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יש כלים נפלאים הרבה שנעשין בֻאמנות 
שך וכֹח וידי חכמת כח המ והכל על, נפלא

ון ו איך לכ,ומי שבקי בֻאמנות זה, המכריח
אזי נעשים , ל במזג הצריך"ת הנויחד שני הכח

ת ושין פֻעלוזה כלים נפלאים שע ידי על
כן בכל אדם יש בחינת כח ווכמ. תונפלא

וכֹח המכריח שהוא , שהוא הנפש, שךומה
שהם , תו שאר מניעות הגוף אווכשתאו; הגוף

תר עד ומתגברין בי, מבחינת כח המכריח
 , בשרשהושמרחיקין את האדם מקֻדשת נפש

  .רחמנא לצלן, זה בחינת מיתה ממש
ל מתנהגים במשקל "ת הנואך כשהשני כח

שך מתגבר על ועד שתמיד הכח המ, הראוי
,  לגמריואך באֹפן שלא לבטל, הכח המכריח
ועל , "ויֻמתו' בקרבתם לפני ה"כי זה בחינת 

תר בשעת מתן וזה הזהירו את ישראל בי
דה וכי העב', וכו" תופן יהרסו לעל: "רהות

, "בוא ושות רצווהחי"ת בבחינת וצריך להי
שהוא בחינת , קר החייםיזה ע, ואז אדרבא

בור שני יידי ח יקא עליוד, בור גוף ונפשיח
ת אלו ביחד נעשים תקונים נפלאים בכל וחכ

בחירה המֻחבר  ת על ידי האדם הבעלולמוהע
  .ת אלו ביחדומשני הכח

כפור ותענית  םוי וזה בחינת אכילת ערב
 ועל. ל"ת הנוקון שני הכחיבחינת ת, כפור םוי

ל לפני וגד שנכנס הכהן, כפור םוכן גם בי
, שךורש כח המוקר קֻדשת שיששם ע, ולפנים
כן היה משנה ומחליף כמה  פי על אך אף

כדי שלא ', פעמים מבגדי זהב לבגדי לבן וכו
ואז . תר מדיושך ביויגביר גם כח המ

אזי , ל כתקונן"ת הנוכשמתנהגין שני הכח
ת ונוידי תשובה שיתהפכו העו ת עלול לזכויכ

שזה בחינת , תוהנמשכין מכח המכריח לזֻכי
 עליקא גם יכי ד, כפור םות של יונוסליחת העו

ידי כח המכריח נגמר הֻאמנות הנפלא של כל 
. ן פניםי עי,כין לתקנן בשלמותוהתקונים כשז

 יותאות -' ם טוב היו הלכות –לקוטי הלכות (
ראש ,  אלול–לפי אוצר היראה '  ה' ד'א

  )ד"סאות , ... השנה
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ידי  שעל, ם הכפוריםודה של יוכי כל העב
ת ישראל בכל ונווחל עו השם יתברך מזה

ידי בחינת האמת הזך של השם  הוא על, שנה
לי ו כי אם גדו שאי אפשר להשיגויתברך בעצמ

 כי על, וֻמבחרי הצדיקים כל אחד לפי בחינת
 וכמ, טאוידי האמת הפשוט אין תקנה להח

. 'שאלו לחכמה וכו: ל"תינו זושאמרו רב

 וזהו .'טאת היא תמות וכווהנפש הח: ואמרה
בחינת האמת של המלאכים שקטרגו על 

כי לפי האמת שלהם אין תקנה , בריאת האדם
 ו והם ראו שהאדם יחטא נגד,טאולהח

  . וכן קטרגו על בריאת  על,יתברך
טה ו כך נ,ובאמת לפי הדעת הפשוט

,  יתברךוידעו עֹצם רחמנות לא אבל, האמת
 ומשם ,שזה עצם האמת שאי אפשר להשיג

ם ות ישראל ביונוונמשך הסליחה לע
ל לכנֹס ו אבל לאו כל אדם יכ.הכפורים

ל ולו הכהן הגדי ואפ,לקֻדשת האמת הזה
דש כי אם ֻהזהר בבל יבֹא בכל עת אל הקֹ

כי לאמת כזה , ם הכפוריםובי: ' וכוזאתב
שהוא בחינת קֻדשת קֹדש קדשים לפני 

ם הכפורים ואי אפשר לכנֹס כי אם בי, ולפנים
 ואז , השם יתברךדה שצוהוידי סדר העב על

ת שנמשך מבחינת ונוויוכל להמשיך סליחת ע
בחינת ורב חסד , עצם אמתת רחמיו יתברך

 –'  הלכות ריבית ה-לקוטי הלכות  (.ואמת
  )א"מאות 
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ודאי אי וב, אנשים פשוטים וקטני הערך
קר יוע, אפשר להם להשיג השגת אלֹקות

, ת לתכלית הנצחיותם לזכוחיותם ותקו
  .ידי אמונה לתכלית האמתי הוא רק על

ל והוא חריף ו שכל גדולו מי שיש ליואפ
ס "בחריפות ובקיאות בש, רהול בתוולמדן גד

 יד בחכמת ולו אם יש ליואפ, סקיםוופ
י "ש וכתבי הארוהר הקדובספרי הז, הקבלה

 המת הנחש מֻזוכל זמן שלא זכך עצמ, ל"ז
ויש , ומר וחֹות גופוין לגמרי תאויר עדבישולא 

ות וין איזה אחיזה ושמץ דבר מתאי עדול
 וין אין שכלידאי עדובו, לם הזהוהגוף והבלי ע

 ו לכנֹס בחכמת השגת אלֹקותושלם ואסור ל
ל חס ופי ולמאדכי יוכל להכשל , יתברך כלל

וצריך להתחזק רק , ם רחמנא לצלןוושל
סמֹך על ול,  לגמריובאמונה ולהשליך שכל

שים ועל הצדיקים האמתיים ותינו הקדואב
, אשר כפו את יצרם ושברו את החֹמר לגמרי

 יתברך וכי רק הם זכו להשגת אלֹקות
  . בתכלית השלמות

לו צדיקים כאלו שטהרו וקדשו עצמן יואפ
ת והמת הנחש לגמרי ושברו כל התאומֻז

גם הם היה , ובטלו את הגוף והחֹמר לגמרי
ידי האמונה   רק עלקר התחזקות שלהםיע

ל בכמה "כמובן בדברי רבנו ז, שהוהקד
כי אי אפשר להשיג שום השגה , תומומק

 וצצות אלֹקותוולדעת שום ידיעה בהתנ
שה אשר וידי האמונה הקד יתברך כי אם על

ת והיא השער שדרך שם נכנסין לכל הקֻדש
, תושות הקדות ולכל הידיעולכל ההשג

' זאת'. "שדא אהרן אל הקֹו יבזאתב"בבחינת 
בחינת אמונה שהיא , היא בחינת מלכות כידוע

תיך ווכל מצ: " שכתובוכמ, רהוד כל התויס
רה והעדות והֻחקים ו התזאתבחינת ". אמונה

וזה . ל"יקא כניד' זאת', 'והמשפטים וכו
שהאריך בתקונים ובאר היטב דלית רשו 

  .'זה לאעלא לֻקדשא בר מנה וכוולנביא וח
כנֹס לשום קֻדשה כי אי אפשר להתקרב ול

כי אם , יתברך' לשום השגה ולשום ידיעה מה
ת וכל ווכל המלחמ, שהוידי האמונה הקד על

אי , יתברך' דת הות שיש להאדם בעבונוהנסי
ן כי ואפשר לנצח שום מלחמה ולעמֹד בנסי

 שכתוב שם וכמ, שהוידי האמונה הקד אם על
 לא ודוד כד הוה עאל בקרבא: בתקונים

אם תחנה : " שכתובו כמ,איתרחיץ אלא בה
 זאתאם תקום עלי מלחמה ב' עלי מחנה וכו

 היה וותו ותקונוקר בטחינו שעיהי, "טחואני ב
ינו שהיה ידה. ל"כנ" זאת"באמונה שנקראת 

כן  ועל, יתברך' דע שהוא חזק בהאמונה בהוי
ת וודאי יעמֹד נגד כל המחנוהוא חזק שב

כי , ת של היצר הרע והסטרא אחראווהמלחמ
 וי יוכל לנצחם ולשברם מאחר שיש לודאוב

, ל"כנ" זאת"יתברך שנקרא ' אמונה חזקה בה
' זאתב, ')תהלים כז(טח ו אני בזאתבחינת ב

והנביא כשראה . ל"נו בהאמונה כניהי, קאידי
 תקוה לצאת משם כי והיה ל לא אֹרך הגלות

 וכמ, "זאת"ידי האמונה שנקראת  אם על
" ילחוכן א לבי על  אשיב אלזאת: "שכתוב

  . כמבֹאר בתקונים שם', וכו
ף הגלות בעקבא וכי הנביא ראה שבס

דמשיחא יתגבר הבעל דבר והסטרא אחרא 
כן אמר  על, ותר ויהיה קשה להאדם לנצחובי

ידי  שאין תקוה לצאת מהגלות כי אם על
שמי , שהו שהיא האמונה הקדזאתבחינה 

דאי יזכה לנצח ובו, שיהיה חזק בהאמונה
ין שם יוע. דאיולות בוהמלחמה ויצא מן הג

, זאתן בחינה של יבתקונים שהאריך בעני



. 'וכו'  וכומשה לבניו וכן זאת מסר יעקבש
הנזכר שם בתקונים ' זאת'שבחינת , והכלל

קר ישה שהיא עוהוא בחינת האמונה הקד
לין וידה יכ ורק על, להרה ֻכוד כל התוויס

ת ולכנֹס לשערי הקֻדשה ולנצח כל המלחמ
לקוטי (. יתברך' דת הושיש להאדם בעב

  )' ח אות- ' הלכות גילוח ג-הלכות 
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 זה בחינת ,וזה בחינת כסוי דם בעפר
ואנֹכי עפר ): בראשית יח(בחינת , שפלות

שהוא בחינת , שאמר אברהם אבינו, ואפר
', עפר כסוי'ידי זה זכו ישראל ל שפלות שעל

קר יכי ע, .)טה יזוס(ל "תינו זו שאמרו רבוכמ
 –לקוטי הלכות . (ידי שפלות קון הנפש עלית

  )' אות ד–' הלכות שחיטה ג
  

  כד סימן, ]רבי נתן[ת "ימי מוהרנ

בין ,  זמןותובא ...☺                    
 ונונשתדך רבנו זכר, השנה-ת לראשושבוע

כך בא -ואחר,  השניה מברדולברכה עם אשת
ין יאספר לכם ענ: דשוק- ואמר בשבתולבית

נסיעה שלי וספר המעשה של הזבוב והעכביש 
ואין מי ; )'מעשה ז(ת ומעשי-בספורי' וכו
ין י לענזאתכות יש למעשה ידע מה שיושי

 גם ות אז אצלוזכיתי להי לא ואני, ונסיעת
'  בן יחיד וכוושהיה ל, ספר אז המעשה מהרב

 לברכה ונוכך נסע רבנו זכר-אחר) 'מעשה ח(
ואמר שם ,  בכל שנהוכדרכ, למעדודיבקע

 בחדש אלול היו הנשואין ורה וחזר לביתות
זכיתי  לא וגם אז,  השניהו עם אשתושל

שכל מי שהיה אצל הֻחפה , ואמר אז, תולהי
  : תיוונו על כל עוומחלו ל, ושל

  
  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

מי ? מי יכול לשער...   �                      
אי אפשר ... י אספרכמה שאנ? יכול לספר

הם גרשו , בכל חודש ...להרגיש מה שעבר עלי
לא הבאת ", את הילדים שלי מהבית ספר

וכל הבנות , !"אם אין כסף אין בית ספר, כסף
רב מוטל אמר להבת  .יודעים להתפלל לא שלי
, אני מתבטל לרבי ישראל בער אודסר: "שלו

, את הזמירות, אני רואה את השבת שלו
ואני יש לי פרנסה ויש לי ,  שבתהשמחה של

אז ישראל ... ואין לי שמחה ואין לי, כל טוב
הילדים שלו יודעים , "צריך להיות הרבי שלי

, ברסלב, רק הוא ברסלב, שהוא אמר, את זה
ואני הייתי ,  אשתי הייתה בצפת...ברסלב

 לא ,בגדים, היה לנו מלבושים לא ,בטבריה
) לוניםמס(ורב מוטל , כלום, היה לנו דירה

, שולחן וכסאות, הוא נתן לי דירה ורהיטים
, הכל רב מוטל, ישיבהוהוא הכניס אותי לה

לא הוא דיבר , הוא מתנגד, ואם הוא דיבר
אז סגרתי הדלת בדפיקה , בכבוד נגד רבנו

רוצה  לא אני, ל תדבר איתי יותרא: גדולה
, אז הוא ראה דבר כזה, "שום קשר אתכם

 מי שמע דבר ?מה זה", הוא נשאר כמו ילד
, ..."אדם שאני נותן לו רהיטים ודירה? כזה

הוא היה לו , הוא היה לו מסירות נפש בשבילי
הם , מלחמות עם הגבאים של הישיבה

והוא אמר שהם צריכים להכניס , מתנגדים
והוא , הוספהאותי להישיבה וצריכים לתת לי 

  ...היה תמיד במלחמה איתם

   המבוארותעצות

  ד-ג, חג הפסח

אמירת ההגדה בליל הסדר של פסח  � 
 מןן סי"לקוטי מוהר. (קון הבריתימֻסגלת לת

ל חזק ומר את ההגדה בקועל כן צריך ל.) י, כ
ל וכי אמירת ההגדה בק. ררות רבהוובהתע

כים וועל ידי זה ז, ררת את הדעתוחזק מע
 את ו להבין בדעת זהיינו. להתגלות הדעת

, יכים לדעת אמתווכשז. שצריך להבין באמת
כי גלות מצרים נגרם על .  הגֻאלהעיקרהוא 

ועל ידי פגם הברית נפגמת , ידי פגם הברית
אבל על ידי ספור הנסים . הדעת רחמנא לצלן

כים לתקון וז, ת של יציאת מצריםווהנפלא
גם על .  הגֻאלהעיקרוזה , קון הדעתית, הברית

, ת יין בפסחוסות ארבע כות מצויידי שתי
מסעיף זה . קון הבריתית, כים לתקון הדעתוז

לים ללמֹד כמה צריך להזהר בכל מנהג ויכ
, ש מן המנהגים המבֹארים בשלחן ערוךוקד

כי על ידי כל מנהג ומנהג . בהנהגת סדר פסח
ובפרט , כים לתקון מֻיחדוז, הנהוג בליל הסדר

שזה כלל כל התקונים כמבֹאר , לתקון הברית
  .ט"סימן כ' ן חלק א"הרובלקוטי מ
ל אדיר וסח צריך להתפלל בקבימי הפ � 

כי התפלה בזעקה מֻסגלת לתקון , וחזק

ל ול גדוכשם שאמירת ההגדה בק. הברית
כמבֹאר בלקוטי , מֻסגלת לתקון הברית

  .תוהלכ
שנזכה לקבל עלינו , ותהיה בעזרנו ...   ����

ראה ועצומה וקֻדשת חג הפסח בקֻדשה נ
ת ום מצויונזכה לקי. להוובשמחה וחדוה גד

, של יין של פסח בשלמות הראוית וסוארבע כ
ר וותפתח לנו א. להובקֻדשה ובטהרה גד

חין ור קֻדשת המוותשפיע עלינו א, הדעת
שנזכה שיהיו נמשכין עלינו בפסח , ניםוהעלי

חין וחין דגדלות ומומ, שיםוחין הקדוכל המ
  .דקטנות
ונזכה לסדר הסדר של פסח בקֻדשה          ����

,  רםלומר ההגדה בקוותעזרנו ל, לה כראויוגד
ובשמחה וחדוה רבה , ראהולה ונונה גדובכו

, ל ובהתלהבות נמרץוררות גדוובהתע, ועצומה
רר ול יעועד שהק, להובקֻדשה ובטהרה גד

ידי זה לתקון הברית -עד שאזכה על, ונהוהכ
עד שאזכה , ולתקון הדעת בשלמות באמת

ואזכה להמשיך , רה אמתייםודושי תילבֹא לח
ידי תפלה - עלתמיד דבורים חמים כגחלי אש

ותזכני להתפלל אליך בהתקשרות . ותחנונים
 לתנו תפלת רביםישתהיה תפ, ת ישראלונשמ
הן אל ,  שכתובולתנו כמיתמאס את תפולא 

סף ויתגדל למעלה ווית. ימאס ולא כביר
, לתנויידי תפ-ת קֻדשה רבה ועצומה עלוספות

רה מלב וזה נזכה להמשיך באורי הת-ידי-ועל
 רהובים כל באורי התון אשר שם כתוהעלי

  ):' מתוך תפילה כ–' לקוטי תפילות א(
  

  )ח"מ מכתב -' אי הנחל ֵּבִא ספר(

  . א טבריא"ג שבט תשכ"כ, ה"ב                 
בעל שכל בהיר ישר וזך לבחֹן , ידידות לבי

, ולברר האמת האמתי הפודה מכל הצרות
בעל הישועות יושיע אותך שתברח מכל מה 

  .יק המהפך הכל לטובהשעובר עליך להצד
כי , תות יקרות שלנו הם רפואוהאגר  �

זלים ממעין החכמה של והם מים חיים נ
שאמר , ור שהוא הזקן שבזקניםוהע עטלרבה

', ק ויניק לגמרי וכווואני תינ מאד אני זקן
יראו . רור דואשר הוא רפואתנו וחיינו לד

וראוי לך לתת לב לקבל , עיניך וישמח לבך
 ווגֻדלת' ת הואים להבין פֻעלמזה רמזים נפל
יתברך עליך '  רחמי העדייןעד אין חקר ש

ואיך , לםותך לעויעזֹב א לא ובודאי, ועלי
רק , בהויהיה אחריתך לט, איך שיהיה, שיהיה

להתגבר בכל עֹז לשמח נפשך  מאד חזק ואמץ
ולהפֹך כל מיני מרירות , ד בכל עתתמי

. הן ושמחון ואנחה לששווכל מיני יג, דמרירות
ן ואנחה ושים אם במרירות ויגוכי מה היינו ע

ת כזה ורור האו היינו מתנגדים על אזאתכ
חס . תנו לנצחור חיינו וכל תקוושהוא מק

תנו לגמרי והיה נאבד תקו, םוחס ושל, םוושל
בה ונפלאה ועתה עתה יש ויש תקוה ט. חלילה

בה ות וגם לי גם לך יהיה תקוה טורולכל הד
  !שע לךווי' קוה לה. בלי ספק

תר כדי ול ביוהכלל שצריכין הרבי הגד
 וומי שמקרב עצמ, ת אלֹקותות להשגולזכ

 וכי אינ, ועיל לו מודי שאינ לא ,לקטן במעלה
אף גם ,  העצומיםות חליי נפשול לרפאויכ

מכל שכן כשזה הקטן במעלה .  הרבהומקלקל
לק על הצדיק האמת והוא בעל מחלֹקת וח

 יגע כל ימיו שהוא, מאדל במעלה ֻמפלגת והגד
 יתברך ולהמשיך השגת וידיעת אלֹקות

בשכליות עֻמקים ונפלאים , בדרכים נפלאים
עד אשר ,  מאד מאדראים ועצומים ונשגביםונ

ל להכניס השגת ו הרמה יכו וחכמתובגֹדל כח
קים ולו בכל הרחי יתברך אפווידיעת אלֹקות

 השאיר אחריו ברכה ספרים וובעֹצם כח, מאד
דושים חדשים ילות חראים כאלה והתגונ

ותלמידים יקרים שממשיכין הארת , כאלה
  . תורושה לדו הקדודעת

דע שום ו יווזה הקטן במעלה אשר אינ
ת אלֹקות ודרך ונתיב ושביל בהמשכת השג

התחיל להשיג עדיין לא  וכי גם בעצמ, לםולע
, לק על צדיק כזהווכשהוא ח, שום השגה קלה

יו סקים בספרוועל אנשיו הע, זאתרה כוות
ת גם ולים לרפאוידם יכ-שים שעלוהקד

סק אחר ו הוא עעדייןו, תרול ביולה הגדוהח
ת אלֹקות ו להמשיך ולהאיר השגוהסתלקות
ידי ספריו -תר עלולים ביוקים והחוגם בהרח

 בודאי -לק עליהם ווזה ח, ותלמידיו היקרים
מעים אליו ולהש מאד הוא מקלקל הרבה

  ...!ר חיים כאלהולהתרחק ממק
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