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[   È· Â�ÈÓ‡È ‡Ï ‰�‡ „ÚÂ... )יא, יד( 

' וזה בחינת חטא המרגלים שנתן להם ה                                          
תינו ו שאמרו רבוכמ, תר מדאיות על שרצו לחקֹר יום לטעויתברך מק

חייך שאני ', רצו להאמין וכו לא בה והםואני אמרתי להם שהיא ט, ל"ז
,  בחינת אמונהעיקרישראל היא -כי ארץ. 'ת וכוום לטעותן להם מקונ

-ת בעיניהם מיד איך באין לארץום אחר והם רצו לראו שכתוב במקוכמ
פתים ות ומותופי שכבר ראו א-על-רצו לסמֹך על אמונה אף ולא .ישראל

נשלחה אנשים לפנינו : כן אמרו-פי-על-אף, ראים ונפלאים כאלהונ
כן נתן -על, ת ולהבין האמת מידוכי רצו לרא. 'ארץ וכוויחפרו לנו את ה

ם שמתארך ות עד היורות וגרמו בכיה לדום לטעויתברך מק' להם ה
  .ידי זה-הגלות על

סק ברחמיו ויתברך שהוא ע' כי כן דרך ה,  הגֻאלה תלויה בזהעיקרו
ם ו מקוכן הוא מניח ל-פי-על-אך אף, לקרב את האדם בכמה דרכים

ידי -וכשמתחזק באמונה שלמה על. ן ובחירהול נסילהסתפק קצת בשבי
ק ו מרחויתברך והאיר ב' שמסתכל על האמת על כל החסדים שעשה ה

ב ו היכן האמת בודאי יזכה לכל טודיעורמזים בכמה דרכים לה
, ת לפרֹשואנואבל אם ירצה לבקש ת, אמתי ונצחי

תר וצריך ותר ויות יום לטעויתברך מק'  הותן לונ
תר ות מאֹד ביות ועצומולו גדתואחר כך יגיע

עד . קֹדם שיזכה אל האמת וֻכלי האי ואולי
יזכה אל האמת  ולא לםול לפטר מן העושיכ

ל ולהתגלגל בכמה ל מה שיסבֹויצטרך לסבֹ
, א להתקרב אל האמתוגלגולים עד שיב

ן קל וידי נסי- עתה עלות בו לזכושהיה ביד
ן ולהסתכל וד והנצחות הכבולהשליך תאו

  :ואמתעל האמת ל
יתברך ואמר ' וזה שהקפיד עליהם ה

 לא עד אנה ינאֻצני העם הזה ועד אנה: משהל
נו יהי. ות אשר עשיתי בקרבויאמינו בי בכל האֹת

-כי הלֹא כבר התחלתי להאיר להם האמת על, ל"כנ
ין אינם ית אשר עשיתי בקרבם ועדותוידי כל הא

  .ידת הכל מוצים להבין ולראות שלהם שרומאמינים מחמת הקשי
כן גזר עליהם אז הגלות והֻחרבן שנמשך עד הנה שיצטרכו -על
-ין זה שמי שירצה להסתכל על האמת עליר בענור ודות בכל דולהתנס

יוכל להבין היכן האמת , ויתברך להאיר ב' ידי כל מה שכבר התחיל ה
ובזה תלויה . ל להבין ולהפך להפךו יכוויתחזק באמונה על כל מה שאינ

אי ותב:  שכתובוכמ,  הגֻאלה תלויה באמונהעיקר כי,  הגֻאלהעיקר
 .והבן היטב אם תרצה לחוס על חייך הנצחיים. תשורי מרֹאש אמנה

  )ז"טאות ',  שבועות ב-לקוטי הלכות (
  
[   ‰ÓÂ¯˙ ÂÓÈ¯˙ ‰ÏÁ ÌÎ˙ÒÈ¯Ú ˙È˘‡¯.. .)כ, במדבר טו'( 

ת ובר בכלליות ובפרטיות צרובר עלינו מה שעובגלותנו הארֹך שע
על כן אין לנו עתה . םוושל-ת אשר כמעט אפס תקוה חסונות שומצר

ן החזק אליו יתברך שהוא וחלת והרצושום חיות כי אם התקוה והת
ררו את האהבה עד ומה תעירו ומה תע" בבחינת ,ןובחינת הארת הרצ

כי אף על פי שנדמה כבר להסטרא אחרא שפעלה הרבה . "שתחפץ
ידי ֻחרבן בית -ת עלת בכלליות ובפרטיוותנו מכמה קֻדשוובטלה א

ין החפץ יעילה כלום כי עדוה לא אף על פי כן. 'המקדש ועֹל הגלות וכו
ומאחר . ן והכסופין שלנו חזקים ותקיפים מאֹד אליו יתברךווהרצ

ת ועם כל ההסת, עילווי לא ן דקֻדשה חזק מאֹד אז בודאיושהרצ
  .ןולם יתבטלו מחמת תקף הרצכי ֻכ, תווהפתויים והבלבולים והמניע

ל גם בחוץ לארץ בכדי שלא "תינו זווזה בחינת מצות חלה שתקנו רב
כין לקבל בשעת ון דקֻדשה זוקר הארת הרציכי ע. רת חלהותתבטל ת

ידי מצות חלה -ועל. )' סימן ז–' ן ב"כמובא בלקוטי מוהר (האכילה

ועל כן נקראת חלה . ןונתתקנת האכילה שיזכו לקבל על ידה הארת הרצ
ן וגעגועים ורק זה נשאר לנו וקווי שהוא בחינת רצחלת וון תומלש

ן וכי הארת הרצ. רייתאוכן חלה אין לה שעור מדא-ועל. בגלותינו הארֹך
לין להתחזק תמיד וקא יכיידי זה די-כן על-ועל. הוא בבחינת אין שעור

לם עם היצר הרע ות מצוה שצריכין ללחֹם בזה העוולכבש כל המלחמ
צים להפיל את האדם גם וד מכל צד ורוהם מתגברים מאֹ, תיוווחיל

אש את יכן צריכין להתחזק בזה מאֹד ולבלי להתי-ועל. ן דקֻדשהומהרצ
בים ות טונוכל פנים ברצ-ת איש חיל ולהתגבר עלו בשום אֹפן ולהיועצמ

לם ום לעיכי זה נשאר קי,  התגברות המלחמהעיקרידי זה -דקֻדשה שעל
  .ר שעוויהיה איך שיהיה כי הוא דבר שאין ל

בר ווכל אחד כפי מה שהוא יוכל להתחזק בזה תמיד בכל מה שע
 חזק מאֹד אליו יתברך ונועליו כי יהיה איך שיהיה אף על פי כן רצ

ועיין הלכות . ב" ל'ז ל"ו כ" אות כ',בכור ה-הלכות פדיון -לקוטי הלכות (
ין חלה באופן זה רק בשינוי י מבואר גם כן ענ' ה' אות ד',חלה הלכה ד

  )ב" אות כ,רצון וכסופין -פי אוצר היראה  לת"קצ
  

  )אס-נח ים מכתב-' ב הנחל ִאֵּביספר (

שהוא , ד איש בריתיולכב �                           
 וסר עצמוהגבר המֻיחד שזכה להקריב את חייו ומ

למיתה על מזבח האהבה והגעגועים 
ר החדש וא, וההתקשרות אל הצדיק האמת

צח העינים הצח ומֻצחצח שממרק ומצח
ת הפתחים איך לצאת מכל מיני חשך ולרא
  .זרים למוטבוידי זה ח-ועל

ת ות העשוקוהצדיק מציל נפש
דים ות שלא יהיו נצות רעות מן החיושוהקד

ת בפח ום כצפרים האחוזובהם חס ושל
שהיה בלתי , וכדגים שנאחזים במצודה

ר על ובייתברך ג' אבל ה, אפשרי לעמֹד כנגדם
ת וראות ונולות גדונסים ונפלאהכל ועשה עמנו 

שיע להצדיק להכניע קלפת המן הרשע וכל וועזר וה
  . ו וזרעותוולהפיל א, זרע עמלק

  
דוש והפלא של י החעיקר בהצדיק שהוא וחז עצמוהא, לבי יקירי �

 נגון ושיר של חסד ושיש ל, הוויהיו כמ ולא ותושלא היה כמ, כל הבריאה
,  ומתקן הכל בתכלית התקוןלם משנתםורר כל העוכזה שמקיץ ומע

  .ורתויתברך ולת' לם להב ולקרב ֻכולם מרע לטול להפֹך כל העוויכ
  .'פריה ורביה הלכה ה, אבן העזר: 'תולקוטי הלכ'

  .'אישות הלכה ב, אבן העזר
  .'נזקי שכנים הלכה ד, שן משפט חלק אוח
  . 'שתפים בקרקע הלכה ד, שן משפט חלק אוח
  . 'לכה השלוחין ה, שן משפט חלק אוח
  
 לב חזק ו ויש לו חזקים בהאמת לאמתו ומֹחושדעת, עצמי ובשרי �

רת ו יתפרסם תויד-ושעל', ותקיף ללבש רוח גבורה ללחֹם מלחמת ה
-לקרב על, ראהו הנורתואדם גֻדלת ת-דיע לבניולה, לםוש בעורבנו הקד

  .הדיםייתברך ורבים מעמי הארץ יהיו מתי' ידי זה אנשים רבים לה
,  מנֻקדת האמתותונעים און הכלי מלחמה ללחֹם עם המחזיוכשא

כי כל ֻעבדא ותנועה קלה שהאדם מתגבר ,  כבר נצח הרבהובזה בעצמ
ותכף , יתברך' ת בשביל התקרבות לצדיק הוא יקר מאֹד בעיני הולעש

ובודאי אינה  ,ם לנצחיישאר קיין אמתי ונצחי שוצחיהוא מנצח הרבה נ
  להנחל  נועה ותנועה בשביל להתקרבנאבדת כל פסיעה ופסיעה וכל ת
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 לא כי' חזק וחזק ובטח בה. בהווהכל נזכר לך לט, רא והנשגבובע הנונ
ת ות תלויוני כלועיני ורעי. בהותך בכֹח הצדיק המהפך הכל לטויעזֹב א

ת שאני מתפלל ות והתחנותמיד בכֹח התפל ת לישועתך בכל עתופיווצ
  . בעדך בכל נפשי ורוחי

  
 החזקה אל עצם האמת שאין ו ונאמנותואשר אהבת, יאחי יקיר �

כי מעשיו ,  זקוק לדבוריםוכן אינ-ועל, לם ועד קצהווהו מקצה העוכמ
ל וכך בק-עקים עלולם צור הצדיק בעוופעליו הנשגבים להצמיח ולגדל א

  . ל אדיר וחזקוגד
 הפלא עיקררל הצדיק שהוא ואשריך שנפלת בג, אשריך שזכית לכך

תר ו ביעכשיות לתקון נפשנו גם וראות נוה עמנו פלאשורא הזה שעוהנ
  . לםולע ימושו לא מאתך' חסדי ה, מבחייו

‡ ·„ Ï‡¯˘ÈÂ¯ÒÚ„  

  
  )לח-ז ליםסימ, תלמוד תורה –לקוטי עצות (

מדין בצר ורה שלוידי הת-על�                                                    
ומגרש כל , יו חוט של חסדידי זה נמשך על-על, לאדם בעניות ובדחקות

, וידי זה מתקן הדבור ומעלהו לשרש-ועל, בעלי הדין וכל סטרא דמסאבא
יתברך לדבר בחמימות שבלב - היטב לפני השםוכה לפרש שיחתועד שז

 ).מ לח"ליקו. ובושה אות ב, עיין דיבור אות ז(' דברי אמת שבלב וכו
 הכרה וונתוסף ב, רה נתחדדו המחיןוידי חדוד השכל בת-על � 

תר על חטאיו שזה ויש בייואזי מתב. רא יתברךולהכיר בגֻדלת הב
ר הפנים ור התפלין שהם בחינת קירון אוכה לאווז,  התשובהעיקר

 ).שם(בחינת עץ חיים 
ותעזרנו ,  ובכן תזכנו ברחמיך אבינו אב הרחמן   ...�

בד וא ולא ,מם ולילהושה תמיד יורתך הקדולעסֹק בת
דה ורה ועבוי למוד ועסק בתתי בלושום לילה מליל

ללמֹד , ותעזרני לנדד שנה מעיני. כל ימי חיי
ת וולעסֹק בתפל, שהורתך הקדוהרבה ת

ת הרבה בכל לילה ולילה ות ובקשוותחנ
, ותהיה בעזרי תמיד, םום ויוובכל י

לם ושלא יהיה כֹח לשום בטול בע
רה ומן ום מן התולבטלנו חס ושל

  בעת כשצר לאדם חסאפילוו, דהוהעב
שבים בעניות ובדחקות ו כשיאפילו, םוושל

רה ובת כן ברחמיך לעסֹק-נזכה גם, חלילה
רה ונהיה בטלים מדברי ת ולא ,דה תמידוועב
ואתה ברחמיך תרחם עלינו ותראה בענינו . לםולע

ותמשיך עלינו חוט של חסד ברחמיך , ודֹחקנו ועמלנו
ר החסד מבקר ווֻימשך עלינו א, ליםוהרבים ובחסדיך הגד

ר החסד והרחמים והחמלה ור בקר יזרח עלינו אווכא, ברהםדא
, "ל חיי- ובלילה שירֹה עמי תפלה לאו חסד'המם יצוה וי. "והחנינה

-על, ר החסד בקר דאברהם שתמשיך עלינו ברחמיך הרביםוידי א-ועל
, זה תזכנו להכניע ולאכפיא סטרא דקץ כל בשר שהוא הרוח סערה-ידי

  ".ודבר שהורוח סערה ע ":קרא שכתובויֻקים מ, תחת הדבור דקֻדשה
לם מעלינו ומעל גבולנו כל הדבורים רעים וויתבטלו מן הע   �
ונזכה שיצא , הדבור-ונזכה לדבור דקֻדשה בשלמות ולתקן פגם, לםושבע

ותזכנו מעתה . הדבור בקֻדשה מפינו בשיר ושבח ורנן והלל להשם יתברך
רנו יהיו רק דבורים רק כל דבו, שלא יצא מפינו שום דבור פגום כלל

ת ודאות והות ותשבחות ושירות ובקשורה ותפלה ותחנובת, שיםוקד
באמת , דת השם יתברך תמידווביראת שמים ועב, שול והקדולשמך הגד

לתך כל יימלא פי תה", בונך הטולה כרצוובלב שלם בקֻדשה ובטהרה גד
. לם ועדו לעו ידבר פי ויברך כל בשר שם קדש'הלת יתה. ם תפארתךוהי

ם ופי יספר צדקתך כל הי.  בפיולתי בכל עת תמיד תה'האברכה את 
ן ולימין אבי כי יעמֹד. ך רבים אהללנוו מאֹד בפי ובת'הדה וא. תשועתך

 ": ופטי נפשושיע משולה
באֹפן שאזכה , וחנני מאתך דעה בינה והשכל, חוס וחמֹל עלי   �
כה לדבר ולפרש כל שיחתי ואז, דל פשעי נגדךיש מפניך מאֹד על גֹילהתב

, מעֹמק האמת שבלב, הטול ברשפי שלהבת אש לוררות גדולפניך בהתע
חם לבי בקרבי בהגיגי תבער אש " : שכתובוכמ, וכל דברי יהיו כגחלי אש

, רתךודתך וליראתך ולתורר לבי באמת לעבוואזכה לע. "ניודברתי בלש
דת מבחר ותזכני לנֻק. ולדבר תמיד בחמימות שבלב דברי אמת שבלב

בתכלית נֻקדת האמת , ושיהיו כל דברי באמת לאמת, רֹאש האמת
. לם כל משפט צדקךורֹאש דברך אמת ולע,  שכתובוכמ, ושאתה חפץ ב

ת דקֻדשה ום בשלהבת הגבורות בדבורי אמת בכל יוואזכה להרב
וֻימשך עלי בושה ויראה , דתךורר באמת לעבועד שאתע, בחמימות הלב

 )ח" מתוך תפילה ל–' לקוטי תפילות א (.לה בכל עת מפניךוגד
  

  )קמב-מ קנים סימ–' ת חלק ב"ספר ימי מוהרנ(

והתפללתי בשבת בבית הכנסת ובשבת בבקר  ...☺                        
לחן באו גם כן ואחר כך בשעת הֻש, באו כמה אנשים חשובים לקבל פנים

אנשים הרבה ואכלנו ושתינו בשמחה אבל היה לי קצת צער אז שלא 
 לברכה מחמת השמחה ונורה מרבנו זכרות- דברימרועלתה בידי אז ל

  : והרעש של מביאי היין כנהוג
פיביש ושם ישנתי ' אחר כך אחר סֻעדת שחרית הלכתי לבית ר☺ 

ין יני מה שזכיתי לחדש אז מענוקצת ואחר כך אמרתי שם ביני לבין ק
ת הנסים והטבת ות ברכותענית ששיך לארץ ישראל שנאמר על הלכ

ואחר כך '  החביב עליו וכוואה את חברוינו על הרם וברכת שהחוחל
, שאול הנזכר לעיל' והלכתי לבית ר, התפללתי מנחה בבית המדרש

ל אמרתי -לה לאיותה, ואכלתי שם סֻעדה שלישית והיו שם קצת אנשים
ן "הרולקוטי מ ("דיו בעאלקיאזמרה ל"ן הנפלא על פסוק ילפניהם עני

ל זכיתי -לה לאיותה,  לברכהונוכררה מרבנו זות-ד כמה דבריווע, )ב"רפ
 ורתו לברכה ומתונווספרתי קצת ממנו זכר, ת שם בארץ הקדשולשב
ברוך ' וכו' גע וכוום שנוגע למקושזה נ, שה בשבת בארץ הקדשוהקד

  :  מאתנו עד הנהועזב חסד לא השם אשר
, שע בן באריופרשת קרח הייתי על מערת ה, ןום ראשובי☺ 
 לא שגם הוא היה נביא בישראל אבל,  מערת בארי אביוווכנגד

היה לנו המפתח של המערה רק עמדנו בחוץ אצל הפתח 
ת גם על מערת בארי ות ובקשוואמרנו שם קצת תחנ

היינו אצל , שעוגם בדרך הלוכנו למערת ה, אמרנו קצת
 הינוקא ואצל שלשת צדיקים שאמר עליהם

ל שהם בחינת אברהם יצחק ויעקב "האריז
טשיסק ושם ולו מוך המערה של הרבוובת

 לברכה ונו של רבנו זכרוֻמנחת בת
נה לברכה עם והצדקת מרת מרים זכר

ד ונם לברכה ועובעלה ובנה זכר
ממערת , היינו אז אצל שאר צדיקים

שע חזרנו והלכנו ובאנו לקבר של וה
משם חזרנו והלכנו , פינחס בן יאיר' התנא ר

  :  לברכה וטבלנו שםונוי זכר"למקוה של האר
  

  ) המשך-ל "זצ, שראל אודסרי' ר(

הוא השליך כל , רבי נתן, אוי...         ����                   
והוא זכה , רק רבנו... התאווה והמשפחה , העולם לגמרי

היה  לא אם, הוא זכה שעל ידו אנחנו יודעים מרבנו, למה שזכה
רבי נתן עשה , היינו יודעים כלל מרבנו לא ,רבי נתן בעולם

הוא , "ליקוטי תפילות"ו" ותליקוטי הלכ"וה" עלים לתרופה"המכתבים 
" ליקוטי תפילות"תקנה ה, אם יש לך שכל. הודיע לנו שיש רבי בעולם

חיים , חיים נצחיים, ותמצא חיות, "ליקוטי תפילות"ותגיד הרבה 
הוא , לא, לא, זה החיים של העולם שמחפשים רק כסף, שנקרא חיים

הכסף , שני דברים אין להם קיום. והוא יפטר, הכסף יישאר, כלום
כל העולם , לך חפש כסף? אתה רוצה כסף... או האדם , או כסף, והאדם

תמצא  לא אצלי, כל העולם לך עם, רוצים כסף וכל העולם מחפשים כסף
 לא והוא, הוא היה אורח גר, האיש הזה של ירושלים שבא לטבריה, כסף

השם יתברך נתן לו , סיפר לי לא רבי ישראל, ידעתי לא אני... ידע כלל 
היה לו ילדים קטנים בבית שצריכים , הוא לקח את הכסף, יזה כספיםא

, הוא חשב איך לקיים מצווה, חשב כלל על הילדים שלו לא הוא, לאכול
והוא , יודע לא הוא, הוא אורח שלך גר, הוא נתן לאיש הזה, היה לו כסף

הוא , אין לו כלל, שאין לו אפילו סעודה אחת, דיבר אתו שהם רעבים
איש הזה חושב שרבי ישראל הוא , י ישראל נתן לו כסף הרבהורב, עני

סיפרתי , "?הוא עשיר, ם רבי ישראלעמה : "הוא שואל אותי, עשיר גדול
... ס 'פנים האיש הזה היה למדן מהליטוואק-כל-על, לו איזה עני הוא

רבי ישראל , והאיש הזה רוצה להיות כמו רבי ישראל קרדונר, רק ללמוד
איש הזה , אז אנחנו חזרנו לירושלים, ונתן לו כסף, היה לו כסף הרבה

, ונתן לנו, ונתן לנו את הדירה, היה לו דירה, היה גר בירושלים, גם כן
  ...הוא נעשה ברסלב כזה
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