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ת על שרצו ום לטעויתברך מק' וזה בחינת חטא המרגלים שנתן להם ה
בה ואני אמרתי להם שהיא ט, ל"תינו זו שאמרו רבוכמ, תר מדאיולחקֹר י

 כי ארץ. 'ת וכוום לטעותן להם מקוחייך שאני נ', רצו להאמין וכו לא והם
ת ום אחר והם רצו לראו שכתוב במקוכמ, ינת אמונה בחעיקרישראל היא 

פי  על רצו לסמֹך על אמונה אף ולא .ישראל בעיניהם מיד איך באין לארץ
: כן אמרו פי על אף, ראים ונפלאים כאלהופתים נות ומותושכבר ראו א

ת ולהבין וכי רצו לרא. 'נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ וכו
ת עד ורות וגרמו בכיה לדום לטעויתברך מק' להם הכן נתן  על, האמת מיד

' כי כן דרך ה,  הגֻאלה תלויה בזהעיקרו. ידי זה ם שמתארך הגלות עלוהי
כן  פי על אך אף, סק ברחמיו לקרב את האדם בכמה דרכיםויתברך שהוא ע

וכשמתחזק . ן ובחירהום להסתפק קצת בשביל נסיו מקוהוא מניח ל
יתברך '  על האמת על כל החסדים שעשה הידי שמסתכל באמונה שלמה על

 היכן האמת בודאי יזכה לכל ודיעוק רמזים בכמה דרכים להו מרחווהאיר ב
תן ונ, ת לפרֹשואנואבל אם ירצה לבקש ת, ב אמתי ונצחיוט
תר וצריך אחר כך ותר ויות יום לטעויתברך מק'  הול

תר קֹדם שיזכה אל ות מאֹד ביות ועצומולות גדויגיע
 לםול לפטר מן העועד שיכ. י האי ואוליהאמת וֻכל

ל ויזכה אל האמת ויצטרך לסבל מה שיסבולא 
א להתקרב וולהתגלגל בכמה גלגולים עד שיב

ידי   עתה עלות בו לזכושהיה ביד, אל האמת
ן וד והנצחות הכבון קל להשליך תאוונסי

  :וולהסתכל על האמת לאמת
יתברך ואמר ' וזה שהקפיד עליהם ה

 לא נאֻצני העם הזה ועד אנהעד אנה י: משהל
 היינו. ות אשר עשיתי בקרבויאמינו בי בכל האֹת

 כי הלֹא כבר התחלתי להאיר להם האמת על, ל"כנ
 אינם עדייןת אשר עשיתי בקרבם וותוידי כל הא

ת וצים להבין ולראות שלהם שרומאמינים מחמת הקשי
כן גזר עליהם אז הגלות והֻחרבן שנמשך עד הנה  על. הכל מיד

 זה שמי שירצה להסתכל על האמת ענייןר בור ודות בכל דויצטרכו להתנסש
יוכל להבין היכן האמת , ויתברך להאיר ב' ידי כל מה שכבר התחיל ה על

ובזה תלויה . ל להבין ולהפך להפךו יכוויתחזק באמונה על כל מה שאינ
אי תשורי ותב:  שכתובוכמ,  הגֻאלה תלויה באמונהעיקרכי ,  הגֻאלהעיקר

לקוטי הלכות  (.והבן היטב אם תרצה לחוס על חייך הנצחיים. רֹאש אמנהמ
  )ז"טאות ',  שבועות ב-
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ת ות מצרובר בכלליות ובפרטיות צרובר עלינו מה שעובגלותנו הארֹך שע
ו עתה שום חיות כי על כן אין לנ. םוושל  חס,ת אשר כמעט אפס תקוהונוש

. ןון החזק אליו יתברך שהוא בחינת הארת הרצוחלת והרצואם התקוה והת
כי אף על פי שנדמה . ררו את האהבה עד שתחפץובבחינת מה תעירו ומה תע

ת בכלליות ותנו מכמה קֻדשוכבר להסטרא אחרא שפעלה הרבה ובטלה א
עילה וה לא על פי כןאף . 'ידי ֻחרבן בית המקדש ועֹל הגלות וכו ובפרטיות על

סופין שלנו חזקים ותקיפים מאֹד אליו ין והכו החפץ והרצעדייןכלום כי 
עם כל , עילווי לא ן דקֻדשה חזק מאֹד אז בודאיוומאחר שהרצ. יתברך
 יתבטלו מחמת תקף ֻכלםכי , תותויים והבלבולים והמניעית והפוההסת

וץ לארץ בכדי שלא ל גם בח"תינו זווזה בחינת מצות חלה שתקנו רב. ןוהרצ
כין לקבל בשעת ון דקֻדשה זו הארת הרצעיקרכי . רת חלהותתבטל ת
ת חלה וידי מצו ועל. )' סימן ז–' ן ב"כמובא בלקוטי מוהר (האכילה

ועל כן נקראת . ןונתתקנת האכילה שיזכו לקבל על ידה הארת הרצ
ן וגעגועים ורק זה נשאר וחלת וקווי שהוא בחינת רצון תוחלה מלש

כי . רייתאו מדאִשעורכן חלה אין לה  ועל. בגלותינו הארֹךלנו 
 דייקאידי זה  כן על ועל. ִשעורן הוא בבחינת אין והארת הרצ

ת מצוה ולין להתחזק תמיד ולכבש כל המלחמויכ

והם מתגברים מאֹד , תיוולם עם היצר הרע וחילושצריכין ללחֹם בזה הע
כן צריכין  ועל. שהן דקֻדוצים להפיל את האדם גם מהרצומכל צד ור

ת איש חיל ו בשום אֹפן ולהיואש את עצמילהתחזק בזה מאֹד ולבלי להתי
 התגברות עיקרידי זה  בים דקֻדשה שעלות טונוכל פנים ברצ ולהתגבר על

 ולם יהיה איך שיהיה כי הוא דבר שאין לום לעיכי זה נשאר קי, המלחמה
בר עליו ו בכל מה שעוכל אחד כפי מה שהוא יוכל להתחזק בזה תמיד. ִשעור

לקוטי הלכות ( חזק מאֹד אליו יתברך ונוכי יהיה איך שיהיה אף על פי כן רצ
 ',ועיין הלכות חלה הלכה ד. ב" ל'ז ל"ו כ" אות כ',בכור ה הלכות פדיון -

 לפי אוצר ת"ין חלה באופן זה רק בשינוי קצי מבואר גם כן ענ' ה'אות ד
  )ב" אות כ,רצון וכסופין - היראה 
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ידה  א עלושמצוה זֹאת מֻסגלת לב, תות כמה מצומבֹאר בספרים סֻגל
ידה למעלה  ת עלוומצוה האחרת מֻסגלת לזכ,  זהענייןלמעלה הזאת ול

למען : "משהרת ווכעין שמצינו במצות ציצת מבֹאר להדיא בת, אחרת
, "'אחרי לבבכם וכוולֹא תתורו : "וכן, "'תי וכוותזכרו ועשיתם את כל מצ

 שמבֹאר באמת בגמרא המעשה של זה שבאו הציצת ווכמ
וכן בתפלין ; ל מזנותוציזה נ ידי ועל,  על פניוווטפחו ל

וכן לכל מצוה , "'בפיך וכו' רת הולמען תהיה ת: "כתיב
 ת עלולין לזכובה יש לה סֻגלה מֻיחדת שיכווֻעבדא ט

אה וכן אם ר פי על ואף. ידה לאיזה מעלה ומדרגה
 ענייןזכה לזה ה ולא האדם שקים מצוה זֹאת

כי , ל לב האדם מזה כללווהמעלה הזאת אל יפ
ל "תינו זורה וכל דברי רבובודאי כל דברי הת

אך אין , ואסור להרהר אחריהם כלל, אמת ויציב
כי מאֹד עמקו , אנו מבינים דרכי השם

ואולי השם ? דע דרכיו יתברךוומי י, תיוומחשב
קון י לצֹרך תודא והמצוה שליתברך העלה הֻעב

ל "תינו זווכעין שאמרו רב? תרוד יוה ונפלא עוגב
',  אביו וכווהרי שאמר ל:  שלוח הקן וכבוד אבענייןב

ד ווע.  ארֹךולם שכלואלא לע', היכן אריכת ימיו של זה וכו
אדם ואי אפשר להבינם  ת שנעלמו מבניויש בזה כמה וכמה בחינ

ב ופנים זה הט כל על, ויהיה איך שיהיה. והכל בשביל הבחירה, בשלמות
 .כי לית רעותא טבא דאתאביד, לםו נאבד לעועתה בודאי אינ שה לעתושע

ועיין עוד מזה . ט"אות מ, ' סימני בהמה וחיה ד הלכות-לקוטי הלכות (
  )' אות ו,ות ומעשים טוביםומצ –לפי אוצר היראה , ה"אות נ, התחזקות

  
  )'כ מכתב -' בי הנחל ֵּבספר ִא(

 העדינה שנחצבה והחס על אצילות נפש, לבי יקירי... �                     
ת והצחצחבתה ולצחצחה ולקשטה וליפ, ן מאֹדוש ועליום קדוונמשכה ממק

ל כלהב אש ו בהתלהבות גדווהלהיב את לב, ת מאֹדוהות וגבות ורמונוהעלי
שראל ולכל א הגֻאלה ליו תבויד-  בהצדיק האמת שעלולקשר ולדבק עצמ

  .זכאה חולקך בזה ובבא. ולם כלוהע
ראים ופתים הנות והמותורה וכל האו יציאת מצרים ומתן תעיקרכל 

ם הזה ום יציאת מצרים עד היותינו ועמנו מיויתברך עם אב' אשר עשה ה
דיע ולהודע ולידע ולה,  יתברךוהכל בשביל לפרסם אלֹקות, רור ודובכל ד

שנזכה ,  לנצחורא יתברך ויתעלה שמובהוא ה, צרוהוא הי, שהוא השליט
  .ן של כל הצדיקי אמתעיקרלאמונה שלמה באמת בהצדיק האמת שהוא 

ש ברוך הוא וכי כל מה שברא הקד, דורש כל הבריאה הוא הכבוש
ד חדש לאדם צריך להזהר וכן כשבא כב-ועל, ודו אלא לכבוברא לא ולמובע

 כל ו האמת שיהיה לד ולמען הצדיקות שהוא מלך הכבוצבא'  להותוולהעל
 ולהתקרב אליו כדי שיוכל להדריך ואו כל ישראל לכבדושיב, ד והגֻדלהוהכב

וזה ',  את הֻכלםשידעו , לםושה ולהאיר הדעת בעואת ישראל בדרך הקד
   –הגֻאלה   עיקר תלוי  ובזה  , דוהכב ותקון  שלמות   עיקר

  .יתברך' ררם ולהמשיכם להולע
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ידי שמקרבין גרים ובעלי -ד הוא עלות הכבי עליעיקר
  .את מי שראוי לקרב, תשובה

 הדבר עיקרו, וד לשרשולה הכבוד שמכבד את הצדיק כן עולפי הכב
  .בלב שלם' שיכבד יראי ה

, תולה סכנת נפשוד הוא סכנה גדוד כי כבורא ולפחֹד מן הכביצריך להתי
'  כראוי בשביל הוזהר מאֹד לקבליד להאדם צריך לוכן כשמגיע כב-על

 כראוי ויקבל ולא ד כחוט השערהום יפגם בהכבוכי אם חס ושל, יתברך לבד
  . ידי זה-ם עלויוכל להסתלק חס ושל

יהיה  ולא ,םוד המקות בכבו ולהרבוד עצמוצריך כל אדם למעט בכב
  . ד אלֹקיוכה לכבוואזי הוא ז, דוד רק יברח מן הכבודף אחר הכבור

התאזר בעֹז בכֹח וגבורה ד חדש אזי צריך לו כבוכשאחד מישראל בא ל
 ולהנאת וד לצרכולבלי להשתמש עם הכב, ר חיל חזק ואמץ לעמֹד בזהוביכג

 כלל ויקח לעצמ ולא ,ותות תאוו כעבד למלאוד אצלושלא יהיה הכב, ועצמ
יתברך בבחינת ' לה, ו לשרשו שיש לוד כלות כל הכבורק להעל, דומן הכב

' תר להוקים ביוכל הרחולהצדיק האמת שמקרב , "המלוכה' תה להיוהי"
ד ויתברך וכב' ד הו יתגדל ויתעלה כבוד שיש לוידי זה הכב-כדי שעל, יתרך

  . הצדיק האמת
וחסדיו העצומים שנתת את נפשך לקשר ולדבק '  בישועת השש אשיוש

ת וראות ונות נפלאור החדש שגלה חדשוא, ר הצדיק האמתואת עצמך בא
תינו אלה בתכלית החשך ורובדתנו ולהחי, לםועד אין חקר שלא נתגלו מע

ן וף הגלות האחרובס, בתכלית תכלית שפלותנו אשר ירדנו פלאים, הגמור
 .תות כזביות ואמונוידי כפיר- עלורתויתברך ות' ר מהוגים אחושל כל הנס

כי בכל , האמת מאיר מקצה ועד קצה בלי גבול כלל  של הצדיקורוכי א
  . לצאת משםוויר הטמא מאֹד מאיר האמת שלו באאפילום ומק

עתה הגיע העת שתחזק לבבך החם ותחדד ותעמיק דעתך , עתה
דיע ולה, ומחשבתך לחשב ולחשק לרחם על עם ישראל ברחמנות האמתי

שבזה תלוי , לםו בעעכשיות שם הצדיק האמת הנמצא ולמוולפרסם בכל הע
ם ולם למוטב וממשיך שלוסק להחזיר כל העוכי הוא ע,  גֻאלתנועיקרכל 

 לאמונת ֻכלםם יתהפכו וידי רבוי השל-לם עד שעלות העו עם ֻאמאפילונפלא 
  . נםוישראל ויכניעו עצמם אלינו מרצ

קון ירה וכל תושים לבך היטב לכל דבור ודבור מדברי הצדיק שכל הת
לם הדעת של הצדיק האמת ומלך המשיח ימשיך בע. ות תלוי בולמוהע

 ֻכלםידי זה ילכו -שעל, בהתגלות נפלא ובשכל נפלא ואמת בתכלית השלמות
  .קים בתכלית הרחוקו הרחאפילו, יתברך' בדרכי התשובה וישובו לה

  . לאֹרך ימיםו והצלחתומוהמתפלל תמיד לשל
  דעסרוישראל דב א

  
  )מג-נים מאסימ, ה צדק–לקוטי עצות (

נחשב , תוצבא'  כשמקנאין קנאת ה�                                                     
  ).סימן סה, 'ן חלק ב"לקוטי מוהר( צדקה וכמ

כין לקבל וז, ידי צדקה לארץ ישראל- ובפרט על, ידי צדקה- על� 
שים של ארץ ישראל שהם ון שהיא בחינת מֹחין קדוהשפעת הנעם העלי

כה לבנים וועל ידי זה ז, רהוכה להרגיש הנעימות שיש בהתווז, םובחינת של
ידי זה -ועל, לםוקון וקיום העי תשזה עיקר,  יתברךודוהגונים ולגדל כב

עיין ארץ (חין פגומים של חוץ לארץ ולבטל המחלֹקת ולין לתקן גם המויכ
 ).שם עא. ישראל אות יט

ת של רחמים ות ולקיים השלש עשרה מדו צריך שילמד לעש� 
ויקים כל השלש , ת חסדו רחמנות וירבה לעשודהיינו שיהיה ל, וחסדים

ת ורר למעלה כל השלש עשרה מדודי זה מעועל י, ת של רחמיםועשרה מד
ידי -ידי זה מכניע ומבטל המחבלים שנעשו על-ועל, נים של רחמיםוהעלי

ן וידי זה ומעבירם ראש-תיו עלונוחל עוש ברוך הוא מוכי הקד, תיוונוע
 ).סימן פט, ן"שיחות הר(ן וראש

- ובפרט לארץ, שיעני ותזכני לתן צדקה הרבהוובכן תרחם עלי ות... ���� 
ובפרט בצדקה של , ואזכה לעסֹק תמיד בצדקה וגמילות חסדים. ראליש

והן לעסֹק , ישראל- תר מכחי לשלֹח לארץוהן לפזר משלי י, ישראל- ארץ
להחזיק ידי עניים , ישראל-ת הרבה לארץונדב, יד-הרבה באמת לקבץ על

. ם ובחֹסר כל ובביתם אין לחם ושמלהוישראל בער-הגונים הדרים בארץ
, אשר המה ממש נפוחי רעב, דע גדל דחקם וצרתםואתה י, םלו של עונורב

רחם עליהם , מל דליםוח, מלא רחמים". רם על עצמם יבש היה כעץוצפד ע"
בלי שום פניה , וישראל באמת לאמת- ת ארץוועלינו וזכנו לעסֹק הרבה בצדק

שיענו באֹפן שנזכה וותעזֹר לנו ות. ד עצמנו כללוומחשבה זרה של כב
נים הֻאמללים העניים ההגונים הדרים על אדמת הקדש ובילהחזיק ידי הא

זה נזכה שיהיה נפתח שבילין דלבנו לקבל -ידי-ועל. ישראל-בארץ
קק אליך ולבעֹר ולהתלהב ולהשת, שלהובין דרחימותא דקֻדשה

ת כלי וידי הצדקה לעש-ואזכה על. לה ובחשק נמרץובאהבה גד
 עד ,להון בקֻדשה ובטהרה גדולקבל השפעת הנעם העלי

רתך ושאזכה להרגיש הנעימות והמתיקות הנפלא שיש בת

בפרט תאות , תוועד שיתבטלו אצלי כל התא, שהוהקד
ידי האהבה -הכל יתבטל ממני על, המשגל ואהבת נשים

ויהי . ןוהנמשכת מנעם העלי, שתזכני ברחמיך הרבים, דקֻדשה
. נהונוננה עלינו ומעשה ידינו כואלקינו עלינו ומעשה ידינו כ' נֹעם ה

ת וכל ימי חיי לחז' תה אבקש שבתי בבית הוא' אחת שאלתי מאת ה
 :וולבקר בהיכל' עם הובנ

ת ורושיצאו מאתנו ד, ישראל-תי ואת זרעי וכל עמך ביתוותזכנו א���� 
ונזכה ... ל הים אשר לא ימד ולא יספר מרֹבוויתרבו עמך ישראל כח, רבים

, נך תמידוויעשו רצ, תיךוורתך ובמצותינו יעסקו בתורושכל בנינו וכל ד
תה רק ינת הבריאה אשר היווישלימו כו, לםודך בעוויגדלו ויפרסמו כב

זה נזכה למֹחין של -כל- ידי-ועל. שול והקדודך הגדות כבובשביל זה כדי לגל
ן של חוץ לארץ שנקראים יחוולתקן כל המ, ישראל שנקראים נֹעם- ארץ

ישראל באֹפן -  של ארץחיןוך המוחין של חוץ לארץ בתווֻיכללו המ. בליםוח
. ישראל-חין של ארץות מוחין בבחינועד שיהיו כל המ, זה-ידי- שיתתקנו על

  )תפילה לד -' לקוטי תפילות ב: (לםול בעום גדוזה יהיה נמשך של-ידי-ועל
  

  )נג סימן –' ת חלק ב"ימי מוהרנספר (

ם חמישי בבקר בא רבי שלמה ונסענו יחד ובי... ☺                       
והיינו , בקעוקדש פטריק-ר בקהלתוושבתנו שבת קדש פרשת זכ, לאיבולניק

ף ואך הבעל עגלה בא בכעס בס, ל"א ליאליסיוועט על שבת הנוסבורים שנב
והחזיק , וחזר בלילה לכפר אלכסנדריא אחר שכבר יצא משם, ם חמישיוי

שֻהכרחנו לשבת ' וזה היה סבה מאת ה) מטרוקל(בדרך בערך שלשה ווערסט 
ת ועל ידי זה וד כמה סבול והשם יתברך סבב עמנו ע"בקע הנו בפטריקשם

ם חמישי ות ביוובאנו לשם אחר חצ, בקעובאנו על ימי הפורים לכפר חועדיר
ונתעכבנו שם לקרא את המגלה ועמדנו שם אצל ידידנו הרב , תענית אסתר

ע מיד אחר ומרדכי בבקר אחר קריאת המגלה ואנחנו היינו מוכנים לנס
והיינו מזרזים עצמנו בשעת הסֻעדה כדי להגיע , לאיבו שחרית לניקסֻעדת

ך הסֻעדה שתינו יין ובשעת וובת, לאיב לסֻעדה של פורים לעת ערבולניק
מרים בשעת שתית היין ול כדרך שא"תי רבי מנדיל הנוה ברך איהשתי

ת בארץ ישראל ושנזכה לשת,  ארץ ישראלענייןוהזכיר אז מ', לחיים וכו
צה ו לפניהם כלל שאני רעדייןהזכרתי  לא רתי מזה מאד כי אנירוותכף נתע

נת וקר כויושזה ע, ע משם לארץ ישראלוולנס, ע לאדעסובנסיעה זאת לנס
והיה זה בעיני ,  הזכיר לי ארץ ישראלולאיב ורבי מנדיל מעצמונסיעתי לניק

 פורים כדי ענייןלפלא ולשמחת לבב בפרט בפורים מן הסתם היה אצלי כל 
  .לארץ ישראלא ולב

ת בארץ ישראל השיב לי הלא וצה באמת להיו אתה רותוותכף שאלתי א
חט ובשביל זה הוא ו רבי איצילי שושב עתה בארץ ישראל ושמואבי הוא י

נכסף לארץ ישראל ונבהלתי מאד מזה שהשם יתברך סבב שאזכה עתה 
 בפורים מארץ עכשיושאביו הוא בארץ ישראל ומדברים , לעמד בבית זה

ל ועל ידי זה נתן שמחה בלבי בעזרת השם יתברך ותכף ספרתי להם ישרא
ועל ידי זה נעשה , ע לארץ ישראל בנסיעה זאתוצה עתה לנסובשמחה שאני ר

היה לנו פנאי  לא לה בינינו שמחת פורים ושמחנו ורקדנו קצת כיושמחה גד
ך המשתה והשמחה ולאיב אחר כך מתוע לניקומחמת שהיינו צריכין לנס

לאיב ובאנו לשם ום לניקותי בשמחה ונסענו בשלול העגלה ולוו אישבתי ע
לעת ערב בעת שכבר ישבו על הסֻעדה ואכלנו שם הסֻעדה בלילה אחר 

ב אבל היה איזה שרפה שם שנשרף בית אחד ועל ילי' הסֻעדה רציתי לילך לר
לאיב פרשת וקדש ניק-לתי לילך ושבתנו שם שבת קדש בקהלתויכ לא ידי זה

  : כי תשא
  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

רבנו הקדוש , ארץ ישראל זה קודש קודשים...   �                    
  !"... שכל ישראל צריכים לגור בארץ ישראל: "אומר

שתזכה לגמור מהרה ותבוא לארץ ישראל , תפילה להשם יתברך...
, גדולשלא זוכים להיות בארץ ישראל זה הפסד  חבל על כל רגע, במהרה

  ... שיעשה הכל לחזור מהרה ולארץ ישראל
, ארץ ישראל זה סימנים על הגאולה, כי כל נשימה הוא הפסד גדול... 

וכל יהודי שרוצה , לכבוש ארץ ישראל, שזכינו לבוא, שהשם יתברך נותן לנו
יודעים  לא אנחנו, אין לשער גודל מעלת ארץ ישראל, יכול לבוא להינה

  ...  שיחזור מהרהיתפלל ויעשה הכל, כלום
  ... בכל רגע שלא זוכים להיות בארץ ישראל, איזה גודל ההפסד...

, אין לשער מי שזוכה לבוא, אין לשער, כל רגע, לחיות בארץ ישראל... 
זה , אין לשער גודל החסד ורחמים, כל נשימה ונשימה, להיות בארץ ישראל

, רץ ישראלברוך השם שזכה לקנות דירה בא, ארץ ישראל, אור של משיח
  על דחבל   , ישראל לארץ  במהרה  שיחזור  ויעזור לו  יצליחו  השם יתברך 

  ...זה כל חיותנו... על כל נשימה ונשימה, כל רגע

� �
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