
 לזכות לכל הישועות            ירטוב להגיד ולש

 )ג, במדבר טז(           ...כי כל העדה כולם קדושים 
ויש , קת שחולקים על הצדיקים והחסידים אמתייםוב המחלור

כן קבלה -ויש שלומדים גם, ת"מהחולקים שהם לומדים קצת בגפ
ויש מהם מֻקלקלים לגמרי רחמנא , גןואבל מעשיהם אינם כה, וכתבים
פנים הם מתרשלים -כל-אבל על, כך-ויש שאינם מֻקלקלים כל; לצלן

ויש מהם שרודפים ; נה ובכחות ויגיעותו ואינם מתפללים בכו'הבעבודת 
והם מתגרים בהכשרים , אחר ההבל של ממון וכבוד והתנשאות וכיוצא

וחולקים עליהם , באמת' ויראים תמימי דרך ההולכים בתורת ה
  .עוריורודפים אותם בכמה מיני רדיפות וליצנות בלי ש

  
וגם , דאי היה חכם ולמדן גדולוכי קרח בו, ה בחינת עדת קרחוז

וקבץ עמו מאתים וחמשים ראשי , בחכמת הקבלה היה חכם גדול מאד
ובא עמהם , דאי חכמים ולומדים גדוליםוכן בו-שהיו גם, סנהדראות

לם ורב לכם כי כל העדה כ: "וטענו עמהם, ק על משה ואהרןולחל
קר ילו העיכא(' לם שמעו בסיני וכווכ: ל"ואמרו רבותינו ז, "שיםוקד

וזה ". 'ומדוע תתנשאו על קהל ה", )מוד בעצמויהוא רק השמיעה והל
כי חלקו והפרידו בין למדן , היה פגם גדול

מוד והחכמה ידאי הלופי שבו-על-כי אף, לצדיק
קר שלמות יאבל ע, קר גדוליהוא מעלה גדולה וע

  תכלית 
מעשים זה ל-ידי-מוד הוא כשבאים עלימעלת הל
לא המדרש : ל"כמו שאמרו רבותינו ז, טובים

שלא יהא אדם : ואמרו, קר אלא המעשהיע
  .'קורא ושונה ובועט באביו וכו

  
קר הוא יואם היו מאמינים בהאמת שהע

" ומדוע תתנשאו"לא היו אומרים , קיום התורה
שמשה , כי היה ראוי להם להבין האמת', וכו

הם שום ואין ל, ואהרן קֻדשתם גבוה מאד מאד
מאחר שהם יודעים , ערך נגד קֻדשתם הגבוה

כן אמר -ועל. קעים בתאוות העולם הזה והבליוון הם משיבנפשם שעדי
  , רתוקט  שיקריבו  ,"'ת קרח וכל עדתו וכווקחו לכם מחת: "להם משה
ינו שהראה להם יה, הכל רת החביב מןוהא לכם קט :י"רש רשיוכמו שפ

כי אם , קרי המעשה בלבד הוא העלו בעבודה ומעשים טובים לאישאפ
, נה רצויהופי תורה הקדושה ובכו-כשעושין הֻעבדא והמעשה בשלמות על

שהיא עבודה וקרבן חביב מאד מכל , רתושהרי עבודת הקט, יהווהרא
לו נדב יכן אפ-פי- על-ואף, ל"אר בדברי רזווכמב, העבודות והקרבנות

'  אש מאת היצאה, שהקריבו אש זרה אשר לא צוה אותם, ואביהוא
פי שהיו -על-אף, שהיו זרים גמורים, שכן עדת קרח-ומכל, ותאכל אותם

ידי אש -כן נשרפו על-פי-על-אף, חכמים ולומדים ומֻקבלים גדולים
ות נתון ושידעו שסם המ, להיוכמו שהתרה בהם בתח, רת בעצמווהקט

ינו שהודיע להם מה שאמרו רבותינו יה, בתוכו שבו נשרפו נדב ואביהוא
, עורימוד התורה גבוה ונעלה מעלתו מאד בלי שיפי של-על-שאף, ל"ז

אבל כל זה כשהבחינת למדן , לםוותלמוד תורה כנגד כ: ל"כמאמר רז
שהוא גם צדיק וחסיד גדול מאד בקיום , מֻחבר ונכלל עם בחינת צדיק

אזי לא זכה , מוד מבחינת צדיקיאבל אם חס ושלום מפריד הל; התורה
  .ל"כמו שאמרו רז, חמנא לצלן ר,ותומ-נעשית לו סם

  
שזה בחינת ברית , קר שלמות הצדיק והלמדןישע, וגם רמז להם

שהם , זה לכסופין טובים-ידי-שזוכין על, הוא, עלאה וברית תתאה
רין כל יזה נצטרפין ונצטי-ידי-ועל, בחינת נֻקדות לאותיות התורה

 מוד שלמותיואז יש להל, אותיות התורה לטוב בבחינת סם חיים
ומחמת שהכסופין הם בחינת . )א" סימן ל–' ן א"כמבואר בלקוטי מוהר(

-כי על, רתוכן רמז להם דבר זה בעבודת הקט-על, רתובחינת קט, להיתפ
שהם , ל"ודאי אי אפשר לזכות לבחינת כסופין הנוידי בחינת למדן ב
ין יוע. ל"כנ' אלא אדרבא לא זכה וכו, ולא עוד, רתובחינת עבודת הקט

הלכות  -לקוטי הלכות . (ל"פי הנ-הכל על, ין בליעת קרחיענשם גם כן מ
  )ה" אות נ,קתומחל – לפי אוצר היראה ה"אות ל, 'ד אומנין

  

  
)Ê ÂÈ·¯ ˙ÚÈÒ"ı¯‡· Ï-Ï‡¯˘È ,Î'(  

ולא , ראה הרבה ספינות, ל אל הים"וכאשר בא האיש הנ...     ☺
עד , פושיפוש אחר חיוהיה מבקש ומחפש מאד בח, נו שםיראה את רב

והספינה מלאה , שיושב בספינה, נו זכרונו לברכהישמצא את רב
נו ירב, עדו יחדווכשנתו; נו זכרונו לברכה ישב באמצעיורב, מישמעאלים

כי , היה ביניהם שמחה גדולה, ל"זכרונו לברכה עם האיש שלו הנ
והיו . מחמת שלא ידעו זה מזה, לה היה להם צער גדול מאד מאדימתח

כך הלכו עם ספינה -אחר, הנקרא ברקס, נה הקטנהלה בספיייושבים תח
שהיתה עומדת סמוך , הנקראת אקרנא, עד שבאו אל הספינה הגדולה, זו

וראו שהספינה מֻסבבת עם , לחיפה
, אך אמרו בלבם, והיה להם לפלא, הורמאטעס

כן גם הספינה -על, שמחמת שעת מלחמה היא
. כן עם הורמאטעס-של הסוחרים הולכת גם

נה זו היתה ספינה של מלחמה עם ספי, ובאמת
דאי הוא סכנה גדולה וובו, זין-חיל וכלי-אנשי

בפרט עם , ועד עמהם יחדוועצומה מאד להת
, אדם-שהם פראי, חיל ישמעאלים-אנשי

נו זכרונו יורב, ובפרט לפרש עמהם על הים
ון ולא כ, בשעת בריחתו בעצם הרעש, לברכה

, ואכי לא ידע היכן ה, כנס בספינה ששכרו לויל
, לא ידע כללו, ונכנס בשעת בהלה בספינה זו

  .שהיא ספינה של מלחמה
  

, והכניסו אותם אל הספינה הגדולה, ולקחו אותם הישמעאלים    ☺
נו זכרונו ישהיה עם רב, ל"וגם נתנו להאיש הנ, ונתנו להם חדר מֻיחד

כי לא , ל אותם דברוולא היו יכולים לשא, שרפה טעונה-קנה, לברכה
ים או יואחר שת, ולא היה להם שום מאכל ומשתה בספינה, וןידעו הלש

, ולא אכלו מאומה, ש שעות בלילה סגרו הדלת מהחדר ושכבו לישןושל
ים פתח אחד את י ואחר שעה או שת;ל"ל כנוכי לא היה להם מה לאכ

; מה אתם עושים כאן: כרים של מדינתנווואמר להם בלשון נ, הדלת
הלא ;  חס ושלום, ואתם תאבדו פה,הלא זאת היא ספינה של מלחמה

ונתעוררו . שהספינה מלאה סביב עם הורמאטעס טעונים, אתם רואים
, אך צורתו לא ראו, והיה הבגד מגיוואנט, וחטפו אותו בבגדו, משנתם

שיניחו אותם לצאת מהספינה על הספר של , ר להםוובקשו אותו שיעז
כי ראו , חייםקרובים למיתה מ, כי כבר ראו שהם בסכנה, ישראל-ארץ

טוב יותר לשאר בארץ : כן אמרו-על, שפרחו הקוילין סמוך לספינה
כי ראו שקשה , שיהיו עצמותיהם נשארים שם בארץ הקדושה, הקדושה

  .להמלט מן ההרגה
  
, ואמר, כרחים לתן לו איזה סך טאלער בשביל זהושמ, ואמר    ☺

, ח התבה לקח הטאלערול לפת"והלך האיש הנ, שילך להקפיטן
כי סבר , ופשט ידו לתן המעות להקפיטן, והלך להקפיטן, ונתמהמה קצת

קש עבורם את הקפיטן עבור יכבר ב, כרים אליהםושזה שדבר בלשון נ
; ולא שמע אליו כלל, והקפיטן צעק עליו צעקה גדולה, זה שיניח אותם

וחפשו , כריםוכך היו מחפשים אחר זה שדבר אליהם בלשון נ-ואחר
שיוכל לדבר בלשון , אדם-ולא מצאו שם שום בן, פושיפוש אחר חיבח

 ל"זצ, אייזיק שלמה' שראל בער אודסר בן רלזכרון נצח מורינו רי י

  ג"תקע' מסעלון   "קרח" פרשת – ד"בס



, ואז נפל עליהם פחד גדול,  ישמעאלים וערביים—רק הכל , רוסיא
עד שלא היו יכולים לנוח על המשכב מחמת , ואחזתם רעדה גדולה

, שהם בספינה של מלחמה, כי אז הבינו, דל הפחדורעידת הגוף מג
ין אין יודעים מי יועד, והוא סכנה גדולה בלי ערך, "שיף-קריג"שקורין 
 השהיא ספינה של מלחמ, שדבר להם בלשון רוסיה והודיע להם, היה זה

...  
  
  
  

) ÈËÂ˜Ï˙ÂˆÚ– ‰ÏÈÙ˙–˙Â‡  ˙ÂÈ-Â(  

, נתחזק מאור עיניו של הצדיק, מוד זכות על הרשעיידי ל-על  
ויכול לידע ולהבין כי , ויכול לראות ולהשיג צדקתו של הקדוש ברוך הוא

ונתפשט לבו מעקֻממיות שהיה , אף על פי שהרשע זוכה בדיןהצדיק ' ה
 .ונתחזק אמונתו ויכול להתפלל, דםולו ק

הרע . לה צריך להכניע הרע שבפרט והרע שבכלליבשעת התפ  
כמו חסידים , להייבטל בשעת התפ, ינו גופו המֻגשם וחמרויה, שבפרט

הרע שבכלל ו. לה התפשטות הגשמיותיהראשונים שהיה להם בשעת תפ
יבטל הרע שלהם , נו התפלות של פושעי ישראל שמתפלל עמהםיהי

  .ויעשה מהרע כסא לקֻדשה
 

גם צריך לקשר את עצמו בכלל ובפרט עם נפשין ורוחין ונשמתין   
ינו חלקי יה, בפרט. ויעורר אותם בתפלתו שיתפללו עמו, של שוכני עפר

ינו נפש רוח יה, לובכל. נפש רוח נשמה שלו שבאו כבר בגלגול ונתתקן
  .נשמה של שוכני עפר אחרים לעוררם שיתפללו עמו

צריך ) א. שה דבריםוגם צריך לתקן בתפלתו של  
להעלות את הנופלים , המתפלל לתקן בתפלתו

באמונות כוזבות להעלותם בתפלתו לאמונה 
ע בלבם אמונה וולקב, להיהאמתית שהיא התפ

י יד-ועל, ון מאד בתפלתווצריך לכ) ב. שלמה
לה מתקן את לב ינות הלב שבתפוכו

המחקרים חכמי הפילוסופיא שלא יחטיא 
לה בשלמות יידי תפ-על) ג. אותם שכלם

הוא מבטל כל החרפות ובזיונות שיש , הראוי
כי הוא מהפך כל החרפות , לו משונאיו

  .ובזיונות לכבוד
 

לה האדם עומד בהיכל יבשעת התפ  
ושלא , ואז צריך לבטל את עצמו מכל וכל, המלך

עד , לראות שום דבר אלא את המלך לבדו יתברך
שיתבטל ישותו לגמרי ולא ירגיש את עצמו כלל בשעת 

ידי זה נתבטלין כל החרפות -ועל. רק את המלך לבדו יתברך, להיהתפ
 .ובזיונות
ידי זה -ועל, ל מתנוצץ אור זכות אבות"לה כתקונו כניידי תפ-על  

ידי זה זוכין -ועל, ו בגלותים עכשממשיכין בחינת קֻדשת ארץ ישראל ג
מוד זכות שמלמדין יידי ל-וכל זה נעשה על. לראות במפלתם של רשעים

  .ל"ידי זה יכולין להתפלל כנ-שעל, על הרשע
 

ולהכניע , ל בתפלתו"שה דברים הנולאו כל אדם יכול לתקן של  
כי אם הצדיק הגדול במעלה מאד בבחינת , הרשעים והשונאים על ידי זה

ד נגד ור מתניו מאד לעמווגם הוא צריך לחג,  רבנו עליו השלוםמשה
 .הרשעים הגדולים לכלותם ולבטלם

  
  
  

  )ה"נ', לקוטי תפילות א(

 ואנכי עפר 'ההנה נא הואלתי לדבר אל ", רבונו של עולם  
ידי תפלתנו -ונזכה על, עזרנו שתהיה תפלתנו בשלמות לפניך". ואפר

תעזרנו ותזכנו להתפלל לפניך במסירות ו. להכניע הרע שבפרט ושבכלל
עד שיתבטל כל חמרנו וישותנו וגופנו , נפש עצום מאד באמת לאמתו

ותהיה תפלתנו בשלמות כמו . להיהכל יתבטל לגמרי בשעת התפ, המֻגשם
לה התפשטות יתפלות החסידים הראשונים שהיה להם בשעת התפ

כל הרע של להכניע ולשבר ולבטל , וגם נזכה בכחך הגדול. הגשמיות
ותתן לנו כח , התפלות של הרשעים ופושעי ישראל שאנו מתפללין עמהם

עד שיהיה אפר תחת , לבטל הרע שלהם ולעשות מהרע כסא לקֻדשה
 ועסותם רשעים כי יהיו אפר, ים מקרא שכתוביויֻק, כפות רגלי הקֻדשה
  .תחת כפות רגליכם

  
ו בכלל שנזכה בתפלתנו לקשר עצמנ, ותושיענו ברחמיך הרבים  

ונזכה לעורר ולהקיץ , ובפרט עם נפשין רוחין ונשמתין של שוכני עפר
הקיצו ורננו , כמו שכתוב, שיתפללו ֻכלם עמנו יחד, אותם בתפלתנו

, לה עם שוכני עפר בכלל ובפרטיונקשר הדבור של התפ. שוכני עפר
שנזכה לעורר ולהקיץ בתפלותנו כל חלקי נפש רוח ונשמה שלנו שבאו 

וגם נזכה לעורר ולהקיץ כל הנפשות והרוחות . ל ונתתקנוכבר בגלגו
והנשמות הקדושות של כל הצדיקים שוכני עפר קדושים אשר בארץ 

לם שיתפללו עמנו ובזכותם תשמע תפלתנו תמיד ולעורר את כ, המה
כמו , ותרחם עלינו למענם ולא למעננו, ועתנווותאזין קולנו ותקשיב ש

 :אדירי כל חפצי בםלקדושים אשר בארץ המה ו, שכתוב
  

ותזכנו ותעזרנו לבטל כל הבזיונות והחרפות שיש לנו משונאינו   
ידי תפלותינו להפך כל החרפות -ונזכה על, ואויבינו בגשמיות וברוחניות

ס וולכנ, לה לבטל עצמנו מכל וכליונזכה בשעת התפ. והבזיונות לכבוד
 שלא נראה אז שום ונבטל אז ישותנו לגמרי עד, ד בהיכל המלךוולעמ
זה לשכל -ידי-עד שנזכה על, אלא את המלך יתברך לבדו נראה, דבר

ולהתבונן בכל הדבורים של , ך כל החרפות לכבודודקֻדשה להפ
 'הלצרפם ולפרשם שיתהוו מהם אמרי כבוד ל, המחרפים והמגדפים

ותהיה תפלתנו בשלמות . לו אומר כבודוובהיכלו כ, כמו שכתוב, יתברך
ידי תפלותינו כל -עד שיתתקן על, ית השלמותגדול בתכל

ידי הפרה אֻדמה ששרף משה -התקונים שנתתקנו על
ידי -ר ברית אבותינו עלועד שתזכ, רבנו במדבר
ידי -ויתנוצץ אור זכות אבות על, תפלותינו

תחנותינו ותפלותינו שאנו מבקשים ומחלים 
ר את וידי זכות אבותינו תזכ-ועל. פניך תמיד
תגלה קֻדשת ארץ ישראל גם ו, שכינת ֻעזך

  ... בגלות המר הזה
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  . ב"ד סיון תשל"כ, ה"ב  
, לבי ונשמתי, אחי יקירי וחביבי, לאהובי

, משתעשע בו ומתפאר בו בכל העולמות' אשר ה
כבוד מורי שמשון אפרתי שיחיה לאורך ימים 

ב וירפא מכל מחלה וכא, ישמרהו מכל רע' ה, טובים
לאורך ימים ושנים טובים , אותו ואת ביתו מהרה בשלימות

  . אמן, אמיתיים
על , נא ונא לדון אותי לכף זכות ולא יהיה לך עלי קפידא וטינא כלל

על כל מכתביך היקרים והנעימים לי מאד בלי , זה שלא השבתי לך
באתי לביתי ומצאתי שני מכתביך , והנה אחרי חג הפסח העבר. שיעור
. וקראתי אותם באהבה ובשמחה רבה ועצומה. רים לי מכל הוןהיק

עליכם וימתיק ויבטל מכם ' שירחם ה, ותיכף התפללתי עליך ועל ביתך
ויתן לכם רפואה וישועה בכל , כל הצער והיסורים העוברים עליכם

  .ינים בגוף ובנפשיהענ
  

כי יש לי נחת גדול בכל פעם שאני זוכה לראות , ודע אחי חביבי  
' ואני רואה בהם כי ה. כי כל דיבוריך יוצאים מלבך באמת, כתב ידך

וכלים יפים יקרים , דבר מתוך דבר, יתברך חנן אותך ונתן לך לב מבין
האור הגנוז והצפון שנמצא עכשיו בימינו , כדי שתוכל לקבל בהם, מפז

, הפלאות שהיו מעת ומיום בריאת העולם, העולה על כל האורות, בעולם
שהודיע לנו כי הוא המנהיג האמתי בדורינו , נחל נובע, ו הנוראהוא רבינ

, והוא יכול להוציאינו ולהעלות כל העולם. ובכל הדורות הבאים, זה
מכל הירידות והחשיכות והטומאות והזוהמות ולתקן כל העולם 

אפילו הרחוקים לגמרי מקדושת התורה , ותורתו' ולהחזיר כולם לה
כל דיבור . חדולעבדו שכם א'  כולם את השידעו, ואפילו אומות העולם

יורדים למטה למטה עד עמקי תהום , ודיבור שיצא מפי רבינו הנורא
מי , מי יערוך שבחם, ומעלה הכל למעלה למעלה משמי השמים, תחתית

  המעתיק                                           . אין דוגמתם, יספר נוראות גדולתם

  תרמו נא
  בעין יפה
  ...לקיום העלון

  

  חשבון, בדואר 
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