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  )יד ,במדבר יט(
אדם כי : ל"תינו זו שאמרו רבוכמ, להורה ביגיעה גדוצריך לעמֹל בת

 ווכמ.  עליהומת אלא במי שממית עצמירה מתקיו אין הת- ימות באֹהל
. קאיעמלים די, רהותי תלכו על מנת שתהיו עמלים בתושאמרו אם בֻחק

הוא בשביל לברר עסק , רהו והיגיעה שצריכין בעסק הת העמלעיקרו
 , יתברךוצרות נחת רוח ליורה שיהיה הלמוד לשמה באמת רק לעשוהת

 ותקרי רבי אי בשביל שיועלת עצמום בשביל תוושל  חסויהיה למודולא 
מוד הוא רק י היגיעה והעמל בהלעיקרו. םוושל ת חסוצא באלו הפניוכי

 אחיזת הלמוד שלא עיקרוזה מחמת שמשם , רה שבעל פה כמובן לכלובת
  . וכמבֹאר בפנים, םוושל לשמה חס

לברר ולהכניע , פה רה שבעלוגע מאֹד בעסק התיכן צריכין להתי ועל
דפין אחר ות וערמומיות שרות של גסות ופניות ולבטל לגמרי המחשבוולדח

רה שלא ום לעסֹק בתוושל  מן האמת חסות לבבוצים להטוור, ומחשבת
, םוושל  בשביל איזה פניה של שטות והבל חסהיינו, םוושל לשמה חס

ולבקש מהשם יתברך , תווצריכין להתאמץ בכל עֹז לבטל אלו המחשב
רה רק בשביל ו שיעסֹק בתדהיינו,  להשכינהושיזכה שיהיה למוד

כה לברר ההלכה וידי זה ז ואז על, ן השם יתברך לבדורצ
, בהלכהת שיש ות והֻחמרומאחיזת המץ ותבן שהם הקשי

ולאסוקי , כה להלכה ברורה ומשנה ברורהוואז ז
  . שמעתתא אליבא דהלכתא

 בשביל השם היינו, רה לשמהוסק בתוכי כשע
 וכמ, ותו ואזי הלכה כמועמ' אזי ה, יתברך לבד
. ותו שהלכה כמועמ' וה: ל"תינו זושאמרו רב

לפי אוצר '  אות ב',הלכה ג - תלמוד תורה כותהל(
  )ח" נ אות  ,ורההת ריאת קו תלמוד תורה   -  היראה
 

[   ·¯Á ÈÙÏ Ï‡¯˘È Â‰ÎÈÂ... )כד, במדבר כא( 

פי  על ג אףון ועו ארץ סיחו רבנו בעצממשהכן כבש  ועל
מד על המצר של וג עון ועוכי ארץ סיח, כבש לא ישראל ששאר ארץ

 תקף המלחמה לכבש המצר ואז ממילא עיקרוזה , ישראל ארץ
כי , וג להעבירם בארצון ועואבה סיח  לאכן באמת ועל. ישראל בשין ארץוכ

 שפרש וכמ', מד כאן כי אם בשביל לשמֹר הגבול וכווכל עצמי איני ע: אמר
תם וישראל שכרו א  כי כל השלֹשים ואחד מלכים של ארץהיינו, י שם"רש

ת מאֹד ות ועצומות קשופיג היו קלון ועושיעמדו על הגבול מחמת שסיח
. אל כדי שלא יוכלו ישראל לכנס לארץישר ועמדו על הגבול והמצר של ארץ

 בחייו ואז ו רבנו בעצממשההיה מי שיוכל לכבשם כי אם  לא ומעֹצם כחם
  .  המלחמה לבטל המצרעיקרכי , ישראל שע את כל ארץובקל כבש יה

 המצר עיקרכי רצה לבטל , םו לעבֹר דרך ארץ אדמשהכן רצה  ועל
  ֻחרבן ביתעיקרש קשה מכלם וראה ופה שלים שהקלול שהוא אדוהגד

: ויתברך הזהיר' אבל ה, ו ורצה לבטלויד המקדש ואריכת הגלות יהיה על
תיהם ונווכל זה גרמו ישראל בעו".  עד מדרך כף רגלואתן לך מארצ לא כי"

נתנה "ואמרו ',  ואהרֹן במרגלים וכומשהידי שחלקו כמה פעמים על  על
ת בליל תשעה ורוה לדיכיופגמו בהרֹאש בית ומאז נגזר עליהם ב, "'רֹאש וכו

שאז היה מתבטלת , םוהיה להם כח לכבש מצר אד לא ידי זה שעל, באב
ונפן ונסע "י בפרשת דברים על פסוק " שפרש רשווכמ. פה לגמרייהקל

   .'ברים דרך הר שעיר לכנֹס לארץ וכווחטאו היו ע לא אלו, "המדברה
א ין חטישנאמר בענ, "פנו לכם"י מקדם על פסוק "רש רשיוכן פ
אמרתי : ונוי וזה לש"כמבֹאר שם בפרשה וגם שם פרש רש, המרגלים

קלקלתם , ן לכנס לארץום לצד צפולהעביר אתכם דרך רֹחב ארץ אד
שהוא מצר ,  לבטל מצרי הקֻדשהעיקרכי ה. כוביוגרמתם לכם ע

 עיקריכלו לכבש ולבטל  לא אבל מחמת חטאיהם, ישראל ארץ
ידי שכבשו   עלישראל ם רק נכנסו לארץוהמצר שהוא אד

  .משה של וג וגם זה בגֹדל עֹצם כחון ועוהמצרים של סיח
  )'האות ',  הלכות מצרנות ד-ליקוטי הלכות (

  )'נ-נים מטסימ, תלמוד תורה –לקוטי עצות (

כה ורה עד שזויגע בתיידי שמת-על �                                            
תה ו ומעלה אוידי זה הוא מרפא את נפש-על, תה ולהבינהולידע א

 טע אילנא דחיי לעילאווהוא נ, וממתיק כל הדינים, ם שרשהולמק
 ודות ומגלה כבולמוגם הוא מקים ומחדש כל הע, דכולא אסוותא

כדי שיתגדל , דת האדםו התכלית של כל עבעיקרשזה , לםויתברך בע
 ).ד"סימן ע, 'ן א"לקוטי מוהר (ו יתברך שמודוכב

כי כל . ב מאֹדול להבין גם זה טו יכורה ואינוסק בתומי שע � 
ונעשה מהם , ח בהםש ברוך הוא שמולה למעלה והקדודבור ודבור ע

 ).שם(בחינת ערבי נחל 
שתעזרני , תינוו אבאלקינו ואלקי 'הן מלפניך ויהי רצ    ...�

שאזכה מהרה לרפאת את נפשי רפואה , שיעני ברחמיך העצומיםוות
ותזכני לעסֹק . להום שרשה בקֻדשה ובטהרה גדותה למקוולהעל, שלמה

רתך וגע בתייואזכה להת. מם ולילהושה לשמה תמיד יורתך הקדובת
ואזכה . תה על בוריה ואמתתהועד שאזכה לידע ולהבין א, שהוהקד

  :רתך באהבהו את כל דברי תלקייםת וולשמֹר ולעש, ללמֹד וללמד
שענא רבא ושמחת ושיענו וזכנו לקֻדשת הוורחם עלינו וה

שנזכה . רה שהם בחינת דבור בלֹא דעה ודבור בדעהות
 בעת אפילוו. שה תמידורתך הקדות בתוללמֹד ולהג

, רתך על בוריןוכין להבין דברי תום שאין אנו זוובמק
 אפילות בהם וללמֹד וגע ולעסֹק ולהגינזכה להתי

תקבל גם את עסק , ואתה ברחמיך. בלי הבנה
 אפילורתנו ורה הזה ותשמח בדברי תוהת

טע מהם אילנין יות. כשהם בלֹא הבנה
רברבין סחרנין דההוא נחלא הנקראין ערבי 

ותהיה , לים עלינוורר רחמיך הגדוותע. נחל
בעזרנו ותפקח את עיני שכלנו שנזכה לצאת מחשך 

רתך שנזכה לידע ולהבין ור תוותאיר עינינו במא. רולא
ולידע כל , רתך על בורין ואמתתןוולהשכיל את כל דברי ת

ולהשתדל בה באֹרח , רהורה וכל דרכי התודיני ומשפטי הת
ותזכנו . דכֹלא אסותא י לעלאעד שנזכה לנטֹע אילנא דחי, רומיש

שים ות בימים הקדוהגות הנושות הקדו כל המצלקייםבכל שנה ושנה 
ונזכה לשמֹח בהם בשמחה . רהושענה רבא ושמחת תוה, האלה שהם

ולהתקדש , לה ועצומה בתכלית השמחה בשלמות באמתורבה וחדוה גד
זה תר מוים האלה ויתיקונבאֹפן שנזכה לתקן כל ה, להובהם בקֻדשה גד

 של רֹאש תיקוןראים האלו שהם גמר החתימה והושים הנובימים הקד
  )ג" מתוך תפילה צ–' לקוטי תפילות א (.ם כפורוהשנה וי
 

  )הס-סד ים מכתב-' בי הנחל ֵּבספר ִא(

המשתוקק ומתגעגע אחר הבעטלר , עיני ולבי �                            
הנורא בעל כתפים רחבות הלוחם מלחמותינו ונושא אותנו מכל 

  . מעלה מן המקוםמקומותינו לבחינת ל
וכל מה שהנפש , רבים על נפש האדם תמידות הם אות רעוהתאו
 וצריך רחמים ,תרותר ויו הם מתגברים עליו בי-תר ולה ביויקרה וגד

, ו שרע ומר דרכודה בעצמוהרשע י. נצל מהםיל להורבים והתגברות גד
  .ןוכי ההרגל על כל דבר שלט,  לפרשואך שקשה ל

  
הלהיב את לבו כלהב אש לעלות יחד עם שהבעיר ו, לבי יקירי �

 נחל הנובע רפואות חדשות ,כלל ישראל אל הצדיק המנהיג האמת
נתגלו  לא עדייןנוראות ונפלאות פלאי פלאות עד אין סוף ש

 לחולים אבודים כמונו אפילו, שמועילים לכל, מימות עולם
  .ברכה ושלום וחיים. היום בחשך המר הזה
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 הרע אה שהיצרוהאדם הבר שכל כשר
תר ות מתגברים עליו מאֹד מאֹד ביווהתאו

צריך לידע ,  שקשה לשברםוונדמה ל
לה ו בשרשה היא גדוולהאמין שבודאי נפש

הה מאֹד מאֹד ואלפי אלפים וויקרה וגב
, ת בלי שעור תלויים בהולמות עוורבי רבב

וצריך להתגבר לרחם עליה לבל יאבד 
ת מאֹד התלויים ות יקרות וסֻגלוצרוא

 מן ויתגבר בכל עֹז להציל נפשו, ובנפש
ידי התקרבות לצדיק - עלעיקרוה, שקוהע

  .האמת
 

  )קנד-מחק ,'בת "ימי מוהרנ(

צאי שבת ובמ ...☺                          
  : הייתי על חֻתנה ושמחנו שם

ם שני פרשת ֻחקת היינו על ובי☺ 
לף עקיבא ועשרים וארבעה א' ציון ר

, הו ההר הגבותותלמידיו שמנחים בא
 מערה של ווכנגד,  ציון רבי עקיבאוובראש

משם חזרנו והלכנו עד , אשת רבי עקיבא
חיא ובניו וחזרנו ' שבאנו למערת ר

  : לביתנו
חנן והיינו על קברי רבן י' ם גובי☺ 

 בסמוך ֻמנח וואצל, בן זכאי ותלמידיו
, א דישראלחנן מרא דארעוי' בצד אחד ר

ומצד השני רב אמי ורב אסי ושם בסמוך 
  : ה"ֻמנח בעל השל

ם רביעי היינו על קברי הנשים ובי☺ 
ק מהעיר ומם רחות אשר מקוהצדקני

רה ווצפ, אלישבע בת עמינדב, קצת והם
,  ואהרןמשהכבד אם ווי, משהאשת 

, וזלפה ואביגיל, ובלהה, וֻחלדה הנביאה
לוקי מרים גם אסתר המלכה ויש חוויש א

אבל על כל , ת על קצת מהנזכר לעילודע
לם ֻמנחים שם הרב פנים לפי דעת ֻכ

  : ת לעיל אשרי להםות הנזכרומהצדקני
ם חמישי חזרתי והלכתי על ובי☺ 

  : מערת רב כהנא ותלמידיו
ם ששי חזרתי והלכתי על ובי☺ 

והייתי על קבר רבי מנדיל , הבית החיים
פרימישלאנער ושארי צדיקים ואחר כך 

זרתי והלכתי עד שבאתי על קבר רבי ח
מאיר בעל הנס משם הלכתי לחמי טבריא 
בשבת קדש אכלתי אצל הרב המֻפרסם 

  : סטרירורבי זאב טשארניא
כי אפס , לווהנה היה לי צער גד☺ 

 ולא ,אי לארץ ישראלוהכסף אצלי בב
ת החזרה ומראה וצאוהיה לי על ה

ת רבי שלמה ום שהיה לי על מעוהמק
- רצה לסלק לי כי לא , דודשהיה ביד רבי

ל מאד ואם חמשים גרוש והיה לי צער גד
ומחמת זה נתעכבתי בטבריא על , מזה

פרשת ' ם אושבת השניה הנזכרת לעיל ובי
והזמין לי בדרך נס , עלי' בלק חמל ה

שב שם ותי יווהשגחה נפלאה שבהי
בסֻעדת שחרית אצל איש אחד שעשה 

ושם הזמין לנו השם , סֻעדה עבורנו
ך שפתאם באה אשה אחת ואמרה יתבר

ויש לי , יקא כלי כסףילי שתשלח עמי ד
ולמסר , רשות למכרם באלכסנדריא

ת ליד בנה בחוץ לארץ ונתתי שבח והמע
דיה להשם יתברך שחמל עלי בהשגחה ווה

עזב  ולא ק מביתי כזהום רחונפלאה במק
  : להו הגדו מעמי בעזרתוחסד

  
  
  

   כבוד–לקוטי עצות ספר 
 וכי אם כשיש ל, אין לאדם לקבל שררה ומנהיגות )ו(

שב וואף שהאדם ח .אמונה שלמה שאין שלמות אחריו
 וצה בהנהגתוכן ר ועל, לםו רחמנות על העו שיש לובעצמ

 ולה רדיפתוות, דודף אחר הכבו באמת הוא ר—
  חס , רסותוא למינות ואפיקולין לבוזה יכ ידי ועל, ברחמנות

  )ח" ימן סי',ן א"לקוטי מוהר (...םוושל                  
כי מי שהוא מֻפרסם צריך , ת מֻפרסםוקשה מֹאד להי )כא(

  רק שיש שמכרחים מן השמים . לסבל יסורים בשביל רבים
  )א" עמן סי,שם(ת מֻפרסם ולהי                      

ד הוא סכנה וכי כב, דוירא ולפֹחד מן הכביצריך להת )כג(
, ד להאדםוכן כשמגיע איזה כב על. תוסכנת נפש, להוגד

כי אם ,  יתברך לבדולשמ,  כראויוזהר מֹאד לקבליצריך ל
  ,  כראויויקבל ולא ד כחוט השערהום בהכבום יפגוחס ושל

  )א" קלמן סי,שם(זה  ידי ם עלויוכל להסתלק חס ושל     
מבעיא  לא .לםות מֻפרסם ולהנהיג העולה להיוכנה גדס )ל(

 אפילואלא , ו שלובש טלית שאינו ראוי כלל ולוכשאינ
ת וראות נויש עליהם סכנ, רולי הדוגד, בדי השםוע

רה ברבים ומר תולם ולוכי בהנהגת הע, לםובהנהגת הע
  , בכל עת ובכל רגע" גֹנב ונֹאף ורֹצח"לים לעֹבר ממש ויכ

  )ח" ימן סי',ן ב"י מוהרלקוט(רחמנא לצלן              
בנמצא שירצה אחד התנשאות לשם בזמן הזה אין  )לד(

כן עכשיו אסור -על. ת הראשוניםשמים כמו בדורו
  ד ואלא יברח מן הכב, לרדוף אחר התנשאות

  )שם(וההתנשאות באמת                          
  

  ן"חיי מוהרספר 
מנו שקשה להם שירימו את עצמן ושל-על אנשי אמר

  חמת שהכנסתי בהם אמת להנהיג ברבנות והתנשאות מ
  )ח"תקל(: תר מדיוהרבה י                          

כי אין , אין שיך לי כלל)  ראש ומנהיגהיינו(וראשות ... 
וגם מעט . עכשיולם של ומגיע לי שום ראשות בהע

אדרבא , הראשות שיש לי באמת אין זה ראשות כלל
 ותווגם א. ממש] ק וליצנותושח[זהו חוכא ואטלולא 

כפיתי את טבעי המעט שיש לי הוא רק נגד הטבע ש
  ך וא איזה דבור ממני בתול לבואשר מחמת זה יכ, לזה

  )ה"שמ( ...לםוהע                              
  

  ל"צ ז,שיחות נפלאים מהרב שמואל הורוביץ
  וכולם הם מפורסמים , אין מפורסים של אמת, כיום... 

   ...של שקר                                   
  

  ל"צ ז, אודסררבי ישראלמשיחות 
רבי ישראל קרדונר היה מרבה לקרב אנשים לרבנו ... 

  היה עושה עצמו כאילו לא , יעים לאומןוכשהיו מג, הקדוש
  ...מכיר אותם                                    

מ על מעלת ההתקרבות "כל הדיבורים הנאמרים בל... 
  ואנחנו חברים , נאמרו על רבנו שגילה את זה', לצדיק וכו

  ...המקבלים זה מזה                               
  

  אבניה ברזלספר 
להדפיס , תלמיד רבי נתן, כשנסע רבי נחמן מטולטשין... 

ואשתו כתבה ,  עצומהבמסירות נפש, את הלקוטי הלכות
יגוועו , שאם לא יפרנס אותם בלחם ובמים, ל"לרבי נתן ז

וכשבא רבי נחמן מטולטשין עם הלקוטי הלכות  .'מרעב וכו
ואמרו אנשי . וגם אנשי שלומנו, נהנה רבי נתן מאד, לביתו

. נחמן מטולטשין' שלומנו כעת צריכין אנו לנהוג כבוד בהר
קחו אותו ותכו ? תאוםמה פ: "ואמר רבי נתן בדרך הלצה

ל היו צריכין להיות "ואמר כך מפני שלדבר רבנו זצ, !"אותו
  אבניה . ( מכל וכל לגמריוהכבודנקי מן הקנאה והתאוה 

 )'כמתוך סימן , ברזל                               

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

 הוא ,א הלךהו...  �                           
 אני, היה בדרך והשאיר את הבית בלי כסף

 הם , יש ילדים קטנים,יכולתי לסבוללא 
 אז ,אין לי גם כן כסף, צריכים לאכול

הלכתי לקבץ כסף בשביל שיהיה לי לחם 
וכולם ,  הלכתי מחנות לחנות,לתת לילדים

 ?מה זה, מכרתי כלום לא עוד? מה ":אמרו
 הייתי ," כסףאין לי, עדיין אין לי, עוד אין

 בשביל קנות אני צריך ל,בצער גדול
,  מצאתי חנות, עודאז הלכתי ,הילדים

חנות של סחורה לו והיה , אבא ובנו
,  אין כסףעוד,  אבל עכשיו הבוקר,למכור

קופה ונתן לי הוהוא הלך ל, הלכתי אליו
תי שמח מאד מזה נעשיאני ו ,הרבה כסף

 , לקנות לאכול לביתשםשיש לי ברוך ה
, אני נכנסתי לחנות, מכיר אותילא  הוא

הוא הלך למקום הכסף והוציא כסף ונתן 
,  הבית בלי כסףהשאיר הוא הלך לדרך ו,לי

אני , הייתי בחור,  ואני בחור,בלי לחם
, רבי ישראל איננו ,הייתי בבית כמו ילד

 לא אני אין ליו, והילדים רוצים לאכול
היה לי הכלל  ,לחם ולא ,ולא, כסף ולא
 מדוע השם יתברך ":אמרתיו , לצער גדו

 אז ,"?נותן לי כסף בשביל הילדיםלא 
 שהיה שם ,הלכתי ומצאתי איזה חנות

 ,אני נכנסתי לחנות, אבא עם בנו
עכשיו  ":הוא יגיד לי, התביישתי מאד

 כמו ,"אין כסףאז , מכרתי לא עוד, הבוקר
 אז הוא הלך למקום הכסף והוציא ,כולם

ה לי בשביל והי, כסף ונתן לי כסף הרבה
רבי ישראל כאילו אין לו ו ,הילדים לאכול

ואני נשארתי , הוא הלך למירון... ילדים
, הכלל ,הלכתי לחפש כסף, עם הילדים

אין לי כסף בשביל , קבלתי צער גדול
אבל מצאתי חנות , לקנות לילדים לאכול

 אני נכנסתי ,היה שם אבא עם בנוו, אחד
, פחדתי שהוא יזרוק אותי לחוץ, לחנות

קום של הכסף והוציא כסף המהוא הלך ל
, מכיר אותו לא  אני,הוא, הרבה ונתן לי

 והיה לי לקנות אוכל ,אותי ירכמ לא והוא
 ,קי השאיר לי הבית ר הוא,בשביל הילדים

 אני התביישתי לכנס ,אין כסף ואין כלום
כאילו אין לו ,  אבל רבי ישראל...לחנות
  בער יש ישראל,כאילו אין לו כלום, ילדים
הילדים אין להם מה ו , הלךהוא, בבית

  ...והוא הלך למירון, לאכול
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