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‰‡¯È‰ ¯ˆÂ‡  
˜È„ˆ ,Ï˜"Á  

  

  

� ‰�·¯˜ Ï‡ Â‡· ÈÎ Ú„Â� ‡ÏÂ...  
כלל הצדיקים שבכל דור הם בחינת 

לגדל אמונת והם עוסקים , שבעה רועים
 על ידי הרוח נבואה ישראל ולהשלימה

. והם בחינת שבעה קני מנורה, שיש להם
  .בחינת שבע שני השובע כמבואר בפנים

ר אבל יש כנגדם מנהיגים ורועים של שק
והם מבלבלים את , בחינת נביאי השקר

ונקראים שבע שני , האמונה הקדושה
  .הרעב

אור הצדיקים והם מסתירים ומכסים 
ואין רואים ,  עד שאין נכרים כללאמתיים

חס , כאילו אינם בעולם, אותם כלל
Â¯Ù Ú·˘ ‰�ÚÏ·˙Â˙ שזה בחינת , ושלום

 ˙ÂÚ¯‰וכו '‰�·¯˜ Ï‡ Â‡· ÈÎ Ú„Â� ‡ÏÂ .
שבע שני הרעב שהם ואז כשמתגברין 

בחינת המנהיגים של שקר עד שאין יודעין 
על ידי זה מהצדיקים אמתיים שבאותו 

אז צריכין לפרנס ולהחיות את עצמו , דור
בהתורה שגילו לנו הצדיקים אמתיים 

  .שלפנינו
עד שירחם , וצריכין אנו לילך בדרכיהם

ויגלה לנו גם את הצדיקי , יתברך' עלינו ה
ש להם רוח נבואה שי, אמת שבדור הזה

שעל ידי זה מבררין , רוח הקודש אמתי
שלימות האמונה וממשיכין , המדמה
‡ÍÏ ÈÚ„˙ ‡Ï Ì שזה בחינת , בישראל

Ô‡ˆ‰ È·˜Ú· ÍÏ È‡ˆ ÌÈ˘�· ‰ÙÈ‰ ,
  .כמבואר במקום אחר

שנתן יוסף , וזה מרומז גם בהעצה
הצדיק לבטל תוקף הרעבון של שבע שני 

˘�ÏÎÂ‡ ÏÎ ˙‡ Âˆ·˜È ÌÈ ‰על ידי ש, הרעב
 ˙Â·ÂË‰וכו 'ı¯‡Ï ÔÂ„˜ÙÏ ÏÎÂ‡‰ ‰È‰Â 

  .'וכו
  

� Â‰Â��È‡ „Á‡...  
] ‰‡¯È‰ ¯ˆÂ‡-˜È„ˆ  ,Ï˜"Ë[  

שנתפזרו , ל"כמו שאמרו רבותינו ז
לבקש את , השבטים בכל שערי מצרים

, חס ושלום, אם ִלהרג, יוסף במסירת נפש
˘ÏÈÁ˙ ÂÓ‚Ù‰  וזה היה תיקון למה -' וכו

˜È„ˆ‰ ÛÒÂÈ „Â·Î· . זה זכו עד שעל ידי
, וזכו לכל טוב על ידו, שנתוודע להם יוסף

ÌÎÈ�ÙÏ ÌÈ˜Ï‡ È�ÁÏ˘ ‰ÈÁÓÏ ÈÎ בבחינת 
  .'וכו

לשוטט כמו כן צריכין בכל דור ודור 
 מאד מאד את הצדיק ולבקש ולחפש

בכל מיני חיפוש , בחינת יוסף, האמתי
כי עיקר החיות . במסירת נפש ממש

והקיום והשארית של כל ישראל וכל 
הכל על ידי , ויים בהםהתל, העולמות

שזוכין ישראל , בחינת יוסף, הצדיק האמת
לבקשו עד שמוצאין אותו ומתקרבים 

ועל ידי זה זוכין לגאולה שלימה . אליו
אשרי הזוכה . ולהשיר שייתער לעתיד

  . ומחכה ומשתוקק לזה באמת
  
� ËÈÏ˘‰ ‡Â‰ ÛÒÂÈÂ...  

] ‰‡¯È‰ ¯ˆÂ‡-˜È„ˆ  ,�˜"‡[  
ות ממנו כל ההשפע, הצדיק האמת

ËÈÏ˘‰ ‡Â‰ ÛÒÂÈÂ בחינת , והברכות כידוע
ı¯‡‰ ÌÚ ÏÎÏ ¯È·˘Ó‰ ‡Â‰ ; שכל עם

כולם , שהם כל בני אדם שבעולם, הארץ
 השפעתם רק מהצדיקיונקים ומקבלים 

שהוא בחינת יסוד , שהוא בחינת יוסף
שהוא בבחינת קצו , יסוד הפשוט, החמישי

שהוא החיות הנעלם בכל הארבע , של יוד
  .יסודות

, עלת וגדולת הצדיק האמתיועיקר מ
 בחינת הענוה ושפלותהוא על ידי מידת 

‰Ó Â�Á�Â .כמו , כי ענוה גדולה מכולם
וכל אחד כפי מה . ל"שאמרו רבותינו ז

כמו , שמבטל עצמו ומרגיש שפלותו באמת
 להצדיק זוכה להתקרב באמתכן הוא 

  .האמתי
וכן כל מה שהוא מתקרב יותר להצדיק 

הוא זוכה יותר כמו כן , ונכלל בו באמת
, שזה כל תיקונו, ענוה באמתלבחינת 

ואז נמשך עליו ברכה . כמבואר בפנים
Â‰„ Ô‡Ó‡ בבחינת , ותוספות שפע ורב טוב

·¯ ‡Â‰ ¯ÈÚÊ) אות ד' הלכות ערלה הלכה ה'.(  
   

  

  

È�·‡-ÏÊ¯· ‰  
Ú"‚  

  

  המטפחת שנעשה נחש
ל עם רבי "דבר רבינו ז, פעם אחת

, ל"ינו זורבי חייקיל הסביר לרב; חייקיל
שיכולים לאחוז נחש בראשו , על פי חכמה

  !ולא יזיק

את המטפחת שלו , ל"רבינו ז, זרק
: ואמר לרבי חייקיל; ונעשה נחש, לארץ

ÍÈ„È· ‰˙Â‡ ÊÁ‡ ,ואחז אותה בידיו.  
ÍÈ„È· ‰˙Â‡ ÊÁ‡ , ÏÏ‚· ‡Ï: ואמר לו

Í˙Â‡ ‰ÂˆÓ È�‡˘ ,‰ÓÎÁ ˙ÓÁÓ ˜¯ ! ולא
  .רצה

  
  

˙Â¯‡Â·Ó‰ ˙ÂˆÚ  
 ‰ÎÂ�Á-„ '  

  

י שכל אחד זוכה לפעול ביום כפ
היינו כפי , Â�Ï ÁÏÒהכפורים בבקשת 

יתברך על מחילת ' שזוכה לפעול אצל ה
כן הוא זוכה לקדושת , חטאיו ועוונותיו

  .חנוכה
כי קדושת חנוכה נמשכת מן הסליחה 

כי חנוכה מרמז על , של יום הכפורים
היינו שעל ידי קיום . חנוכת בית המקדש
ואר בסעיפים כמב, מצוות נר חנוכה

ענין ', ובפרט כמבואר בסעיף ג, הקודמים
על ידי זה זוכה להמשיך קדושת , חנוכה

  .בית המקדש
ולזאת זוכים על ידי פעולת סליחה 

כמבואר בלקוטי , ומחילה של יום כיפור
ÈÎ בתורה ) 'סימן ז(ן חלק שני "מוהר

Ì‚‰�È ÌÓÁ¯Ó.  
ועיקר קדושת בית המקדש שממשיך 

דעת אמתית לדעת היא הזכיה ב, בחנוכה
‰ÈÎ '  ‡Â ‰) ט"ל', דברים ד(ולהודיע 

ÌÈ˜Ï‡‰ . היינו שידע ויאמין שכל הענינים
, שנדמה לו כי נפעלים הם בדרך הטבע

ורק . כולם בהשגחתו הפרטית יתברך הם
כדי לנסות את האדם אם יאמין בהשגחה 

הלביש השם יתברך את השגחתו , פרטית
וצריך . הן בכלל הן בפרט, בדרך הטבע

לדעת ולהאמין שהשם יתברך הוא בורא 
ומנהיג ומושל , כל העולמות וכל הנבראים

מאורעות , בהם לבדו וכל הסיבות
הכל נפעל , והרפתקאות בכלל ובפרט

·ÈÚ·Ë ·ÂÈÁ ÌÂ˘ ÈÏ בהשגחתו הפרטית 
ÏÏÎ . וצריך לדעת ולהבין ששום נברא אינו

יכול לעשות טובה או רעה בלי השגחתו 
  .י הלכותכך מבואר בלקוט. יתברך

כאשר האדם זקוק לטובה או , על כן
יתברך ' יפנה רק אל ה, להנצל מרע

ÏÎÂÈ˘ ÁÎ ÔÈ‡ Â„·ÏÓ ÈÎ . בתפילה ובקשה
‰Ú¯‰ ÔÓ ÂÚÈ˘Â‰Ï , ÁÎ ÔÈ‡ Í¯·˙È Â„·ÏÓÂ

ÂÓÚ ·ÈË‰Ï ÏÎÂÈ˘ . ועל ידי הדעת
שזה , האמתית הזאת נצולים מעוונות

היינו שעיקר . עיקר הרחמנות על ישראל
ודי הוא שיזכה לדעת הרחמנות על יה

, הוא האלקים' לדעת כי ה, אמתית
דעת אמתית . כמבואר למעלה בסעיף זה

‚ÌÈ„ÈÓÏ˙·Â ÌÈ„ÏÈ· Ì זאת צריך להכניס 
ÌÈÁˆ� Áˆ�ÏÂ ¯Â„Ï ¯Â„Ó , ועל ידי זה זוכים

המכונות , להשגות גדולות ואמתיות
ÌÈÙÈ˜Ó.  

והשגות אלה הם עיקר שעשועי עולם 
הדלקת הבא ולאלו אפשר לזכות על ידי 

˘ÌÈÓÈÈ˜Ó שמן הקדוש של נר חנוכה 
‰�ÂÓ‡· ,ועל ידי זה . ביראה ואהבה כראוי

גם זוכים לפרנסה קדושה שנמשכת מן 
היינו שזוכים לדעת . הרצון העליון

 נמשכת ברצונו יתברך הפרנסהולהאמין ש
ועל . שלא על פי טבעובהשגחתו הפרטית 

ידי פרנסה זוכים בעת האכילה לרצון 
געגועים וכסופים ללא היינו ל, מופלג

וזאת יוכל להבין . שיעור אל השם יתברך
כמבואר , שלחנוכה כזאת, כל אדם

רק על ידי התקרבות אפשר לזכות , למעלה
, ¯È˙Ó‡ ÔÓÁ שהוא אמתית לצדיק אמת

היינו שיכול להכניס בכל אדם לפי 
שזה עיקר , דעת אמתית, מדרגתו

, הרחמנות שאפשר לרחם ולהיטיב
  .כמבואר למעלה

  
  

· ˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜ÈÏ ,'Ê '  
Ú˜"‡  

וזכנו ברחמיך הרבים לקדושת ... 
ותעזרנו בכל שנה ושנה שנזכה , חנוכה

לפעול בקשתנו ומשאלותנו לטובה ביום 
שתמחול ותסלח , הכפורים הקדוש

, לעוונותינו ולעוונות עמך בית ישראל
ÁÏÒ �‡ , ותעביר אשמותינו בכל שנה ושנה
Í„ÒÁ Ï„Â‚Î ‰Ê‰ ÌÚ‰ ÔÂÂÚÏ ,˘‡ÎÂ ¯

‰�‰ „ÚÂ ÌÈ¯ˆÓÓ ‰Ê‰ ÌÚÏ ˙‡˘� ושם 
סלח נא , Ó‡ÈÂ 'Í¯·„Î È˙ÁÏÒ¯ ‰: נאמר

מחל נא כפר נא על כל חטאתינו ועוונותינו 
ופשעינו שחטאנו ושעווינו ושפשענו לפניך 

  .מנעורנו עד היום הזה

  

‰„È¯È  
‰ÈÏÚ Í¯ÂˆÏ  

����    ı˜Ó����  

☺☺☺☺    ¯ÂÙÈÒ☺☺☺☺  

����    ˙ÂˆÚ����  

����  ˙ ‰ÏÈÙ ����  

 ל"זצוק, אייזיק שלמה' ישראל דב אדסר בן ר' לזכרון נצח מורינו ר



חנני אלקים כחסדך כרוב רחמיך מחה 
, פשעי הרב כבסני מעווני ומחטאתי טהרני

. עונותי מחההסתר פניך מחטאי וכל 
ונזכה על ידי המחילה והסליחה של יום 
הכפורים לקבל על ידי זה קדושת ימי 

, שהם חנוכת הבית, החנוכה הקדושים
ונזכה להמשיך עלינו בימי החנוכה קדושת 

  ...הבית המקדש 
  

· ÏÁ�‰ È ≈a ƒ‡ ¯ÙÒÓ'  
Ù ·˙ÎÓ"Á  

  
  

, הבעל דבר אורב על האדם תמיד
, ללובדורות ה, עתה, והעיקר על אחריתו

בשביל זה , ‡ÌÈÓÈ‰ ˙È¯Áשהוא בחינת 
, מתגרה עצמו הבעל דבר בכל אחד מאד

המתפשט , בתאוות וכפירות ואפיקורסית
מה שלא נשמע כזאת ; בעולם, עכשיו, עתה

  .מימי קדם
. נפלו מאד, וגם האנשים הכשרם קצת

, סמוך אל הסוף, וכל זה מחמת שכבר
וגמר תיקון העולם בתכלית השלימות על 

, שיבוא במהרה בימינו, יח צדקינוידי מש
, ויגאלנו גאולת עולם שאין אחריה גלות

על כן מניח עצמו הבעל דבר לאורכו 
המחלוקת הגדול והעיקר על ידי . ולרוחבו

על כן צריך כל אחד ; שעל הצדיק האמת
ואיך שהוא , עד אין תכלית, להתחזק מאד

ברצונות , איך שהוא יתגבר על כל פנים
מכל כי , יו יתברךטובים וחזקים אל

; המקומות יכולים לשוב אליו יתברך
והעיקר שאיך שהוא יתגבר על כל פנים 

כי , ברצונות טובים וחזקים אליו יתברך
‰¯ˆÔÂ  כי אני רוצה האמתאף על פי כן 
„ÈÓ˙ È˘ÙÁ , ועל ידו עיקר התגברות

  .המלחמה
שצריך , עיקר ניצחון המלחמה ארוכה

 ידי הוא על, כל אדם ללחום בזה העולם
גם , הדעת הקדוש שמאיר הצדיק האמת

; לתלמידיו, בכל הדורות, אחר הסתלקותו
. שעל ידי זה הוא מציל את ישראל מעוונות

ועיקר הדעת הזה אי אפשר להאיר בהם כי 
  .¯ÌÈÊÓאם על ידי 

שתזכה , המתפלל תמיד, המעתיר בעדך
לחיות חיות , ליהנות מאור האמת הגנוז

יטב דברי שתזכה לשמוע ה, אמתי ונצחי
אמת ותמים העמוקים מאד הנובעים 

  .ממעין נשגב ונורא מאד מאד
וכחנו , ימי הזיקנה ושיבה קפצו עלינו

ושונאי נפשנו רבו כמעט בלי , חלש ודל
  .שיעור

בחושך , הטוב שלנו עתה בעיתים הללו
המנקר באשפה : הוא ממש כתרנגול, הזה

הוא מוציא איזה חצי , שמתוך האשפה
וכן ,  או חיטים וכיוצאגרעין של שעורים

חוזר ומחפש כל היום עד שמוצא בכל פעם 
, איזה חלק מפירור לחם המוטל באשפה

  .ובזה מחיה עצמו
מבקש , ברחמיו העצומים, יתברך' וה

שעל כל פנים יחיה , מישראל עם קרובו
שהוא רק כתרנגול , עצמו במעט הטוב

שגם זה יקר בעיניו , המנקר באשפה
  .שבון גדולוהוא מצרפו לח, יתברך

עתה אחרי אשר האיר עינינו במחשכים 
, בדורות הללו, לחיותינו כיום הזה, כאלה

  .'יש לנו עצה גדולה ובית מנוס נפלא וכו
, קליפת המן עמלק עומד בכל דור ודור

, על כל אחד ואחד, בכל עת ובכל יום
; ולהחליש דעתו מאד, חס ושלום, להפילו

על ידי , יתברך בעצמו לוחם עמו' וה
, אשר גם בדורותינו אלה, הצדיק האמת

שמאיר עינינו , המהפך הכל לטובה
עד שגם אנחנו , בחידושי תורות כאלו

יכולים למצוא ולהבין עוצם חסדו יתברך 
ועדיין חביבותיה גבן לשמור , בלי שיעור

, יתברך' ולהתעורר ולהתקרב לה', דרך ה
מכל מה שעובר על , מכל מקום שהוא

  .בכל עת עתה, האדם
, הגהינםי אפשר לדלג ולקפוץ על א

כי אם על ידי כח הצדיק , שהוא זה העולם
האמת ועצותיו הקדושות והתמימות 

יהיה איך , ופשוטות מאד לכל אחד ואחד
  .בכל מקום ובכל זמן ובכל דרגא, שיהיה

  
È�ÚÂ ¯È‚¯Ú·Ó  

)10  (Í˘Ó‰  
  

  

  **** ‰¯Â˙·˘ ÌÈ‰Â·‚‰ ˙Â„ÂÒ ˘È·Ï‰ ˘Â„˜‰ ÂÈ·¯
ÂÏ‡‰ ˙ÂÈ˘ÚÓ· ,ÏÂ˙˘Ó Â˙Â‡ ¯¯ÂÚ , ˙‡¯ÈÏ
·ÂË ÏÎÏÂ ÌÈÓ˘ ,  Ì˙Â‡ ‡¯˜˘Î****  

ל היה דרכו לילך בכל "והבחור הנ... 
כי , ועשה לו סימן בשלושה אילנות, יום

ובקש שם , היה שם אלפי אלפים אילנות
) היינו בשלושה אילנות מהם(ל "הכתב הנ

ועשה בהם סימן כדי שלמחר לא יצטרך 
כולי , ילנותלבדוק ולחפש באלו השלושה א

. ל"האי ואולי ימצא אותו הכתב הנ
היה בא עם עינים , וכשהיה חוזר משם

כשבקש ולא , בכויות מחמת שהיה בוכה
  .מצא
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ÂÏ‡· ˘˜·Ó ‰˙‡ ‰Ó : שאלו אותו
�Î ˙Â�ÏÈ‡‰"Ï , ÍÈ�ÈÚÂ ¯ÊÂÁ ‰˙‡ ÍÎ ¯Á‡Â

˙ÂÈÂÎ·? השיב להם וספר להם כל אותו 
',  וכושבת הקיסר שלחה לו כתב, המעשה

ובא רוח סערה , וטמן אותו באלו אילנות
. ועתה הוא מבקש אולי ימצא, ל"כנ', וכו

�ÁÓÏ ,˘˜·Ï ÍÏ˙˘Î , Ì‚ ÍÏ¯: אמרו לו
ÍÓÚ ÔÎ ,·˙Î‰ Â˙Â‡ Â�Á�‡ ‡ˆÓ� ÈÏÂ‡ . וכן

ומצאה הבת , והלכו הם עמו גם כן, היה
ופתחה אותו , קיסר את אותו הכתב באילן

  ...שהוא כתב ידה ממש, וראתה
  

  

Â‡‰‡¯È‰ ‡ˆ  
˙Â˜ÊÁ˙‰ ,‡'  

  

לפעמים יש אדם שכבר הוא אצל הפתח 
והוא חוזר לאחוריו מחמת , של הקדושה

שמתגבר אז עליו הסטרא אחרא והבעל 
, רחמנא לצלן, דבר בהתגברות גדול מאד

ועל , ואין מניחין אותו לכנס לתוך הפתח
ידי זה הוא נופל בדעתו וחוזר לאחור 

ל דבר כי כן דרך הבע. חס ושלום, לגמרי
שהאדם סמוך כשרואין , והסטרא אחרא

אזי ,  וכמעט שיכנסממש לשערי הקדושה
, הם מתפשטים עליו בהתגברות גדול מאד

  .רחמנא לצלן
, על כן צריכין אז התחזקות גדול נגדם
, לעמוד על עמדו ולבלי להניח את מקומו

ולבלי להשגיח על הנפילות והירידות 
 רק להתחזק, והבלבולים שעוברין עליו

להתגבר עליהם ולעשות מה שיוכל , מאד

וברבות הימים והשנים יכנס '; בעבודת ה
; לבטח בעזרתו יתברך לתוך שערי הקדשה

יתברך מלא רחמים ורוצה בעבודתנו ' כי ה
שכל התנועות וההעתקות , ודע. מאד

שהאדם נתק ונעתק בכל פעם איזה מעט 
כולם , מן גשמיותו לעבודתו יתברך

נתקשרין ובאים מתקבצים ומתחברין ו
כשיש חס ושלום איזה , לעזרתו בעת הצרך

  .חס ושלום, דוחק ועת צרה
, שיש אילן שגדלים עליו עלים עלים, ודע

; שכל עלה צריך להיות גדל מאה שנים
ומסתמא באלו המאה שנים בודאי עובר 

בסוף המאה , ואחר כך. עליו מה שעובר
הוא יורה בקול גדול כמו קנה שרפה , שנים

והנמשל ). תותח(' אורמאטיע ':שקורין
  ).  סימן מח-מ תנינא "ליקו(מובן ממילא 

  
  

˙Â„ÈÓ‰ ¯ÙÒ  
˙Ó‡ ,‡'-Ê'  

  

, יתברך' מי שרוצה לדבק את עצמו בה ����
, עד שילך במחשבתו מהיכל אל היכל

ישמור , ויראה את ההיכלות בעיני השכל
  .אפילו בטעות, את עצמו מלומר שקר

  .מותר לשנות בדבר השלום ����
  .רים אינם מקבלים פני השכינהכת שק ����
שרי להו לצדיקיא לסגואי ברמאותא  ����

  .עם רמאי
  .כל המוסיף גורע ����
  .באים הרהורי עבודה זרה, על ידי שקר ����
לא ימות קודם זמנו , על ידי אמת ����

  .הקצוב
  

  
     

· ˜ÏÁ'  
Î˜ ‰¯Â˙"„  

  

שלפעמים מגיע , שמעתי בשמו שאמר
לאדם הרהור תשובה והשתוקקות להשם 

שצריך שם באותו ,  באיזה מקוםיתברך
המקום דייקא להתחזק בזה ההרהור 

כגון לדבר שם , תשובה וההשתוקקות
או דברי , איזה דבורים של תִחנות ובקשות

ולא , השתוקקות בפה ובלב כפי הענין
אף על פי שאין , ימתין ולא יזוז ממקומו

כגון שלא במקום , זה המקום מוכן לכך
דרך הלוכו רק ב, קביעות לתורה ותפילה

יכול להיות , כי כשיזוז ממקומו; וכיוצא
  .שיפסק

בעצמו ראינו ענין כזה , ל"ז, וכן ממנו
שלפעמים נשאר עומד , כמה פעמים
ודבר עמנו וגלה לנו תורה , באמצע הבית

וגלה דרכים , נפלאה ושיחה נאה מאד
נפלאים לעבודת השם יתברך והתעוררות 

עד , ולא רצה לזוז ממקומו', גדול וכו
  .וכן היה כמה פעמים, שגמר מה שרצה
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