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 הוא ושחלק למדן מצדיק ואמר שלמדן בעצמ, ואתפלג קֹרח: וותרגומ

 שמעו ֻכלם: י"רש רשיופ, שיםו קדֻכלםכי כל העדה ): ג, שם(וזה שאמר . מעלה

 שמעו בסיני ֻכלםרה וו קבלו את התֻכלם שאמר מאחר שהיינו', וכו' אנֹכי'בסיני 

 ֻכלםפי ש על כי אף, ובזה פגם וחטא מאֹד. םו חס ושל,כן כל אפין שוין על' אנֹכי'

 השלמות הוא עיקרו. רהו שוין בקיום התֻכלםרה בסיני אבל אין וקבלו למוד הת

, רה בשלמותוכה כל אחד לקיום התורק כפי הצדקות של כל אחד כפי מה שז

רק , ושנעשה עם חברדע מה ווהכל תלוי בקֻדשת הברית שזה אין שום אדם י

  .חז בזהו איך הוא אות שלונודע החסרוהוא י

 משה להתבטל נגד הצדיק האמת שהוא בחינת וכן בודאי ראוי ל על

רה שגלה לנו ולסמֹך על דבריו ות התוידי נפלא  עלות קֻדשתואים עֹצם נפלאושר

  שעשה הכל עלו רבנו בעצממשהבפרט , ודע למי לתן הגֻדלה כראוי לושבודאי י

 ולמד ודן קל וחֹמר ו חלק עליו והתפאר בחכמתוידי גאות וקֹרח על. י הדבורפ

ומה טלית של מין אחר חוט של : רה שלא כהלכה ואמרווגלה פנים בת, של שקר

  .'טרה וכוותכלת פ

' וכן בית מלא ספרים אם חיב במזוזה וכו

ומפריד ,  אמונהוכי כשאין ב). תנחומא קֹרח ב(

י יוכל לצאת לגמרי בודא, רה מהצדיקולמוד הת

 קֹרח וכמ, רה שלא כהלכהות פנים בתומהדת לגל

ת וואחר שקצץ בנטיע, ידי זה  עלמשהשחלק על 

  .ידי זה על

כי הכהן הוא , כן חלק קֹרח על הכֻהנה ועל

כי שפתי ): ז, מלאכי ב( בחינת ,בחינת הרב האמת

מה ו אם הרב ד—' רה וכווכֹהן ישמרו דעת ות

כי כהן בחינת חסד בחינת . 'ת וכווצבא' למלאך ה

קקות וכסופין ו בחינת אהבה והשתהיינו, אברהם

' מה למלאך הוידי הרב הזה שד כין עלודקֻדשה שז

וקֹרח שפגם בזה ורצה לחלֹק למדן . ל"ת וכנוצבא

  .כן חלק על הכֻהנה על, ל"מצדיק כנ

, במדבר יז( שכתוב ווכמ, תוידי המט יתברך לברר האמת על' וה היכן צ ועל

זֹהר בראשית (ט "כי מטה דא מט,  מטהו יפרחווהיה האיש אשר אבחר ב): 'כ

', שהוא בחינת למדן שכלול מששה סדרי משנה שהם בחינת אסור וֻמתר וכו.) כז

ן ו לפני ארויתברך שכל אחד יכניס מטה של' וה היכן צ ועל. רהו שכתוב בהתוכמ

 אהרֹן שהוא ת שמטהורולה,  מטהו יפרחווהיה האיש אשר יבחר ב, העדות

ואזי הוא , לל ומיחד למדן וצדיקות שכוצבא' בחינת רב האמת שהוא מלאך ה

רה וריתא אמתיים בתו מחדש חדושין דאו שהוא לבדהיינות דושה פרובודאי ע

במדבר ( שכתוב ות כמו פרח וגדל ועשה פרוכי רק מטה של, ס"שהם בחינת פרד

,  שהוא בחינת מטהורה שלוהת שלמוד היינוד', ויצא פרח ויצץ ציץ וכו) כג, שם

 ת שמקשר למדן לצדיק שעלוצבא' כי הוא מלאך ה,  הצליח ועשה פריוהוא לבד

 מגיע וכן בודאי ל ועל. ס"רה שהם בחינת פרדודושי התי שלמות חעיקרידי זה 

  .כי הוא זכה לכסופין ואהבה דקֻדשה שהוא בחינת כהן איש חסד, הכֻהנה

ת להם ורולה, תועשו פר ולא חופר לא ת של שאר הנשיאיםואבל המט

כידוע ' עץ פרי עֹשה פרי'ס שזה נקרא "רה בפרדולים לחדש בתות שאין יכוולגל

ידי כח אהרֹן הכהן שהוא  ת לזה כי אם עלולין לזכואין יכ, .)עין זֹהר בלק רב(

 לבד וכן ל ועל, ת שכלול מלמדן וצדיקוצבא' מה למלאך הובחינת רב האמת שד

פי  על כי אף,  ממנו הוא בחינת עץ יבשומי שמפריד עצמאבל . מגיע הכֻהנה

 שכתוב וכמ, ת כללו נחשב בשם עשית פרודוש אינישנדמה שמחדש איזה ח

דושין שאינם כראוי הם בחינת רקיעין דשוא חס ישח.) בהקדמה ה(הר ובז

שהם בבחינת שבע ) ת ווא(ד "רה ויהי מקץ סימן נו שמבֹאר בהתווכמ. םוושל

  .תושהוא הפך עשית פר, םולשני הרעב חס וש

  

  

  

 וכי אם כשמקשרין עצמ, ת באמתות פרורה ולעשוכי אי אפשר להצליח בת

להצדיק האמת שהוא בחינת אהרֹן הכהן שהוא בחינת כי שפתי כֹהן ישמרו דעת 

ציא וט יפרח וי" שהוא בחינת למדן בחינת מטושרק הוא זכה שמטה של', וכו

 וס שגדלים ב"רה שהם בחינת פרדודושי תי ח שלמותעיקרכי ', פרח ויצץ ציץ וכו

 .ביםוכים למעשים טוידי זה ז בים שעלוידי כסופים ט הוא רק על, תוכל מיני פר

  )'חאות ',  הלכות הודאה ה-ליקוטי הלכות (

  
f …·‰ Ú„ÂÈÂ ¯˜ ' ÂÏ ¯˘‡ ˙‡... )ה,במדבר טז'( 

 ראה שקרח מתגבר מאֹד במחלֹקת עד שכמעט משהכי , דייקא' קרבֹ'

עד שנדמה להחלושי כח שבישראל שנטו אחרי , תו אחריוו ישראל נסכל

כי בכל , "'וכו' בקר ויֹדע ה: "משהכן אמר  על. ו שאי אפשר לעמֹד נגדמשה

ם תמיד ו בכל יויתברך מחדש בטוב' כי ה, ם מתגבר האמת על השקרום ויוי

קע ות שערי מזרח ובותח דלתום הוא יתברך פוכי בכל י, מעשה בראשית

, ת הוא האמתורור כל האו אעיקרו. ' וכוולם כלוי רקיע ומאיר לענוחל

רי וישעי וא' ה: " שכתובוכמ, תורור כל האו שהוא אויתברך בעצמ' שהוא ה

  )ח"מ',  הלכות הכשר כלים ד- ליקוטי הלכות ( ."'וכו

 

  

  )נו-נד נים סימ–' ת חלק ב"ימי מוהרנ(

ם שני פרשת ויקהל ובי... ☺                   

לאיב ועברתי הנהר וקודי נסעתי מניקפ

, ולנתי שם לינת לילה בעבר השני, בספינה

שב שם רבי וע לכפר שיוושכרנו עגלה לנס

ם רביעי באנו וובי, ם שלישיוונסענו בי, מרדכי

 והבינו ושמוומצאנו שם איש אחד מא, לשם

  : רבי מאיר

ם חמישי באו לבית ור ליובלילה א... ☺ 

צינו לישב לסֻעדת בעת שר, ל"רבי מרדכי הנ

באו לשם שני אנשים איש אחד רך בשנים , ערבית

 רבי וונסע עמ,  ראובן שבא בסמוך מארץ ישראלושמ

 אשה ובת בארץ ישראל וגם זה היה יקר בעיני מאד מחמת וליטמן שיש ל

ם שאני בא לשם מדברים מארץ ישראל גם בעת שהייתי ושראיתי שבכל מק

 שבאו לשם אנשים מארץ ישראל וגם לאיב ספרו לי שםוקדש ניק-בקהלת

דק אחד ו וב-חטול נסע עמי ש"ת הנומולאיב לכל המקובעת שנסעתי מניק

,  מחמת זהוומכר חזקת השחיטה של, ע לארץ ישראלושכבר היה מוכן לנס

אך אחר כך נתעכב מאיזה טעם וספר עמי הרבה מארץ ישראל בכל הדרך 

' ל שבאו לר"ני אנשים הנ וגם זה היה יקר בעיני מאד גם משושנסעתי עמ

אבל שיחתם היה נצרך לי , ל אף על פי שלא היו אנשים יקרים"מרדכי הנ

תי בכמה עניינים והרך בשנים שבא בסמוך ספר לי ולכמה עניינים כי חזקו א

, ם שבאים לשםוזרים הרבה בכל מקווע, שישראל רחמנים בני רחמנים

בעתים הללו שעברו שנסעו , זרים להם הרבה לכל האנשיםוכאשר באמת ע

ובפרט שהשיחה בעצמה מארץ ישראל היה יקר , וכל זה היה נצרך לי לשמע

  : אז בעיני מאד

ל לאדעסא כי כבר היה "ם חמישי נסע עמנו רבי מרדכי הנובי... ☺ 

ם ו ונסענו יחד ובאנו לאדעס לשלוז חפצוע לאדעס למחומוכן בלא זה לנס

  : ם ששי ערב שבת קדש פרשת פקודיובי

  

  )א"כ מכתב -' בי הנחל ֵּבר ִאספ(

, כאשה לבעלה' החביב בעיני ה, ד עטרת רֹאשיו לכב  �                          
 אל המנהיג החכם האמת המשפיל ו שמתאוה בכל לבותובגלל גדל תקף תאו

 'הבדים והנדחים ומחזירם לוגאים ומגביה שפלים ומאסף ומקבץ כל הא
מגן בעדך ' יהי ה.  כתר מלוכהו ויתנו ל'ה שֻכלם יכירו וידעו את, ורתוולת

להאריך , לים חדשים לגמריובגין הצדיק שממשיך עליך חסדים ורחמים גד
  .רותיך בלי שום מחסוימיך ושנ

 

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

��
��ד"תקל�תפרעלון�מס�-ד�"בס

 ...כשיש אמת יש שלום 
 ...כשאין אמת אין חסד 
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תחת ' א ולדבר לפניך את אשר ישים הותנותך בטחתי לבובגֹדל ענו

  . הקולמוס

 נבזה"שהוא , יתברך שיהיה בשלמות' ד הומר כבוידי שנזהר וש-על

כה לדבורים של וידי זה ז-על, יתברך' ד הו לאין נגד כבודווכב, "בעיניו נמאס

רה ות התוכה לתבונוידי זה ז-ועל,  לתשובה שלמהוהצדיק שהם מאירים ל

  . לעמקה

ת ענו בתכלית ו כי צריכין להי,ל ודק מאֹדובעניין הענוה יש משקל גד

ר וביפי כן יהיה ג-לע- ואף, ת אין ממש בלי שום טעות ופניה כללולהי, הענוה

וצריכין ',  בשום דבר וכווחזק ואמיץ מאֹד ולבלי להניח להפיל את עצמ

  .ורהו האמת לאמתו יתברך שהוא ברחמיו י'הלהתפלל הרבה ל

ם ו לרשע גמור חס ושלואין זה דרך הענוה האמתית להחזיק עצמ

 בדרכי ו ודעתוצריך להגביה לב, רק אדרבה, שהו הקדוולהקטין מעלת נפש

 וכי נפש, מעשי בהמה, ת מעשים כאלהו לעשו שאין נאה לומר בנפשול, 'ה

  .הה מאֹדוגב

  .בוצריכים לחפש ולמצֹא בכל אחד מישראל זכות וט

  .'קה', צה', עז: תהלים פרקים

ת שהיו ות רעוידי זה נתבטל ממנו רב- תק עלו ושומע חרפתומי שש

  . א עליווראויין לב

ש ברוך הוא ון הקדון ידע כשיעמֹד בזה הנסיוכשאדם בא לאיזה נסי

  .  נסויעשה ל

ידי שפלות שאדם משפיל את -לפעמים על

ידי זה -על, ותו אחרים משפילין או אועצמ

  . מבטלין מעליו גזרת מיתה

  . ידי ענוה לא יהיה לך פחד-על

  . ידי אמת יזכה לענוה-על

 הקריב כל וידי ענוה תפלתך נשמעת וכמ-על

  . תוהקרבנ

  .ו גֻדלה על גֻדלתוסיפין לודי ענוה מי-על

  . דועל ידי ענוה בא כב

  . ידי ענוה מאריך ימים-על

  . ידי ענוה אין מדקדקין אחר מעשיו-על

  .יביםוידי ענוה נתבטל פחד הא-על

  . ידי ענוה נתבטל המחלֹקת והיסורין-על

  . םו בשלוידי ענוה הכל עמ-על

  . ידי ענוה בא חן-על

  . ופל ממדרגתו נוגם אינ, דלידי ענוה נתג-על

  . ותוכר אוש ברוך הוא זוידי ענוה הקד-על

 ושה לוש ברוך הוא עוידי ענוה הקד-על

  . ותותאו

ים אלא על מי שמשים ילם מתקואין הע

  .  כאיןועצמ

מע בכל ות של שבחים אנֹכי שולות גדולוק

לם בכל ו לעיני כל הע'הכה לקדש את ות על שזולמוהע

כי ביאת נשמתך , ודע והאמן. תיוו ופגישתיוופעם בכל נסיע

לם את הצדיק האמת ותה רק כדי לפאר ולפרסם בעילם היולזה הע

שמכניע ומבטל הדעת של חכמי הטבע שמשם ,  תלוי הגֻאלה השלמהושב

ש של וומגלה ומאיר הדעת הקד, רסותות והאפיקונמשך כל הכפיר

ד שישלים מתה של האמונה עונה קואמונת ההשגחה למעלה מן הטבע וב

 הוא 'הכי , 'הלם יראו וידעו את ושכל באי ע, מתה בשלמותוִשעור ק

  .  לבדושהכל בהשגחת, ונושל ומנהיג הכל כרצוהאלֹקים השליט ומ

כדי , לםובת העוהוא רק לט... 'ת וכווגם העיקר מה שזכית להי

ר ותר לשמש את הצדיק האמת שהוא מלך ישראל לדושיהיה לך כח בי

 ורא וחכמתו הנוחות כודל נפלאודיע גות ולהולגל, נצחם ליר החי וקיוד

  .  בשלמותולם לידי תקונוא העוידי זה יב- שעל, ראהוהנ

אנחנו צריכים לשמֹר עצמנו מאֹד מקלקול האהבה , אחי יקירי

ת אהבה ואחדות זה לזה וסיף ולהרבורק לה, םות חס ושלוומפרוד לבב

ידינו יתגדל - י שעלשנוכל להתחבר ולהצטרף יחד תמיד כד, כגוף אחד

ויתרבה מאֹד מאֹד עד אין מספר בניני הבתים הנפלאים של הצדיק 

ואפילו , עד שכל ישראל יתקבצו ויתאספו יחד לכנֹס בהם, האמת

ך ולם יתקבצו ויכנסו לתות העוואפילו ֻאמ, כבים בחוץ יתקבצווהש

  . שבזה תלוי כל הגֻאלה השלמה שאין אחריה גלות, והבתים של

אנחנו , בכל לבי' דה הוא, ליםופא חווהמיטיב ברוך רב וברוך הט

 על כל הטוב אשר גמל עמך אשר שם נפשך 'הת ולהלל לודובים להיחי

  . ט רגליךובחיים ולא נתן למ

 בכל עת בתפלה ותחנונים שיחננך 'הת לועיני ולבי פרוש, לבי יקירי

וימהר ויחיש ישועתך , בחן וחסד ותשכיל ותצליח בכל דרך בזה ובבא

ם ביתך לחיים ומך ושלוויצליח דרכך ויגדיל של, רפואתך בשלמותו

  .בים אֻרכים בריאים ורענניםוט

בתך ומתפלל תמיד על בריאותך ומך וטורש שלוהבך הנאמן הדוא
  „Ï‡¯˘ÈÂ¯Ò „· ‡                  .ביםווהצלחתך בגוף ונפש לאֹרך ימים ושנים ט

  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

הוא מוריד , הוא כל התורה וכל הצדיקים...   �                         

אני , עכשיו הוא זמן הגאולה... הכל, הוא מרפא ומחזק ומחדש, אלינו

הוא מוריד עצמו ... רואה ומרגיש שזה הזמן של עכשיו זהו הזמן הנכון

אני לא ... הוא מלמד אותנו ומחדש אותנו, מרום גובהי מרומים, אלינו

להחיות אותנו שנחזיק , ני מרגיש שזה עניין תחיית המתיםאבל א, כלום

הוא כל חיותנו , מעמד להיות תמיד סמוך ומקושר ודבוק בהשם יתברך

 העיקר שלנו להיות קשור ודבוק ברבנו - ואנחנו , וחיות כל העולם

' ר, פתאום... זהו כל התורה וכל החכמה וכל החיות שלנו, הקדוש

הוא מצא ישראל בער אודסר , ריהישראל קורדונר בא מחברון לטב

, הגאווה עד השמים, הם היו השקר... ונעשה מזה פלאות כאלה, בטבריה

כל העיר וכל הילדים , והאימא וכל הילדים וכולם, מה שעשה לי האבא

: הם הראו עם האצבע, הגדולים, הקטנים

, אבל עכשיו. ואני קיבלתי הכל, "זה ברסלב"

, "נותראחד מהם לא ", לא נשאר מהם אחד

תראה את הבית , האנשים, הבית הכנסת

אני ברוך השם קיבלתי הכל ... הכנסת שלהם

  ...וזהו כל חיותי, בשמחה, באהבה

כבר היה לך , אם היית מתפלל ומתחזק... 

וכולם היו עובדים את השם , בנים ובני בנים

יש עוד , התורה והמצוות שלנו. בתורה ומצוות

, חקו ממניכולם צ, מה שסבלתי... ?בעולם

, מתנה, "תן עוד, טוב, טוב: "אני קיבלתי, כולם

  ...מתנות כאלו

יש לנו איזה השגה מה זה , מארץ ישראל

רבנו הקדוש מגלה לנו טיפה מן ? ארץ ישראל

: רבנו הקדוש הוא אומר, ארץ ישראל, הים

כל אחד מישראל צריך לבוא , כל ישראל"

הפרנסה , לארץ ישראל ולגור בארץ ישראל

, זה היה גויים? איך, "רץ ישראלוהכל א

בית , ארץ ישראל בידינו, עכשיו זה בידינו

, זה אור כזה... ירושלים בידינו, המקדש בידינו

אבל אנחנו ... לדבר, אין לנו דיבורים להרגיש

צרכים לקבל לחיות רק עם התורה והאמונה 

  ...והאמת

  

  )'מ סימן, ה צדק–לקוטי עצות (

הצדיק האמת מקבל דבור   �                                                                                                

  ).סימן טו',  חלק בן"לקוטי מוהר(ש מבעלי צדקה ופיו הקד
ת בצדקה לעניים הגונים בקֻדשה וזכני להרב, ב ומטיב לכלוט... ���� 

ל לנפשי ורוחי ובאֹפן שתהיה הצדקה תקון גד, בונך הטולה כרצוגד

ותשמֹר את כל עמך בית ישראל . ולא איעול בכסופא קמך, ונשמתי

שלא יגיע לידם שום , ידי צדקה- הצדיקים והכשרים אשר פרנסתם על

אשר הצדקה שלהם מזקת , אוף ורשעימאנשי נצדקה פגומה 

שכל הרשעים , בה ברחמיך הרביםות לטורק תסבב סב. להמקבלים

.  שכל צדקתם תגיע להשקרנים והצבועים,תנים צדקהואפים הנווהנ

, והצדיקים והכשרים האמתיים ינצלו מהם מלקבל צדקה פגומה שלהם

ש שמקבלים ושלא תקלקל הצדקה פגומה שלהם את דבור פיהם הקד

ד וותזמין לנו ולכל ישראל פרנסה בכב. הצדיקים מבעלי הצדקה

נזכה רק , תינו כללוובכשרות ולא יהיה אחיזה להסטרא אחרא בפרנס

ת ובאֹפן שנזכה להי, להוד וברוח בקֻדשה ובטהרה גדובה בכבולפרנסה ט

  )תפילה טז מתוך –' לקוטי תפילות א (:ב באמתונך הטוכרצ
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