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[  ÂÈÁ‡ ˙‡ ˘È‡ Â�Â˙ Ï‡...  )יד,הכ( 

הוא שצריכין , רה כלהוד כל התוכלל ויס                                            
לם הזה מטעה את וכי הע, לםו בזה העות את עצמוליזהר מאֹד לבלי להטע

הר ת נזוצריכין להי, ינים והמשא ומתןי שבכל הקנווכמ, האדם לגמרי
שהוא , לם הזהו כן בעקר הקנין של האדם בעוכמ, תות והטעאונאומא
נאה וצריכין גם כן ליזהר מא, ת בבחינת אמת קנהורה ומצוות תולקנ

ת של רֹב ורה ומצוום יש בהתות חס ושלוכי כמה וכמה פגמים ופני. וטעות
, ב שלהם פגום הרבהועל ידי זה גם הט, כי על ידי מעשיהם הפגומים, לםוהע
כי אם על ידי , לםות של זה העונאה והטעיונצל בשלמות מהאיי אפשר להוא

על כן צריכין לבקש ולחפש מאֹד את הצדיק . התקרבות להצדיק האמתי
 לברר וכדי שיזכה על יד, ושיזכה למצא'  כמים נֹכח פני הוולשפך לב, האמת

ת הבאים על ידי ונאות והאוכדי שינצל על ידי זה מכל הטעי, והמדמה של
אבל אין , ויש שמאמין בהצדיק האמת ומתחיל להתקרב. לבול המדמהב

זה , עד שיזכה על ידי זה לברור המדמה בשלמות,  בשלמותוהתקרבות
כי על ידי שהתחיל להתקרב באמת להצדיק , ת משתותונאה פחובחינת א

נאה ושהוא בחינת א (על ידי זה יצא קצת מבחינת נֹגה, האמת
ב ואל ו בכל פעם אל הטותוכי הצדיק מכריע א, )שתות

ת ו היא בבחינת פחונאה שלוועל כן הא, הקֻדשה
כי זה הצדיק הוא , משתות ונתן למחילה

 ואבל מי שאינ. בבחינת ואיש חכם יכפרנה
מד על המשקל ורק ע, מתקרב אל הצדיק

צה ו רווגם אינ, לק עליוו חושאינ
שהוא , נאה שתותוזה בחינת א, להתקרב

ל בקֻדשה בחינת נֹגה שלפעמים נכל
, להוועל כן הוא בסכנה גד, ולפעמים להפך

ל חס ושלא יפ, אם לֹא ישתדל להתקרב באמת
אבל על כל פנים כל זמן שהוא בבחינת . ם לרע גמורוושל

אזי הוא בחינת ,  מכריע לכאן ולכאןושאינ, נאה שתותוא
ת ורה ומצווהינו שכל הת, נאהוקנה ומחזיר א

האדם באמת שהם עקר קנין , ובים שלוומעשים ט
רק שיצטרך להחזיר , מויינים יתקייכל אלו הקנ, ל"כנ

ת ורה ומצוול לברר התוקון וברור גדיכי יצטרך ת, נאהוהא
 בבחינת יתר ואבל זה שטעות. ות שלונאה והטֻעיו מהאושל

תר ולק לגמרי על הצדיק שזה בחינת יוהינו שנפל כל כך עד שח, משתות
שם הוא בחינת בטול , םוה חס ושלהינו שבחינת נֹגה נכלל בקלפ, משתות

ועליו נאמר כאשר ,  בטלין ומֻבטלין לגמריוינים שלישכל הקנ. מקח לגמרי
ל בכמה ול מה שיסבוויצטרך לסב. ובא כן ילך ומאומה לֹא ישא בעמל

הלכות  -לקוטי הלכות( מחדש לגמרי ועד שהצדיק יחזֹר ויתקנ', גלגולים וכו
  )כ"אות ר,  צדיק–ר היראה לפי אוצ' ט מ"לאותיות  ',שלוחין ה

  

[  ... Í¯Ù· Â· ‰„¯˙ ‡Ï... )מג,כה(  
 שכתוב ורה על כל אחד מישראל שלא יהיה עבד כמוכן הזהירה הת ועל

ל כי עבדות "תינו זו שאמרו רבוכמ' כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם וכו
כי עקר קֻדשת ישראל . תונו שמשם באין כל הע,הוא בחינת ֻזהמת הנחש

כן כשאחד  ועל. נת מלכות וחרות בחינת כל ישראל בני מלכים הםהוא בחי
 הוא רחמנות ו ועניותופל לאיזה בחינה של עבדות מחמת דחקומישראל נ

שא עליו עֹל יל כלל לו יכו אינו ורוחניותול עליו כי איש ישראלי לפי דקותוגד
ת ממש שאי אפשר ונוי של עוהעבדות כי עֹל העבדות הוא בחינת המשא

ם אחד כי עֹל העבדות הוא ולו יי אפוי זושא עליהם כלל משאיל ללישרא
רה מאֹד בעבד עברי לֹא וכן החמירה הת ועל. ת ממשונובחינת עֹל הע

נה ול הק"תינו זווכן בכמה דברים עד שאמרו רב'  בפרך וכוותרדה ב
רה החמירה מאֹד מאֹד ו כי התון לעצמונה אדועבד עברי כק

 העבדות לבל יהיה עליו ֻמטל עֹל להקל מאחינו בני ישראל עֹל
כי איש ישראלי ' העבדות שהוא בחינת ֻזהמת הנחש וכו

לו יכן אפ ועל, שא עליו כלל עֹל העבדותיל לו יכואינ
כן צריך  פי על ם אףוכשכבר נמכר לעבד חס ושל

ם בחינת ולהקל עליו העֹל בכל מה דאפשר כדי שלא יתגבר עליו חס ושל
דה ובדות הקשה כי כל מה שמקלין עליו העבידי עֹל הע ֻזהמת הנחש על

 –ליקוטי הלכות (. נחלש ונכנע בחינת ֻזהמת הנחש שהוא בחינת עֹל העבדות
  )'באות  –' שכירות פועלים בהלכות 

  

  )א"נ מכתב -' בי הנחל ֵּבספר ִא(

 ונתן כתר ו ומתפאר בו שמח ב'האשר , נפשי ולבי �                           
 במסירות נפש ו בשביל שירחם על ישראל וישתדל בכל כחומלכות ברֹאש

רא והפלא הנ, ר החדשוא, בעועם ישראל עם הנחל נאת לשדך ולחבר 
ומעלה , ת משםוציא כל הנפשום להציל ולהו עד עמקי תהוריד עצמושמ

ם ובה ומבֹרכה בחיים וברכה ושלושנה ט. תם למעלה משמי שמיםוא
  . אמן,ורפואה

קים ות הרחומולו למקיאפ, פלים לשםום שנושבכל מק, קוןיעקר הת
  . יתברךודוויחפש וידרש משם אחר כב, ויאש את עצמיאל ית, מאֹד

ת ולים לעלות יכות והירידוומכל הנפיל, לם כללואוש בעיאין שום י
ל שהוא ווהכל בכֹח הצדיק שהוא בעל כח גד, והירידה תהיה תכלית העליה

זי לֹא די שמקיאה וא, מד להסטרא אחרא בבית הבליעה שלהוע
אף גם עצמות , הסטרא אחרא כל מה שבלעה מן הקֻדשה

וזה בחינת גרים . חיותה היא ֻמכרחת להקיא
לה מעצמות יירים שהם היו בתחישמתג

זרים וו בכֹח הצדיק חיהסטרא אחרא ועכש
' ד הוידי זה נתרבה כב-ועל, אל הקֻדשה

ידה -ידי זה נמשך נבואה שעל-ועל, יתברך
  .כין לאמונה שלמהוזנתברר המדמה ו

רדים עד עמקי ובע יוכל דברי הנחל נ
ומעלה , ת משםות כל הנפשום להעלותה

מי יערֹך . תם למעלה למעלה משמי השמיםוא
  .ת גֻדלתם אין דגמתםוראושבחם מי יספר נ

, חוסה עלי כרֹב רחמיך, לם מלא רחמיםו של עונורב
על פגום הרוס ונשחת , יהמו מעיך ורחמיך עלי

נבזה בעיניו , ניוב נשבר ונדכה כמל, ניוכמ
ק מהתכלית מאֹד מאֹד ו ועדין אני רח,ניוונמאס כמ

ואתה את , ל אל הקדש כמלֹא החוטוועדין לֹא יצאתי מח
. עבדך ידעת את כל מה שעבר עלי וכל מה שעברתי עד הנה

לם כלל ואוש בעיעדין אני מאמין באמת שאין שום י, אחרי כל אלה, ועתה
ת ור חתירול של הצדיקים האמתיים לחתו עדין בכֹחם הגדמךוועל זה אני ס

ת את עצמי ולמלט את נפשי ולהחי, עדין אולי אמצא פתח תקוה לשוב אליך
, אל תרחק ממני,  אלֹקי'האל תעזבני . מלטינצל ולהיממה שאני צריך לה

  . תשועתי'החושה לעזרתי 
  

  )לג-נים לבסימ, תלמוד תורה –לקוטי עצות (

שלמות האדם הוא שיהיה צדיק �                                                       
ולמדן , ל ולֹא עם הארץ חסיד" למדן אמרו חכמינו זוכי אם אינ, ולמדן

ולֹא , םוושל-ת למדן ורשע גמור חסו כלום כי אפשר להיובלבד בודאי אינ
ים רה וחסיד במעשוכן צריך שיהיה למדן בת-על.  סם מותוזכה נעשית ל

, בורה לטות התותיווהוא מציר א, תוצבא' מה למלאך הוואז הוא ד, ביםוט
בר שבחינת למדן לבד הוא ועה וסוומי שט. לםוומביא חיים וכל טוב לע

 ).א"סימן ל, ן"לקוטי מוהר(ת ואחר  שקצץ בנטיע, העקר הוא בחינת
, ופל לפעמים ממדרגתולו הצדיק הגמור שהוא צדיק ולמדן כשניואפ �
 ופל ממדרגתואזי בעת שנ, אפשר לעמֹד תמיד על מדרגה אחת- שאיכידוע 

ב והוא לֹא ט, ו במדרגת למדן שנשאר לועצמ-אם ירצה להחזיק את
 ות שנשאר בובות טו ביראת שמים ונֻקדורק צריך להחזיק עצמ

 ).שם(ין יעד
 

 

 

 

  א"תתקפ  ד"בס

 ...בוודאי תמצא , אם תחפש באמת



   האמונהשלמות עיקר
   היהדותעיקר שהיא

   רוח הקודשי"ע
  של

 המנהיג האמתי הצדיק

 

ותחנני , ובכן תרחם עלי ברחמיך הרבים    ...�
לני מכל מיני ותשמרני ותצי, ליםובחסדיך הגד

רתך וותזכני לעסֹק בת. רייתא ודרבנןואסורים דא
לה וותעזרני ללמֹד בהתמדה גד, מם ולילהושה תמיד יוהקד

ותחנני מאתך דעה בינה , ותהיה עמי תמיד, סקיםוהפספרי 
ואזכה לידע בברור כל הדינים , לברר כל דיני אסור והתר, והשכל

, הכשר מן הפסול, ן הרעב מוזה לברר הט- ידי-עד שאזכה על, לאמתתן
, להוותזכני ללמֹד בקֻדשה ובטהרה גד. תר מן האסורהֻמ, ר מן הטמאוהטה

רתך באהבה בקֻדשה ות ולקים את כל דברי תוללמֹד וללמד לשמֹר ולעש
ותזכני לשמירת ותקון הברית בכל , ת צדיק ולמדן באמתוואזכה להי, להוגד

, לשמירת ברית תתאהלשמירת ברית עלאה ו, בתכלית השלמות, תוהבחינ
 )א" מתוך תפילה ל–' לקוטי תפילות א (:לה באמתובקֻדשה ובטהרה גד

  
  )קל-נים קכט סימ–' ת חלק ב"ימי מוהרנספר (

מה ום שבת קדש לא זזה הספינה ממקוובכל י ...☺                         
ולא היה לנו שום תבשיל בשבת קדש וגם יין לקדוש ולהבדלה לא היה לנו 

ם ובבקר השכם התחילה הספינה לילך ובי' ם אול ובי"ן הנופזימחמת הח
ת הרבה ונחלשתי הרבה ונתתי הקא' ם אושבת קדש הייתי חלוש מעט ובי

אבל אף על , עזרני השם יתברך שהתחלתי לשוב לאיתני קצת' ם בואבל בי
כן לא הייתי בקו הבריאה בשלמות בכל הדרך הזה והכל מחמת טלטול פי 

 והספינה שהיה קשה עלי רק הכל היה בחסד ולא הייתי ֻמטל למשכב כמ
ת קדם ובערך שלש שע' ם הום יובדרך מסטנבול לאלכסנדריא וזה הי

  : ת איזה יבשהוהתחילו לרא, הלילה
ז חפצנו ולמחא ום חמישי הנזכר לעיל היינו מצפים לבווהנה בי☺ 

אבל באמת זאת היבשה היה מגבול , ןולציד
ם ששי בבקר עברנו אצל עיר אחת ו וביועכ

 אבל וואמרו המאטראסין שהוא עכ, קומרח
ועברנו , הקפיטאן לא רצה לעמד שם כלל

ם ששי ערב שבת קדש ות יומשם ואחר חצ
, ד אל עיר אחת ושם שלשל האנקירובאנו ע

 ונכספתי ,רותה ציועמד שם וזאת העיר הי
תר וב יולירד שם כי הבנתי כי משם הדרך קר

א אבל לא ידעתי אם יש שם "לצפת תובב
ולא היה לנו , ונתעכבנו על הספינה, ישראלים

אם -כי,  את הפתושום דבר על שבת ללפת ב
שיקח לי לחם חם ) תומטבע( ]צנימים[סוחריס 

ל הבין הרמזים וובקשי גד, ומיני קשואין בעיר
 דברים הנזכרים לעיל והיה שלנו והביא לנו

לנו בשבת מה לאכל ועמדה הספינה אצל צר 
ת ו שתי שעות ליל שבת קדש וכמועד אחר חצ

זזה הספינה , ת ליל שבת קדשואחר חצ
ת מצר ועשרה שע-והלכנו שתים, מהוממק
ת ו שתי שעום שבת קדש כמון ובאנו ביולציד

ספינה ואמרו ושלשל האנקיר ועמדה ה, ןום לשפת עיר צידות היואחר חצ
צים לילך מכאן לבירוט אבל וכי הם ר, לנו הקפיטאן והמטראסין שנרד מיד

כדי שלא , אנחנו הפצרנו מאד שנתעכב על הספינה עד שיעבר שבת קדש
ל ֻהכרח למלאת וובדחק גד' ת וכוונצטרך לחלל שבת בטלטול החפצים ומע

רתי ברכת צאי שבת וקדם שגמולת ליל מיועמדנו על הספינה עד תח, ננוורצ
צאי שבת והיה ווֻהכרחתי לירד בליל מ, תנוון התחילו לחפז ולגרש אוהמז

, כי איך נכנס בלילה לעיר שאין לנו שום מכיר, לה מזה קצת צערילנו בתח
ת ווהיכן נלון בלילה עם החפצים אבל מה יכלנו לעש, ןודעין הלשוואין י

ר לנו עד הנה כאשר עז, וסמכנו על השם יתברך שבודאי יעזר לנו גם עתה
י ושאים לחטף המשאואזי באו תכף הערביים הנ, ףואנו סמוך להחוותכף בב

 כדי שהוא יקבל שכר ותכף וכדרכם תמיד כי כל אחד מקדים עצמ, שלנו
נשאו החפצים שלנו אל הספר ותכף כשבאנו אל הספר בא לקראתנו איש 

וא דע לנו שהוואחר כך נ, לה לא ידענו שהוא ישראליאחד ישראל ובתח
ם סמוך לבית המכס להניח שם ותנו מאד ונתן לנו מקווקרב א, ישראלי

וללון שם בלילה כי אי אפשר לכנס לעיר מחמת שלא היה שם בעל , החפצים
רה וגם הביא לנו מחצלת ות ולבדק אם אין לנו איזה סחוהמכס שצריך לרא

 ם מנוחה ברוך השם ותכף נתקבצו אלינו איזהווהיה לנו מק, ופרש לפנינו
ואמרו שיתנו לנו אכסניא , תנו מאדווקרבו א, ישראלים ודברו עמנו

רחים והיה שם ובה בחדר מֻיחד שיש בחצר בית הכנסת בשביל אוט
תנו ואחר כך דברתי וא ויכניס אוהשמש ואמר שמחר בבקר יב

ן אין בנמצא וובציד, קחין בכאן משקה להבדלהועמהם איך ל
-לי השמש ייןיין מחמת החם רק שכר ויין שרף והביא 

להריח ) ניםולמ(ניס ושרף ועלים של אילני לימ
  : בעזרת השם יתברך, והבדלתי

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

רב שלמה הוא היה איש   ...   �                     
 לא , אני לא יכולתי, הוא אכל כמו ציפור,קדוש מאד

ואני צריך  , הוא אכל כמו ציפור,הוא לא אכל, יכולתי לסבול
 ,ר כמו ציפו,הוא אכל בקדושה גדולה ...  כל אדםכמו לאכול

הוא לקח איזה מעט אוכל לפה ,  אני צריך לאכול,אני לא יכולתי
 אינני יודע איך ,עוד איזה טיפות, עודאחר כך , והחזיק אותו עד שבלע

 אני אוכל והוא ,שתי מאדיי נתבאז ,ה אני אכלתי יחד עם רב שלמ,הוא חי
הפנים שלו , קסלרוואני באתי לירושלים ונכנסתי לרב שלמה ו ... ללא אוכ

רב שלמה לא ,  דבר של קדושהמיןכל האברים שלו היה , היה קדוש מאד
 שלמה הוא בר, בעולםאם יש כסף  הוא לא ידע כלל, היה לו ריח של כסף
אני  ":הוא בא לאבא שלו, האבא שלו היה רב בברלין, היה אצל האבא שלו

אני ראיתי אז  ,"ליקוטי עצות"היהודים חנות עם פר ברחוב בסראיתי 
 אני רוצה לנסוע לארץ ,שהוא מדבר על ארץ ישראל" ליקוטי עצות"ה

 קח כסף וסע לארץ ?אתה רוצה ארץ ישראל ": אז הוא אמר לו,"ישראל
 רב , ובירושלים היה גאון גדול,הוא בא לירושלים,  הוא נתן לו כסף,"ישראל
אני אכלתי ורב ,  נכנסתי לבית ופחדתי מאד מרב שלמה,תיואני פחד ,עקיבא

אדם  בןעולם הזה לא ראיתי עוד ב,  אכל כמו ציפורהוא, שלמה לא אכל
רב ,  לאכול ולשתות,אני צריך לאכול, אדם  אבל אני הייתי בן,שאוכל כך

 אפשר םאה , לא ידעתי, אינני יודע איך הוא חי,שלמה היה איש קדוש
 אני ,איש קדוש כמו אבל רב שלמה אכל ?של עוף יםכמה פרור לחיות עם

 , די, רק לראות אכילה של איש כזה, אוי, אוי, אוי, רגילאניאכלתי כמו ש
 ,חצות לילה הוא הלך לכותל ל הוא הלך בלילה, שנינו אכלנו בבית,מספיק

 הוא הלך לכותל עם ,סכנה  הוא הלך כאילו אין שום,היה סכנה מערבים
ח אותי והלכנו שנינו הוא לק, ישראל בער

היינו שנים הלכנו להכותל לחצות , לכותל
, כמו מלאך  רב שלמה היה הפנים שלו,לילה

אדם   ואני הייתי בן, רק קדושה,מלא קדושה
אבל רב שלמה לא היה צריך , שצריך לאכול

 איך הוא היה , אינני יודע איך הוא חי,לאכול
אני באתי ,  אשתו כבר ידעה אכילה שלו,חי

רב ,  ורב שלמה היה חולה,ירושליםפעם ל
 הוא שםפנים ברוך ה-כל- לע, קסלרושלמה ו

 היה , כשאני באתי לרב שלמה,יצא מהמחלה
 , אינני יודע?ה השמחהמ, הבית שמחה גדולה

רב שלמה היה לו , רב שלמה היה כל כך שמח
היה אור ,  הוא ישב תמיד אצל החלון,חלון

  מה, היה שמחה גדולה,אני באתיו ,ושמחה
הוא לא צריך ,  אני אכלתי,שהוא לא אכל

  ...כמו ציפור,  רק כמו עוף,לאכול הרבה
 הוא אכל כמו ,לא יודע איך הוא היה חי...
  אכילה כזו,פנים כזה,  בקדושה גדולה,ציפור

 ...  אני צריך לאכול, אני לא יכולתי, ראיתילא
ותי והוא קיבל א,  הפנים שלו היה אור,אני לא יודע איך הוא היה חי

  ...באהבה
  

  )ב"נ מכתב -' בי הנחל ֵּבספר ִא(

ש מאֹד וה וקדום גבושנחצב ממק, לבי ובשרי �                      
ער ווב, ון נפשומאית צו של הצדיק האמת לרוורתו ותואב מימי חכמתווש
ת ישראל היקרים וחמודים מפז המשלכים ות בהם כל נפשותר להשקווח

 שזהו עקר הרפואה וההצלה מרוח שטות ,תוללים ברֹאש כל חוצוומתג
עד שמביאים , רמיםורמים מה שגות שגות כזביווטעות של המינות ואמונ

  .ם רבושל. הווהו ובולם לתואת הע
' קים מאֹד מהות רחומולה ומֻטלטל מקֻדשת ישראל במקוכשאדם ג
כי , אזי צריך להתחזק מאֹד באמונת חכמים, ח לכף רגליוו מנויתברך ואין ל

 שהוא בחינת ושמאמין ב,  עקר התקון הוא רק בכֹח הצדיק האמתויעכש
 באמת נמתקים כל הגבולים וידי שנכללין ב-שעל, נהולל חכמה עליושכל הכ

  . וכל הצמצומים ונתקן הכל
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