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 )סז',	מ	ב"קל(.	ַהַּצִּדיק	יֹוֵתר	ִמְתַּגֵּדל	ּוִמְתָּפֵאר	ֵׁשם	ַהֵּׁשם	ִיְתָּבַרְך	ְּביֹוֵתרם	ַּגֵּדל	ּוִמְתָּפֵאר	ֵׁשל	ַמה	ֶּׁשִּמְתָּכ

·È¯˜‰ È˙Ï·Ï Ú¯‚� ‰ÓÏ... )ז, במדבר ט( 

ת הפסח שבאו ויכלו לעש ולא אלו האנשים שהיו טמאים לנפש אדם
כי נתגלגל , ותקנו בזה הרבה מאֹד, אלו שאלו כהֹגן.  למה נגרע:לשאֹל

 ,לוקון גדיידי זה למשה דין פסח שני שהוא ת זכות על ידם שנתגלה על
לו יקר שלמות התשובה שאפיכי זה ע, בהשהוא בחינת המשכת דרך התשו

 עליו ויתברך וֻטמאת' ק מאֹד מהו שהוא רחואה האדם את עצמוכשר
א בקדה והכנעה לפני ו ויבוכן יחזק את עצמ פי על אף, ממעשיו הרעים

 ששאלו אלו האנשים ו כמו וישאל על נפש,יתברך' הצדיק האמת ולפני ה
 כן ישאל וכמ. 'וכו' בן הלמה נגרע להקריב את קר: שהיו טמאים ששאלו

ואם : א וישאלו שיב, ממעשיוו ֻטמאתודע בעצמו אם יוכל אחד על נפש
 —' כן למה אגרע להקריב קרבן ה פי על נפשי מֻטמאה במעשי הרעים אף

שהוא בחינת ' רה ולהתפלל וכוויתברך לעסֹק בת' נו להתקרב להידהי
ואז בודאי . ךיתבר' כן להתקרב לה  תקוה גםוכי בודאי יש ל. תוקרבנ

קון הפסח ילמשה ת דיעו שהודיע להצדיק כמוקון ויייתברך ת'  הוימצא ל
קר זמן הפסח הוא רק בשעת יכי ע, שני שהוא פליאה נשגבה

ואז . יתברך על הקץ וגאלם' לג היציאת מצרים שאז ִד
  . קר זמן הקרבת הפסחיע

 ,לוגן פסיחה וִדוועל שם זה נקרא פסח לש
ר עליהם אז הארה כי האי, לג על הקץשִד

קרב את  ולא אבל מי שהיה טמא, נפלאה
, דו איך יזכה להקריב פסח עועדוהפסח במ

 ד למשה עלולה הסיתברך ברחמיו ִג' אבל ה
 ודיע לווה, קאיידי שאלת הטמאים די

 בימי ,ירישהטמאים יקריבו פסח שני בא
רה לנו דרך התשובה שאין וובזה ה. הספירה

פי שעבר זמן  על כי אף, לם כללושום יאוש בע
ן י עדי,קון ואנחנו טמאים במעשינויקר התישל ע

קונים יכי יש ת, ולו שלא בזמנייש תקוה אפ
תנו גם עתה ולים לתקן אונפלאים ונעלמים מאֹד שיכ

אש עצמנו מצעקה ותפלה יובלבד שלא ני. םום ויוובכל י
 הלכות -לקוטי הלכות . (' למה נגרע להקריב את קרבן ה:לשאֹל בכל פעם

  )ז"אות ט',  הברכת הפרות
  

…‡˙ÓÎ ÌÚ‰ È‰ÈÂ ÌÈ��... )א, במדבר יא( 

, וכי בודאי אם יסתכל על האמת לאמת, קר הוא האמתישע, הכלל
, ופוכן מה יהיה בס פי על כי אף, יתברך עד שישוב באמת' ר להבודאי יחתֹ

ידי ענשים קשים ומרים אלפים  ף יהיה ֻמכרח להתתקן עלוף כל סוכי ס
כי באמת אין שום יאוש ,  שישוב מידוב לוהלֹא ט, חמנא לצלןר, שנים

ת והיאושים של וכי כל הנפיל. כמבֹאר אצלנו כמה פעמים, לם כללובע
ל ו יכומר שאינו לוחוק מאמת שמטעה את עצמלם הוא רק מחמת הִרוהע

 מאמין שאפשר ושאינ, "לא יאמין שוב מני חֹשך: " שכתובוכמ, ד לשובוע
 וכי הוא מבקש לעצמ, י חֹשך וכל זה מחמת השקרין לשוב מני עדול

ויהי : "י על פסוק"רש רשי שפו כמ,יתברך' דת הו מעבועלילה לפטֹר עצמ
כי כל אדם , םומבקשים עלילה איך לפרֹש מן המק, "העם כמתאֹננים

ת ול צער ויגיעיתברך וצריך לסבֹ' דת הו מעבונעו רע המו יש לובטבע
  . לשבר זה הרע

יתברך מחמת ' דת הו מעבוש בכל פעם לפרֹש עצמכן הוא מבק ועל
כי אימת , וצרו מיוי לו או מיצרוי לוכן א פי על אבל אף, והרע שבטבע

 שום התנצלות לפרֹש וכן אין ל ועל. 'וכו' ם פֻקדהומה יעשה לי'הדין עליו 
יתברך ' אה שמתחיל כמה פעמים להתקרב להוידי שר יתברך רק על' מה

 מה :מרו תרוץ לוצא לעצמו אזי מ,ן קלו נסיל לעמֹד בשוםו יכוואינ
  אבל מה אעשה כי יצרי , יתברך' צה לשוב להובאמת הייתי ר, אעשה

  ד כי כבר נתפסתי וחיל עועיל ומה אומתגבר עלי בכל פעם ומה א
  .םוחס ושל, דול עד שאי אפשר לשוב עובגלות גד       

בר מעֹצם תוי היצר הרע והסתת הבעל דיאבל באמת כל זה הוא פ
יתברך על ידי דחיה וטעות '  שרוצה לפטֹר עצמו ולפרֹש מה,הרע שבטבעו

אין 'כי , כי סוף כל סוף מה יהיה בסופו, ובאמת הוא מטעה את עצמו. זה
תן דין ובודאי יהיה ֻמכרח ִל. 'וןוחֹשך ואין צלמות להסתר שם כל פעלי א
ו לו דבר יותר ולא הוא-ברוך-וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש

,  ראוי לו לבלי להניח להטעות את עצמו,ואם האדם רק חכם מעט. אחד
ר ולחפש כי באמת אין שום יאוש בעולם כלל ואיך שהוא צריך לו לחתֹ

 ואם הוא רואה ,ולבקש הצלה ומנוס מעמקי השאול תחתיות ומתחתיו
, שב מטעותו לא יןייתברך ועד' שאף על פי שהוא חותר ימים ושנים לה

 פי כן יהיה עקשן גדול מאֹד ויתאחז בעבודתו יתברך בדרך אף על
' שצריכין להיות עקשן גדול בעבודת ה, ל"כמו שכתב רבנו ז, עקשנות

נצל  שיזכה לשוב אליו יתברך או לִה,יתברך ויתלה עיניו למרום תמיד
  . נצל כל אחד לפי בחינתומעתה ממה שהוא צריך לִה

יפעֹל בכל  לא לו אםישאפ, דעת שיהיה מֻרצה-וראוי להאדם הבר
רק שעל ידי זה ינצל פעם אחת מאיזה , עבודתו וטרחו ויגיעו

נו ידהי, עברה גמורה או הרהור או תאוה כל ימי חייו
יזכה ' שעל ידי עבודתו ותפלתו והתבודדותו וכו

, שבסוף ימיו יהיה לו נחסר ונפחת עברה אחת
ו יש לו עברה ינו שעל ידי עבודתו זכה שעכשיהי

חותה מחשבון עוונותיו מאשר היה לו אחת פ
היה חותר ומתפלל להנצל מהם גם זה  לא אם

  . היה כדאי לו
נשאר לאדם מכל עמלו  לא כי סוף כל סוף

 כי אם מה ,ויגיעו מה שעמל וטרח בעולם הזה
נצל מרע ועברות ולחטֹף שזכה לפעמים לִה

ין יואי אפשר להאריך בענ. לפעמים איזה מצוות
יספיקו לבאר עד  לא ות יריעותזה כי אלפים ורבב

' היכן האדם צריך להתחזק תמיד בהשתוקקות לה
כי כל אחד ואחד יש , יניח את הרצון לעולם ולא יתברך

  . עורילו מניעות ובלבולים אחרים בכל יום ויום בלי ש
כי אמת הוא אחד ומי שאינו רוצה , קר הוא האמתישע, והכלל

בודאי , אבד עולמו הנצחילהטעות את עצמו ומסתכל על האמת שלא י
והבן היטב דברינו . לעולם' כי אמת ה, מכל מקום שהוא' ישוב אל ה

  )' הלכות שלוחין ג-לקוטי הלכות  (.ויערבו לך לעד ולעולמי עולמים
  

  )ד"ל, ן"אנשי מוהר - כוכבי אור(

  .ל"החזן של רבנו ז, חייקיל' היה הר, כידוע ☺                      
ואמר לו  .)נפטר( שיראה לו מת ,ל"יקש מרבנו זב, פעם אחת ☺ 

אינני כל כך טיפש עד : וייען ויאמר !אבל הלא תתפחד ממנו: ל"רבנו ז
ככה עד  ,אבל תתפחד: עוד הפעם, ל"ויאמר לו רבנו ז !שאתפחד ממנו
נשמת , ל"והראה לו רבנו ז, שלא יתפחד, ל"והוא השיב כנ, שלושה פעמים

ל נתיירא שלא יזיק לו זה "עד שרבנו ז, אדויתחלחל ויתבהל מ, נפטר אחד
?  האם חכם כמוך יכולין להטעות בדמיון:ל"ויאמר לו רבנו ז, הפחד

  .ויחלף הפחד ממנו
, שיראה לו נפטר, ל"ביקש עוד הפעם מרבנו ז, ר איזה זמןוכעבֹ ☺ 

באותו  .כהווזה היה קודם חנ, ויאות לו והבטיח לו, ובלבד שלא יתפחד
דת וכשיישבו לסע,  ואנשי שלומנו;היה אופה אחד, ל"הרחוב שישב רבנו ז

כנס להאופה והיו רגילין ִל, היה חסר להם לחם, על פי רוב, מלכה-מלוה
משום שלא היה , מה שלא היה יכול למכור, לקנות השיירים משבת, הזה
  והוא היה , בכדי שייקנו בזול', נאפה מצד אחד וכו לא או, שלם
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  ל באלו "ונפטר האופה הנ .להיטיב עמהם במקח בשביל זהרגיל               
  !עתה תראה נפטר: חייקיל' ל אל הר"אמר רבנו ז, כהו ובחנ;הימים       

איך שעמד לפני רבנו , ל שנפטר בסמוך"וירא את האופה הנ, וישא עיניו
היות שאני היטבתי : ל"מרבנו ז] האופה[וביקש , יהובכריעה והשתחו, ל"ז

בשביל , למכור להם בזול לחם וחלה, רבים שלכםומקעם האנשים ה
  .ובכן אני מבקש מכם תיקון, מלכה-דת מלוהוסע

רבים ו המקיייען שהיטבת עם אנשי: ויאמר לו, ל"וייען רבנו ז ☺ 
      .ויעלם הנפטר !אני אעסוק בתיקונך, אלי

  

  )ז"י מכתב -' אי הנחל ֵּבספר ִא (

  .טבריא, ט"ת תשיי טב"ח, ה"ב   �                      
נפשי ולבבי הקשור ודבוק בעֹמק לבי ומֹחי בקשר אמיץ וחזק בל 

  .שלום וישע רב. וכוסף ומתגעגע לאמת האמתי, ינתק לנצח
לך בעצת רשעים ו הו לצדיק האמת ואינואשרי האיש שמקשר עצמ

לם ומד כל העוקר הוא התקשרות להצדיק שעליו עיהע. המרחיקים ממנו
טפים וך כל המים השוברים בתו עויד-כי הוא הגשר דקֻדשה שעל, ואוומל

  .ך היםווזהו בחינת קריעת ים סוף שהלכו ביבשה בת, לםל מֻכוצוִנ
ת בשביל התקרבות וכל ֻעבדא ותנועה קלה שהאדם מתגבר לעש

ן וצחיתברך ותכף הוא מנצח הרבה ִנ' להצדיק הוא יקר מאֹד בעיני ה
  .ם לנצחיאמתי ונצחי שישאר קי
 שנתרחק וחוק וגֹדל ִרו גֹדל פחיתותודע בנפשוכל אחד כפי מה שי

ל וקא להתקרב להרבי האמת הגדי כן הוא צריך דיוכמ, יתברך' מאֹד מה
 הוא צריך רבי אמתי -תר וכי כל מה שהוא קטן בי, במעלה מאֹד מאֹד

  .תרול ביוגד
ידי - על,םו חס ושל,לפֹל האדם ִלולפעמים יכ

 שבאמת קלקל ופגם ודע בנפשוכי י, יקאיהאמת ד
 וכן מסית-ועל,  שהואוהרבה וגם עתה הוא כמ

ידי - על,םו חס ושל, לגמריותודבר לדח-הבעל
למם לגמרי ווהרבה יצאו מע, והאמת של

  . ידי האמת הזה-על
לה לנו הצדיק האמת אבל כבר ִג

כי צריך כל אדם ,  כןו אינושהאמת לאמת
לו יואפ, יתברך תמיד'  בהולהתחזק עצמ

 ידע ויאמין ,םו חס ושל,תול תחתיובשא
יתברך ואין שום ' ין להישהוא סמוך עד

לין לשוב גם משם וויכ, לםויאוש בע
  . יתברך באמת' ולהתקרב לה

 מן החטא וכי בודאי צריכין לשמֹר את עצמ
פי כן אם כבר -על-אבל אף, לו מפגם כל שהואיואפ

לו אלפים י שנכשל אפולו אם נכשל כמיאפ, נכשל
 'פי כן בכל עת ורגע חסדי ה-על-אף, םו חס ושל,ת פעמיםוורבב

  ם שהוא כי ויתברך בכל עת ומכל מק'  להולין לקרב עצמותמנו ויכלא 
ל להתהפך הכל וידי התקרבות להצדיק יכ-ועל,  יתברך אין חקרולגֻדלת

  .וקר האמת לאמתי וזה ע,תות נתהפכין לזֻכיונובה ועוולט
ת ות והתלאודל ההרפתקא מגֹ,דעתיים כי כמעט אינני ביֻהכרחתי לס

יתברך ומתפלל '  תמיד לפני הו היטב ומזכירוכרוהז. עליך לא ,דעדו עלי
  .וים אליוום הנלוואקרא לשל,  הנצחי בזה ובבאו והצלחתומובעד של

¯Ò„Â‡ ·„ Ï‡¯˘È ˜È˙ÚÓ‰  
פי -על-אף, יתברך' יגע למצֹא דרך לשוב להיכל מה שהאדם חותר ומת

קר הוא התקרבות לצדיק יוהע, ן שום יגיעה נאבדתאי, שאינו עולה בידו
רק , ידי זה אין שום קלקול ופגם שלא יוכל להתקן-ועל, האמת ותלמידיו

  . בכל מה שיעבֹר עליו, חס ושלום,קר שלא יתרחק מהצדיק לעולםיהע
  

  

 )ו-ה, ת לדרכיםוטלטול ונסיע -לקוטי עצות (

 מגרשין את ישראל זה-ידי-על,  הגוןוידי שמסמיכין רבי שאינ-על � 
ת שלא היו שם ישראל ומושבו שם מכבר אל מקים הישוב שנתיוממק

ם שישבו שם ישראל וכי במק, ישראל-שזהו בחינת גרוש מארץ, לםומע
 .ישראל-היא בחינת ארץ, מכבר
קים מאֹד ות שרחומוובא לפעמים למק, לו מי שהוא נע ונדיאפ � 

, צאום וכי"ו בבתי עכוליואפ, ן בבתי רשעיםוכג, דת השם יתברךומעב
  ת להשם ומות ולהרים כל אלו המקוכן יש כח לישראל להעל-פי-על-אף

   להשם יתברךולהמשיך את עצמ, ות את שלוכן עליו לעש-על. יתברך     
 .ם שהואובכל מק,  בכל מה שיוכל     

  ". רופאמרו לנפשי נודי הרכם ִצ חסיתי איך תֹ'הב" � 
דל עֹצם מרירות הגלות דע גֹו אתה י, ישראלאלקי, לםו של עונורב

כי מפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו , בכלל ובפרט ובפרטי פרטיות
הן כלל , רקנוולה הלכנו ומכלי אל כלי הולה אל גוומג, מעל אדמתנו

ברים על ות וטלטולים עוכי גֻלי, ישראל בכלל והן כל אחד ואחד בפרטיות
דדת מן קנה כן ור נופכִצ"ות כל אחד ואחד מישראל בגשמיות וברוחני

שבים וגם כשאנו י, ןותינו בגוף ונפש וממוובעֹצם צר". ומודד ממקואיש נ
נאינו ודפינו ושובבתינו אנו נעים ונדים כי אין לנו שום מנוחה מר

בפרט עתה בעת צרה המרה הזאת אשר כל אחד , בגשמיות ורוחניות
, ת האלהו הקשתוח ולהטמן ולהסתר מפני הצרות איך לברושב מחשבוח

  . ח הסבלאשר כשל כֹ
א שם ום שנבושבכל מק, להורחם עלי ועל כל ישראל הכבושים בג � 

ותעזרנו להרים ולנשא , שתהיה עמנו, בגלות וטלטול בגשמיות ורוחניות
עד שגם כל , דתיךורתך ולעבות האלה אליך ולתומוולהגביה כל המק

לם ישובו ֻכ, ה שםלוקים מהקֻדשה מאֹד שאנו כבושים בגות הרחומוהמק
קים ממך מאֹד יעסקו בהם ות הרחומועד שבכל המק, אליך תתברך לנצח

ויֻקים מהרה מקרא , רה ברביםודה באמת וילמדו בהם תורה ובעבובת
  )ה" מתוך תפילה נ–' לקוטי תפילות ב (...נואלקי ונשאר גם הוא לףשכתוב

  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(
  ... לעזֹר לנו-הכל בשבילנו ...     �                      

חם עלי והאיר בי בכֹח כל מה שהשם יתברך ִר, ידעתי מה זה לא אני
לים מֻפרסמים ושאני עמדתי עם מלחמה נגד גד, ת כאלהונסים ונפלא

אי אפשר להבין בדרך  .ליםוגד, ניםוגא. לםוכאלה בכל הע
 ת אחרי שעבר עליול לחיואיך אני יכ, הטבע איך יכֹלתי

ל ויכ לא אני, נס שאני חי. ין זהימה שעבר בענ
. איך נשארתי בחיים, לםולהבין איך אני חי בע

לים להבין והמתנגדים בעצמם אמרו שלא יכ
איך אני , איך אני מחזיק מעמד, מה שזה

 לא הם. לםוכנגד כל הע, חם כנגדםול
איזה כח נמצא , לים להבין את זהויכ
  .לםובע

] בנו הקדוששל ר[בור שיצא מפיו כל ִד
! לםותינו ולכל העורוהוא רפואה לנו ולד

  !קון גמוריהוא רפואה ות
היה  לא ןיתקונים כאלה שעדי

  ...!ולםבע
לקוטי 'יש כבר . לםווהוא כבש כבר כל הע

אז יש כבר , כאלה' תוספורי מעשי'ו' ן"הרומ
 וכל מה ,לכל מה שיעבֹר עלינו, לםורפואה לכל הע

ת ופלא,  אני ראיתי את זה בעיני.בר עלינו ויעבֹר עלינוושע
  ...ראיתי מימי ולא כאלה שלא שמעתי

  
  )ו-ה,  ארץ ישראל–אוצר היראה  (

, על ידי שנותנין צדקה לארץ ישראל     �                                            
, שהיא בחינת הבל הקודש שאין בו חטא, נכללין באוירא דארץ ישראל

גם על ידי זה נצול ; מן העולם'  הדין והחושך וכוועל ידי זה מבטלין
והיא בחינת תיקון , ממחשבות זרות שבתפילה ונזדכך מוחו ומחשבתו

  .הברית
שנוסע לארץ ישראל כדי לשוב על , מי שכוונתו לשמים באמת     �

כי על ידי זה , בודאי תועיל לו ארץ ישראל מאד, ידי זה להשם יתברך
י זה לבד נאכל אצלה ונתהפך למהותה על יד, שנכנס לארץ ישראל

אבל אם '; וכו‰Ï‡¯˘È ı¯‡· ˙ÂÓ‡ Ú·¯‡ ÍÏ‰Ó ועל כן אפילו , הקדוש
לכלות הרע שלו מה יועיל לו ישיבת , אין רצונו כלל בשביל עבודת השם

  .' וכוÎ‡˘¯ ˜‡‰בבחינת , כי היא מקיאה אותו, ארץ ישראל
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