?מה יש מזה? מה זה? יהיה מזה

, ידע לא אף אחד! ביער, בבית לא חצות ...
ונתן את ,  איזה כיס לרבי ישראל קרדונרהיה לו

 המקום שישנים הנעלים בתוך הכיס והלך כל
רק , כל העולם ישנו, והוא הלך ליער, שלא ישמעו

הוא זימר איזה ניגון והיה , רבי ישראל הלך ליער
ניגון , ריקודים עשו גם ביער... מאדשמח 

שווה כלום  לא ,כלום לא העולם הזה, וריקודים
  ...?מה זה, כסף, מאכילה, מהשינה

ליקוטי "יש  ,יודעים הכל, אם באמת...
חס , היה לנו לא אם, יש כבר עולם, "תפילות
זה אור " תיקון הכללי", "ליקוטי תפילות", ושלום

  ...של משיח
בחצות לילה הולכים ? שביל מה להתחתן ב...

אפילו לחם עם מים זה , צריכים לא ופרנסה? ליער
, פרנסה, פרנסה: "דיברו, רבנו הקדוש אמר ... טוב

 רק? פרנסה: "רבנו אז אמר ,"פרנסה, פרנסה
? מה צריכים כל כך, הוא נתן לנו פרנסה ,"ביטחון
אם הולכים ליער יהיה , רק ביטחון? פרנסה
: כל אחד צועק? יהיה לה מה לאכול? פרנסה

רבנו , "פרנסה, פרנסה, פרנסה"
הוא , "רק ביטחון? פרנסה: "הקדוש אומר

באו אורחים , אני ראיתי. נתן לנו פרנסה
היה להם כסף  ולא לטבריה מירושלים

יש , אז רבי ישראל קרדונר נתן לו, טבריהב
 לא רבי ישראל, היה לו לא והוא בעצמו, ילדים

תגיד : "אז בא אלי הבעל המשפחה, היה לו כסף
הוא , הסברתי לו, "?רבי ישראל הוא עשיר, לי

 לא אם הוא, ואיך, הוא נתן לי הרבה כסף: "אמר
אז הבעל הבית הזה הוא , "?איך, אם אין לו, עשיר

ונעשה , ישיבה הגדולה במאה שעריםלמד בה
, ברסלב מליטוואק נעשה חסיד, חסיד ברסלב

, והוא נתן את הבית שלו וכל מה שיש לו לברסלב
, היה לו ולא הוא בא לטבריה ... משהשמו היה 

, הוא היה לו גם ילדים, ורבי ישראל נתן לו כסף
פנים האיש הזה הוא -כל-על, הוא נתן צדקה וחסד

,  כן  הוא רוצה להיות ברסלבאם, שמע דבר כזה
 לא העולם, זה דבר חדש, הוא נעשה ברסלב

אבל קיום , העולם רק ללמוד גמרא, יודעים
בלילה : צוהרבנו הקדוש ...  התורה והמצוות

זה ? מה יהיה מזה, לקום בחצות וללכת ליער
שהעולם , שמעתי מרבי ישראל עליו השלום? כסף

, פרנסה"ודיברו יחד כל היום , היה אצל רבנו
: ורבנו הקדוש אמר, "פרנסה, פרנסה, פרנסה

  ...הוא נתן לכולם פרנסה, "ביטחון רק? פרנסה"
אז השם ,  אם רוצים אמת!רק ביטחון...

והוא מלמד אותנו , יתברך נותן לנו מלאך של אמת
המלאך , תמיד, הלוואי, על כל יום, דבר על כל

 .והוא מלמד אותנו הכל, תמיד נמצא בלב
הוא מצא , בי ישראל היה בא לטבריה ר,בתחילה

אני הייתי כמו אנחנו פה , תי אותואני מצא, אותי
איפה , פתאום נעלם, באהבה גדולה באמת, ביחד

בכל , אני מחפש אותו בכל המקומות? רבי ישראל
חיפשתי ? איפה רבי ישראל, אני חיפשתי, היערים

יש אדם שהוא , עד שראיתי מרחוק, וחיפשתי
וראיתי איך ,  לפה ומפה לפהמפה, מסתובב ככה

ומה הוא אומר את , שהוא מדבר עם השם יתברך
אמר לי  לא הוא, נודע לי, אוי, זה ואת זה ואת זה

 לא אבל אני, הוא הלך, שהוא הולך להתבודד
?, איפה הולך? איפה הוא הלך, ידעתי מה זה

עד שראיתי מרחוק , חיפשתי, חיפשתי, חיפשתי
הולך עם  כמו, האדם מסתובב אחת הנה ואחת הנ

, גנב כזה, אה,  אני הייתי אתו.אחד ומדבר אתו
 ככה? יודעים איפה הוא לא ,פתאום הוא נעלם

רבנו הקדוש מספר  ... צריכים להיות, העולם הזה
, אצל זה נעלם חתן, אצל זה נעלם בן: "בהמעשיות

, ידעו איפה הם לא ,"אצל זה נעלם מה שנעלם
ל תפילה שהוא בע'יש : "עד שאמרו, נאבדו, נעלם

והוא לוקח , כלום לא העולם הזה, הולך ומדבר
" ליקוטי תפילות"והם אומרים רק , "אותם ליער

 לא אני, ולומדים ועובדים השם תמיד, ותהלים
זה היה יום או , ידעתי לא ,ידעתי מהתבודדות

 ?אבל ידעתי הכל, עד שאני כבר נתקרבתי, יומיים
, ראלפתאום אני תמיד עם רבי יש, ידעתילא 

 לא ,אני התחלתי לחפש, נאבד, הוא איננו, נעלם
עד , חיפשתי, חיפשתי, עד שחיפשתי, מצאתי

מסתובב אדם מפה , שראיתי מרחוק באיזה יער
הוא מדבר , כנראה עם עוד אחד, מפה לפה, לפה

מה ? מה אתה אומר: "אתו ושואל אותו
אני , אני נתקרבתי, "ככה, ככה? לעשות
, טוב, לך איתי ליערלך שכל ות אם יש, ראיתי

רוצה  לא אם אתה, תישאר פה, אם לא
  .לך לחפש כסף, לך, יערות
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