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, מלט על נפשויאף על פי שבאמת צריכין לזרז ולמהר מאֹד מאֹד לה
אף על פי כן אי , רחמנא לצלן, ובפרט מי שכבר נכשל ונלכד במה שנלכד

' וצריכין להמתין ולהמתין עד ישקיף וירא ה, אפשר לדחֹק את השעה
ף על פי כן גם בתוך זמן ההמתנה והשהיה אסור להסיח אבל א; משמים

חל ולקוות ולצפות ולמנות ולספר הימים ולכסֹף ירק לי, דעתו מזה
וזה בחינת . מתי יזכה ליום ישועת נפשו בשלמות, ולהשתוקק בכל עת

ובזה , רק אנו סופרין הימים והשבועות, שאין אנו עושין שום דבר, ספירה
הינו על ידי בחינה , קבלת התורה מחדש בכל שנהממשיכין על עצמנו קֻדשת 

וכפי רצוננו . שאנו רוצים וחפצים ומשתוקקים לקבל את התורה, ל"זו הנ
אך , בודאי היינו חפצים לקבלה בזריזות תכף ומיד, ותשוקתנו החזקה

אבל ; וההכרח להמתין עד יום החמשים, באמת אי אפשר לדחֹק את השעה
שזה , חס ושלום, ח ולהסיח דעתו מזהו לשכאף על פי כן גם לעת עתה אסור

כי הספירה מורה על גדל עֹצם התשוקה , בחינת מה שסופרין הימים
אזי הדרך שסופר הימים , כמו מי שמתגעגע וחושק לאיזה דבר, והגעגועים

כמו כן אנו סופרין ומונין הימים , עד שישיג תשוקתו
שזה מורה על עֹצם התשוקה והרצון החזק , והשבועות

ועל כן באמת נוהגין כל ישראל . ש לנו לקבלת התורהשי
ם מצות ספירת העֹמר בהתעוררות גדול ובתשוקה ילקי

ועל ידי זה אנו זוכין להמשיך , גדולה להשם יתברך
כי "בחינת , בשלמות בחינת דבורים חמים כגחלי אש

הינו על ידי גדל האהבה ', וכו" עזה כמות אהבה
רשפיה "ל ידי זה ל זוכין ע"והשתוקקות דקֻדשה הנ

, ועל ידי כל זה זוכין לקבלת התורה; "רשפי אש
הלכות (ל "כנ" ודבריו שמענו מתוך האש"בבחינת 

ין שם אות יוע. אותיות כב כג כה, ' הלכה ה- גזילה 
מהחל חרמש בקמה תחל "ין ימבֹאר שם ענ, כט

ן מפלת סנחריב ומדין ועמלק ביום יועני', וכו" רולספ
  )ח"אות קע, ח" פס– היראה אוצר ().קצירת העֹמר
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קר גלות מצרים וכן כל הגֻליות הוא בחינת מה יע
, שנפל הכבוד והמלכות דקֻדשה אל העזי פנים שבדור

, ם והסטרא אחרא נוטלין לעצמן כל הכבוד והממשלה"ועל ידי זה העכו
 כל הנפשות כי הכבוד הוא שרש, וממילא נמשכין גם כל הנפשות אצלם

וכשהכבוד נופל אל העזי פנים אזי ממילא גם כל נפשות ישראל ; כלם
וזה . מחמת שנמשכין אחר הכבוד דקֻדשה שהוא שרשם, נכבשין בגלותם

כי עקר נפילת הכבוד , שעקר גלות מצרים היה מחטא אדם הראשון, שמובא
ון שזה בחינת הפגם של אדם הראש, אל העזי פנים הוא על ידי פגם האכילה

ומזה נשתלשל אחר כך המחלֹקת של קין ; שפגם באכילתו ואכל מעץ הדעת
וזה . והכל רק על ידי עזות, ל לעצמו כל הכבודוטישקין רצה ל, עם הבל

הינו , שנתקנא קין על זה והרגו, תה עם הבליבחינת התאומה יתרה שהי
. כמבֹאר בפנים, בחינת חוה אשה, "אם כל חי"שהוא בחינת , בחינת הכבוד

שזה בחינת נפילת הכבוד אל , וקין רצה לטל לעצמו כל הכבוד על ידי עזות
שמשם כל הֻחרבנות והגֻליות , רש כל המחלוקות שבעולםושזה ש, העזי פנים

, ועל כן מֹשה רבנו. ומזה היה גם גלות מצרים, ויואריכות הגלות של עכש
איש וירא : "כשהתחיל לשום לבו על צרתם של ישראל כתיב, עליו השלום

שזה בחינת מה שנפל הכבוד דקֻדשה של , "מצרי מכה איש עברי מאחיו
שבאמת כל הכבוד , ישראל כל כך אל העזי פנים עד שמצרי מכה את ישראל

כי המצרי הזה היה , וזה שמובא בכתבים. כמבֹאר בפנים, שיך רק לישראל
 ,"והנה שני אנשים עברים נצים"ואחר זה ראה מֹשה . ל"משרש קין הינו כנ

הינו , "אכן נודע הדבר"כמו שאמר אז , ומזה הבין שרש טעם הגלות
על ידי זה , שמחמת המחלֹקת שבין ישראל בעצמן ואחד פוגם בכבוד חברו

עד שמתגברין העזי פנים והסטרא אחרא , נפגם הכבוד דקֻדשה ביותר
שהם דתן , ובאמת גם השני אנשים עברים נצים. ולוקחין לעצמן כל הכבוד

. ל"כמובא בכתבי האריז, גם הם היו משרש קין, ל" שאמרו רזואבירם כמו
ודבר עמו , שגם הוא היה משרש קין, וכשראה מֹשה זֹאת הלך לו אצל יתרו

ועל ידי גרים והתקרבות הרחוקים נתעלה ונתגדל כבודו , יריכל כך עד שנתג
ועל ידי , ין התקרבות יתרו בעצמויהר הקדוש לענוכמובא בז, יתברך ביותר

וזה . עלה מֹשה את הכבוד דקֻדשה שנפל אל הסטרא אחרא והעזי פניםזה ה
תה הגלגול של יוהיא הי, ין מה שלקח מֹשה בת יתרו לאשהיבעצמו הענ

הינו שהעלה הכבוד דקֻדשה שהוא בחינת , כמובא בכתבים, התאומה יתרה
ין ייתה הגֻאלה עיועל ידי זה ה, אשה מתוך תקף הסטרא אחרא ולקחה אליו

 מחלוקת אות ייןוע;  טו' ו'אותיות ה, ' הלכה ג-כות חובל בחברו הל(פנים 
 )ט"אות קפ, ח" פס–אוצר היראה  () .סו

  
  )ה-ג, שלוש רגלים -עצות המבוארות (

 היא לקבל ,נצל מגדלותיסֻגלה לה�                                                   
כפי , יה ומלבושי כבודיובאכילה ושת, את הימים טובים בכבוד ובשמחה

נו על ידי זה שמקבלים יום טוב בכבוד ובקֻדשה כמבֹאר יהי. שהיד מגעת
 שלא לעשות כל מלאכה ולנהֹג במאכל ובמשקה ובבגדי כבוד, לחן ערוךבֻש

 ,אבל לא יחפש דרכים להשגת ממון באסור. בהרחבה עד היכן שידו משגת
כי כל המרבה .  מצוה היאבחשבו כי, כדי להרבות בעֹנג יום טוב, חס ושלום

אבל . ים מצוה כלליעובר עברה ואינו מק, בהוצאות יום טוב ממעות אסור
וכן מלבושים , אם מרבה בסֻעדות יום טוב ממעות כשרות

ונתו היא באמת לכבוד יום טוב ולא ווכ, מֻכבדים בכשרות
אזי בודאי דבר זה מֻסגל להציל , מחמת תאוות או גאות

ובפרט בימי שבת , הר תמידזיגם צריך לה. מגדלות
לחן ערוך כמבֹאר בֻש, מלצנות ומקלות ראש, ויום טוב

ומֻסגל , שכל זה הוא כבוד יום טוב, בהלכות יום טוב
ן "כמבֹאר בלקוטי מוהר, מאד להציל מגאות ומגדלות

  . ובלקוטי הלכות)ה" קלסימן ('א
', כמבֹאר בסעיף ג, כשמקבל יום טוב כראוי � 

לו הוא רחוק יאפ, פני רבו ברגלהרי זה בחינת קבלת 
נו על ידי קבלת יום טוב יהי. מרבו כמה פרסאות

מקבל קֻדשה ודעת אמתית כמו , כראוי, בשלמות
כי בקֻדשת . שהוא מקבל על ידי קבלת פני רב האמת

יום טוב מצויה אותה הארה המצויה בפניו הקדושות 
, על כן כאשר מקבל יום טוב כראוי .של רב האמת

ית רב יהרי זה כרא ,ובשמחה אמתית, שרותובכ בקֻדשה
וכן על ידי . אליו בפֹעל האמת אם אינו יכול לבוא
יכול להרגיש קֻדשת יום , שמֻקשר באמת לצדיק האמת

נו האמונה הקדושה יהי. פותיועל ידי זה מעלה מלכות דקֻדשה מן הקל, טוב
ונופלת , מזדככת מן הפגמים ומן הספקות והבלבולים" מלכות"המֻכנה 

ינו שמתבטלות מן האדם כפירות יה. ומתבטלת מן האדם מלכות הרשעה
  .שאלו מֻכנות מלכות הרשעה, ואמונות כוזבות

ינו שאף על פי יה, ביום טוב צריך לשוב בתשובה מתוך שמחה � 
אף על פי כן צריך להתעורר , שצריך לקבל את הימים טובים בשמחה גדולה

והטעם . ך שמחה ובלי עצבותאבל רק מתו, על ידה ליראת השם ולתשובה
כמבֹאר , יניםי העולם נדון על כמה ענ,כי בחג, של תשובה בימים טובים

לו שגם יואפ. זהר מאד מעצבותי וצריך לה,)ז"ראש השנה ט(ל "בדברי חז
, החג היא אסור גדול יותר אבל בימי, בשאר ימות השנה עצבות אסורה מאד

נו יהי".  ביראה וגילו ברעדה'עבדו את ה) "יא, תהלים ב(ים ירק צריך לק
ועל ידי זה  ,ביראה ובתשובה להיות  שהעבודה והשמחה ביום טוב צריכה 

אמונה הקֻדשה המֻכנה  הנויהי. פותיהקל מתעלה מלכות דקֻדשה מן
ועל . 'כמבֹאר בסעיף ד, ספקות ובלבולים, מזדככת מן הפגמים, "מלכות"

מקרבים , אר בסעיף זהכמבֹ, בתשובה וביראה, ידי קבלת יום טוב בשמחה
  . אמן, במהרה בימינו,את הגֻאלה השלמה

שתזכני ברחמיך , אבותינו אלקינו ואלקי' ה,   יהי רצון מלפניך����
ולהתקשר בהם באמת בלב , להתקרב באמת לצדיקים אמתיים, הרבים

ואזכה לאהֹב אותם . באהבה רבה ועזה מנֻקדה שבלב באמת, ונפש חפצה
עד , גדל ותתפלא אהבתם אצלי מאהבת נשיםעד שת, באהבה גדולה כל כך

ידי התגברות אהבת - שיתבטל ממני אהבת נשים ותאוות המשגל על
זה אזכה - ידי-ועל, וזכני לאהבת הצדיקים באמת, חוס וחמֹל עלי. הצדיקים

ותהיה נפשי קשורה בנפשם בקשר , להתקשר בהם בהתקשרות גדול וחזק
 .ח נצחיםלעולמי עד ולנצ, אמיץ וחזק מעתה ועד עולם
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שאזכה ברחמיך , אבותינו אלקינו ואלקי'   ובכן יהי רצון מלפניך ה����
לקבל את כל הימים טובים בקֻדשה ובטהרה , הרבים ובחסדיך העצומים

כרצונך , בתכלית השלמות, בשמחה ובחדוה רבה ובהרחבת הלב, גדולה
, אפילו כשאני רחוק ממנו, ואזכה להקביל פני רבי ברגל. הטוב באמת

ולהמשיך עלי ,  לקבל פני הצדיקים האמתיים ולהכירם ולאוהבםשאזכה
ט "זה אזכה למ-ידי- ועל. ידי קבלת יום טוב קֹדש הנמשך מהם-קֻדשתם על

ותפתח לי אור השכל . שערי בינה המתגלים ומאירים ביום טוב קֹדש
זה -ידי-ועל, ואזכה להתבוננות גדול ונפלא בתורתך ועבודתך באמת, דקֻדשה

ואזכה , כל השטותים של כל מיני גדלות וגסות ורמות רוחאיתבטל ממני 
  . לתכלית הענוה בשלמות כרצונך הטוב

,   ותמשיך עלי ועל כל ישראל תמיד קֻדשת משה רבנו עליו השלום����
והאיש , שכתוב כמו, זה זכה לענוה באמת-ידי- ועל, ט שערי בינה"שזכה למ

, נו מלא רחמיםרחם עלי. משה ענו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה
להמשיך עלינו , "מקראי קֹדש' מועדי ה"שנזכה בכח קבלת הימים טובים 

וֻימשכו . וקֻדשת כל הצדיקים האמתיים, קֻדשת משה רבנו עליו השלום
ידם כל המוחין והשכליות הקדושים האמתיים הנמשכין ביום -עלינו על

עד , גדלות וגסות ופניות זה נזכה לבטל ולהסיר מאתנו כל מיני- ידי-ועל, טוב
' לקוטי תפילות א(לענוה של משה רבנו עליו השלום , שנזכה לענוה אמתיית

  ): מתוך תפילה צט–
  

  )ז" סימן ל–' ת חלק ב"ימי מוהרנספר (

עשר בשבט עשה רבי יעקב -ביום רביעי חמשה... ☺                         
נרו יאיר וקודם הסֻעדה נגמר ל ורבי דב "יוסף סֻעדה בביתו והיו אצלו כל הנ

השלום והפשרה ביניהם וגם באותה הסֻעדה ספרנו קצת מרבנו זכרונו 
ואחר כך התפללנו מנחה וערבית וכבר הייתי יגע , לברכה ונמשך עד הערב

וגם ביום לא ישנתי כלל ועל כן הנחתי , מאד כי לא ישנתי בלילה כפי צרכי
  עצמי תכף לישן 

אך קמתי , רר משנתי לאכל סֻעדת הערבוהייתי מֻרצה לבלי להתעו
ואחר כך , אם מעט דמעט- קודם סֻעדת הערב אבל לא רציתי לאכל כי

עשר בשבט בלי שמחה כראוי והתחלתי לשמח - נזכרתי שעבר יום חמשה
וחטפתי אותו , שלומנו-עצמי והיה שם רבי ישעיה מטשערקאס אחד מאנשי

יה מֻרצה כלל אבל אני לה לא הירחו ובתחולתוך השמחה ורקדתי עמו בעל כ
ועל ידי זה נמשך עליו , הכרחתי אותו הרבה ולא היה יכול לשנות רצוני

שמחה אחר כך באמת וכמבאר אצלנו מזה שמתחלה צריכין להכריח עצמו 
ואחר כך בא השמחה באמת כמו ששמעתי מפיו הקדוש בפרוש , לשמחה

היה יקר ואלו מעט הרקודין והשמחה באותו הלילה ) ג"לקוטי תנינא כ(
כי כבר , אשתי מלשמח באותו העתיכי נתי, בעיני מאד מפז ומפנינים

והשם היה בעזרי לבוא לשמחה אז שהוא אצלי דבר גדול כי כל זמן , נרדמתי
הוא אצלי יקר מאד ומצוה גדולה כי , אפילו בחל, שאני זוכה להיות בשמחה

כריח ולה, רבנו זכרונו לברכה הזהירני מאד מאד להיות אך שמח תמיד
עצמנו בכל הכחות להיות בשמחה תמיד והעיקר לשמח את עצמו על ידי 

ועל ידי השמחה ) ד"שם כ(לי דשטותא דייקא כמבאר אצלנו כמה פעמים ימ
כי על ידי זה , על ידי זה זכינו לשמח אחר כך גם בשבת קדש, ל"הזאת הנ

ל להיות בשמחה ורקודין בשבת קדש ובפרט "למדתי את רבי ישעיה הנ
וכל שמחה , יתה השמחה עיקר גדול אצלייין הנסיעה לארץ ישראל הלעני

הכל היו סיעתא דשמיא כדי , ושמחה קטנה וגדולה מעט ורב שהיו לי בדרך
  :ובלא זה לא היה אפשר לי לבוא לשם, לזכנו לבוא לשם

  
  )המשך, די מכתב -' בי הנחל ֵּבספר ִא(

ת מהצדיק האמת באֹפן ו הוא לקבל עצעיקרה...   �                      
ת של הסטרא וידם בכל פעם כנגד קלקול ובלבול העצ-שיוכל לעמֹד על

 ולחזק עצמ, וולשוב ולהתחזק לשאר על עמד, ואחרא שמתגבר בערמימיות
  .  העצה השלמהעיקר ויד-בהצדיק שעל

ת ונות התחתות כאלה לכל המדרגות עֻמקוהצדיק האמת ממשיך עצ
  . ידם-  בתשובה עלעד שיחזיר הכל, לםומאֹד בע

ר הצדיק ודבר הוא להעלים ולהסתיר את א- ההתגרות של הבעלעיקר
 רק שנתגבר ונתאמץ בכל כחנו לנוס -ואין לנו שום עצה ותחבולה , האמת

  .ת שעליהם גדלה האמונהות העֻמקולה ומגלה העצוולפרֹח להצדיק שד
סמים שהם ות מהמנחשים והקואנחנו בני ישראל ֻמזהרים מלקבל עצ

ת מהחכם וולקבל כל העצ' ת תמים עם הורק להי, מֻפרסמים של שקרה
  . בעוהאמת נחל נ

  . ידי זה תזכה לתשועה-טל עצה מהצדיק עלוידי שאתה נ-על
  . עיל לך עצהוזר לבני ישראל יוכשאתה ע

  . פל בגיהנםו נולך אחר עצת אשתוהה
ת ולם מעזין פניהם כנגד הצדיק ידעו שבודאי מלחמואים שהעוכשר

  . ררו על מדינה זֹאתות יתעולוגד
  . קון והעצה הוא אמתי התעיקר

קון י תעיקרשם , בארץ ישראל ששם הבית המקדש וקֹדש הקדשים
  . העצה

-ועל, ם והאהבהוידי ההתחברות והשל-קון של העצה הוא עלי התעיקר
ת של הצדיק ות עֻמקוידי זה נתגלה עצ-כין לשלמות העצה שעלוידי זה ז

ידי זה ישובו -ועל, ת מאֹדונות התחתו לכל המדרגשנמשכים עד הרגלין
  . יתברך' ישראל לה
קון המחלֹקת שהוא בחינת ים שהוא תוידי השל-קון הוא עלי התעיקר

  .קון פגם אמונת חכמיםית
 וכמ',  הנצחי שלא יֹאבד בחטאיו וכווצה באמת לחשב על תכליתומי שר

ידי חכם האמת -  על רק- תחבולה ועצה ואין ל, ו מה שנעשה עמודע בנפשושי
  . וציאות להות עֻמקודע עצושי

ת של ות עֻמקונה שאין אחריה גלות תלוי בעצו קץ הגֻאלה האחרעיקר
, עץוידי משיח שנקרא פלא י- שיתגלו על, בע שהם עֻמקים מאֹד מאֹדוהנחל נ

  .א הקץו יבויד-שעל, "ת יעץ ומי יפרוצבא' ה"שעליהם נאמר 
רר כלל לחשב על ו מתעוואינ' ה חפץ כלל לשוב לובודאי מי שאינ

אבל מי .  שום עצה ותחבולהועילו לוי לא בודאי,  הנצחיו ותכליתואחרית
לם ואיך ו קצת מה שעשה ונעשה בעו ומשים אל לבודו מֹח בקדקושיש ל
,  לעפר ישובופווס' ת וכוובון ואנחה וצער וכעס ומכאובר ביגולף ועוהוא ח

 וד לשוב כי יצרו עו שאי אפשר לו לרק שנדמה', ם פֻקדה וכווומה יעשה לי
רבו '  ובניו וכוולקים והמלעיגים ומאשתות מהפרנסה ומהחו והמניעותקפ

סקים לדבר וועמהם אנו ע, אליהם דברינו, ף מלתיו אליהם תט-מאֹד מאֹד 
 יקר ופוש בעצמי העצה היא שיאמין שהבקשה והחעיקרש, באמת ובתמים

 שנתרחק וחוקידל רו גואה בעצמושר מה היינוד, יתברך' מאֹד מאֹד אצל ה
, ת המֻטנפיםומוקים הנקראים מקות הרחומוכך מקֻדשת ישראל למק- כל

 לא די לאחרווכב" יתברך בבחינת ודול אי אפשר למצֹא כבוששם כביכ
-ועל, ודום כבואל ומבקש ומחפש איה מקופי כן הוא ש-על-אבל אף, "אתן

  .הילה בתכלית העליוידי זה הוא ע
' ש ויבקש תמיד מהויב ולא ודה על חטאושי, ה האמתית העצעיקרזה 

בה איך לשוב אליו ו ויתקנהו בעצה טויתברך רחמים ותחנונים שימחֹל ל
  . יתברך
ב כי שמיעה יירחם עליך ויכנסו דברי הצדיק באזנך ובלבך היטב היט' ה

ב מה שנעשה יותשים לבך היטב היט, )השמיעה תלויה בלב(בא תליא יבל
תן לנו עצה כראוי לכל אחד ואחד באֹפן שנוכל להציל יוי, םלועמנו בזה הע

  . תנו חלילהונצל שלא תאבד תקויעצמנו ממה שצריך לה
  „Ï‡¯˘ÈÂ¯ÒÚ „· ‡,  באמתובתו וטומוהמעתיר לשל

  
  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

איזה חולה היה כל הלילה עם רבנו באומן ...   �                         
  ...והיה לו רפואה,  קבורבמקום שהוא

והוא היה חולה גדול וישן בתוך המערה , היה לו שיגעון, היה חולה...
 לא ...ונעשה בריא לגמרי, והיה לו רפואה כל ימיו, כמו שאני אומר לך, לבד

ל גם "אבל אני מקבל את זה על רבנו ז, באיזה מערה של התנאים, באומן
  ... כן

אבל אמרתם לנו שרבנו [רק אומן , ומןאז נשאר א, יבואלא רבנו  אם... 
לעשות לעצמו ... זוכים לראות אותו לא אבל אנחנו] ?הוא כבר נמצא בארץ

רק הצדיק הוא יכול לתקן אותנו ולטהר אתנו , תיקונים ודברים כאלה
  ...הצדיק הוא רבנו הקדוש, הכל הצדיק, ולקדש ולרפאות אותנו

 רבי ישראל! תהיה פה, אז טוב, בעצבות לא השם יתברך רואה שאני...
 הוא , יתברךשםהיה לו טענות אצל ה,  איך הוא היה טוען טענות)קרדונר(

כאילו , אולי נלך קצת ונעשה עצמנו שמח, דיבר אתו כמו שאנחנו מדברים
אבל היא רחוקה והיא , פי שהשמחה רחוקה מאתנו-על-אף, אנחנו שמחים

  אבא רחמני כזה שהואיש לנו, מה שיש לנו, אוי, היא קרובה מאד, קרובה
,  יתברך כמו עם חברשםהוא היה מדבר עם ה, הוא כאן, עוזב אותנולא 

 יתברך כמו שםאנחנו יש לנו מקום אצל ה,  כזה ומסירותואמונה כז
הוא שומר אותנו והוא עושה עמנו חסדים כאלה ,  משגיח עלינוהוא, שאנחנו

 חסדים , בעולםוגלנת לא נסים ונפלאות וחסדים כאלה שעדיין, שאין בעולם
  ... נסים כאלה שלא נתגלו מעולם, כאלה
עכשיו השם יתברך , נתגלו כלל לא ,פלאות כאלה שלא נתגלו עדיין...

, בואו אלי, בואו: "הוא אומר לנו}, מה שלא היה בעולם, יחדש בעולם{
והשם , נתגלו בעולם לא עוד, היה בשום זמן לא ,נסים שיש היום". יהיה טוב

נפלאות , יש כבר חדשות כאלה, "בואו: "}טובות{ הוא נותן לנו יתברך
יש לנו , יש כבר רבנו בעולם... שהם כל חיינו, נתגלו בעולם לא כאלה שעדיין

  ...כל התורה וכל החסדים וכל הפלאות, כבר הכל

☺  áåø÷  àì  àåä  äìåàâä  ïîæ  ...   ãåàî  áåø÷  àåä!!!! 
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