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ת ולהעל ושכל עסק, משהשהוא בחינת , רור ודוהאמת שבכל ד הצדיק

, ררם לתשובהוקים ומעוזה מגיר גרים ומקרב הרח ידי שעל, ןומשמד לרצ

 כוב הוא עליהע עיקראך , יתברך ודתולם לעבובכֹח לקרב כל הע והוא יש ל

, שהם בחינת דתן ואבירם, רורים שבכל דום והדלטלקיוידי בחינת הח

של הצדיק האמת בחינת  ורוצים להעלים אובכל פעם ור ומדים כנגדושע

ויש . תותר מהיצר הרע ומכל המניעולים יונעים גדואדם הם מ כי בני, משה

באיזה זקנים  דייקאדבר  רֹב מתלבש הבעל פי כי על, תובזה כמה בחינ

, ומהם כמה מנהיגים וראשים, ם כשרים קצתשהם בחינת אנשי, וחשובים

קר יידי כל זה ע לקים על נֻקדת האמת עלווהם ח, אבל אין בהם שלמות

  .כוב הגֻאלהיקר עיזה ע ידי שעל, כוב מן התשובהיהע

ר נמצאים אנשי אמת החסים וכי בכל ד, "'לם הום לעוואתה מר"אבל 

נת מקנאי קנאת עד שהם בחי, על נפשם ומסתכלים על תכליתם בעין האמת

ר האמת וצים להעלים אולקים הרובשים קנאה כנגד החוול, תוצבא' ה

ת ות בשביל לגלושות קדות ֻעבדוררים מעצמם לעשוומתע, םוחס ושל, לגמרי

וזה , מה שלא נצטוו בהן, לםור האמת בעוא

זה נכנע מצח  ידי שעל, נחשב להם לצדקה

בבחינת , אחרא רש הסטראוש, הנחש

ת ועמד והרג וצבא' ת הפינחס שקנא קנא

מה שלא נצטוה על , נשיא שבט מישראל

הלכה : ל"תינו זוכמאמר רב, זה בפרוש

כן הוא עשה את  פי על אף, רין כןוואין מ

זה הצליח  ידי ועל, על זה וומסר נפש ושל

כמבֹאר , מאֹד לנצח ולהציל את כל ישראל

ר אנשים וכן נמצאים בכל ד וכמ. במקרא

כן  נקים גםוין וישמקבל, כשרים ויראים

, םורבנו עליו השל משהמבחינת פינחס ו

ת של ותיהם הרעוכין לבטל דעוזה ז ידי ועל

עד שיתגלה שקרם ופחזותם לעיני , לקיםוהח

זה יזכו הכל  ידי שעל, משהר האמת של הצדיק האמת בחינת וויתגלה א, כֹל

לפי  'ב וכו"א צ"אותיות צ ', הלכה ה–הלכות ברכת השחר . (לתשובה שלמה

  )'אות ד , מחלוקת–אוצר היראה 

 

  )ט" סימן נ–' ת חלק ב"ספר ימי מוהרנ(

ת הבילעט ודון הייתי אצל הסרסור אום ראשובי ...☺                        

תן ום שני כתבתי מה שחדשתי אז באו לעמק השוה ביובאתי עמלא  עדייןו

י יהודא ם שלישי כתבתי אגרת לרבוהעתים שנגמר קצת בליל שבת זה בי

ם חמישי נתפשרתי עם וזה בי-ת עלות רבושהיו לי בדעתי מניע, אליעזר

 חמשים רוביל השם יתברך וונתתי ל,  רובילמשההסרסור בעד ששים וח

  .םויזכני לגמר בחיים ובשל

ואז היה פרשת החדש וגם ראש , אחר כך הגיע שבת קדש השני באדעס

נכנסו אצלי אנשי  ההשבת ובשבת בשחרית בסֻעד חדש ניסן היה באותו

גם בא אלי איש כשר אחד ורוצה לסע לארץ ישראל , נעמירוב הנזכרים לעיל

והוא , רבי אהרן יהודה והוא יושב שם באדעס מקֹדם ראש השנה העבר שמו

ועל כן רחקוהו אנשי בית , איש עני ואביון ומתפלל בקולות והתלהבות

בעתים הללו ) יה נטישע" (סר מרע משתולל"המדרש דאדעס והוא נע ונד כי 

, תנועות משנות קצת וגם לפני אמרו עליו שהוא איש משגע ובאמת יש לו

מיד לאיש כשר ואם לא שכבר  והחזקתי אותו אבל אני היה לי אמונה בו

כתבתי לרבי יהודא אליעזר שיבא לאדעס כדי שיסע עמי לארץ ישראל יכול 

כנסו אצלי שני עמי לנסיעה לארץ ישראל גם נ להיות שהייתי לוקח אותו

ודברתי עמם קצת ואמרתי לפניהם התורה אזמרה לאלקי ' בוז'אנשים ממז

ואמרו שהחייתי אותם וכוונתי להם מאד כי ) ב"ן רפ"לקוטי מוהר(בעודי 

לברכה מחיין  וכבר ידוע לנו שדברי רבנו זכרונו(עניין זה נצרך להם מאד 

  ): ל"הנ" בעודי אזמרה לאלקי"בפרט עניין  ,הכל

  )ד"כ מכתב -' בי הנחל ֵּבִאספר (

אל הצדיק  ושזכה לקשר עצמ, ד חמדת לביולכב  �                      
ת הנמוכים ומוכח לירד למטה למטה לעמקי עמקים למק והאמתי שיש ל

פרים ובהמינים וכ אפילוולשבר ולבטל כל הרע הנאחז , תרוקים ביווהרח
תם וציאם משם ולהעלוולה, תום תחתיוגמורים שנפלו לעמקי עמקי התה
וכן הוא מברר ומלקט . תות לתכלית העליואל הקֻדשה ולהפֹך להם כל היריד

ת שיש בהם ומכניס בהם הרהורי תשובה ומחזק ובות טוומקבץ כל הנֻקד
יחפשו ויבקשו  עדייןפי כן -על-אף, ם שהםותם שאיך שהם ובמקורר אוומע

  . לתכלית העליה תויתברך עד אשר בכֹח זה יהפֹך להם כל היריד' את ה
 עכשיולא  ם קצר והמלאכה מֻרבה ואםווהי, כצל ימינו על הארץ

  .אימתי

ם ום ויום ולזכר היטב בכל יובכל י וצריך האדם כל ימי חייו לחשב על עצמ

ן כדי שיזדרז וימהר מאֹד ושימיו מנויים וספורים וקצובים במספר ובחשב

, ולסתר ימי ספירת צהוור ודבר מתגבר כנגד- אבל הבעל, ולהמלט על נפש

מה לך ומה בצע שתספר את ימיך בכל עת ותחשב על אחריתך בכל , ומר לול

יתברך ' ן הות כרצולה בידך להיוע ואה שעם כל זה אינום מאחר שאתה רוי

, ואבל אם משכיל על האמת לאמת. באמת

וכי משום הא אחדל , ויֹאמר וישיב אל לב

-הלֹא אף, ם לספר את ימיולגמרי חס ושל

א קצי ואהיה ֻמכרח לתן דין ופי כן יב-על

כן אף אם יעבֹר - על, םום ויון מכל יווחשב

אני על משמרתי אעמֹד לשמֹר , עלי מה

' ת ולהמתין לישועת הות ולצפוולעש

ב כל מה שאוכל בכל וך כך אחטֹף טוובת

וכשיהיה חזק . הרבה ום מעט אום ויוי

שימנה ויספר את ימיו , ואמיץ בדרך זה

בת וצא חוי ושאינ ודמה לפי שנ-על-אף

-על-אף, אם האמת הוא כך אפילוו, םוהי

-אף- כי, בשביל זה ויסתר ספירתלא  פי כן

כן - על פי כן יֹאמר ימי מנויים וספורים ועל

כי מי ', ת לישועת הותי להמתין ולצפואני מֻחיב לשום כל לבי ומגמתי ותקו

ף יגיע וף כל סוס כי, םוי ובודאי יש ל' צר וממתין לישועת הומר ונושהוא ש

  .ם שהוא מצפה שיזכה להתקרב אליו יתברך באמתוהי

וכן  ,א ויפנהום יפנה והשמש יבום שהיובכל י והאדם צריך לשום אל לב

אה וור ומה שנעשה עמ ואה ומבין בעצמוובפרט כשר, ברוכל ימיו הם כצל ע

', תיו וכוונוידי רבוי עו-ר השמש מסתלק ממנו עלושהדעת שהוא בחינת א

ם מתחיל לערֹב ותחשך השמש כשהילא  ם עד אשרורם יפנה היבט

  .יתברך' בתכלית הזריזות לשוב לה וצריך למהר ולזרז עצמ, ולהסתלק

ם הקבורה שמוכנים ום המיתה ויון יוצריכים לקבע בלב היטב זכר

וכל הימים של האדם מנויים וספורים וקצובים , מדים לזה בכל עת ורגעווע

בה היא ורה הטווכל שעה שיתבטל בקנית הסח, יתברך' במספר אצל ה

לא  עין"רא ואבדה והפסד רוח נפלא ונ, זרתואבדה שאינה ח, אבדה הנצחית

  . ת האלהוויח בהשעושהיה מר' וכו" ראתה

לברֹח אל  וצריך שיזרז עצמ, צה לשוב בתשובהוור וכל מי שחס על נפש

  . וולהשיב ול לתקנוהצדיק האמת שיכ

, ודם לזרז ולמהר מאֹד מאֹד להמלט על נפשפי שבאמת צריך א-על-אף

ן ויצטרך וכי צריך לידע שכל ימיו מנויים וספורים וקצובים במספר ובחשב

ת זריז וכן בודאי צריך האדם להי-ועל. ם ומכל שעהון מכל יוליתן דין וחשב

יתברך ככל אשר ' לשוב לה, יתברך' ם להתגבר להתקרב להום ויול בכל יוגד

ñá" ã- ñî ïåìòøôú úì÷"æ  
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ובפרט מי שכבר נכשל ונלכד במה שנלכד רחמנא , תולעש ובכֹח ותמצא יד

שלא  וזהר בנפשיפי כן אי אפשר לדחֹק את השעה וצריך ל-על- אף, ליצלן

וצריכין להמתין , םודה הריסה לגמרי חס ושליהזריזות חוץ מהמ ויגרֹם ל

בר ומשמים אף אם ע' בשלמות עד ישקיף וירא ה' ולהמתין הרבה לישועת ה

ך זמן ההמתנה והשהיה אסור ופי כן גם בת-על- אף אבל. ברועליו מה שע

ולכסֹף , ת ולספר הימיםות ולצפורק ליחל ולקו, ח ולהסיח הדעת מזהולשכ

מי שמתגעגע  וכמ, בשלמות ום ישועת נפשוקק בכל עת מתי יזכה ליוולהשת

עד שיזכה , ופר הימים עד שישיג תשוקתושק לאיזה דבר אזי הדרך שסווח

ת ולהי, כה לזהוכל אדם זלא  אבל. רהוקֻדשת הת ינתבח ולהמשיך על עצמ

  .'ת לישועת הוכך ולהמתין ולצפ-כל וחזק בדעת

כי צריך להמתין , אי אפשר לקפץ בפעם אחד אל הקֻדשה בשלמות

אבל מי שחפץ . יתברך כראוי' עד שיזכה לשוב לה ונענייהרבה כל אחד כפי 

תמיד ' ת להוולצפת ולשמֹר וצריך לקו, לחוס על חייו האמתיים באמת

 וכי יש עמ, "פדות והחסד והרבה עמ' כי עם ה "שיעורבקווי אחר קווי בלי 

רק שצריכין , תינוונותנו מכל עוויתברך כמה מיני פדות שבודאי יפדה א

  . משמים' עד ישקיף וירא ה שיעורת קווי אחר קווי בלי ות ולשמֹר ולצפולקו

ם בכל ובת היום לצאת חווים ופי שצריך האדם לזהר מאֹד בכל י-על-אף

כי צריך לידע שכל ימיו מנויים וספורים ויצטרך לתן דין , מה דאפשר

, תה השעהום ואוהי ותוכי אם א ולמובע ום ומכל שעה ואין לון מכל יווחשב

ם להתחזק להתקרב ום ויול בכל יות זריז גדוכן בודאי צריך האדם להי-ועל

, תולעש ובכֹח ויתברך ככל אשר תמצא יד' לה

 ושלא יגרֹם ל ופי כן צריך לזהר בנפש-על-אף

דה הריסה לגמרי חס יהזריזות חוץ מהמ

שבכל דבר ובכל מדה , לוכי זה כלל גד. םוושל

רב על האדם ודבר א-והבעל, ב ורעוט ויש ב

ם בכל מיני וחס ושל ובמצודת וכדותמיד לל

לם מה שאין הפה ות וערמימיות שבעותחבול

כן צריך האדם - על. ל לדבר והלב לחשבויכ

להסתכל היטב על דרכיו בכל עת בכדי שלא 

כי , היינו, םודבר חס ושל-ילכד ברשת הבעל

דבר למנֹע את -לה מתגבר הבעליבודאי בתח

אל דרכי  ותורך החיים ולהטהאדם לגמרי מד

אה שהאדם ואך כשר, םומות לגמרי חס ושל

אז הוא ', וכו' צה לשוב אל הורר קצת ורומתע

ת וחלישות ובכמה מניע ונעוומ ומתפשט כנגד

  . שיעורובלבולים בלי 

  

  

  )'ה-'ג, ה צדק–לקוטי עצות (

ציצת הוא בחינת התגלות מלכות  �

ידי זה נכנע ונתבטל מלכות - ועל, דקֻדשה

אבל ישראל הדבקים במלכות . דסטרא אחרא

וממשיכין שפע , מקבלים חיותם משם, דקֻדשה

ן " מוהרלקוטי(ועשירות גדול וברכה עד בלי די 

  ).'ז, סימן מט, 'א

 זוכין לתפלה ולתשובה בכל לבו, על ידי שנזהרין במצות ציצת � 

 ).שם(סתרי תורה  וזוכין שיתגלו לו, וממתיקין הדינים

 ידי מצות ציצת ממשיכין תקון צמצום המֹחין שלא יצא מֹחו-על � 

, בכל יום להבין הרמזים שהשם יתברך מרמז לו כשמגדיל דעתו, חוץ לגבול

כן -ועל). זכרון ד. עיין דעת לו לז(ידי כל הדברים שבעולם שיתקרב אליו -על

כי צריכין לתקן מקֹדם צמצום המֹחין שלא יצא המח , ציצת קודם לתפלין

 להבין הרמזים של השם יתברך כך יכולין להגדיל דעתו-ואחר, חוץ לגבול

 .שהיא בחינת תפלין

 ציצית בשלמות בכל פרטיה מצות וזכני ברחמיך הרבים לקיים... ���� 

. ובלב טוב ובשמחה גדולה, ג מצוות התלויים בה"ודקדוקיה וכוונותיה ותרי

ויהי רצון לפניך שתהא חשובה מצות ציצית שאנו עושין מצמר לבן כאילו 

כי גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות . קיימנו גם מצות תכלת שבציצית

ואם היינו ,  תכלת שבציציתמצות ואנו חפצים ומתגעגעים לקיים, רצונך

המצוה  זוכים למצֹא תכלת לציצית היינו מפזרים הון רב כדי לקיים

, אך בעונותינו הרבים חרב בית מקדשנו ונתעלם החלזון בעונותינו. בשלמות

על כן יהי רצון מלפניך , מצוותך בשלמות ומאז והלאה אין אנו זוכים לקיים

, לו קיימנו מצות תכלת שבציציתשתהא חשובה מצוות ציצית לבן לפניך כאי

וזכנו , והביאנו לשלום לארץ הקדושה, ורחם עלינו ובנה עירך במהרה בימינו

זה -ידי-ועל, מצות תכלת שבציצית שיחזֹר ויתגלה החלזון ונזכה לקיים

ויֻקים מקרא , תכלה ותשבר ותעקֹר ותמגר מלכות הרשעה מן העולם

לאפסי הארץ  לקים משל ביעקבוידעו כי א בחמה כלה ואינמו כלה", שכתוב

 ":סלה

ולקבל , להיות דבוקים בך תמיד, ותזכנו אותנו ואת כל עמך בית ישראל

ותמשיך ותשפיע עלינו חיים אֻרכים טובים . עלינו את עֹל מלכותך באהבה

אלקיכם חיים ' ואתם הדבקים בה", ויֻקים בנו מקרא שכתוב, וקיימים

 מעלינו ומעל כל עמך בית ישראל ותמתיק ותבטל כל הדינים". ֻכלכם היום

ותמשיך עלינו שפע טובה וברכה ורחמים וחיים ושלום , תמיד לעולם ועד

והריקותי לכם ברכה עד בלי ", ויֻקים בנו מקרא שכתוב, ועשירות דקֻדשה

  )ט" מתוך תפילה מ–' לקוטי תפילות א (":די

  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

אבא רחם עלי תן לי , תן לי כל דבר, תן לי פרנסה...   �                         

, כל הישועות מהרה... ויכול לעזור ועוזר, הוא שומע ועוזר, תן לי זה, זה

  ... הוא יכול לעזור, הכל יש לו, תשובה ורפואה, פרנסה

  אין -הגויים , יש לו הכל... בני אדם, אבל אנחנו יהודים, עוד חמור... 

  ...לנו הכלאנחנו יש , להם כלום

אני צריך את , תרחם עלי תן לי זה, אבא: "להתפלל באמונה להשם... 

אז , כל יום ויום להתפלל להשם באמונה, "תן לי ילדים, אני צריך ילדים, זה

  ...יהיה הכל בסדר

 ולא תורה לא ,אין להם כלום) הגויים... (

אבל אנחנו יש לנו כל , אין להם כלום... מצווה

הוא , רפואות וכל הישועותיש לנו כל ה, טוב

הוא , הוא מדבר עם השם, עושה את זה תכף

רק , תכף רפואה, יהיה לו רפואה, מתפלל

עשיתי , רבונו של עולם", אנחנו נחזור בתשובה

עושה  לא אני, נגמר... תרחם עלי , זה וזה

  ...שויין, "יותר

אבל רק הגויים , אנחנו יש לנו כל טוב...

, יש לנו כל טובאבל אנחנו , אין להם כלום

הכל מה , רפואה וישועה ופרנסה ורפואה

  ... שצריכים יש לו והוא נותן תכף

כל , כל הרפואות, יש לנו כל טוב...

הגויים , הוא רוצה לרחם ולעזור... הישועות

... אבל אנחנו יש לנו כל טוב, אין להם כלום

הוא נותן כל מה שאנחנו , הוא רופא, ברגע אחד

אבל אנחנו אין , ם חמוריםהגויים ה... צריכים

תכף , אתה צריך כסף, שום דבר שיחסר לנו

  ... הוא נותן

להתפלל ולזכור את השם של רבנו והשם ...

אז ? אם לא, זה תכף נעשה רפואה, של החולה

יש עוד , בירושלים, עוד פעם להתפלל

רק אנחנו יהודים יש , אחד בעולם? ירושלים

אמונה ... לנו ירושלים ובית המקדש וכל טוב

אצלו כל הרפואות שלנו וכל הישועות , פרנסה וכל טוב, זה רפואה  וכל טוב

הוא כולל כל " נ נח נחמ נחמן מאומן! "רק אמונה, שאנחנו צריכים תכף

, נגמר, טוב, ישתדל ויעשה תשובה... התורה וכל הרפואות וכל הישועות

יש יותר , יש לנו תורה ומצוות, שמחה שאנחנו יהודים, אין כלום, תשובה

  ... ?שמחה מזה

רק , עוד פעם להתפלל, עוד פעם, תכף לא אם, תשובה תכף, תפילה...

פרנסה וכל דבר יש , יש לו כל הרפואות וכל הישועות, השם ייתן... להתפלל

יש , הוא רק נתן לנו את התורה, והוא רוצה לתת והוא מרחם ונותן לנו, לו

יש לו כל , "ח נחמ נחמן מאומןנ נ"ישירו , בבית יש ילדים... לנו כבר הכל

נ נח נחמ נחמן ... "תכף ומיד, וכל מה שצריכים, הישועות וכל הרפואות

נ נח נחמ נחמן ", בזה יש כל הרפואות וכל הישועות, זהו הכל טוב" מאומן

  "... נ נח נחמ נחמן"לרשום , לכתוב, "מאומן

והוא , וכל מה שאנחנו צריכים יש ל, כסף ורפואות וישועות, כל טוב...

ותשירו ! זהו, "נ נח נחמ נחמן מאומן"רק לומר , רוצה לעזור ועוזר ויעזור

יש לו כל הרפואות וכל הישועות , "נ נח נחמ נחמן מאומן"בבית בכל פעם 

נ נח נחמ "רק להגיד , והוא רוצה לעזור ועוזר, וכל מה שאנחנו צריכים יש לו

והוא , ישועות יש לוכל הרפואות וכל ה... לשיר כל היום, "נחמן מאומן

חמור הוא אוכל , הגויים אין להם כלום... הוא מרחם והוא עוזר לנו, רחמן

, קיבלנו התורה ומצוות, אבל אנחנו עם ישראל, יודע יותר לא אבל הוא, תבן

  ...רק הגויים אין להם כלום, יש לנו כל טוב? מה חסר לנו

  :ל שאמר"ושמעתי ממנו ז...
ל שכל " יש רבנו ז,ועכשיו '

שאי , ההתחלות מאיתו
אפשר להתחיל לכנוס 

 כי אם –יתברך ' בעבודת ה
וכל , ל"ידי ספרי רבנו ז־על

יד יותר בהם מי שיתמ
  בוודאי יכנוס בשלום ויצא 

  :'      בשלום      
 )יא, נתיב צדיק(
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