
!  ואקחה פת לח! ... 
[לקוטי הלכות * בציעת הפת ה', מ"ט] 

ועל כ*, כשבאו המלאכי( אצל אברה(, נת* לה( לאכול. כי בזה 
הראה לה( שלא יקטרגו על ישראל שרוצי( לקבל את התורה, א2 

על פי שעתידי* לחטא. וזה שמובא במדרש: בשעה שעלה משה 
למרו! לקבל את התורה בקשו מלאכי השרת לפגע במשה וכו'. 

והלא זה הוא שאכלת! אצלו. כי אז כשבאו המלאכי( לאברה(, אז 
התחיל התנוצצות קבלת התורה, מאחר שכבר נמול אברה( שהיא 

מצוה ראשונה שנצטוה בה. וג( באו לבשרו שיהיה נולד יצחק 
שממנו יצאו כל ישראל שיקבלו את התורה. על כ* אז, השתדל 
אברה( אבינו להציל את ישראל, שלא יוכלו המלאכי( לקטרג 

עליה(, א2 על פי שה( כמו שה(. ועל כ* נת* להמלאכי( לאכול, 
כדי שידעו ויבינו על ידי זה כל מה שהאד( צרי: לסבול בעול( 

הזה, שהוא מוכרח לאכול, שיש בו ברורי( כאלו, עד שבסו2 
צרי: לבררו בתו: הגו2 מפסולת כזה. ועל כ* אי* לקטרג 

על האד( א( נכשל, חס ושלו(, במה שנכשל מאחר 
שהוא במקומות כאלו שצרי: לברר מבחינת קיא 

צואה ממש ממקומות מטונפי( כאלה. 
 

ועל כ* באמת המלאכי( הנ"ל, א2  
על פי שאכלו בקדושה גדולה כראוי 

למלאכי( וראשו* ראשו* מסתלק, 
כמו  שאמרו רבותינו זכרונ( 

לברכה (מדרש  רבה  וירא, פרשה 
מ"ח), א2 על פי כ* לא יצאו נקי אז כי 

נכשלו בשליחות(, כמו שאמרו רבותינו 
זכרונ( לברכה, עד שהוכרחו להתמהמה בזה 

העול( ולא יכלו לעלות עד בימי יעקב ואחד לא עלה 
עד ימי מנוח, כמובא. 

 
כי מזה העול( קשה מאד לצאת נקי בשלמות, כמובא, 

שהמלא: כשבא לזה העול( אינו יכול לעלות למקומו עד שטובל 
עצמו כמה טבילות בנהר דינור. ועיקר בירור הטוב מהזוהמא בזה 
העול( כלול בבחינת אכילה וכנ"ל. כי עיקר הזוהמא נתאחזה על 

ידי חטא אד( הראשו* שהיה בעני* האכילה. ועל כ*, אברה( אבינו 
עליו השלו( כיבד את המלאכי( בעני* האכילה, ובזה הראה ורמז 

לה( גודל עוצ( היגיעות והמרירות שצרי: האד( העלוב הזה 
לסבול בזה העול(; על כ* אי* לה( עוד פתחו* פה לקטרג על ישראל 

שלא יקבלו את התורה, כי בודאי ההכרח לית* לנו את התורה, כי 
אי אפשר לעמוד נגד זה העול( כי א( על ידי התורה שנקראת 

אכילה דקדושה כנ"ל באריכות. 
 

ועל כ* כשרצו לקטרג על משה כשעלה למרו( לקבל את התורה, 
צר קלסתר פניו כמו אברה(, ואמר לה(: הלא זה הוא שאכלת! 

אצלו, כמו שכתוב במדרש הנ"ל, היינו שה' יתבר: השיב לה(: אי4 
יש לכ! פתחו6 פה לקטרג על קבלת התורה לזה העול!, והלא 

אכלת! אצלו ; אכלת! דייקא, כי בזה טעמת( קצת מה שצרי: 
האד( לסבול בזה העול( עד שאי אפשר לו לחיות ולהתקיי( בלי 

התורה, כמו שכתוב: לולא תורת4 שעשועי וכו' וכנ"ל. 
 

ועל כ*, כשבא המלא: אל מנוח, ורצה ג( כ* לכבדו לאכול, 
השיב לו שאינו רוצה עוד לאכול, כמו שכתוב: א! תעצרני לא אוכל 

בלחמ4, כי אז כבר הגיע שעתו לחזור ולעלות, על כ* לא רצה עוד 

לאכול, שלא יתעכב יותר, כי כבר טע( גודל הכבדות של ברור 
האכילה אצל אברה( כנ"ל, שעל ידי זה נתעכב כל כ:, כנ"ל. וזה 
שנאמר ש( בעלייתו למקומו: ומפליא לעשות (שופטי( י"ג), כי 

עלייתו למקומו היה בדר: פלא גדול, כי קשה לעלות ולשוב למקומו 
לנקות עצמו מזוהמת זה העול(, כנ"ל. ובשביל זה קבעו לנו רבותינו 
זכרונ( לברכה, בברכת אשר יצר, ומפליא לעשות, כי זה הברור הוא 

פלא גדול, כנ"ל. 
 

 
 

[כוכבי אור * ספורי1 נפלאי1, רכ"ח] 

פע( אחת, אמר המל: לאהובו השני למל:: באשר אני חוזה 
בכוכבי(, רואה אני שכל התבואה שיגדל בשנה זאת, מי שיאכל 
ממנה יהיה נעשה משוגע, א( כ* יטכס עצה. וענה לו, שעל כ* 

יכינו בעד( תבואה שלא יצטרכו לאכול מתבואה הנ"ל. 
וענה לו המל:: א( כ* כשאנחנו לבד לא נהיה 

משוגעי(, וכל העול( יהיה משוגע, אז יהיה להפ: 
(ולהכי* בשביל כול( אי אפשר), שאנחנו יהיו 

המשוגעי(. על כ* בודאי נצטר: ג( כ* לאכול 
מהתבואה, אבל רק זה שנסמ* סימ* על 

מצחנו שנדע על כל פני( שאנחנו 
משוגע, שא( אהיה מסתכל על 

מצח: וכ* כשתסתכל על מצחי נדע 
מהסימ* שאנחנו משוגע. 

 
 

 
[אוצר היראה * קומת אד1 ואיבריו, ה'] 

מוח לב ראה ה( בחינת אריה שור נשר שבמרכבה, 
כמבואר בתיקוני(, וה( בחינת תמונת אל2, היינו נקודה 

עליונה ונקודה תחתונה והוו שבתו: האל2. וכשמתקני* האל2 
נעשה בחינת אד(, שזה הוא בחינת פני אד( שבחיות; ואחר כ: 

כשעושי* תשובה על תשובה, זוכי* לבחינת אד( העליו* היושב על 
הכסא; וכל זה זוכי* על ידי שסובלי* בזיונות ושפיכות דמי( בשביל 

התקרבות אל הקדושה, ג( על ידי זה זוכי* להתפלל במחשבות 
צחות וקדושות (הלכות ברכת הפירות, הלכה ה', אות כ"א). 

 
 

 

[סימ6 תצ"ט] 

פע( אחת, סיפר מעניי* הביטחו*, ואמר שיש צדיקי( שאי* 
מניחי( אצל( ממו* מיו( לחברו, כמו שמספרי* מכמה צדיקי( 
גדולי( שהיו לפנינו, כגו* הבעל ש( טוב זכרונו לברכה, והצדיק 

הקדוש מורנו הרב אלימל: זכרונו לברכה, וכיוצא בה( שבכל יו( 
ויו( היו מפזרי( כל הממו* שהיה ביד( ולא הניחו אצל( שו( ממו* 

מיו( לחברו. ואמר שצריכי* להיות לזה בריה גדול, להיות חזק 
בהביטחו* ולעמוד על עמדו, כי א( שוגי( בזה תנועה קלה בעלמא, 

לא טוב. 
 

אבל יש מעלה גבוה יתרה ביותר, דהיינו שהצדיק האמתי יחזיק 
אצלו הממו*, וזה קשה יותר. היינו כי עבודה זו גבוהה וכבדה 

ביותר, כי הוא זכרונו לברכה לא היה מתנהג הנהגה הנ"ל. ואמר 
כמה פעמי( שזה קשה וכבד יותר הרבה. והוכיח וברר לעינינו 

לזכרו* נצח מורינו ר' ישראל דב אודסר ב* ר' אייזיק שלמה, זצ"לבס"ד ; עלו* תל"ז ; נא לשמור על קדושת הגיליו*



שהאבות היו מחזיקי( אצל( ממו*. כי אברה( יצחק ויעקב היו 
כול( עשירי( מופלגי(. ויעקב אבינו כשבא לשכ( קנה מיד חלקת 

השדה, והיכ* היו לו מעות כל כ:. וכ* אברה( כשקנה מערת 
המכפלה. וכ* מבואר עוד מהפסוקי( ומדרשי( שהיה מונח אצל( 

מעות. ואמר שעבודה זו גבוהה וכבדה יותר אצל גדולי הצדיקי( 
האמתיי( המופלגי( במעלה גבוה ביותר. 

 
 
 

[מספר אוצר היראה * צדיק * רמ"ב] 

הצדיק האמת הוא מטהר את ישראל מכל הטומאות, שה( 
בחינת כפירות הנמשכי* מעלמא דפרודא, היינו ממה שמפרידי* 

הפעולות משתנות מאחדותו הפשוט יתבר:. 
 

ועיקר התיקו* על ידי בחינת ריח טוב שהוא חיות הנשמה, כי 
בעוונותינו הרבי( בעוצ( חלישותינו עתה בתוק2 מרירות הגלות, 
כבר נחלש כוחנו כל כ:, עד שאי* אנו מרגישי( נוע( מתיקות צו2 

דבש אמרי נוע( של הצדיקי אמת, המחיי* אותנו באמרותיה( 
הטהורות. ואי* חיותנו אלא מה שאנו מריחי( מרחוק, מעט הריח 
טוב הקדוש והנורא של חדושי תורת( הקדושה, ועל ידי זה ג( כ* 

יכולי* אנחנו להטהר מכל טומאותינו ולהכלל בתכלית הקדושה 
עליונה, שהוא בחינת אחדותו הפשוט 

יתבר:. 
 

והריח טוב הזה הוא בחינת הריח של 
שמ* המשחה, שעל ידו נתקדש המשכ* וכל 

כליו שהיו כלולי( מהרבה פעולות משונות, 
וש( עיקר התגלות אלקותו יתבר:, כמו 

שנאמר: ונועדתי ל4 ש! וכו', שזה בחינת 
התגלות אחדות הפשוט מתו: פעולות 

משתנות (הלכות פריקה וטעינה הלכה ד' 
אות ל"ח).  

 
 
 

[מספר ִא 7ֵי הנחל ב'* מכתב רצ"ד] 

להתאזר בעוז בכוח וגבורה כגיבור חיל חזק ואמי> לעמוד בזה 
לבלי להשתמש ע( הכבוד לצורכו ולהנאת עצמו, ולא יקח לעצמו 

כלל מ* הכבוד, רק להעלות כל הכבוד לה' יתבר: ולהצדיק האמת, 
כדי שעל ידי זה הכבוד שיש לו יתגדל ויתעלה כבוד ה' יתבר: וכבוד 

הצדיק האמת. כשאחד מישראל בא לו כבוד חדש אזי צרי: 
להתאזר בעוז בכוח וגבורה וכו' כנ"ל. 

 
כשאחד מישראל בא לו כבוד חדש אזי צרי: לבלי להשתמש ע( 

הכבוד לצורכו ולהנאת עצמו, שלא יהיה הכבוד אצלו כעבד למלאות 
תאוותו, רק להעלות הכבוד לה' יתבר:, בבחינת והיתה לה' 

המלוכה; ולהצדיק האמת שמקרב כל הרחוקי( ביותר לה' יתבר: 
 ...

 
 שיזרז עצמו לברוח אל הצדיק האמת שיכול לתקנו ולהשיבו, 
וכל מי שחס על נפשו ורוצה לשוב בתשובה, צרי: לקבל ממנו ... 

 
 

 
[מספר לקוטי עצות * צדיק, ח'] 

# מי שרוצה לחוס על חייו, צרי: להתגבר שלא ישמע וישגיח 
כלל על המריבות שבי* הצדיקי( השלמי(, רק להאמי* בכול(. 
ואדרבא כששומע המריבות שבי* הצדיקי(, יקח לעצמו מוסר 

ויסתכל על עצמו היכ* הוא בעול(. כי בזה מוכיחי* אותו על שפג( 
בטפי מוחו, כי אילו לא נפג( מוחו לא היה שומע המריבות שבי* 

הצדיקי( ולא היה נכנס בלבו שו( קושיא עליה( כלל, ועיקר 
המריבה היא רק בשבילו, היינו בשביל זה בעצמו הנ"ל, כדי שיבי* 

ויזכור על ידי המריבה שבי* הצדיקי( היכ* הוא בעול(, שרוצי( 
לגרשו מ* החיי( האמתיי( שה( הצדיקי( אמתיי(, על ידי 

המריבה הזאת, מחמת שפג( בטפי מוחו, שעליו נאמר: כל באיה לא 
ישובו6 ולא ישיגו אורחות חיי!. 

 
ומי שהוא כסיל ואינו מבי* את זאת באמת נתרחק על ידי זה 

ואובד את עולמו. אבל מי שרוצה לחוס על עצמו באמת, אדרבא על 
ידי זה דייקא נתעורר ומזכיר את עצמו היכ* הוא בעול( כנ"ל; 

ומבי* שזהו הנסיו* שלו וצרי: לעמוד בזה הנסיו*, שלא ישמע ולא 
יסתכל על המריבה הזאת, ונתקרב דייקא על ידי זה לצדיקי( 

אמתיי(, שעל ידי זה עיקר תיקונו לנצח. 
 

כי עיקר המריבה שבי* הצדיקי( הוא בשביל זה דייקא, בשביל 
נסיו* זה שיתרחק המתרחק. כי ראוי לרחקו מחמת שפג( בטפי 

מוחו. וא( ירצה לעמוד בנסיו* זה, להבי* מזה בעצמו גודל פגמו ולא 
יסתכל על זה, יתקרב על ידי זה דייקא, כי מחמת שפג( כל כ: אי 

אפשר לו להתקרב כי א( על ידי נסיו* זה דייקא, והב*. כי באמת ה' 
יתבר: חפ> חסד הוא ורוצה לקרב המרוחקי(, א2 על פי שאי* 

ראויי( לקרב(, אבל אי* יכולי( להתקרב כי א( על ידי נסיו* זה, 
כנ"ל. 

 
 
 

[מספר לקוטי תפילות א' * תפילה ה'] 

ובכ* תזכני ברחמי: הרבי(, להאמי* 
בצדיקי אמת, ולא יכנס במחשבתי ודעתי 
שו( הרהור ומחשבה כלל על המחלוקת 
שיש בי* הצדיקי אמת. רק אזכה להאמי* 
בצדיקי אמת באמונה שלמה, ולא יהיה לי 
שו( הרהור וקושיא עליה( ועל המחלוקת 

שביניה( כלל. 
 

רבונו של עול(. א( אמנ( פגמתי בטפי 
מוחי, אשר על ידי זה איני ראוי וכדאי 
להתקרב לצדיקי אמת, ולזכות להאמי* 
בה( באמת, אשר מחמת זה באי( עלי מחשבות חו> והרהורי( 
להרהר אחריה(, חס ושלו(, אנא ה' אל תעשה עמי כחטאי ואל 
תדינני כמפעלי, ועשה למענ: ולא למעני, ומלא בקשתי ברחמי(. 
וזכני שלא יכנס בלבי שו( קושיא והרהור כלל על הצדיקי אמת ועל 
המחלוקת שביניה(, רק אזכה להאמי* בה( תמיד באמונה שלמה 
באמת. וחמול עלי ברחמי: הרבי(, וזכני לשוב אלי: באמת ולהשיג 
אורחות חיי(, ובמקו( שקלקלתי ש( אתק*. ותשיב אותי ברחמי: 
וחסדי: הגדולי(, ממוות לחיי(, מחמ> למצה, מיראה רעה ליראה 
טובה, מקול פגו( מחכמה פגומה לקול טוב לחכמה טובה, תודיעני 
אורח חיי! שובע שמחות את פני4 נעימות בימינ4 נצח. כי עמ4 

מקור חיי! באור4 נראה אור. 
 
 
 

[מספר המידות * אמת, א'*ד'] 

# מי שרוצה לדבק את עצמו בה' יתבר:, עד שיל: במחשבתו 
מהיכל אל היכל ויראה את ההיכלות בעיני השכל, ישמור את עצמו 

מלומר שקר אפילו בטעות.  
# מותר לשנות בדבר השלו(.  

# כת שקרי( אינ( מקבלי( פני השכינה.  
# שרי להו לצדיקיא לסגואי ברמאותא ע( רמאי.  
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