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כי אינם מסורים לשום שר ואינם , ש הם למעלה מהטבעושראל עם קד
,  יתברךופי השגחת רק על, פי הטבע של מערכת השמים מתנהגים על

כי באמת . נן ולנחשות השמים ולֹא לעותוכן הם מֻצוים שלא לדרֹש בא ועל
ת ונורשים באלו השקרים והדמיוכי כשישראל אינם ד, הא בהא תליא

, צאוכבים וכיוזים בכות השמים וחותורשים באוננים והדוזבים של המעוכ
, עצמם באמונה דקֻדשהזה הם מכניעים ֻזהמת הנחש ומדבקים את  ידי על

ואזי , ישראל בחינת ארץ, לםודוש העיידי האמונה לבחינת ח כים עלוואזי ז
ת למעלה מהטבע של מערכת ובחינת נפלא, ידי השגחה לבד הנהגתם על

מאחר שהם , ת השמיםותוואז בודאי אין צריכין לירֹא כלל מא, השמים
ידי זה  שעל, נמצא. ידי השגחה לבד כי הם מתנהגים על, למעלה מהם

אבל . זה אינם צריכים לירֹא מזה ידי על,  שהם מתרחקים מזהובעצמ
ואין להם , סמים הנמשכין מזהמת הנחשוננים וקורשים במעוהד, ם"העכו

, ישראל קים מבחינת ארץוזה הם רח ידי ועל, אמונה בשלמות בהשם יתברך
 ותו מאכן בודאי יש להם לירֹא על, פי הטבע ומתנהגים על, מבחינת השגחה

רשים בהם ואין להם ו שהם דוהשמים מחמת זה בעצמ
שים ווזה שכתוב אצל ישראל קד. אמונה דקֻדשה כלל

כי יחתו , ת השמים אל תחתווומאת): "'ב, 'ירמיה י(
 - נן ומנחש ות מעוהלכ(ל "הינו כנ, "ים מהמהוהג

  )' ז, השגחה וטבע–צר היראה ו לפי א'הלכה ב
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 אין בכם זכות אפילו: ל"תינו זודרשו רב
ם שמע ומרים בכל יואלא מה שאתם א

כי ', יביכם וכוואתם ראויים לנצח את א, ישראל
 על מלחמת עיקרלם מרמזין ות שבעוכל המלחמ

ת שיש לאדם בגשמיות ו המלחמאפילוכי , היצר הרע
, ת היצר הרעוהכל הוא בחינת מלחמ, יביםו ואנאיםועם ש

, כשיש לאדם צרים למטה): סנהדרין מד(ל "תינו זו שאמרו רבוכמ
וזה .  המלחמה הוא מלחמת היצר הרעעיקרכן  ועל.  צרים למעלהוכך יש ל

יבים והסטרא ולנצח את הא', שהזהיר הכהן קֹדם שנכנסו למלחמת ה
נעים והמ, נאיםוהם כלל כל השש, ישראל סביב ארץ, אחרא שסביב הקֻדשה

אזי הוא , וכשאדם נכנס להלחם עמהם, והמעכבים מדברים שבקֻדשה
צים ום ורורר עליו כמה קטרוגים חס ושלוכי מתע, םולה חס ושלובסכנה גד
 המלחמה שצריך עיקרוזהו , םו לגמרי חס ושלודתו מעבותולהפיל א

ואז בודאי , םושל יתברך חס וודתול מעבולהתחזק לעמֹד על רגליו לבל יפ
 חזק שלא יפל ונואבל במה יהיה בטח, יזכה לנצחם ולשברם ולבטלם

שה שכשהוא ו הוא רק האמונה הקדעיקרה, םו יתברך חס ושלודתומעב
ן וירא משום מלחמה ושום נסיי להתובודאי אין ל, שהוחזק בהאמונה הקד

בזכות שמע ', ם למלחמה וכוווזהו שמע ישראל אתם קרבים הי. לםושבע
לים ובזה לבד אתם יכ, שהוהינו זכות וכֹח האמונה הקד. ישראל לבד

 וכי מאחר שאתם חזקים באמונת, להתקרב למלחמה בגשמיות וברוחניות
אל ירך : "וזהו. לםורא כלל משום מלחמה שבעישוב אין לכם להתי, יתברך

משעטת ' אל תיראו'". לבבכם אל תיראו ואל תערצו ואל תחפזו מפניהם
שין והינו עניני תכסיסי מלחמה שע. תול הקרנו הקלגסים וקסוסים ושפעת

ת הללו יש במלחמת היצר ווכל הבחינ, נאים להפחיד ולאים על שכנגדםוהש
, ובמלחמת היצר הרע' דת הווהוא ידוע למי שהתחיל לכנס קצת בעב, הרע

כי דרך הבעל דבר והסטרא אחרא לאים ולהפחיד ,  אדם פשוט לגמריאפילו
ומחמת זה ,  יתברך מאֹד מאֹדודתומאֹד ולהכביד עליו עבעל האדם מאֹד 

מחמת האיומים והכבדות ,  יתברךודתונמנעו רבים מלהתחיל לכנֹס בעב
ת ול הקרנווזה בחינת שעטת סוסים ושפעת הקלגסים וק. צא בהםוהללו וכי

, ל" שכתב רבנו זווכמ, שלא יתפחד האדם כלל' דת הו בעבעיקראבל ה', וכו
 הוא שלא יתפחד עיקרוה, ם צריך לעבֹר על גשר צר מאֹדלם הזה האדושבע

ם בלי פחד הוא ו ההתחזקות לעבֹר על הגשר צר בשלעיקרו. האדם כלל

, ם למלחמהובחינת שמע ישראל אתם קרבים הי, ל"שה כנוהאמונה הקד
אל ירך לבבכם אל תיראו ואל 'ושוב . ל"הינו אמונה כנ, בזכות שמע ישראל

. 'שיע אתכם וכוולך עמכם להואלֹקיכם הה' ם כי התערצו ואל תחפזו מפניה
דהינו שאני , "לי' ה: " שכתובוכמ). תהלים כז" ('לי לֹא אירא וכו' ה"וזהו 

, ודוכי מלֹא כל הארץ כב, עמדי תמיד' יתברך באמונה שלמה וה' מאמין בה
, כי מאחר שיש להאדם אמונה חזקה". לֹא אירא מה יעשה לי אדם"שוב 

יתברך באמת בחינת זֹאת ' ף אשוב להוף כל סות וסוהמלחמבודאי ינצח כל 
  )ת טוא, ג הלכה –ת גלוח והלכ. (חילוכן א אשיב אל לבי על

  
  )ד"קי מכתב - ' אי הנחל ֵּבספר ִא(

  . ב"ד סיון תשל"כ, ה"ב  �                          
 ומתפאר ומשתעשע ב' אשר ה, לאהובי אחי יקירי וחביבי לבי ונשמתי

 ואת ותווירפא א, מכל מחלה וכאב, ישמרהו מכל רע' ה. תולמו בכל העוב
  . אמן, בים אמתייםו מהרה בשלמות לאֹרך ימים ושנים טובית

תי לכף זכות ולֹא יהיה לך עלי קפידא וטינא כלל על זה ונא ונא לדון א
והנה . שלא השבתי לך על כל מכתביך היקרים והנעימים לי מאֹד בלי שעור

הפסח העבר באתי לביתי ומצאתי שני מכתביך אחרי חג 
תם באהבה ובשמחה ווקראתי א, ןוהיקרים לי מכל ה

ותכף התפללתי עליך ועל ביתך , רבה ועצומה
עליכם וימתיק ויבטל מכם כל הצער ' שירחם ה

ברים עליכם ויתן לכם רפואה ווהיסורים הע
ודע אחי . נים בגוף ובנפשיוישועה בכל העני

כה ול בכל פעם שאני זונחת גדכי יש לי , חביבי
צאים מלבך ות כתב ידך כי כל דבוריך יולרא

תך ויתברך חנן א' אה בהם כי הוואני ר, באמת
ך דבר וכלים יפים וונתן לך לב מבין דבר מת

ר הגנוז וכדי שתוכל לקבל בהם הא, יקרים מפז
לה על כל ולם העו בימינו בעעכשיווהצפון שנמצא 

הוא , לםוריאת העת שהיו מעת בות הפלאורוהא
דיע לנו כי הוא המנהיג ובע שהורא נחל נורבנו הנ
ל ווהוא יכ, ת הבאיםורורנו זה ובכל הדוהאמתי בד

ת ומאת והֻטות והחשכולם מכל הירידות כל העוציאנו ולהעלולה
קים ו הרחאפילו, ורתוולת' לם להלם ולהחזיר ֻכות ולתקן כל העוהמוהֻז

 שכם וולעבד' לם את השידעו ֻכ, לםו העתו ֻאמאפילורה וולגמרי מקֻדשת הת
  . אחד

רדים למטה למטה עד עמקי ורא יוכל דבור ודבור שיצא מפי רבנו הנ
, מי יערֹך שבחם. ומעלה הכל למעלה למעלה משמי השמים, ם תחתיתותה

  . אין דגמתם, ת גֻדלתםוראומי יספר נ
  „Ï‡¯˘È‡ Â¯Ò „·  .ם ובכל עת ובכל שעהו בכל יו וישועתומוהמתפלל על של

 

  )'א  סימן– 'חלק בת "ימי מוהרנספר (

שזכיתי , ת יקר בעיני מאד כל פסיעה ופסיעהולהי... ☺                           
ת בלי שעור ות רבוע בשביל הנסיעה לארץ ישראל כי היה לי מניעולילך ולנס

ן הנסיעה לארץ יגעת לעניותה נים בכל נסיעה ונסיעה שהיום ויובכל י
לם בכתב ת לפרטם ואי אפשר לבאר ֻכון יריעועד אשר יכלו המ, ישראל

ני ובשום אפן על כן אמרתי לכתב מה שאפשר לכתב מה שיעלה על זכר
הבי ורעי באמת ומגדל חבת ארץ ישראל וחלצי ולא-צאיון וליות לי לזכרולהי

ם שהתחלתי לעסק בנסיעה לארץ ומי, םואמרתי לכתב מה שעבר עלי בכל י
אוכל לכתב מכל ענין מחשבה דבור ומעשה שעל ידי זה ישראל וכל מה ש

 שהיה לי על ידי זה מניעה וא, א לארץ ישראלוהגיע לי רמז והתחזקות לב
, תרושגם זה בשביל החשק כדי שיתגבר על ידי זה החשק י, לארץ ישראל

הכל אראה לכתב בעזרת השם יתברך , )ו"ן ס"הרולקוטי מ(כמבאר אצלנו 
ן יקומו ויספרו ור אחרובישועת השם למען ידעו דכפי אשר יספיק הפנאי 

ת איש וצה להיוא לארץ ישראל כל מי שרולבניהם כמה צריכין להתחזק לב
  כי כל  כי קֻדשת ארץ ישראל מספיק לֻכלנו  , ל ועד קטןו מגד ישראלי באמת
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 ול ועד קטן יש לואחד מישראל מגד

איזה חלק בארץ ישראל ושם חיינו שם 
תנו שם ארצנו שם אדמתנו שם קֻדשתנו שם בי

רח ולארץ אנחנו גרים כא-רלנו ובחוץוחלקנו שם ג
ת כי ובות ובשוקים וברחולל בחוצונטה ללין המתג

-אין זה אדמתנו וחלקנו כלל ועל כן נקראת חוץ
, מדים בחוץ ממשולארץ חוץ דיקא כי בחוץ אנו ע

א על ותנו הביתה עד אשר נבוואין איש מאסף א
   .אדמת הקדש

' תקונין סימן כ' רה טו לברכה בתונור מזה עין בדברי רבנו זכרתווי
-רה מענין אנשים פשוטים עלוט ובת"שביה סימן קכורה ארץ אכלת יוובת

דע מארץ ישראל ורה מי שיוח ובת"פסוק ואתחנן בלקוטי תנינא סימן ע
פסוק וימהר - ה על"בסימן קנ' רה של אריכת אפים בלקוטי אוובת' בסימן מ

ן ולש, ארך אפים ראה ועל ידי זה ויקד ארצה, מה ראה, רצהמשה ויקד א
   .תורוד בכמה תווע' ער לארץ ישראל וכוו בוד אש שהיה לבוכיקד יק

דושינו מה שזכני השם יתברך לכתב על זה לבאר ולהרחיב יין בחיוע
ן המלחמה שצריכין לנצח בזה והדבור איך כל קֻדשת איש הישראלי וכל נצח

א לשם וא לארץ ישראל השם יתברך יזכני לבות לבוהכל הוא לזכ, לםוהע
באפן שאזכה לשוב , מהרה ולפעל שם מה שאני צריך לפעל בארץ ישראל

 יתברך ודתואליו יתברך באמת ובשמחה ובטוב לבב ולהתחיל מחדש בעב
לם והשם יתברך ו לברכה באמת עד עונון רבנו זכרו וכרצונות כרצולהי

לנו לשוב רה את משיח צדקנו ונזכה ֻכ ויביא לנו במהוירחם על כלל עדת
אמן , לארצנו לשבת על אדמתנו ולשמח בבנין בית מקדשנו במהרה בימינו

   .ןוכן יהי רצ
  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

י הקדוש היה " האררבנו) ,כמו היום(...   �                       
לפני שבעים ,  היוםכמו)... (ל"רדוברו זצוקורבי משה ק( ק" הרמיה שלובהלו
?  מי שמע כזה,זהכפתק , פתק מן השמיםזה ,  מצאתי את הפתקאני) ,שנה

להגיד לך כי נהנתי מאד " ,עוד לא היה בעולם דבר כזה? מי ראה כזה
להגיד לך כי  ",מדבר איש אל חברוש כמו ,הוא מדבר איתי, "מעבודתך

כשיבוא ! זה חדשות?  אתה יודע מזה,"נהנתי מאד מעבודתך
 על החסד ,השם יתברך את  וישוררוישבחו ויפארו כולם ,אולההג

 בא, הוא אמר לקומוניסטים שילכו! "נ נח"הגדול הזה שיש לנו 
יהיה , )לאומן (כל העולם יבואו... הם הלכו לעולם ועד, הקץ שלהם

יבוא   רבנו,אבל כשיבוא משיח [...ו וילמדו וירקד,הרבה בתי כנסת
א פה והוא יבוא  הו!וודאי, וודאי] ? לא,לפה
אנחנו , כאלה ויהיה נעשה פלאות ,לפה

 ,"נ נח" זכינו ל,"נ נח ",רואים כבר פלאות
  רק רבנו,"נ נח"כל העולם לא ידעו מ

 אתה יודע מי :הקדוש בעצמו גילה את זה
גילה , הוא הודיע לנו! "נ נח"אני ? אני
  ...לנו

כי  " ...יכולים לגווע... " אשת חיל"
" ... טעמה כי טוב סחרה.  ..טוב סחרה

לא  "זה הסחורה ! יש לנואיזה סחורה
 אפילו בלילה לא יכבה ,"יכבה בלילה נרה

לחה יידיה ש"יש עוד ,  לאעוד, נרה
כפה פרסה  "," וכפיה תמכו פלך,בכישור

 !"כפה פרסה לעני"?  אתה עני ..."לעני
וידיה שילחה "יש עוד , עוד לא... נותן הכל

 ,לותפתכלית השזה ,  עני ואביון,"לאביון
... אביוןו אני לא עוזב אף עני ,עני ואביון

,  אין פחד,"לא תירא לביתה משלג"
 מה זה ,"כי כל ביתה לבוש שנים"? מדוע
, וד פעםע? זכיתי  עוד לא.שניים? שנים

כי כל ביתה לבוש  ".עוד,  עוד,שניים
אל תקרא ' , שניים, אז אין פחד,"שנים
 בלי עושהזה שניים , ' אלא שניים,שנים

ותשחק ליום , עוז והדר לבושה". סוף
 ,"והדר ", הוא חזק,"עוז" ... "אחרון

, יש סחורה חזקה אבל לא יפה, ויפה
" ותשחק ליום אחרון" ... "והדר" "עוז"

 נתגלה חכמה , רק פותח את הפההוא... 
א פותח את ו כשה,"פיה פתחה ",כזה
קור 'ובע מ'חל נ'נ ". נתגלה חכמה,הפה

ויהללוה בשערים ... " "כמה'ח
. מטריה צפתישער ג" ... מעשיה

, שערים, יש צפת ויש מירון! שער
מה שהלב זוכה , שהוא הלב" בשערים"

עוז "', שערי דליבא'" בשערים", להשיג
 עוז"? מי שמע כזה ,"והדר לבושה

 יש סחורה שהיא חזק אבל ,"והדר
ויש סחורה שהיא יפה אבל , לא יפה

ותשחק  ","והדר עוז"זה , לא חזק
 ביום אחרון היא ,"ליום אחרון

 ,כאלה  צדיקיםהיו. למקום פלא כזה, למקום קדוש היא תצחק, תשמח
כל מי ששמע אלו ו ,"עוז והדר" הוא אמר ,נתנו לנו בחינם שהחיים שלהם

רק הוא ,  הוא לא יכול לשכוח לעולם לנצח נצחים,"עוז והדר"הדיבורים 
ותורת "?  מה זה חכמה.לה חכמה תכף נתג,"פיה פתחה", פותח את הפה
 , יש לנו תורה כזה?אתה תהיה במרה שחורה ,הוא בא, "חסד על לשונה

היה )  קרדונר(רבי ישראל . "ותורת חסד על לשונה, פיה פתחה בחכמה"
כל המתנגדים נפלו , כולם , אז כל העיר,"פיה פתחה בחכמה"אומר 

ותורת חסד , בחכמהפיה פתחה " רק לשמוע הקול של רבי ישראל ,תביישונו
, "ן"ליקוטי מוהר"ה ?איפה הפה?  מה זה,מבינים הם לא ,"על לשונה

לעזור " חסד ",ולעזור לנ ,"תורת חסד על לשונה" זה ,"פורי מעשיותיס"ה
לחם עצלות לא  ", רק להיות בשמחה- "לא תאכל? לחם עצלותו" .ולנ

,  העיקרזה, ושלום בית ..."בעלה ויהללה, קמו בניה ויאשרוה "."תאכל
  .שלום בית, בכל העיקריםהעיקר ש

  
  )עט-סימן עז, צדיק – עצותלקוטי (

בתים אצל הצדיק האמת והשבת שש �                                                              
 ).סימן קסז, ן"לקוטי מוהר( תענית והוא כמ
 מלא מרוח ו הרוח שטות מה שלבוזהר מאֹד לגרש מקרביצריך לה � 

ועל ידי שנתקשר להצדיק האמת הינו שיאהב את הצדיק . ושטות הדבוק ב
ועל ידי . ול את הרוח שטות מקרבועל ידי זה מגרש במהירות גד, אהבת נפש

 ).סימן קעו, שם(כה ללב נשבר וזה ז
פתים ואה מהם מוהוא ר, מי שמאמין היטב בדברי הצדיקים � 
ומי . פתיםו מלאים מכי הצדיקים אמתיים. לים בכל עתוגד

שכל , צא אחר כךואה ומושמאמין בהם ומשים לב לדבריהם הוא ר
 ).סימן קפו, שם(הכל היה מֻרמז בדבריהם , מה שנעשה אחר כך

עזרני . זכנו לאמונת חכמים באמת בשלמות, לםו של עונורב... ���� 
שאזכה להאמין , שאזכה להאמין באמת בדברי הצדיקים האמתיים

שכל דבריהם ומעשיהם באמונה שלמה 
ת ודו פשוט ויש בהם רזין וסואינ
כי נעלם , פתיםווהם מלאים מ, תולוגד

ת ות נפלאודושים ועתידיבדבריהם ח
 'הת ות גבורועד אשר אזכה לרא, תוראוונ

, שיםוידי דבריהם הקד-תיו עלוונפלא
, בר עלינו כל ימינוות שכל מה שעולרא

שים והכל היה מֻרמז בדבריהם הקד
בחכמה נפלאה ,  באמת וצדקהנאמרים

ראה ונשגבה שהיו מרמזים לנו כל זה ונ
 ובדבריהם ושיחתם ששמענו מפיהם א

 מפי ספריהם ומפי אחרים בשמם א
זכנו , מלא רחמים. ראיםושים והנוהקד

, לאמונה שלמה הזאת ולדעת ושכל הזה
עד שאמצא בדבריהם למפרע כל מה 

ת וואזכה להי. בר עלינו ברחמיךושע
וק תמיד בצדיקי אמת מקֹרב ודב

ולילך בדרכיהם , ואנשיהם הנאמנים
ולהאמין בהם , הישרים והתמימים

עד שאזכה לשוב אליך , באמונה שלמה
. ב כל ימי חייונך הטות כרצובאמת ולהי

ותמהר ותחיש לגאלינו ותביא לנו את 
, ויֻקים מהרה מקרא שכתוב, משיח צדקנו

כימי צאתך מארץ מצרים אראנו "
ן לבי ופי והגי-ן אמריו לרציהיו. תונפלא

ם אלקי 'הברוך . אליו צורי וג'הלפניך 
וברוך . ות לבדו ישראל עֹשה נפלאאלקי

 את כל ודולם וימלא כבו לעודושם כב
 –לקוטי תפילות ( ":הארץ אמן ואמן

 )ו"קכתפילה מתוך 
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¯Ò„Â‡ Ï‡¯˘È È·¯ ¯Ó‡ ,ˆÊ"Ï:  
 

�  ÚÈ‚È˘ ÔÓÊ ‡Â·È  
Ï˘ ÔÂÈˆ‰ ı¯‡Ï ˘Â„˜‰ Â&·¯,  

‰˘Ú& ‡Ï˘ ÔÓÊ ÏÎ Ï·‡ ,  
‰&˘‰ ˘‡¯ ÏÚ ÔÓÂ‡Ï ÚÂÒ&Ï ÔÈÎÈ¯ˆ!!   

) ˙·˘˙&˘˙ ‰·Â˘"„(  
 

  

Ê Â&·¯ ¯Ó‡"Ï:  
  

ÈÏ˘ ‰�˘‰ ˘‡¯‰ ÏÎ‰ ÏÚ ‰ÏÂÚ!  
ÈÏˆ‡ ‡ÏÙÂ  ,ÈÏ˘ ÌÈ·¯Â˜Ó‰˘ ¯Á‡Ó 
È&ÈÓ‡ÓÈÏ Ì ,Â¯‰ÊÈ ‡Ï ‰ÓÏ ÏÎ 

ÈÏ‡ ÌÈ·¯Â˜Ó‰ ÌÈ˘&‡‰, ÌÏÂÎ ÂÈ‰È˘ 
‰&˘‰ ˘‡¯ ÏÚ ,¯„ÚÈ ‡Ï ˘È‡ ?  

ÏÎ ÈÎ &ÚÈÈÏ˘ ÔÈ  ‡Â‰  
‰&˘‰ ˘‡¯ ˜¯!  

  

ÊÂ¯Î ˙Â˘ÚÏ ¯È‰Ê‰Â ,˘¯Ò˘ ÈÓ ÏÎ  
ÂÈÏ‡ ·¯Â˜ÓÂ Â˙ÚÓ˘Ó Ï‡ , ÏÚ ‰È‰È

ÂÏˆ‡ ‰�˘‰ ˘‡¯ . ÔÎÂ ˘È‡ ¯ÒÁÈ ‡Ï
˙Â¯Â„Ï ‚‰Â& ‡Â‰: ÈÏ˘ ‰&˘‰ ˘‡¯‰ ,

ÏÂ„‚ ˘Â„ÈÁ ‡Â‰ ,‰Â ' Ú„ÂÈ Í¯·˙È
È˙Â·‡Ó ‰˘Â¯È· ‰Ê‰ ¯·„‰ ÔÈ‡˘ .  

‰ ˜¯ 'Ô˙& Í¯·˙È ‰&˙Ó· ˙‡Ê ÈÏ ,
˘‡¯ Â‰Ó Ú„ÂÈ È&‡˘ ‰&˘‰ .  

‡ÈÚ·Ó ‡Ï ,È‡„Â· ÌÎÏÂÎ Ì˙‡  ÔÈÈÂÏ˙
ÈÏ˘ ‰&˘‰ ˘‡¯· ,ÏÈÙ‡ ‡Ï‡ Â  

  

åìåë íìåòä ìë  
äðùä ùàøá éåìú éìù!  


