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ל מאי דכתיב " מה שאמרו רבותינו זבחינתזה 
' מי האיש החכם ויבן את זֹאת ואשר דבר פי ה

אליו ויגדה על מה אבדה הארץ נצתה כמדבר מבלי 
 ולא שמעו בקולי על עזבם את תורתי' ויאמר ה, עֹבר

. לכו בה ופרשו שם שלא ברכו בתורה תחלהולא ה
והדברים תמוהים כאשר התפלאו על זה כל 

דבר זה נשאל : ובפרט מה שאמרו שם, המפרשים
 הקדוש ולא פרשוהו עד שפרשו לחכמים ולנביאים

 והוא פלאי מה קול הרעש הזה מי, הוא בעצמו ברוך
המקדש היה על שעברו  לא ידע כל זה שֻחרבן בית

כי כבר . א כל התורה מלאה מזהעל התורה והלֹ
אם  התרה אותם מֹשה רבנו עליו השלום בעצמו

וכן ' לא תשמעו וכו ואם' בֻחקתי תלכו וכו
במקומות הרבה אין מספר אמר להם שאם 

וכן . 'יעברו על התורה יֹאבדו מעל הארץ וכו
ומה זה שעתה , כל הנביאים התרו בהם על זה

 ולא יכלו נשאל לֻכלם על מה אבדה הארץ
על עזבם  פרשו יתברך בעצמו' שה עד לפרשו

שלא הלכו בה שלא ברכו  והעיקר' את תורתי וכו
בתורה תחלה שנראה שזה העוון שלא ברכו בתורה 

  . תחלה גדול מהכל והוא פלא
יתברך שאל לחכמים ' הדבר שה אך עיקר

ולנביאים שיבינו היטב זֹאת ויגידו על מה אבדה 
ידי זה   שנבין עלהארץ באֹפן שיגיע לנו טובה מזה

עצות טובות איך לזכות להתחיל לתקן הקלקולים 
ֻחמרות  וזה עיקר. המקדש שגרמו לנו ֻחרבן בית

יתברך לחכמים ' ועמקות השאלה ששאל ה
ולא פרשוהו כי מה דהוה הוה ומאי נפקא  ולנביאים

. ידי מה שנחרב הלֹא כבר נחרב מנה אם נחרב על
חכמים יתברך לשאֹל ל' מה שחתר ה אך עיקר

ולנביאים שיבינו את זֹאת ויגידו על מה אבדה 
הארץ הוא שיפרשו הדבר היטב באֹפן שנבין מזה 
 עצות איך לצאת מהקלקולים שגרמו ֻחרבן בית

כי זה עמֹק מאֹד  לא יכלו לפרשו כן המקדש ועל
הקדוש ברוך  עד שפרשו. מאֹד עמֹק עמֹק מי ימצאנו

 קוליולא שמעו ב על עזבם את תורתי הוא בעצמו
פי שכבר עברו על עברות  על ולא הלכו בה הינו שאף

כן בפנימיות  פי על אף' חמורות מאֹד עבודה זרה וכו
 יתברך כי מים רבים' בוער לה לבם היה לבם עדיין

לא יוכלו לכבות את האהבה שבין ישראל לאביהם 
כן היו צריכים  ועל. לא ישטפוה שבשמים ונהרות

 ה הלכות ללמֹד עלפנים לחטֹף איז כל להתגבר על
 והם עזבו את תורתי לגמרי. פנים מעט בכל יום כל

שמיעה בלבא תליא , ולא שמעו בקולי ולא עוד אלא
פנים היו מֻחיבים לשמֹע ולדבק עצמם  כל הינו שעל

הקורא בקול גדול בלב האדם בכל יום ויום ' בקול ה
  .ובכל עת שישוב האדם אליו

לשמֹע  וצריך כל אדם להטות לבו
רצונות  פנים יהיה לו כל שעל'  הבקול

יתברך ' חזקים וכסופים גדולים לה

והעיקר . שמבֹאר במקום אחר שזה יקר מאֹד כמו
לא  ולא הלכו בה שלא ברכו בתורה תחלה כי בודאי

נפלו בפעם אחד לנפילות כאלה לעבֹר על דת לגמרי 
ובודאי , שהיה אז בעת הֻחרבן ולפרֹק עֹל כמו

 רק שלא ברכו בתורה בתחילה עסקו בתורה קצת
ולברך , תחלה דהינו שלא נתנו לבם לשמֹח בהתורה

יתברך בכל עת על החסד הנפלא ' ולהודות ולהלל לה
והנורא הזה שעשה עמנו אשר בחר בנו מכל העמים 

' חמדה גנוזה אשר היא חיינו וכו ונתן לנו את תורתו
שמבֹאר במפרשים שזה  וכמו. וזה כל תקותנו לנצח

רה לשמֹח בכל עֹז בנעימת חלקנו ברכת התו עיקר
ל שברכת התורה "כן אמרו רבותינו ז וגורלנו ועל

שצריך כל אחד אפילו  ינויצריכין ליזהר בה מאֹד ה
כן הוא דייקא  פי על אף, שהוא אם נפל ונתרחק כמו

להיות רגיל צריך 

בתודה 
והודאה 

מעט דמעט הנֻקדות טובות שיש להודות על 
מכל הצרות  ה יזכה לצאתידי ז ועל. 'וכו עדיין בו

ולא הלכו בה כי זהו  וזהו. 'יתברך וכו' ולהתקרב לה
' לה הלוך ודרך נפלא מאֹד להתקרב ולהרים עצמו

יתברך מכל מיני נפילות וירידות שבעולם עד אין קץ 
לא היו  ואם היו הולכים בדרך זה בודאי. ותכלית

ועתה כל . ולא היו להם צרות כאלה כך נופלים כל
ידי  ולבית מקדשנו הוא על לשוב לארצנותקוותנו 

הדבר [זה כי לית מלתא דא תליא אלא בתיובתא 
אבל קשה מאֹד לשוב . ]הזה אינו תלוי אלא בתשובה

כי הבעל דבר אורב מאֹד מאֹד ומתפשט לאֹרך 
כן  פי על ולרֹחב והכל חפצים ליראה את שמך ואף

מחמת  והעיקר. ֻרבם רחוקים מאֹד מדרכי התשובה
לשמֹח במעט הטוב שבהם  שימים אל לבשאינם מ

 כי העצבות ומרה שחֹרה מזקת ביותר מהכל וכמו
אלֹקיך בשמחה ' לא עבדת את ה שכתוב תחת אשר
הֻחרבן וכל הצרות רחמנא לצלן  ובטוב לבב שעיקר

וכמובא , ֻכלם מחמת שלא עבדוהו יתברך בשמחה
כן  ועל. ל והבן מאֹד"ל הינו כנ"י ז"בכתבי האר

  כדי לרמז לנו עתה בכל דור  ברך לפרשוית' ֻהכרח ה
  

יתברך מכל ' ודור רמזי עצות איך להתקרב עתה לה
ידם היה הֻחרבן  מקום שהוא לתקן הקלקולים שעל

כן נקרא הליכה  ועל. עד שנזכה לגֻאלה שלמה בקרוב
ל כי הוא תיקון הרגלין בחינת הליכות עולם "כל הנ

ליו ידי זה התקרבות הגֻאלה בחינת ועמדו רג שעל
. כי הוא הלוך ודרך נפלא לכל אדם שבעולם, 'וכו

  )ה" אות ל– 'פריקה וטעינה ד –לקוטי הלכות (
  

  )המשך, ז"י מכתב -' בי הנחל ֵּבספר ִא(

צריכים להכין עצמנו על ...   �                      
ימי אלול . רֹאש השנה הקדוש האיֹם והנורא מאֹד

ושים ממשמשים הימים הנוראים הקד, כבר התחילו
וצריכים לפשפש במעשיו ולדרש ולחתור דרך , לבוא

, והעיקר. לתשובה כל אחד ממקום אשר הוא שם
צריכים להתחזק ברצונות וכסופים טובים 
בהתחזקות גדול ובעקשנות גדול בהרצון ולהאמין 

-על-ואף, חזק מאֹד מאֹד הטוב שבו שעדיין בעצמו
 ם רביםפי כן מי-על-אף, שפגמנו פי שפגמנו כמו

לא יוכלו לשטֹף את הנֻקדות טובות שזכינו 
כי הכל גנוז וצפון , לחטֹף בזה הצל עובר

 חתום ומשמר אצל הצדיק האמת ובכֹחו
  .יש לנו תקוה לכל טוב אמתי הגדול עדיין

צריך להשתדל לילך ולבוא על רֹאש השנה 
אל הקבוץ הקדוש של כשרים ויראים אמתיים 

 תי שהוא בחינתהמֻקשרים אל הצדיק הגדול האמ
 שיש כח בקולו, תלוי הגֻאלה האחרונה שבו משה

  . לעורר ולהחזיר את כל העולם למוטב בתשובה
היטב להרמזים  כל ימי חייו צריך לשים לבו

שיתחזק לשאר קבוע ברֹאש השנה בתוך הקבוץ 
מהם לעולם כל  ולא יפריד עצמו הקדוש של הצדיק

ץ שמקבץ כי כל זמן שהוא בתוך כלל הקבו, ימי חייו
  . תקוה לעולם יש לו -האמתי  הרועה

אל תשמע , לבי ובשרי, יקירי אהובי, אחי חביבי
לשום דחיה שבעולם שרוצים להפרידך מהקבוץ 

ותעמֹד על ' רק תחזק ידך בה, הקדוש ברֹאש השנה
רגליך בכל עֹז ותֹאחז עצמך בכל כחך ותשליך נפשך 

 והעיקר, מנגד בהקיבוץ הקדוש של הצדיק האמת
לא  ידי זה-כי כל חייך תלוי בזה ועל, אש השנהברֹ

  .תמוט לעולם
 

  )ו"מ- ה"מ סימן –' ת ב"ימי מוהרנספר (

והנה בבואי לטשערין ... ☺                       
שנית כבר היה כבד עלי טלטול הדרך והייתי רוצה 

ונסיעת אדעס ולבוא לארץ ישראל היה , לשוב לביתי
 ת רבנו זכרונורחוק בעיני מאד מאד ולולא שב

, לברכה הצדקת מרת שרה יושבת בקרימינטשאק
, ואחותה הצדקת מרת חיה תחיה ובניהם שיחיו

שאני ֻמכרח לקבל פניהם ולראות עמהם ולתן להם 
, שלום מאחותם הצדקת מרת אדיל תחיה- פריסת

 אשר אני מֻחיב לעבד ולשרת את זרע רבנו זכרונו
י אך לולא זאת הייתי שב מדרכ, לברכה בכל כחי

אמרתי לקרימינטשאק אני ֻמכרח לנסוע מחמת 
לא היה כדאי  מעות ל כי לעניין"הנ

ההוצאה שהיא כמעט יתרה על 
השבח ותכף שכרתי עגלה על מנת 
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ולא הייתי מֻרצה בשום אופן לשכר עגלה  לחזר לכאן
לשם לבד ולנסוע משם לניקולאיב עם רבי שלמה אף 

ינטשאק על פי שבאופן זה הייתי שוכר עגלה לקרימ
אבל דעתי הייתה חזקה שאיני רוצה , בזול יותר

ומכאן , לניקולאיב ואדעס רק לחזר לכאן לטשערין
לנסוע לביתי ועל כן שכרתי עגלה על מנת לחזור 

ושכרתי העגלה בליל השיך ליום חמישי , לטשערין
על דעת לנסוע למחר אחר תפלת שחרית לבוא על 

חר שבת לקרימינטשאק ולחזר משם ביום שני א
  : שבת

בבוקר ביום חמישי ואז היה ערב ראש חדש ☺ 
אדר קמתי משנתי להתפלל בזריזות כדי לנסוע 
ותכף בקומי משנתי שלח השם יתברך מחשבות 
בלבי אולי אף על פי כן אסע מקרימינטשאק 
לניקולאיב עם רבי שלמה ונזכרתי עוד הפעם שלא 
דבר ריק מה שבא רבי שלמה באותה העת כי בודאי 

, רציתי לדחות מחשבה זאת ולא, שביליהוא ב
ונכנסתי הרבה במחשבות אלו ונתיישבתי הרבה 
בזה והצעתי בדעתי כל המניעות שיש במחי על 
הנסיעה לארץ ישראל והבנתי שאף על פי כן השם 

ויכול לעזר לי על הכל לשבר כל , יתברך גדול מאד
זה ולבוא לארץ ישראל על כן אמרתי על כל פנים 

שאק על הספק שיכול להיות שלא אסע לקרימינט
ולא יהיה נחלט בדעתי שבודאי אחזר  אחזר לכאן

לכאן והנפקא מנה שאני צריך עתה לקבל מיד כל 
שלומנו שבטשערין לתן לי כדי  -מה שרוצים אנשי

שיהיו לי על הוצאות כי אולי יהיה השם עמדי 
  .ל"כנ' שאסע משם עם רבי שלמה לניקולאיב וכו

והתפללתי תפלת ,  על זהותכף נתחזקתי בדעתי
ודברתי עם רבי יעקב , שחרית ואחר כך קימתי כך

שלומנו היות שיש ספק בדעתי  -יוסף ושאר אנשי
, שיכול להיות שאסע מקרימינטשאק לניקולאיב

איני יודע בברור אבל על כל פנים אני מֻספק  ועדיין
תכף  על כן חנוני נא ותנו לי, ויכול להיות כן, בזה

וכן קבלו וקיימו דברי  .מה שאתם רוצים ליתן לי
ונתנו לי מתנת ידם הטובה וֻרבם אמרו בודאי 
תשובו לכאן ואני אמרתי אף על פי כן מחמת ספק 

, אני רוצה לעת עתה שלא ישאר לי דבר חוצץ בכאן
הטוב בעיניו יעשה ונסעתי מטשערין - 'וה

לקרימינטשאק אני וחברי רבי מנדיל ביום חמישי 
  .עת ערבל

ואז באותה העת היה צער גדול בבית רבי יעקב 
של ) כרטיס(בילעט  יוסף מחמת שלא הביאו לו

והייתה עצתם , גילדיע אחד לנסע לפעטערבורג
חלוקה מאד מאד איך להתנהג כי היה כמעט כל 
רכושם תלוי בעצה זאת והשם יתברך עזר שאמרתי 
להם אז דברים נאים שכל חֻלקת העצה שלהם הוא 

שזה , איך להשיג ולהגיע רצון הבורא יתברך רק
כי הלא בודאי ידוע , חֻלקת העצה שלהם העיקר

לאנשים כשרים כמותם שהממון הוא הבל וריק 
רק שהם ', ולא זהב וכו לא כסף לאדם ואין מלוין לו

צריכין בודאי מעות הרבה לשם שמים כדי לפזר 
כמותם ירבו , צדקה הרבה כי הם נדיבי לב ביותר

כן כל מה שאתם להוטים אחר הממון - ואםבישראל
וכשאתם מֻספקים , הכל בשביל רצון הבורא יתברך

כל , עתה איך להשיג הממון ולהינצל מן ההפסד
חֻלקת העצה הוא רק איך להשיג רצון הבורא 

וכשחֻלקת העצה הוא בזה ראוי לכם  יתברך שמו
, לשמח מאד ולהרחיק העצבות שיש לכם עתה

נים כדברים האלה ויותר המזיק מאד לכל העניי
ועל ידי זה הרחבתי קצת דעת , מזה דברתי עמהם

לאכל עמי סֻעדת  רבי יעקב יוסף והכרחתי אותו
ראש חדש מה שבתחילה היה רחוק בעיניו מאד 
לאכל אז כי היה צערם וטרדתם וחֻלקות העצה 

ידי דבורי והפצרתי אכל - שלהם כבד מאד אבל על

 רבים ואמרתי לו עמי ואגב אכלו עוד שאר מֻסבים
אז שחֻלקת העצה שיש לי בלבי גדול הרבה יותר 

, שלהם נוגע בממון מחֻלקת העצה שלהם כי עניין
והודה מאד , שלי מגיע לנפשות ולממון ועניין
  : לדברי
  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

' ויאמינו בה", הוא רבנו ...  �                             
כמו שאנחנו רק חנו רוצים אנ, "ובמשה עבדו

 אבל , ולא רוצים אמונה, אנחנו מבינים,יודעים
 ועיקר , העיקר היא אמונה,העיקר היא אמונה

 , וגם כן ובמשה עבדו, בצדיקאמונה היא להאמיןה
 אנחנו , אנחנו הזרע של הצדיק',ובמשה עבדו'

 ,הצדיקב דרכים איך להגיע לאמונה חפשצריכים ל
אז כבר ...  העיקר הכל,נוכי זה העיקר התיקון של

אבל בעיקרון זה לא , להסתובב, היינו זוכים ללכת
 רבנו הקדוש אומר גם ,האמונה היא העיקר ...לשכב

,  בנולהאמין, "אמונהההעיקר היא " :כן בזה הלשון
זה , השם יתברך רוצה אותנו כמו שאנחנו, נובעצמ

שאני , רק להסתובב ולהאמין בעצמו, לא עצה לשכב
רוצה שיהיה לי ו אותי צה השם יתברך רוכמו שאני

נעלה על , סתובב בביתלה.  בצדיק ובעצמנואמונה
 בלי חיותככה בלי אמונה ו... ובתפילה ,המדריגות

 העיקר היא ... בלי נשמה ובלי חיות, הכלובלי
ובמשה ", בצדיק} להאמין{ א ואמונה הו,אמונה

 שהשם יתברך אוהב , וגם שיאמין בעצמו"...עבדו
... רק אז צריכים ,רוצה אותי שישוב בתשובהאותי ו

העיקר  זה ...אמונהלהתחזק ב להתגבר בכל הכוח
 , העיקר היא האמונה,התיקון והעיקר הגאולה שלנו

רבה ה וגם מדבר ,רבה מזההורבנו הקדוש מדבר 
 רבנו ורבי נתן מחזקים אותנו ומעוררים ,משמחה

לשמוח ?  מה זה שמחה,שמחהנזכה לאותנו ש
שגם אני כמו שאני השם יתברך רוצה  ,בעצמנו

ונלך  ,לקדושה, לתורה ור לחזשנחפש דרכים, אותי
 איך שנחפ, נלך, כמו שהולכים ומחפשים איזה דבר

  ... ?זוכים איך , לתיקון דגאולהזוכים
 ,שירה זה שמחה, השירה ,"'בה ויאמינו..."

 עוזי ,סוס ורכבו ירא בים ,כי גאה גאה 'אשירה לה"
, לא חס ושלום ליפול, " לי לישועהה ויהי-וזמרת י

אנחנו צריכים  וגם, רק לשמוח ולהתחזק בהשם
, דרכים איך לחיות ולא למות לחפש, לעזור לעצמנו

זה ... זה מיתה}, עושים כלום{אם שוכבים ולא 
לא הרבה  זה ,זה מילה אחת', אמונה'דבר קל 

 ,זה דבר רוחני, לא דבר שיכולים להבין זה ,דברים
צריכים להתחזק וללמוד לזכות  ,בלב תלוי זה

אנחנו  ,אין חיות, בלי אמונה אין שמחה, לאמונה
אמונה גם בצדיק  ,צריכים להתחזק ולחדש אמונה

ואוהב  שאני השם יתברך רוצה אותי כמו, בנו וגם
גיבור להתגבר  אותי ורוצה שאני אתגבר ואהיה

 ...)שלומיאל(לא להיות שלימזלניק , להיות בשמחה
, צריכים רק הלב, עמול ולחפשצריכים ללא 

  ... לעבוד את השם יתברך, שיתגעגע לבו לחזור לטוב
, זה העיקר, העיקר האמונה בהשם ובמשה עבדו

אין אמונה בלי אמת ואין אמת בלי , 'אמונה, באמת
  ...'אמונה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

, "כל ישראל צריכים להיות בארץ ישראל..."
  ...לרק בארץ ישרא, כל מקום... ככה אומר רבנו
אם תשמור ', קריאת שמע'תקרא , אם תשמור

  ...אז אין סכנה, התורה והמצוות
אני אשלם לך כמה שאתה ", סכנה של שריפה...
רק לשמור התורה והמצוות , זה לא כלום", "רוצה

יש , אם לא, אז אין סכנה, ולהאמין בתורה ובמצוות
עם } יישארו{אם , אז לעלות לארץ ישראל, סכנה

יש סכנה ? ואם לא, אז אין סכנה, התורה ומצוות
  ... סימן שצריכים לשמור, של שריפה

  
  לקוטי עצות(

  )א"ל, הצדיק

עיין הרהורים (צדקה מצלת מהרהורי נאוף � 
 ).רמב שם. אות יג
 אלקינו ואלקי' יהי רצון מלפניך ה... ���� 

שתחוס , "אל ארך אפים ורב חסד ואמת", אבותינו
תעזרני ותושיעני ו, ותחמֹל עלי כגֹדל חנינותיך

ותזכני לתן צדקה הרבה לעניים הגונים הרבה 
בלי שום פניות ובלי שום , לשמך לבד באמת לאמתו

 ותהיה ידי פתוחה לפזר ולתן לאביונים. שקרים כלל
בשמחה , כל מה שיחסר להם, הגונים צדקה הרבה

, רבה ובחדוה גדולה ובלב טוב ובסבר פנים יפות
מך לבד כרצונך ואזכה להרבות בצדקה תמיד לש

עד שאזכה בכֹח הצדקה הקדושה להכניע , הטוב
ולשבר ולבטל כח הצדקה של הרשעים המתנגדים 

אשר אתה מכשילם בעניים שאינם , אל הקֻדשה
ולא יהיה להם " ולֹא תעשינה ידיהם תשיה", הגונים

. שום כח נגד עמך ישראל החפצים לעבדך באמת
ינו כֹח ותשפיע על, ותמשיך עלינו קֻדשתך הגדולה

. ואֹמץ מהצדיקים האמתיים זקנים שבקֻדשה
ובזכותם וכֹחם נזכה להכניע ולשבר ולבטל מלך זקן 

ואת חילותיו מעלינו ומעל  לגרש אותו, וכסיל
ותבטל , ואת רוח הטמאה תבער מן הארץ, גבולנו

מעלינו כל מיני הרהורים רעים הרודפים אחרינו 
 וביותר אחרי החפצים באמת להתקרב, עת-בכל

. אדון כל מלא רחמים, כאשר נגלה לפניך, אליך
אור הפנים , ונזכה להמשיך עלינו אור פני מלך חיים

ותעזרנו . דקֻדשה הנמשך מאריך אנפין דקֻדשה
להכניע ולשבר ולגרש ולבטל מאתנו כל ההרהורים 

ותגן בעדנו . רעים הנמשכין מאריך אנפין דקלפה
 שלא תפגע בנו שום אשה רעה אשר שרשה נמשכת

ולא שום הרהור רע הנמשך משם מאריך , משם
אשר אי אפשר להתחבא ולברֹח , אנפין דקלפה

כי בכל צד , מהרהורים האלה הנמשכין משם
 :לשם הם מזדמנים ובאים, שפונים
להרבות בצדקה , זכנו ברחמיך הרבים���� 

ובזכות הצדקה דקֻדשה תצילנו , לשמך לבד באמת
, ם ֻטמאת מתשהם ההרהורים רעים שנקראי, ממות

ותשמרני תמיד . וצדקה תציל ממות, שכתוב כמו
ולא ארבה שיחה  שלא אהיה מעֹרב בין הנשים

עם אשתי אמעט בשיחה בכל מה  ואפילו, עמהם
תגן , ומה שמכרח לדבר עמהם לפעמים. דאפשר

 זה-ידי-בעדי ותשמרני ברחמיך שלא אהיה נלכד על
ותצילני . בשום הרהור רע חס ושלום, חס ושלום

ולא אתור , מהסתכלות רעים ומהרהורים רעים
כי אין , עזרנו כי עליך נשעננו. אחר לבבי ואחר עיני

הצילני . "לנו על מי להשען כי אם על אבינו שבשמים
. מטיט ואל אטבעה אנצלה משנאי וממעמקי מים

אל תשטפני שבלת מים ואל תבלעני מצולה ואל 
לעבדך פנה אלי וחנני תנה ֻעזך . תאטר עלי באר פיה

עשה עמי אות לטובה ויראו . והושיעה לבן אמתך
אני בצדק . עזרתני ונחמתני' שונאי ויבושו כי אתה ה

לקוטי  (":אחזה פניך אשבעה בהקיץ תמונתך
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