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שצריכין להיות )  סימן מח,בלקוטי תנינא(ל "כי איתא בדברי רבנו ז

יודע זֹאת שאי אפשר ' ומי שהתחיל מעט בעבודת ה. 'עקשן גדול בעבודת ה
כי הרבה הרפתקאות , להיות איש ישראל באמת כי אם על ידי עקשנות גדול

ואם לֹא יהיה , עוריירידות צריכין לעבֹר על כל אחד ואחד בלי שועליות ו
אי אפשר לו שישאר , עקשן גדול לבלי להניח על ידי זה מעט עבודתו שהתחיל

  ...על עמדו
יתברך מתפאר ' כי ה, יתברך מתפאר בישראל' קר ההתפארות שהיוזה ע

והוא , מאֹד בהעזות והעקשנות של איש הישראלי שמפילין אותו בכל פעם
וזה . ואינו מניח להפיל עצמו בשום אֹפן, מתחזק בכל עת והוא עקשן גדול

זה ' עֹז'. תוותנו עֹז לאלֹקים על ישראל גאו:  בבחינת,קר התפארותו יתברךיע
שעל ידי זה , בחינת עזות ועקשנות של ישראל שהם עזים וחזקים בעבודתן

מפני : ל"תינו זכמו שאמרו רבו, קר קבלת התורה שהוא כלל ההתפארותיע
על ידי זה על ישראל ) ביצה כה(מפני שהן עזין , מה נתנה תורה לישראל

וכמו שכתוב . קר התפארותו יתברךיכי זה ע, נו גאות והתפארותידהי. תווגאו
קר ההתפארות הוא העזות יכי ע, כי תפארת ֻעזמו אתה): תהלים פט(

  ...והעקשנות
מעשה '.  וזה מעשה המנֹרה מקשה זהב:וזה בחינת

יתברך ' זה בחינת כלל ההתפארות שה' המנֹרה
 ועל כן בנרות המנורה היה ...מתפאר בישראל

יתברך אוהב עמו ישראל ומשרה ' עדות שה
ל על נר "כמו שאמרו רבותינו ז, שכינתו בהם

המערבי שהוא עדות לכל באי עולם שהשכינה 
שמחמת , שזה בחינת התפארות, שורה בישראל

הוא משרה שכינתו , התפארותו ואהבתו בנו
נמצא שכל מעשי המנורה הוא בחינת . בתוכנו

וזה . יתברך מתפאר בישראל' התפארות שה
: בחינת כל הציורים הנפלאים שהיו במנורה

כל זה ' קדים ופרחים וכוגביעים וכפתורים מֻש
יתברך ' ני ההתפארות שהומרמז על כמה מיני גו

  .נין סגיאיןומתפאר בישראל שכלולים מגו
אלו ההתפארות שהם בחינת מעשה המנורה אין זוכין כי וכל 

 :וזה בחינת. 'אם על ידי עקשנות גדול שצריכין להיות עקשן גדול בעבודת ה
שצריכין להיות עז ,  לשון עקשנות—' מקשה'. וזה מעשה המנֹרה מקשה זהב

  עד ירכה עד פרחה : וזהו. בעקשנות גדול מאֹד' וקשה בעבודת ה
כל הציורים והפרחים שבמנורה עד ירכה עד פרחה נו שידהי, מקשה היא

 :יקא בחינתיהכל זוכין על ידי עקשנות ד, שהוא כלל ההתפארות של ישראל
לה ינו שבכל עבודות איש הישראלי מתחיהי, עד ירכה עד פרחה מקשה היא

כל , יתברך התפארות שהוא בחינת מעשה המנורה' לם מקבל הועד סוף שמֻכ
'  עד ירכה עד פרחה מקשה וכו:נות בחינתזה נעשה רק על ידי עקש

 הלכות –לקוטי הלכות  (...לה ועד סוף צריכין עקשנות ועזות גדולישמתח
  )ב"יאות ', ברכת המזון ד
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אלו האנשים שהיו טמאים לנפש אדם ולֹא יכלו לעשות הפסח שבאו 
כי נתגלגל זכות , ותקנו בזה הרבה מאֹד, גןאלו שאלו כהֹ.  למה נגרע:לשאֹל

קון גדול שהוא י שהוא ת"פסח שני"על ידם שנתגלה על ידי זה למֹשה דין 
לו כשרואה יקר שלמות התשובה שאפיכי זה ע, בחינת המשכת דרך התשובה

, יתברך וֻטמאתו עליו ממעשיו הרעים' האדם את עצמו שהוא רחוק מאֹד מה
'  ויבוא בקדה והכנעה לפני הצדיק האמת ולפני האף על פי כן יחזק את עצמו

למה : יתברך וישאל על נפשו כמו ששאלו אלו האנשים שהיו טמאים ששאלו
כמו כן ישאל כל אחד על נפשו אם יודע . 'וכו' נגרע להקריב את קרבן ה
ואם נפשי מֻטמאה במעשי הרעים :  שיבוא וישאל,בעצמו ֻטמאתו ממעשיו

יתברך ' נו להתקרב להי דהי—' קריב קרבן האף על פי כן למה אגרע לה
ודאי יש לו תקוה גם וכי ב. שהוא בחינת קרבנות' לעסֹק בתורה ולהתפלל וכו

קון ויודיע להצדיק ייתברך ת' דאי ימצא לו הוואז בו. יתברך' כן להתקרב לה
קר זמן יכי ע, קון הפסח שני שהוא פליאה נשגבהיכמו שהודיע למֹשה ת
ואז . יתברך על הקץ וגאלם' לג היציאת מצרים שאז דהפסח הוא רק בשעת י

לג ילוג שדי לשון פסיחה וד,ועל שם זה נקרא פסח. קר זמן הקרבת הפסחיע
אבל מי שהיה טמא ולֹא קרב את , כי האיר עליהם אז הארה נפלאה, על הקץ

לה ייתברך ברחמיו ג' אבל ה, הפסח במועדו איך יזכה להקריב פסח עוד
והודיע לו שהטמאים יקריבו , יקאי שאלת הטמאים דהסוד למֹשה על ידי

  . ר בימי הספירהיפסח שני באי
כי אף על פי , ובזה הורה לנו דרך התשובה שאין שום יאוש בעולם כלל

לו ין יש תקוה אפי עדי,קון ואנחנו טמאים במעשינויקר התישעבר זמן של ע
ן אותנו גם כי יש תקונים נפלאים ונעלמים מאֹד שיכולים לתק, שלא בזמנו

אש עצמנו מצעקה ותפלה לשאֹל בכל יובלבד שלא ני. עתה ובכל יום ויום
 הלכות ברכת הפרות -לקוטי הלכות . ('את קרבן ה למה נגרע להקריב :פעם
  )ז"טאות ', ה
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, חס ושלום, קר העצה הגדולה האמתית בכל הצרותיע
 אין ,רחמנא לצלן, לל או בפרטשעוברין על ישראל בכ

טול יכי אם על ידי הב, שום עצה נכונה לברֹח מהם
ם עיניו בחזקה ולעשות נו לסתֹידהי, אל התכלית
לו יטול כאיולבטל עצמו בתכלית הב, שןעצמו כיֹ

רק לדבק ולבטל , אין בו שום הרגשה כלל
וזה יכול . מחשבותיו אל אור האין סוף יתברך

על פי שאינו זוכה כי אף , כל אדם לעשות
, טול בשלמות כמו גדולי הצדיקים השלמיםילב

אף על פי כן יכול כל אדם לבטל את עצמו איזה 
ועל ידי זה יתבטלו ממנו , אם ירצה באמת, שעה

אך אחר כך יכול להיות . היסורין והצרות
וצריך לבטלם על ידי , חס ושלום, שיתגברו יותר

  .ק חדשדושי תורה או על ידי עסק התורה בחשיח
על , קר קבלת התורה היה על ידי בחינה זֹאתיועל כן ע

טל ילה בצרה גדולה במצרים עד שבא מֹשה רבנו וביידי שהיו תח
', והאיש מֹשה ענו מאֹד וכו): במדבר יב(כמו שכתוב , טוליעצמו בתכלית הב

  . שהוא בחינת ענוה אמתית, טולישזהו בחינת תכלית הב
הצרות וגאל אותנו ממצרים ומכל טל כל יטול הזה ביועל ידי הב

טול הזה המשיך לנו את התורה יומבחינת הב. מאות והסטרא אחראהֻט
הלכות נטילת ( .פות שלא יתגברו ביותר אחר כךילגרש הסטרא אחרא והקל

יסורים  -ועיין גם אוצר היראה . בהתחלה' אות ד',  הלכה ד–ידים שחרית 
  )' אות ב,וישועה

  

  ) מכתב נ-לק ב  ח-ספר ִאֵּבי הנחל  (

דיע לפרסם ות להות ותחבולושב מחשבוהח, לבי יקירי            
ר ורים שבדוח הצדיק האמת המאיר עינינו גם במחשכים מרודל כולם גובע

  .רור דותנו לדוקר נחמתנו וכל חיותנו ותקויוהוא ע, ך הזהוהחש
ם הזה ותנו כיועינינו במחשכים כאלה לחי' אחרי אשר האיר ה, עתה

. 'לנוס ולפרֹח להצדיק וכו, ס נפלאולה ובית מנויש לנו עצה גד, ת הללוורובד
סף והכ, ב והישרות לבך הטודעים פנימיות שאיפורא יתברך ואני ואתה יוהב
ולהמשיך עליך ועל כל , טוליחך בתכלית הבושק ומתגעגע לבטל ולסלק מווח

 עד רדוהי, לםוישראל רוח חכמה רוח נבואה של הצדיק האמת היחיד בע
, תם למעלה משמי השמיםות מבאר שחת ומעלה אות נפשום להעלועמקי תה

מי .  עין בעין,לםו לעיני כל באי עו וממשלתו ואחדותוומאיר ומגלה אלֹקות
  !וגמתאין ֻד, ות גֻדלתוראומי יספר נ, ויערֹך שבח
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, ËÂ˘Ù ¯È˘ ,ÏÂÙÎ ,˘ÏÂ˘Óהוא בחינת : ונהר יוצא מעדן ����
Ú·Â¯Ó ,ח', ן ב"לקוטי מוהר                                  (שהוא בחינת השיר שלעתיד'(  
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 ו בנותו שאל א,קרוב בערב רֹאש השנה ב,פעם אחת ...    �     
כי לֹא היה אז בקו ( מאֹד ות שחלש לבודול על א"יצחק ז' הר] ת"של מוהרנ[

 וש כדי שיהיה בכֹחו הקדו על ציונואם יֹאכל איזה דבר קֹדם לכת, )הבריאות
אמֹר כאשר תוכל , !לאו, ווהשיב ל. ררות הלב כראויו בהתעולפרש שם שיחת

  .ובלבד שיהיה קֹדם האכילה
 שלא לאכֹל עד ,מאֹד] ת"מוהרנ[ הקפיד ,גם בכל עשרת ימי תשובה ...    �

  .תואחר חצ
תם שאין נראים ולו באי אפ,ין האמונה בכל אחד מישראלילענ ...    �
ווער שמועסט אז איך הער פון איהם : ןו אמר בזה הלש,ם ככשריםהלעיני

 נאך מעהר אפלו אז איך הער, האב איך אין איהם אודאי אמונה, גאר ניט
ר ואז נאני מאמין באמונה שלמה , ס'יל ער רעד זעהר שלעכטוין פון זיין מוש

מי מדבר [ אין הארצין מיינט הער אנדערש, יויל רעדט עהר אזומיט דעם מ
אפילו אם , תר מזהווי, ודאי יש לי אמונה בובו, מע ממנו כלוםואם איני ש

ה שרק עם אני מאמין באמונה שלימ, מע מפיו שהוא מדבר רע מאֹדואני ש
כי עצם הנֻקדה שבפנימית . ]שב אחרתו הוא חובלב, הפה הוא מדבר כך

 אף ,תהודפנימיות הלב של כל אחד מישראל מים רבים ועזים לֹא יוכלו לכב
  .אם יעבֹר עליה מה שיעבֹר

ל "זר זוע'  ששמע מפי רושמעתי מאבי הריני כפרת משכב ...    �
 ,ל"ר זצ"ותיו של אדמוזהרל חברו יחד שני א"ר זצ"ושהאנשים של אדמ

. וגם הזהיר מאֹד להניח תפלין דרבנו תם, לחן ערוךום אחד בלי שושלא ילך י
. תו תכף כשמתחילין להניח תפלין יתחילו להניח שתי הזוג,וואמר שלדעת

 שהיו ו על כן נהגו האנשים של,וזה ידוע שמצוה ללמֹד בתפלין דרבנו תם
  .לחן ערוךומניחין תפלין דרבנו תם ולמדו בהם ש

  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

השם נתן לנו . אנחנו לֹא כלום, לםוהשם ברא את הע                        ... 
השם ? בשביל מה הכסף,  בשביל מה הבתים.בית וכל מה שאנחנו צריכים

רה ום התיללמֹד ולקי, חדרים לעבֹד השם, תובות טויתברך נתן לנו מתנ
ש וארץ ישראל היא ארץ אחת בכל ו עם קד,לםובע עם אחדאנחנו  .תווהמצו

אין ?  מה יש להם-יים והג. המקדש-בית, ארץ היהדות, ארץ הקדש, לםוהע
  !להם חיים כלל
אנחנו זכינו לקבל . לםועל כל הע, ייםולים להתגדל על כל הגואנחנו יכ

כל . רהו התוב כזה כמולם טומה שאין בע, רהוהת, החגים, השבת, תוהמצו
אנחנו ! ?ל מזהותר גדו יש עשירות י.כל מצוה, לםוא רכוש שאין בעיצוה המ

תר מכל ומצוה אחת שוה י. לםותר מכל העוי, ייםותר מכל הגועשירים י
  ?מה יש להם. לםוהע

, לםוים כל העות כאלה ששוותן לנו מתנוהוא נ, תנווהב אוהשם יתברך א
אין להם חיים ,  כלוםי אין להםושום ג, לםואנחנו היהודים מצחקים מכל הע

ת ולה להיומצוה גד"רק , ואנחנו ברוך השם יש לנו מצוה על כל רגע, כלום
ת בשמחה ולים להיויכ, כן. יושלא עשני ג? מהי השמחה, "בשמחה תמיד

שלא עשני ", ב מזהותר טויש חיים י.  זה שמחה תמיד-י ושלא עשני ג, תמיד
יהיה שמחה ,  משכלנויהיה שמחה למעלה". ורתושנתן לנו את ת", "יוג

  ... כזה
  !"ת בשמחה תמידולה להיומצוה גד", תתחזק תמיד בשמחה, תתחזק, נו

, אשרינו. ובצדיקים רהו שאנחנו מאמינים בת,אשרינו שאנחנו יהודים
תנו ונתן לנו לעם והשם ברא א, רלנווב חלקנו ומה נעים גואשרינו מה ט
  !אהה, רהוישראל את הת

לֹא , רהולם לֹא רצו לקבל את התוכל הע, וה כזל לדבר ולספר גבורומי יכ
הם זכו לקבל , רק עם ישראל, שורק עם קד, לםו רק עם אחד בע-היה 
רים ואנחנו גב, רהועם הת, שועם קד, עם השם, אנחנו עם יהודי. רהוהת

  !רהולים לקבל את התושאנחנו יכ.. כאלה
רצה שום עם לֹא , רהולים לקבל התולם אינם יכוכל הע, כל העמים
רק עם , רהולים לקבל את התו רק אנחנו יכ-מכל העמים , רהולקבל את הת

קר החיים זה יע. החכמה, קר הגבורה הוא השכליע. ריםורק עם הגב, ישראל
  ".החכמה תחיה את בעליה", החכמה

ת בזה ות ומה יש לנו לעשורה לדעת איך לחיוהשם יתברך נתן לנו את הת
מה אסור ומה , ברים שצריכים לדעתיש ד, תנוורה מלמדת אוהת. לםוהע
רה ולֹא ולֹא ת, אין להם כלום, ייםו הגולֹא כמ. מה לאכֹל, תואיך לחי, תרומ

הוא ,  זמןומד ואין לום לֹא לוי הוא כל היוהג. ת ולֹא חיים ולֹא כלוםומצו
, דהו שום דאגה שום עבואין ל, וב לוכל תבן וטוהוא א. צריך לעבֹד ולאכֹל
דה וזה העב, רוחמ, זהו. תרולֹא י, ציאותה ומוכל ושו ואמדוהוא תמיד רק ע

ת ו לאכֹל ולשתורק לתת ל, דעים כלוםויים לֹא יוכל הג, לםווזה כל הע .ושל
בשביל מה , בשביל מה הוא חי, כלובשביל מה הוא א. זהו הכל, ם ובלילהובי

. דע כלוםולֹא י,  שום חיותורה אין לובלי ת. דע כלוםוהוא לֹא י? לםובא לע
  .ייםוככה החיים של הג

ברוך : "ומרים לום מברכים את השם ואום ויואנחנו ברוך השם בכל י
? יומה זה ג. רושלא עשני חמ, "יולם שלא עשני גואתה השם אלֹקינו מלך הע

  .רו חמוהוא כמ, שום דבר, י לֹא היה לנו שום חיותואם היינו ג! רוחמ
נחנו יהודים עם ברוך השם א? תורה והמצווב מהתותר טויש דבר י

שום , אין להם שום דבר! ריםו חמ-יים ואבל כל הג, אדם-אנחנו בני, רהוהת
  ...ריםורק חמ, תושום מצו, רהות

  
  

  )בנים(

 ).ז,  בנים-לקוטי עצות ( לֹא יזכה להניח בן זכר ,עין-ידי רע-על � � � � 
 ).ח,  בנים-לקוטי עצות (כה להניח בן זכר ו אין ז,ן הרעוידי לש-על � � � � 
ימי ירתך ומקוסקי תוויהיו ע, ימיםיוזכנו לבנים זכרים חיים וק  ...  ����
, לםוהם ובניהם ובני בניהם עד ע, לםונך כל ימיהם לעושי רצותיך ועוומצ

ותשמרם ותצילם מכל , תורוף כל הדות עד סורורי דוויהיה נשאר זכרנו לד
 ... לםותיהם ויגדילו שמך עד עוותאריך ימיהם ושנ, ן ואשמהווחטא וע

 ). מתוך תפילה נד–לקוטי תפילות א (
-מכל, תוידי למוד הלכ-וכן על, דאה להשם יתברךוידי הלל וה-על � � � � 
מכי וידי ת-וכן על; לדה בנקלוזה באה ה-ידי-על, כין לחדש בהםושכן כשז

לדה בנקל ועל ידי זה הה, חכמים-נם את התלמידיויתא שמחזיקין בממירוא
  ).י,  בנים-לקוטי עצות (

  ).יא,  בנים-לקוטי עצות " (דהור לתומזמ"מר ומקשה לילד  לסֻגלה ל� � � � 
ת בצדקה ונו להרבידהי, ת חסד הרבהולעש, גם סֻגלה למקשה לילד� � � � 

  ).יב,  בנים-לקוטי עצות (וגמילות חסד 
ת על המשבר מעמך ושבוס ותחמֹל ברחמיך הרבים על כל היוותח  ...  ����

ם הקשה והכבד כאשר ותרחם על צער, בית ישראל ותצילם מכל צער ונזק
ראה ושיעם בחמלתך הנוס עליהם ותעזרם ותוותח. ן כלונגלה לפניך אד

מלא . לדה כללוליד בנקל בלי שום קשוי הושיזכו ֻכלם לה, ובחסדיך הרבים
חמֹל עליהם , בם הקשהודע צערם ומכאוכי אתה י, חמֹל עליהם, רחמים

ת וסטרין ופי מיני קלומכל, ומכל מיני עין רעה, למענך והצילם מכל צער ונזק
, 'האנא . ם מה שחפציםווחפצים חס ושל, לדהואחרנין המעכבים את הה

, בנקל, ליד במהרהוויזכו ֻכלם לה, ]רע[ברחמיך הרבים תצילם ותשמרם מכל 
ויזכו כל עמך . ם בלי פגעולד לשלוציא הווות, לדה כללובלי שום קשוי ה

ולֹא , דתך וליראתךולעבתיהם לאֹרך ימים ושנים וישראל לגדל בניהם ובנ
ל הים אשר לֹא ימד ולֹא יספר וויתרבו עמך ישראל כח, תפיל אשה פרי בטנה

 ). מתוך תפילה מז–לקוטי תפילות ב (  ...בומר
  

 אחינו בית ישראל
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