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[   ‡Â‰ ‰Ó Ô¯‰‡Â... )יא, במדבר טז(  
צים ושר, כל המחלֹקת שעל הצדיקי אמת הם מבחינת שלא כסדר

ת ומרים על הצדיק סברו האמתי ואולקים להפֹך האמת מסדרוהח
 באמת ו לזה הוא לבטל עצמתיקוןכן ה ועל. ות מן האמת לאמתוהפוכ

 בבחינת כסדר ונתבטל זה נכלל הכל ידי ועל', מה'להשם יתברך בחינת 
, לקיםונאים והחוזה יתבטלו ויפלו כל הש ידי ועל, בחינת שלא כסדר

בעת , םועליו השל,  רבנומשהכן  ועל. שיניקתם מבחינת שלא כסדר
ואהרֹן מה הוא : "וכן, "ונחנו מה"אמר , שהיה מחלֹקת עליו ועל אהרֹן

 -י הלכות לקוט. (תיקון העיקרשזה , ל" בחינת בטול הנהיינו, "'וכו
  )א" אות מ,קתומחל –לפי אוצר היראה '  אות ה', עדות הכותהל

  
[   Ï‰˜‰ ÍÂ˙Ó Â„·‡ÈÂ... )לג, במדבר טז(   

חזים במחלֹקת ות על ידי שאולמוהרבה הרבה אנשים נאבדו משני ע
צי ויש שם ניצ, ם שיש מחלֹקתוכי בכל מק, על הכשרים ויראים אמתיים

 אך אף". ך הקהלוויאבדו מת: "נאמרובהם , כמובא, קֹרח דתן ואבירם
ף עתידין גם הם להתבקש וף כל סוכן ס פי על

ם יהיה תיקונ עיקרו, ולהמצא ולהתתקן
, דה של אלו הכשרים בעצמםוידי העב על

כי אלו , תםושחלקו עליהם ורדפו א
לכים ודרך הה הצדיקים והכשרים ותמימי

דתם ו שלמות עבעיקר, באמת' רת הובת
, בים בכל עתוסופין טכין לכוהוא מה שז

, דתםוואינם מסתפקים עצמן במדרגתם ועב
דת ו כשמגיעין למעלה יתרה בעבאפילורק 

כן הם נכספין מאֹד מאֹד  פי על אף, השם
דת ותר בעבוד ביות למעלה יתרה עולזכ

רשים ומבקשים ומחפשים בכל ווד, השם
, דת השםותר בעבות לשלמות יועת לזכ

פניו ומתחננים ל, וכמחפש אחר אבדת
 ושמעלת, םועליו השל,  שמצינו אצל דוד המלךווכמ. יתברך הרבה על זה

תעיתי כשה : "יםיף תמניא אפי סוכן בס פי על אף, ה מאֹד מאֹדוהיה גב
ק קצת גדל מעלת קֻדשת ולין להבין מרחוומזה יכ". 'אֹבד בקש עבדך וכו

, הצדיקים והכשרים אמתיים וגֹדל קֻדשת הכסופין דקֻדשה שלהם
ועתידים ', וכו" בקש עבדך"עלים בתפלתם שמבקשים ואי הם פובוד

עד , לםת ֻכוובכֹחם וזכותם יתבקשו ויעלו כל האבד, בודאי להתבקש
לם קים מהם וישובו ֻכולקים עליהם והרחוזה גם כל הח ידי שיעלו על

עדת קֹרח עתידה : ל שאמרו"תינו זווכל זה מֻרמז בדברי רב. אליהם
: מרוובדוד הוא א, "ך הקהלויאבדו מתו"כתיב ; תולהתבקש ולעל

, מה אבדה שנאמר בדוד עתידה להתבקש" תעיתי כשה אֹבד בקש עבדך"
 -לקוטי הלכות ( .ל" כנהיינו', אף כאן אבדה העתידה להתבקש וכו

  )ו" אות נ,קתומחל – לפי אוצר היראה ה"אות ל, 'ד הלכות אומנין
  
[  ‰Ï‡‰ ÌÈ‡ËÁ‰ ˙Â˙ÁÓ ˙‡...  )ג, במדבר יז'( 

זהו בחינת פגם קֹרח שהוא בחינת המחלֹקת של המתנגדים על ו
שכל כחם מחמת הלמוד שלהם שלמדו , הצדיקים והחסידים האמתיים

ויש , )תוספות, י"פרוש רש, גמרא(ת "מדים בגפוקצתם ל. רהות
ויש מהם , מדים גם קבלה וכתבים אבל מעשיהם אינם כהֹגןושל

כך אבל  דעים מקלקולם כלוויש שאין י, מֻקלקלים לגמרי רחמנא לצלן
, תוה וביגיעכוונואין מתפללים ב' דת הופנים הם מתרשלים בעב כל על
והם מתגרים , צאוד והתנשאות וכיון וכבודפים אחר ההבל של ממוור

סקים ובאמת הע' רת הולכים בתובהכשרים ויראים תמימי הדרך הה
כל מדים בווהם ע, ת הלב לשמיםכוונבים בכֹח ובובתפלה ובמעשים ט

  .ת וליצנות בלי שעורולקים עליהם בכמה מיני רדיפופעם וח
 הפגם עיקרו, לוכי קֹרח היה חכם ולמדן גד, וזה בחינת עדת קֹרח

 המעלה הוא בחינת עיקר כאילו,  שרצה להפריד בין למדן וצדיק— ושל
', לם קדֹשים וכוכי כל העדה ֻכ): ג, במדבר טז(וזהו שאמרו . למדן לבד
אלֹקיך ' לם שמעו בסיני אנֹכי הֻכ): תנחומא שם ד(ל "תינו זוודרשו רב

ת שהם ו שאמרו מאחר שכלם שמעו אנֹכי וכל עשרת הדברהיינו', וכו
 שכתוב ו ואהרֹן שום מעלה והתנשאות כממשהאם כן אין ל, רהוכלל הת

ל שסמכו על הלמוד "וזה בחינת פגם הנ. 'שם ומדוע תתנשאו על קהל ה
  . האמתעיקרלבד וכפרו ב

 הוא ו המעלה וההתנשאות אמת של כל אחד מישראל על חברעיקר כי
 אלא המעשה עיקרהמדרש הוא ה לא כי, ביםוידי מעשים ט רק על

נה ורא ושושלא יהא אדם ק: ל"תינו זו שאמרו רבווכמ, )א"ת פואב(
כי אם היו מאמינים בהאמת . 'ל ממנו וכוו ובאביו ובמי שגדועט ברבווב

כי ', וכו' ומדוע תתנשאו'מרים והיו אלא  ,רהו הוא קיום התעיקרשה
, היה ראוי להם להבין האמת שמשה ואהרֹן קֻדשתם גבֹה מאֹד מאֹד

ל על "תינו זו שאמרו רבולם הזה כמות עו בתאועדייןוהם משקעים 
תם ו הם חטאו על נפש—' ת החטאים וכוואת מחת): ג, שם יז(פסוק 

 הוא למדן עיקר האילוכ, אבל הם רצו להפריד בחינת למדן מצדיק. 'וכו
ואתפלג : ותרגם אונקלוס, ויקח קֹרח: וזהו. 'וכו

לקוטי  (:ל"שחלק למדן מצדיק וכנ, קֹרח
 )ה"לאות ',  הלכות אומנין ד–הלכות 

  
  )סג-סב ים מכתב-' ב הנחל יֵּבִא(

שב והח, לבי יקירי �                        
 ות לרוץ ולפרֹח בכל כחות ותחבולומחשב
ק שהוא כל נחמתנו וכל חיותנו להצדי

ומאיר עינינו גם , ריםור דוותקותנו לד
ר ורים מרים כאלה אשר בדובמחשכים מר

. ינויולולא זֹאת כבר אבדנו בענ, העני הזה
  .לםו אתך את הברכה והחיים עד ע'היצוה 

  .  רע מנעוריוויצר לב, כל אדם
ם שהסטרא אחרא מתגבר ובכל מק

הה מאֹד וקֻדשה גב, מונה וצפונה ונסתרתתר בודאי יש שם קֻדשה טובי
  . פה ההיאילהכניע הסטרא אחרא והקל, מאֹד
 להתקשר בקשרים וסף ומתגעגע בפנימיות לבוהכ, נפשי ולבבי �

סק להביא וחזקים להצדיק האמת שהוא המנהיג על כל המנהיגים הע
 ביון עכשיו הקיום והמעמד שלנו עיקרוכל , ת אלֹקותוולהכניס בלבנו השג

ת ות ואמונובעֹצם התגברות החשך של הכפיר, תות והטֻעיות המבוכולמֻצ
 ופכו להולתולם שלא יהיה ביכוכי אין לב אבן בע. ויד-הוא רק על, תוכזבי

 כל ו לעקֹר מאתולתולם שלא יהיה ביכוך בעוואין לב נב, ללב בשר
  . ף יגמֹר מה שחפץוף כל סו ללב ישר עד שסות ולהפכוהמבוכ

  .שה צלומד נגד דבר רוחני עו כשעכל דבר עב וגשמי
ל נגד הדבר ו דבר גדאפילוו,  שהואול כמודבר המגבל אף אם הוא גד

  ).  ֻמגבלוכנגד הדבר שאינ(הוא כאין וכאפס ממש נחשב ,  ֻמגבלושאינ
ת ֻזהמת הנחש ות רעו הטהרה מהדמים הרעים שהם התאועיקר

הרבה וידם ת ושפיכות דמים ונול בזיוידי שיסב-הוא על, הנאחז בנו
-שעל, וישתק בשביל שיזכה לתשובה ולהתקרב אל הצדיק האמת באמת

  .'וכו' ידי שמקים דם לה-על, ידי זה יהפֹך דם לדם
  

  )מח ןסימ, תלמוד תורה –לקוטי עצות (

סקים וידי למוד הפ-על �                                                         
ונתבטל . ת למטהודי זה נתבטל המחלֹקי-ועל, ומבטלין המחלֹקת בשרש

ת ובלבולי ות והכפירו שהם הקשיות של היצר הרע שבלבוהמחלֹק
  ל ו יכו מהשם יתברך ואינוידי זה נחלק לב-שעל, ולים על לבואמונה שע

  
  

  
 !...?איך זוכין להיות יהודי 

 ד"בס
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 ות התפלה שאינו מניעעיקרכי . להתפלל כראוי
הוא רק מחמת שאין , ה כראויכוונמתפלל ב

ת אם היה האדם כי באמ. האמונה בשלמות
, ודודע ומאמין בלב שלם שמלֹא כל הארץ כבוי

מד עליו בשעת התפלה וש ברוך הוא עווהקד
מע ומאזין ומקשיב כל דבור ודבור של ווש

, להובודאי היה מתפלל בהתלהבות גד, התפלה
רק מחמת . ון את דבריוווהיה מדקדק מאֹד לכ
 מתלהב ומחמת זה אינ, שאין חזק כל כך בזה

וכל זה נמשך .  מדקדק כל כךונכל כך ואי
 תיקוןכן ה-על. ת היצר הרע שבלבוממחלֹק

ם וידי זה נמשך של-סקים שעלולזה למוד הפ
ואזי אין , ת היצר הרע שבלבוונתבטל מחלֹק

' ואז יוכל לעבֹד את ה,  חלוק מהשם יתברךולב
 שערי השכל וונפתחו ל,  בשני יצריןובכל לבב

כה ו וז,ורסות שבלבודע להשיב על אפיקושי
לקוטי ( באמת ולהתפלל כראוי בכל לבב

 ).ב"סימן ס, 'ן א"מוהר
, ובכן תעזרני ברחמיך הרבים    ...�

סקים בהתמדה ושאזכה לעסֹק בספרי הפ
ם ושיעני ללמֹד הרבה בכל יוותעזרני ות, להוגד
ותפתח את דעתי ותכין . סקיםום ספרי הפווי

, לושאזכה ללמֹד במהירות גד, את לבבי
ולברר וללבן הפסק , וין על בוריולהבין הד

ואזכה , ורה באמת לאמתוהלכה בכל דיני הת
לידע ההכרעה באמת בין כל בעלי המחלֹקת 

ואזכה , רהודקֻדשה שמֻחלקים בדיני הת
ם וידי השל-ועל. ם והכרעה ביניהםות שלולעש

עד , תולמום בכל העוהזה ֻימשך וישתלשל של
ם וותשים של, לם הזהום גם בעושיתפשט השל

ותבטל כל מיני , לםובין כל עמך ישראל לע
עד , לםום בעולם ויתרבה השלומחלֹקת מן הע

, עד יחד כל אחד עם חבריוושיכלו להתו
ויזכירו זה את , וויסבירו זה לזה האמת לאמת

עד שישובו , זה שלא יבלו ימיהם להבל ולריק
ֻכלם אל האמת ויעבדוך ֻכלם באמת ובאמונה 

ם בעצמנו שלא יהיה וותזכנו שיהיה של. שלמה
רק נזכה להאמין , ם מאתךוחלק לבנו חס ושל

בך ובצדיקיך האמתיים ולעבדך באמת ובלבב 
ונזכה לידע ידיעה שלמה . שלם בשני יצרינו

, דךובאמת ובלב שלם שמלֹא כל הארץ כב
מד אצלנו בשעת ודך עוואתה בעצמך ובכב

מע ומאזין ומקשיב כל דבור וואתה ש, התפלה
ותך עלינו קונרגיש אל. תינווודבור של תפל

-רר עלועד שנתע, ובפרט בשעת התפלה, תמיד
ל להתפלל בהתלהבות וררות גדוזה בהתע-ידי
לה ועצומה ולדקדק מאֹד וה גדכוונל ובוגד
יצא שום דבור מפינו  ולא ,ון את דברינוולכ

 –' לקוטי תפילות א( .ונהובתפלה שלא בכ
 )ב"סמתוך תפילה 

  
  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

רבי ישראל הלך לחפש ...  �                           
הוא מצא , עד שמצא, עד שמצא, איזה מצווה

הוא , הוא נתן לו כסף הרבה, את האורח הזה
רבי ישראל הביא לו , והוא בא לטבריה, היה גר
שיהיה לו , הוא נתן לו כל הכסף שהיה לו, הרבה
א והאיש הזה חשב שרבי ישראל הו, לאכול

הוא נותן לו כל כך , הוא עשיר גדול, מיליונר
האיש הזה , אחר כך כשבאנו לירושלים, כסף

הוא ראה עשיר כזה שהוא , נעשה ברסלב לגמרי
חיים , זה חיים, טוב, נותן כל כך כסף לצדקה

הוא צחק מכל , הוא נעשה ברסלב, טובים
, פרנסה, פרנסה, פרנסה. מכולם, הלומדים

רק ? פרנסה: "אמראז רבנו הקדוש , פרנסה
רבי לאבל , הוא נתן לכולם פרנסה, "ביטחון
, הוא היה לו פנקס,  עליו השלום קרדונרישראל

 בכל ,ונתן חומש, רשם הכל מה שיש לו הכנסה
, חודש נתן חומש מהכסף שנתן לו השם יתברך

כשצריך לעשות , היה לו כסף לא ,הוא נתן חומש
החומש " :הוא אמר, לא היה לו כסף, מצווה

 ? עם חובות יש לי צדקה אני,"ישלם הכל
  ..."שלם הכליהחומש שלי הוא "

 פעם , החומש ישלם,שהוא בעל חובכ...
הוא כבר כל כך בעל חוב , הוא התלונן לפני

הוא חייב כסף , היה לו צער גדולהוא , 'חומש'ל
  ... הרבה כסף',חומש'ל

חומש , יש לי חומש ":ככה הוא אמר...
 החומש ," כל החובות,חובהשהוא משלם כל 
 כמו העולם ,הלך הוא ,הוא עשיר גדול

 לו זמין אולי י,הוא חפש מצווה, מחפשים כסף
 , הוא הלך לחפש,השם יתברך איזה מצווה

 ,ונעשו מקורבים לרבנו, הוא מצה בכל פעם
אני רוצה להיות , אם יש לו חסידים כאלה"

אני רוצה , למדןרוצה להיות  לא  אני,ברסלב
הוא והוא היה לו פנקס קטן , "ברסלבלהיות 

הוא רשם כל פרוטה שהשם , היה סוחר גדול
הוא ו ,וכל הכנסה והוצאה, יתברך מזמין לו

כמה כסף הוא , עשה חשבון כמה הוא חייב
הוא ו הוא רקד ,שמח,  והיה תמיד שמח,חייב
 , יש לו כל הכסף שבעולםאילו שמח כיהה, ניגן

 אני ,מו מרדכי הבן יחיד היה ש,היה לו בן יחיד
, אבל הוא נתגדל, ילד קטןכשהיה הכרתי אותו 

הבן זה , מצווה-נתגדל ונעשה בר, נתגדלא וה
היא הייתה ו,  וגם הבן יחיד היה לו אחות,יחיד

אין ,  לדברמילים שאין ,צדקת צנועה כזה
, אסתר,  היא חשבה שאני אח,בורים לדבריד

 , שמו מרדכי לו הוא הבן יחיד היה,שמה היה
והיא הייתה ,  היה לו בת ששמה אסתרוגם

 היא הייתה , כמו אסתר המלכה,צדקת כזה
היא הייתה צנועה ו ,שמונה שנים, שבעבת כבר 

בבית לו  היה , אסתר, כל כךטובה ,כל כך
 מצווה-אחר הברנעשה מרדכי ו ,מרדכי ואסתר

 ומרדכי נפטר , אסתר נפטרה,חולה ונפטר
ע שהוא הוא ידו ,שלושה ימים לפני רבי ישראל

רבי , פעם אחת. וגם רבי ישראל נפטר, נפטר
ילדות ושה ייש או, היה בבית לא ישראל
 ,הם צריכים לאכול, אני הייתי שמהו ,וילדים

 לא ,הם היו חמישה ילדים והם צריכים לאכול
 לבקש , אני הלכתי לבקש נדבות,היה להם

 אמרו לי , אני אלך ואחפש כסף,שירחמו
 מהיכן אני אתן ,םרתי כלוכמ לא עוד ":כולם
אז אני , " אין לי כסף, אין לי עכשיו?כסף

מצאתי איש אחד ובנו שהיה , הלכתי לחפש
 לא  בבוקראבל, להם חנות של סחורה

 איך אני הלכתי , בבוקר,אין כסף, מוכרים
, והוא נתן לי כסף הרבה,  ובנוהוא, אליו לחנות

, שםברוך ה, היה ליו, יה לי לקנות לחםוה
 אז הייתי ,לדים לחם לאכולבשביל לתת לי

לתת לילדים ברוך השם שהיה לי , שמח מאד
  ...ןלחם ושמלאכול 

 

  )קמז-מג קנים סימ,'ת ב"ימי מוהרנ(

ם שני הייתי אני ובי ...☺                      
לבדי בלא חברי רבי יהודא אליעזר על קבר התנא 

אחד מעשרה הרוגי , רבי ֻחצפית המֻתרגמן
  : ידע הכהן המנח סמוך לשםוהועל קבר י, מלכות
ם שלישי היה ערב ראש חדש תמוז ובי☺ 

ע ון והיה בדעתי לנסות אז במירוורציתי להי
ת על ווללון שם והיה לנו מניע, ם שניולשם בי

, תום שלישי בבקר היה כמה מניעווגם בי, זה
ת ואבל השם יתברך עזרני ששברתי המניע

 א"ן אני וחברי ריובעזרת השם ונסעתי למיר
, דיבואהרן מגר' לוכנו נטפל עמנו ריובדרך ה

   . שילך עמנוותוד איש אחד ששכרנו אווע
ונכנסנו , םות היון סמוך לחצוובאנו למיר

 וחאי ובנון בן יורא של רבי שמעולהמדרש הנ
ת וואמרנו שם תהלים ותחנ, רבי אלעזר

ראים אבל הייתי אז ות על קבריהם הנוובקש
ני ו שם כרצזכיתי לשפך לבי ולא חלוש מאד

חנן ומשם הלכנו והיינו על קבר התנא רבי י
 שהיה ור שלו שם הבוהסנדלר ובסמוך אצל

חנן הנזכר לעיל ות שם ועל קבר רבי יורומעבד ע
   .תר קצתוררתי יועזרני השם יתברך שנתע

משם הלכנו ובאנו למערה של הלל הזקן 
ותלמידיו ונכנסנו לשם ושתיתי מהמים 

רי תלמידיו ועל ידי ך כמה קבובעים שם בתוהנ
ם הלל וזה נתחזקתי קצת ונכנסתי עד מק

ושם שפכתי שיחתי ,  נסגרומוהזקן אשר מק
ררות ואחר כך בא עלינו שמחה וקצת בהתע

שם והתפללנו שם מנחה בשמחה ורצינו לילך 
תי ומשם למערת שמאי אבל האנשים עכבו א

וגם הייתי על קבר התנא רבי יצחק שמנח 
  : י"בחצר של רשב

ן לצפת היינו על קבר וחזרה ממירב☺ 
רבי בנימין בן יפת ועל קבר התנא רבי יהודא 

ת וזכיתי להי ולא בר אלעאי ורבי אלעאי אביו
על קבר רבי כרוספדאי הסמוך לשם גם 

סי דמן וי' ן הייתי על קבר רובהליכה למיר
  : יוקרת
ם חמישי נסענו לטבריה ובאנו לשם ובי☺ 

וקבלו , להולעת ערב וגם שם היה שמחה גד
  : לוד גדותנו גם שם בכבוא

ם ששי הייתי על הבית החיים על ובי☺ 
רידנקא ורבי מנדיל ויטפסקר ונחמן מה' קבר ר

ורבי אברהם קליסקיר והרב משפיטיוקא 
ראים משם הלכנו ובאנו וושאר צדיקים נ

למערת רב כהנא ותלמידיו משם הלכנו ובאנו 
בכל ונתעכבנו , מאיר בעל הנס' על קבר התנא ר

ת משם נכנסנו ות אחר חצוזה עד איזה שע
' ורחצנו בחמי טבריא גם היינו על קבר ר

ל "תינו זו שאמרו רבוירמיה שנקבר מֻעמד כמ
ועמדנו בטבריא ) ג"ט ה"ירושלמי כלאים פ(

דוד בהרב מחמלניק ושבתנו שם ' בבית ר
  : דש בשמחהוהשבת ק
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