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[  Ó‡Â‡ÏÂ˙Â‡   ...) ג, לאשמות'( 
 אותו רוח אלֹקים בחכמה לאואמ"                                                  

כמבֹאר , שהם בחינת הארבעה מֹחין, "כהלאובתבונה ובדעת ובכל מ
שקורא , נמצא. )ב" סימן ע-' ן ב"לקוטי מוהר" (חיים נצחיים"בהתורה 

כה והֻאמנות של האדם לאקר המיכי שם ע', כהלאכל מ'י ח הרביעהמֹ
אך , חכמה בינה דעת: חין הם שלֹשה שהםכי כלל המֹ, בזה העולם

ם שהם בחינת ילפעמים נקראים ארבעה מֹחין מחמת שהדעת כלול משתי
 אותו רוח לאואמ: ל"חין מבֹארין בפסוק הנואלו המֹ. חסדים וגבורות

 —כה לאובדעת ובכל מ. מה ובינהשהם חכ —אלֹקים בחכמה ובתבונה 
שהוא בחינת ', ובדעת'שזהו בחינת , םיזה בחינת מֹח הדעת שכלול משתי

ובכל , 'קר הדעתיכי הם ע, שהם בחינת דעת סתם, החסדים שבדעת
שהוא , ח הרביעי שהוא מֹח הגבורות שבדעתזה בחינת המֹ' כהלאמ

  . אדםכה של כללאקר הֻאמנות והמיכי שם ע, 'כלאובכל מ'בחינת 
. הוא בבחינת גבורות ודינים, קר אחיזת הסטרא אחראיכי זה ידוע שע

 שם נאחזים המחשבות זרות של הסטרא , בבחינת מֹח הגבורות,ועל כן שם
ובכל 'ועל כן נקראים , קר המלחמהיקר הברור ששם עיאחרא ששם ע

זהר במחשבתו יכה והֻאמנות של האדם להלאקר המיכי שם ע, 'כהלאמ
כה שמזכך ומטהר את הכלי לאכמו הבעל מ. רה מפסֹלתלנקותה ולטה

וחותך ומנסר סביב הכלי כל המותרות 
כמו , והפסֹלת כדי להוציא כלי למעשהו

כן צריכין לזכך את המחשבה ולגרש 
 כדי ,המותרות והפסֹלת שבמחשבה

שיהיה כלי מוכן לקבל נפש רוח ונשמה 
כמו שמבקשין על זה בכמה ' דקֻדשה וכו

  )ג" ל-' תפילין והלכות  - הלכות לקוטי( .תפלות
  

[   ˘˘…· ÈÎ ÌÚ‰ ‡¯ÈÂ‰˘Ó  ...)א, לב'( 
  ידי שפגמו בכבוד  קר חטא העגל היה עליע  
שהוא  -  משה האמינו שגם אחר הסתלקות לאידי ש על,  ותלמידיומשה

 וצריכין ,מים לעדיכך דבריו חיים וקי גם אחר, בחינת הצדיק האמת
כי דבריו הם דברי אלֹקים חיים אשר , ם דברי תורתו לנצח תמידילקי

, ודבר אלֹקינו יקום לעולם): ישעיה מ(כמו שכתוב , מים לעולםיהם קי
רש יכמו שפ, משהשהיו סבורים שכבר מת , קר פגם העגל היהיכי ע

ואז אמרו . ' וכומשהוירא העם כי בֹשש ): שמות לב(י על פסוק "רש
 לא האיש משהו כי זה קום עשה לנו אלֹהים אשר ילכו לפנינ: הרֹןלא

 משהלו אינם חולקים על ינו שעשו עצמם כאיהי, ידענו מה היה לו
כי : בחינת,  אינם יודעים מה הואמשהין ירק הם אומרים שענ, בעצמו

צריכין לבקש , רק עתה שכבר מת לדעתם',  ידענו וכולא האיש משהזה 
 ידי זה בעצת ראשי בשות עלונבוכו בדעותיהם המֻש. אחר במקומו

מחמת שהיו יכולים לעשות , הערב רב שקבלו אותם עליהם לרב ולרֹאש
 כי - תנחומא (ל "כמו שאמרו רבותינו ז, מאהידי שמות הֻט מופתים על

שהם השליכו השם לתנור האש , שהיו שם יונוס ויומברוס, ) יט,תשא
  .קום עשה לנו אלֹהים אשר ילכו לפנינו: עד שאמרו', וכו

 האמינו במה שלפניהם לאידי ש  היה עלקר חטאם וטעותם הזהיוע
ן יועדי,  אמת שקבלו בסמוךמשהשהוא תורת , אמת ברור וזך ומֻתקן
לו לפי יואפ. 'אהרֹן וחור ויהושע וכו: שהם, מיםיתלמידיו הקדושים קי

היה להם לילך לתלמידיו הקדושים ולשאֹל מהם , משהטעותם שמת 
עד שמאסו , תםאבל ראשי הערב רב הטעו או, הדרך אשר ילכו בה

',  יהיה לך אלֹהים אחרים וכולא: רושישכתוב בה בפ, משהבתורת 
ת את י רצו לציולא ,ובחרו לילך בעצת ראשי הערב רב ועשו את העגל

רא אהרֹן יעד שנתי,  והרגו את חור, שמחו בהם על זהמשהתלמידי 
 יהיה להם ולא,  חס ושלום, יהרגוהולאמהם וֻהכרח לעשות חפצם ש

 הלכות –לקוטי הלכות  (:.)סנהדרין ז(ל "רבותינו ז  שאמרוכמו, תקנה
  )ב" כ,'וחלב ה בשר

[  ÏÂ‡‰¯ÙÎ‡ È ... )ל, לב'( ÔÂ�ÁÂ ÌÂÁ¯ Ï‡ ... )ו, לד'( 
הוא ההתקרבות לצדיקים וליראים , דל המעלה שאין למעלה ממנהוג  

כי , )שזכו לקבל עצות אמתיות מרבותיהם הקדושים (וכשרים אמתיים
ם מודיעים לנו בכל פעם אוצרי מתנותיו הטובים שהוא הצדיקי אמת ה

איך להכין עצמנו , ומודיעים לנו בכל עת, יתברך רוצה ליתן לנו ברחמיו
ונותנים לנו עצות איך לנקות ולטהר עצמנו ולבושינו מכל לכלוך , לקבלם

נות הישועה שאינם ינות חדשות מעייוהם חופרים בארות ומעי, ופגם
ו לטהר בהם כל הפגומים והמֻלכלכים והמתֹעבים באֹפן שיוכל, פוסקין

, ים ומכאובות רעים בגוף ונפשלאולהתרפאות בהם כל מיני ֳח, שבעולם
כי אין מי שיודע החסדים . ולהתבסם על ידם בכל מיני ריחות טובות

כי אם הצדיק , הגדולים שהשם יתברך רוצה להמשיך עלינו בכל עת
לקוטי ( .'וכו' רחום וחנון ה', וכו משהיודיע דרכיו ל: כמו שנאמר, האמת

  )ט"רכ,  צדיק–לפי אוצר היראה '  אות ח,'מתנה ד -הלכות 
  

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

, ושיעוצה לרחם על האדם ולהויתברך ר' כשה ... �                 
 שהוא בחינת - ל במעלה מאֹדוידי הצדיק האמתי הגד  עלוקר ישועתיע

חין דקטנות ותכלית קטנות דקטנות עד  שהוא ממתיק כל המֹ,דוד משיח
ה ון הגבו העליוהכל הוא ממתיק בשרש, ן עד אין תכליתוקצה האחר

חין שהוא בחינת ן של כל המֹומשרש העלי, רא מאֹדווהנ
 - חין דגדלות וקטנותשהוא למעלה מכל המֹ, 'אין'

והצדיק הזה .  חד והכל נמתק שםלאששם כ
שיע את כל ולעזֹר ולהל ו הוא יכ,יקאיד

:  שכתובוכמ, לםוהדלים והשפלים שבע
נים ות אביון ונפשויחֹס על דל ואבי"
  ". שיעוי

קר העניות והדלות הוא העניות יוע
 ,יתברך' ק מהושהוא רח, תורה והמצוומדעת הת

בפרט , ו ושפלותואה פחיתותווכשזה העני במעשים ר, םוחס ושל
, תיו ופשעיו הרביםונוידי עו-רך עליתב' יב להיתיו שהוא חובוכשמרגיש ח

יתברך בלב נשבר ונדכא מאֹד ומפרש ' כשהוא מתחיל להתמרמר לפני ה
 'ה יקרה וחשובה מאֹד מאֹד לפני ובודאי תפלת, 'ה לפני ו ושיחתוצער

ין אין לה כח יפי כן עד על אבל אף', וכו] שערים[תחת כל תרעין ויתברך ופ
, תושהוא בחינת מֹחין דקטנ -ינים קף הדלפעֹל פֻעלתה בשלמות מחמת תֹ

ל האמתי וידי הצדיק הגד  עלוקר ישועתיכן ע ועל, כי הוא עני מן הדעת
פי שפגמו -על- אף, עם אלו הענייםושהוא בחינת משיח שהוא משתף עצמ

ריד ופי כן רחמיו מתגברים עליהם והוא מ על אף, מאֹד ועשו מה שעשו
כי הוא ענו מכל האדם , תם וגרוע מהםו כמושה עצמו אליהם ועועצמ

, םו חס ושל,פל למֹחין דקטנותו נופי כן אינ על  ואף,אשר על פני האדמה
 שאין אנו ,משיח-משהשזהו בחינת תכלית שלמות הענוה של בחינת 

  .לים להבין זֹאתויכ
הוא מסלק הכל , ראהו הנשגבה והנו וחכמתוהצדיק בתֹקף קֻדשת

  .  בתמימות ופשיטותוומתנהג עצמ
לו אם יואפ, רק לחפש אחר הקֻדשה בכל עת, ויאש עצמיאסור ל

ישיג יק מאֹד שו רח-ביו ו ומכאו נגעי לבבודע בנפשו שכפי מה שיונדמה ל
. וח ויחפש אחריה בכל כֹופי כן הוא יעשה אל של על אף, את הקֻדשה

 מצא ולאפוש זה כמה וכמה שנים י שגם אחר החולו אם נדמה ליואפ
ד ופי כן יחפש ע על אף,  מדרגת הקֻדשה כללין שוםי השיג עדולאין יעד
 יתברך מרחם עליו 'ה, עד שאם האדם חזק בזה באמת כל ימי חייו, דווע

כה לעבֹר ועד שז, שי לגמריו למעלה מדרך הטבע ושכל אנוזר לויע ועיומס
  .פהיציא הקֻדשה מהקלו לה,ם ולגמֹר הדברועל הכל בשל
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  )יז-טז, תלמוד תורה – עצות .ל(

ידי עסק התורה - על�                                                                 
אפשר לזכות  אבל אי.  מעוררין בתשובה פושעי ישראל וגרים,בקֻדשה
סימן , 'ן א"לקוטי מוהר(ידי ענוה ושפלות בתכלית  אם על- לזה כי

 ).ד"י
תו מוד תור להאיר בִל,ובפרט תלמיד חכם - צריך כל אדם � 

 ,ידי זה יכול לקרב ולעורר בתשובה רשעים וגרים ועל, רש הנשמותבשֹ
. ידי זה יזכה שיהיה גם בנו תלמיד חכם ועל, לו הרחוקים ממנויאפ

 ).שם( אין בנו תלמיד חכם ,אבל כשאין לומד בבחינה זֹאת
שתזכני , י אבותינוקינו ואלֹקאלֹ' ה יהי רצון מלפניך ,ובכן ...���� 

לעסֹק בתורתך הקדושה תמיד יומם , ית ישראלאותי ואת כל עמך ב
, מוד התורה הקדושהעד שנזכה על ידי ִל,  בקֻדשה ובטהרה,ולילה

וֻכלם ֻמשרשים , להירשי נשמות ישראל שעלו במחשבה תחלעורר שֹ
עד , שיאיר עסק התורה שלנו', העזרני . באותיות התורה הקדושה

ויאירו . ת ישראלרשי נשמושֹ, מוד תורתנושנזכה לעורר על ידי ִל
עד שיתעוררו ויתנוצצו בתוכם נפשות כל , ויתנוצצו הנשמות זה לזה

רש עד שיגיע אליהם הארה משֹ, הרשעים וכל הפושעי ישראל
ועל . ויתעוררו ֻכלם בתשובה שלמה וישובו אליך באמת, נשמותיהם

, נזכה שיהיו נולדים ונבראים נשמות הגרים, ידי התנוצצות הנשמות
ח ירו ויכירו כֹיחוקים ויתגעד שיבואו ר

  .מלכותך ויעבדוך ֻכלם באמת
ואם אמנם אנֹכי בעניי רחוק ���� 

 לעורר ,מאֹד מעסק התורה בקֻדשה כזו
פנים  כל על, נפשות אחרים בתשובה

תרחם עלי ברחמיך העצומים ותזכני 
מוד שאזכה על ידי ִל, בחסדיך הגדולים

התורה הקדושה להכלל בתוך נשמת 
אשר הוא עוסק , הצדיק הדור האמתי

עד שאזכה , בתורה בקֻדשה כזו
להתעורר על ידי התורה של הצדיק 
האמת שתאיר ותתנוצץ נשמתי 

במחשבה עליונה דקודשא , בשרשה
בתוך שאר נשמות הקדושים , בריך הוא

גיע אלי יעד שי, של בני ישראל עמך
באֹפן שאזכה , רש נשמתיהארה משֹ

... לשוב בתשובה שלמה אליך באמת
 )ד"תפילה י מתוך –'  תפילות אלקוטי(

  

  ) סימן קטו–' ת ב"ימי מוהרנ(

 בבואי על העליה ...☺                    
 הלך ,]אלכסנדריאשל עיר  [שדר שם הרב

מאתי זה שהוליך אותי ונשארתי שם 
יתה סגורה ונזדמן שם י והדלת ה,לבדי

ישראלי אחד שהיה צריך להרב והתחיל 
ולא , אשה אחתק על הדלת ופתחה לדפֹ

 ואמרה שהרב ישן ,כנסהניחה אותי ִל
ואמרתי אף על פי כן אכנס ואמתין עד , ין שנהיורמזה לי בידיה ענ

,  ואמרתי אשב בבית שער שעל העליה,כנסשיקוץ ולא הניחה אותי ִל
 וזה היה לי ,כי בודאי לא אזוז מכאן עד שיקיץ הרב וישבתי שם לבדי

  .הייתי צריךב מה ש והתחלתי לחשֹ,קצת מנוחה
וישב עמי ,  חזר ובא האיש הנזכר לעיל שהיה צריך להרב,בתוך כך

אם מעט  דש כיוקרב אותי אבל לא היה מבין בלשון הקֹ, שם גם כן
דש שלהם משנה מאד מלשון הקודש שוי גדול כי לשון הקֹדמעט בִק

דש יכולין להבין ומי שהוא למדן ויודע לדבר לשון הקֹ, שלנו כידוע
בור בלשון אבל ֻרבם עמי הארצות ומהם קשה להבין ִד, מנומעט מ

 אחר כך פתח ,ל לערך שעה ויותר" וישבתי שם בבית שער הנ.דשהקֹ
וגם עם הרב קשה ; הרב הדלת ונכנסתי אליו ושאל אותי מה טובי

שמו  - תה שנזדמן לי איש אחד בסטנבול יהי' קצת לדבר אבל מאת ה
והוא בא בסמוך מאלכסנדריא , רבי יחיאל מצפת והוא מאנשי ליטא

וכבר היה לו הכרות , לסטנבול וישב באלכסנדריא חמשה חדשים
 ונתן לי שני אגרות ,עם הרב ועם הגביר רבי אברהם טילקא

 כי רבי יחיאל הנזכר לעיל עמד ,להרב ולהגביר הנזכר לעיל
בבית הגביר הנזכר לעיל כל חמשת החדשים הנזכרים לעיל 

ות היו טובה גדולה מאד  ואלו שני האגר,שישב שם
לאיש כמוני אשר מעולם לא ֻנסיתי בבזיון זה 

כנס להרב והיה קשה עלי מאד מאד ִל, להצטרך לילך להרב
ובפרט כי כבד לשון אנכי במדינה זאת אפלו בלשון הקדש 

  .גרת הנזכרת לעיל היה לי לפהעל כן הִא, כנזכר לעיל
 קפידא כמו  ותכף התחיל לומר בדרך,והנה הרב הוא קצת קפדן

 ,ו בעת כזאת לארץ ישראליאיך נוסעים עכש, שאמרו לי בסטנבול
ובאמת גם , שנשמע מלחמה כזאת עם הגרעקין וכיוצא בדברים כאלה

 והתחלתי לבקש ,ין מלחמה זאתיבאלכסנדריא אין יודעים האמת בענ
 יתן לי לעת עתה על כל פנים , הרב על כל פנים מאחר שכבר באתיאת

 אין , והכנסת אורחים: אמרתי לו?ע האתה יכול לפרֹ: השיב,אכסניא
 .שה ימיםאם עד שלֹ  יש תקנה שלא לקבל אורח כי, בכאן: השיב?כאן

 רק לעת עתה ,שה ימיםאכל משלנו אחר שלֹ אנחנו נֹ! טוב:השבתי לו
   ... להניח החפצים שלנו,תן לנו אכסניאִי

  
  ) המשך- ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

, היה כמו אחד משוגע, אני סבלתי כמה שנים...  �                  
רק . וקיבלתי הכל, וביזיון גדול, כל הילדים זרקו עלי קליפות ואבנים

על כל , על כל התורה, עולה על הכל" סיפורי מעשיות"תיבה אחד מן ה
מי אמר דבר ... עוד לא היה בעולם פלא כזה, מילה אחת, החכמות

יש מחלות : "קדוש בעצמו אמררבנו ה? "יתקן את כל העולם"כזה 
גם , ואני יכול, שאי אפשר לרפאות

חולים כאלה אני יכול לרפאות 
, שהוא העיקר של כל התורה"... לגמרי

אין דיבורים . של כל העולם, של הכל
למעלה , אינני יודע, אם אני חי, לדבר

שני ... מה שאני סבלתי, מן הטבע
שום צדיק , אנשים מצחקים מכל העולם

משיח יגיד "ו, דיבורים כאלהלא אמר 
  ""...ן"ליקוטי מוהר"פירוש על ה

רק לראות את רבי ישראל קרדונר 
יש הסחורה של , היה די לידע מרבנו

, הוא בא אלי מחברון לטבריה. רבנו
, ונעשה רעש גדול בכל ארץ ישראל

וזה סכנה לכל , ישראל בער נעשה ברסלבר
צריכים להרוג אותו ואת רבי . העולם

הוא ,  ישגע את כל העולםהוא, נתן
  ...יהרוג את כל העולם

תן ? מה אתה שואל: "הוא אמר לי
הוא , "?מדוע: "אמרתי לו, "את הפתק

כי הוא ישגע את כל העולם וכל : "אמר
 ניא, "תן: "הקצין אמר לי, "ברק- בני

אז ? קחו את זהיאולי הם י, פחדתי
 שבתחילת הלילה בא אלי, נזכרתי

 לקרוא ההלילרק , תן לי": אברהם נתן
אני נתתי לו על לילה אז  ,"ולראות את זה

ברק - הוא לא בבני, שםאז ברוך ה, אחד
ברק היה העיר הגדולה של כל - בני... ולא פה

  ... ארץ ישראל
, מי שהיה שומע התפילה וההתבודדות של רבי ישראל קרדונר

 , נעשה צדיק,מי ששמע את הקול שלו, נעשה כל העולם צדיקים
ן 'קדיש מ'יר ו'ע" הוא )בר יוחאי ( שמעוןביר" :מר רבנוועכשיו כבר א

שעל ידו לא , "כמה'קור ח'ובע מ'חל נ'נ" ועכשיו יש ,"חית'מיא נ'ש
   ...תשתכח התורה מישראל

משיח יגיד פירוש על  ":שום צדיק לא אמר דיבורים כאלה...
 שאמר דיבורים  יחיד בכל העולם, הוא רק יחיד,""ן"ליקוטי מוהר"ה

  ... "ן"ליקוטי מוהר"המשיח יגיד פירוש על  ":כאלה
שכתבתי להנשיא שזר שהוא ביקש  זה המכתבים? " הנחלי"אב"
 בכל מיני בקשות הוא ביקש ממני שארשום לו מה שאני ...ממני

,  כולם משתגעים". הנחלי"אב"הוא הוזה ,  הרבי רבי נחמןעלקבלתי 
 דיבורים אמרמי , כולם מתבטלים נגד דיבורים כאלה, כל הגדולים

  ...?""ן"ליקוטי מוהר"משיח יגיד פירוש על ה ":כאלה
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