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קים וכי מה שהרבה רח. ידי נדר א לאמונת חכמים הוא עלולב
שהם , לם הזהות עומאמונת חכמים אמתיים הוא רק מחמת חכמ

ובאמת מי . וכל אחד הוא חכם בעיניו, ת של הבל שיש לכל אחדוחכמ
לם הזה הם ות של העול להבין בקל שכל החכמו יכו מֹח בקדקדושיש ל

ל ו יכוידם אינ כי מאחר שעל, שטותים והבלים ואינם בכלל חכמה כלל
הנה בדבר : " שכתובוכמ, קרי האמתי והנצחי שהוא העוא לתכליתולב
 כי', ו וגואל יתהלל חכם בחכמת: "וכתיב, "מה להם וחכמת, מאסו' ה

  ". תיוע אאם בזֹאת יתהלל המתהלל השכל ויד
לים שזכו וחכמת הצדיקים הגדקר החכמה האמתית היא יכי ע

בבחינת , קר החכמה באמתיכי זה ע, ב באמת על תכליתם הנצחילחשֹ
שצריך כל אחד להשכיל על דרכיו , "לדואה את הנוהר? איזהו חכם"

אשר לזה , ןוף האחרולד ממעשיו ועסקיו בסוישב היטב מה יהיה ניולהת
ם ידי חכמת הצדיקי אם על כי, לםוכים בשום חכמה שבעואין ז

לם וקר חכמתם הוא להשתדל לפרֹש את עצמם מזה העישע אמתיים
ת בתכלית עד קצה וששברו כל התאו,  עד שזכו לזה בשלמות,לגמרי
  , לםונשאר להם שום נדנוד ריח משום תאוה של זה הע ולא ,ןוהאחר

לם ולין לתקן כל העוורק צדיקים כאלו הם יכ
צה להתדבק וולהחזירם למוטב כל מי שר

לתכלית ,  אדם צריך להגיע לזהכי כל; בהם
 וקר תכליתיוזה ע, הפרישות והקֻדשה באמת

ירין אנון וזע, כה לזהואבל לאו כל אדם ז, לנצח
  .דזכין לזה בשלמות באמת

 קון של שאר כל אדם הוא עליקר התיכן ע על
להם , ידי ההתקרבות לצדיקים אמתיים

לים וכי הצדיקים האמתיים יכ', ולתלמידיהם וכו
פי שהוא  על  אף,לםות כל אדם שבעפאֹלתקן ולר

  שהמבזה תלמידוכי כמ, ל בנפש וגוףולה גדוח
תינו ו שאמרו רבו כמו רפואה למכתוחכם אין ל

, בה מֻרבהודה טימ, כן להפךוכמ, ל"ז
  חכמים אמתיים  שהמאמין בצדיקים ותלמידיהם שהם באמת תלמידי

ולכל "נת ידם בבחי לם בגוף ונפש שלא יקבל רפואה עלואין מכה בע
אם  דעין כיורה אין יוקר התיכי ע; רהוהנאמר בכל הת"  מרפאובשר

רק , לם הזה לגמרי לגמריות עואמת שפרשו את עצמם מתאו הצדיקי
 ,ת שבהוש ולבאר כל הדרכים והנתיברה ולפרֹודעים לדרֹש את התוהם י

לם ובאֹפן שיוכל כל אחד לקבל רפואה לכל מיני חלי הנפש והגוף שבע
  . ל"כנ

כין ודע היכן הם הצדיקים האלו ואיך זובל מחמת שלאו כל אדם יא
ר כן העצה לזה הוא נדר שידֹ  על,להאמין בהם ולהתקרב אליהם באמת

כי כל הנדרים הם , יג לפרישותיכי נדרים ס, ים מידיאיזה נדר ויק
 מאיזה תאוה כדי להתקרב וצה לפרֹש את עצמובחינת פרישות שר

כי , כן בחינת פרישות צדקה והקדש הם גםלו נדרי יואפ; להשם יתברך
,  איזה דבר שהגוף נהנה ממנוות לעצמול לקנון היה יכובעד זה הממ

לה וזה ע ידי כן על ועל, ן לצדקהותן זה הממו ונוותווהוא משבר תא
 להצדיקים אמתיים שזכו לתכלית הפרישות באמת וומקשר את עצמ

אה והשם יתברך רכי מאחר ש, כה לאמונת חכמים ולהתקרב אליהםווז
ידי   איזה בחינת פרישות עלו לדרכיהם ומקבל על עצמושממשיך עצמ

כה וזה ז ידי על, "'ור וגכי יפלא לנדֹ"בבחינת , נדר שהוא בחינת פלא
ידי  ת חכמה עלולהאמין בהחכמים וצדיקים הנפלאים שזכו לפליא

אות , ' שבת וכותהל -לקוטי הלכות ( .לם הזה לגמריושפרשו עצמן מהע
  )ז"אות ל,  אמונה–לפי אוצר היראה ' ג

  
 Ì˙‡Ó Á˜ ...)ה, במדבר ז(  

דל מעלת א וראה זה מצאתי במדרש חזית שיר השירים מגֹוועתה ב
. תי כתרצהייפה את רעי): ד, ו(ן המדרש שיר השירים ווזה לש. ןוהרצ

, מילף מכלום, כד את בעיא לית את צריכה בעיא מכלום, צהוכשאת ר

עד ', ן וכוון ובהומה לא ביא עגלת בקר לטעֹן המשכןמי אמר להם לה
ש וושים לבך היטב לכל דבור ודבור מדברי המדרש הקד. ונוכאן לש

ש ועם קד ן דקֻדשה של ישראלוכמה וכמה הוא מפליג במעלת הרצ. הזה
יתברך אינם צריכים ' ת דקֻדשה להתקרב להונוצים באמת רצושכשר

  . ד לבקש משום אדם וללמֹד ממנווע
 ,יתברך' ת לגרֹם נחת רוח להו מה לעשודיע לו יון בעצמורק הרצ

צה כד את בעיא לית את צריכה בעיא ול כשאת ר"כמבֹאר במדרש הנ
ידי הרמזים שהצדיק   עלוינו כי יבין מעצמיה ;'מכלום מילף מכלום וכו

שה שאי אפשר לבאר הכל ו הקדורתוידי דברי ת  בכל עת עלומרמז ל
 עד שיתחזק ול להאיר בדעתוי בחינת רמזים יכיד בפה ובכתב רק על

 וכמ(צה ויתברך עד שלא ידע כלל מה הוא ר' ת חזקים מאֹד להונוברצ
 ו ויאיר בלבויתברך יעזֹר ל' עד שה, )'ז סימן ,שכתוב בלקוטי תנינא

 ,ידי זה יתברך להתקרב אליו על' ת לגרֹם נחת רוח להושיבין מה לעש
פי שלא  על ת להמשכן אףוא עגל הנשיאים שהבינו מעצמם להביוכמ

ין שם מה שכתוב שם על י כמבֹאר שם במדרש וע,נצטוו על זה כלל
הלכות נטילת . (ין שםיע',  מאתם היו הדברים וכו-  קח מאתם:פסוק

  )ו"אות מ',  הלכה ו–ידים לסעודה 
  

Û˙Î· Â‡˘È ... )ט, במדבר ז(  

 עֹל עליו בלִק אם כרִנ אדם ,הנגינה ידי על
 ודרשו, )'ז במדבר (ישאו בכתף: מןוסי. תורה

 ישאו אין): יא ערכין (לברכה זכרונם רבותינו
; תֹף ותנו זמרה שאו: שנאמר, שירה לשון אלא

 נושאין שהיו, קהת בני במשא נאמר זה ומקרא
לקוטי . (תורה עֹל בחינת ינויה, הארון את בכתף
  )א"סימן ל', ן ב"מוהר
 

 

  

 )ד-ג, כיםטלטול ונסיעות לדר -לקוטי עצות  (

, כל הנסיעות והטלטולים של אדם הם בשביל קלקול האמונה � 
, ידי הטלטול פגם האמונה-ולפעמים מתקן על. שהוא בחינת עבודה זרה

 .לםאף מן העולם ונמשך רחמנות בעו-ואזי מתקן החרון
  .רה בא גלותוטול תעל ידי ִב � 
 ותהיה שתרחם עלי, תינוו אבאלקינו ואלקי 'הן מלפניך ויהי רצ �    

. איועמי תמיד בשבתי בביתי ובלכתי בדרך בשכבי ובקומי בצאתי ובב
ני ירני ותדריכני באמתך ותלמדני תמיד בכל עת איך להתנהג בעניוות

ולהיכן , סעסע ומתי ִלואיך ִל, אם אסע ואם אחדל, ת לדרכיםוהנסיע
ת ווכל פרטי הנסיע, וכמה אתעכב בדרכי, ם ועיר לנסֹעוולאיזה מק

דיעני ותלמדני ברחמיך והכל ת, ך וקצרול וקטן ארוך גדלאיזה דר
גדֹל העצה , ן כלואד. "ליכני בדרך הישר תמיד בכל עתוות, האמתיים

דע ומבין ווי" אדם-ת על כל דרכי בניוורב העליליה אשר עיניך פֻקח
וזכני ולמדני תמיד , ררו רחמיך האמתיים עליויע, דםותם וסומחשב

וכשם שהיית עם ישראל , ת לדרכיםו נסיענייבכל עת איך להתנהג בעני
 יחנו ועל 'העל פי  ": שכתובונך כמובמדבר והיו כל נסיעתם על פיך כרצ

סר עצמי עליך לבד וואני מ, כן תרחם עלי ותהיה תמיד עמי, " יסעו'הפי 
ותשמֹר , על פיך אחנה בביתי ועל פיך אסע, תי תמידובאמת עם כל תנוע

ותרחם עלי תמיד , לםום מעתה ועד עובים ולשלוצאתי ובֹאי לחיים ט
שתהיה עמי , בונך הטובכל עת שאני ֻמכרח לנסֹע לאיזה דרך על פי רצ

ז חפצי לחיים ום ותגיעני למחום ותדריכני לשלוליכני לשלוות, תמיד
ותתנני לחן ולחסד , רב בדרךויב ואוותצילני מכף כל א, םובים ולשלוט

ותשיבני , בים תמידו חסדים טאי ותגמלניוולרחמים בעיניך ובעיני כל ר
  ותשמרני ברחמיך , רתיוני ובתום בגופי ובנפשי ובממושל, ם לביתיולשל
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ת ומכל ות רעוומכל מיני הרהורים רעים ומחשב, ןוול חטא ועומכל מכש
ותצילני ותשמרני . ובפרט בעת הלוכי בדרך, הסתכלות רעים תמיד

  .וןבגוף ונפש וממבגשמיות ורוחניות , לםוברחמיך מסכנת דרכים לע
הדריכני . רריור למען שו דרכך ונחני באֹרח מיש'הרני וה" �    

 'הב וישר וט. םוויתי כל היותך קו ישעי אאלקיבאמתך ולמדני כי אתה 
כל . ווים דרכווים במשפט וילמד ענוידרך ענ, רה חטאים בדרךועל כן י

ך  דרכך אהל'הרני וה. תיוו ועדוצרי בריתו חסד ואמת לנ'הת וארח
דרכי . דבקה לעפר נפשי חיני כדברך. באמתך יחד לבבי ליראה שמך

. תיךודרך פקודיך הבינני ואשיחה בנפלא. ספרתי ותענני למדני ֻחקיך
. רתך חנניודרך שקר הסר ממני ות. מני כדברךידלפה נפשי מתוגה קי

.  אל תבישני'התיך ודבקתי בעד. יתיודרך אמונה בחרתי משפטיך שו
.  דרך ֻחקיך ואצרנה עקב'הרני וה. ץ כי תרחיב לביתיך ארווודרך מצ

 ותיך כי בווהדריכני בנתיב מצ. רתך ואשמרנה בכל לבוהבינני ואצרה ת
ת שוא והעבר עיני מרא. תיך ואל אל בצעווהט לבי אל עד. חפצתי

העבר חרפתי אשר . הקם לעבדך אמרתך אשר ליראתך. בדרכיך חיני
  ." לפקודיך בצדקתך חיני הנה תאבתי.ביםויגֹרתי כי משפטיך ט

ממי ונאי מרו ראה עניי מש'החננני ", חוסה עלי כרֹב רחמיך �    
ואתה ידעת ", כי אתה ידעת את מרירות לבי ופזור נפשי, "תומשערי מו

הבט ימין וראה ואין לי מכיר אבד . נתיבתי באֹרח זו אהלך טמנו פח לי
חוס וחנני והצילני ממה , חוס וחמֹל עלי". רש לנפשיוס ממני אין דומנ

 מאדם רע 'החלצני , מלטימלטני ממה שאני צריך לה, שאני צריך להנצל
והצילני מיד , שיעני והיה עמי תמידועזרני וה. מאיש חמסים תנצרני

ותזכני בכל עת שאהיה . בשבתי בביתי ובלכתי בדרך, דפיויבי ומרוא
וכי ונסיעתי שיהיה הל, בונך הטוֻמכרח לנסֹע ולילך בדרך על פי רצ

ואהיה נשמר , תורות וטהושות קדולה ובמחשבובקֻדשה ובטהרה גד
תי לתקן את פגם וידי נסיע-ותזכני ותעזרני שאזכה על. מכל דבר רע

והגלות והטלטול שלי בדרך יכפר על פגם האמונה , האמונה
 חס ,זה גרמתי טלטול למעלה-ידי-שפגמתי לפניך אשר על

  )'תפילה מוך  מת–' לקוטי תפילות א (.םוושל
  

  )ל" זרבנומ מעשיות ומשלים - כוכבי אור(

עת שבנו בית הכנסת ב  ☺                                
ועל כן עשו , והיו צריכים כסף רב לבנותו, באוסטרה

והכריזו למכור את . הנחת אבן הפינה בקהל רב
עד שגביר אחד קנה , הנחת אבן הפינה

, ךואחר כ .את זה בשק מלא זהובים
שהוא יניח , ל"א ז"כיבד את המהרש

שיבקש ממנו , א"ואמר לו המהרש. את האבן
וענה לו  .א"המהרשמו וביקש ממנו שיהיה לו בן כ, איזה דבר בשביל זה

והוא התעקש דווקא , ושיבקש דבר אחר, שזה קשה מאוד, א"המהרש
, תמות אתה, כשתהר אשתך, אם כן: א" ואמר לו המהרש.בזה הדבר

והסכימו .  ואני אקבל את הילד ואגדלו אצלי. ת היא גם כןוכשתלד תמו
  .וכן הווה ,על זה
שלא ראו , והיה נסתר. ל"א ז"אצל המהרש] הילד[ונתגדל   ☺

שהוא ] א"המהרש[צווה , א"ולפני פטירת המהרש .אצלו שום גדלות
  .וכן הווה .ימלא מקומו

יני והיה קשה בע. יצא לשום לוויה מחשובי העיר לא והרב הזה  ☺
 כאשר יהיה לוויה מראשי : ואמר להמשמש.והוכיחו אותו על זה, הקהל
, על המיטה במפה  ונטה  ,ויצא הרב  . הווה וכן  .יקרא אותו, הקהל

 ואמר ;'וראו כולם איך המלאכי חבלה חטפו את הנפטר מהמיטה וכו
 ...?איך אתם רוצים שאלך ללוותם, אם כן הוא החשובים שלכם: להם
  .ל"א ז"שהוא ראוי להיות במקום המהרש, כולם גדולתוהכירו , ומאז
  

  ) המשך-ז "ט מכתב -' א הנחל ֵיּבספר ִא (

ק מאֹד מכל קֻדשת ישראל ולו כשאדם רחיאפ...    �                      
 ויניכל אחד לפי ענ, וברים ימים ושנים הרבה בקלקולווע, רהוומכל הת
ת רעים ומֻטנפים ומומקלו אם נתפס במה שנתפס ביאפ, ושנתפס ב

לים לטבע ום יכופלים לשם וחס ושלואשר שם אין מעמד כשנ, מאֹד
, לםול משום ירידה שבע שלא יפֹואבל כל זמן שהאדם חזק בדעת, שם

לה עיניו וות, י אחר קוויויתברך בקו' ומקוה תמיד לה, וש עצמֵא מָיוואינ
' ף ישוב להוף כל סואז הוא בטוח שבודאי ס, יתברך' עק להום וצולמר

וזה הדבר אי אפשר לפה לדבר ולבאר ולספר עד היכן הוא צריך . יתברך
,  שנפל רחמנא לצלןולו אם נפל כמיאפ, ם שהואולהתחזק תמיד בכל מק

 וכי הוא יש ל, ונים בדברינווכי לכל אחד נדמה שעליו אין אנו מכ
 אי ותוכך עד שלאיש כמ- כלותיו ובמצודתוונתפס בתאו, ת כאלהומניע

כך ימים ושנים הרבה -כי כבר נלכד כל, יתברך' פשר לשוב באמת להא

  . כך נדמה לכל אחד. שךיאמין שוב מני חֹ לא במה שנלכד עד אשר
! גיוואלד ":ל עמֹק מאֹדווצעק בק, ל קרא תגר על זה מאֹד"ורבנו ז

אפלו וויא , קיין יאוש איז גאהר ניט פאר האנדין, זייט אייך ניט מיאש
, אהה[!" בהוין שנתהפך הכל לטיכי יש ענ,  איז גיפאליןאהין איטליכער

כי יש , פליםולו כמה שניאפ, לם כללו בעויאוש אינ, שו עצמכםֲאאל תַי
  ].ובהין שנתהפך הכל לטיענ

לו יומעלה אפ, ב מעֹמק הרעות הטודת הצדיק לברר ולהעלוקר עביע
לו לרשעים יאפ, צא להם זכותוידי שמ-ת מאֹד עלות הנפולוהנפש

ידי מעשיהם - עד שיצאו מכלל ישראל על,תרוורים הגרועים ביגמ
צא וין מחפש ומבקש ומיעד, כל זמן ששם ישראל נקרא עליו; הרעים

ונתברר , תם גם מעֹמק הרעוידי זה מעלה א-ועל, איזה זכות כל שהוא
שיקבץ כל (וזה בחינת התגלות משיח . ב ונדחה הרע ונתבטל לגמריוהט

  ).ץת הארוהנדחים מארבע כנפ
קר הממשלה יוע, ונות כרצוהכלל שהממשלה ביד הצדיק לפעֹל פֻעל

קר שיתקשר יכן הע-על. יתברך' דת הורר לב ישראל לעבולהאיר ולע
יתברך ' ררות להולצדיק האמת וממנו יקבל כח והארה והתע) האדם(

  .באמת' עד שישוב אל ה
ת צריכים ו ואלו הנשמ,תונה ששם גדלים כל הנשמויש שדה העלי

 וצה לרחם על נשמתווצריך כל אחד שר,  השדה שיעסֹק בתקונםבעל
 שיזכה להתקרב להצדיק ,יתברך כל ימיו' לבקש ולהתחנן הרבה לפני ה

 אל התכלית ושהוא מסתכל על כל אחד להביא, הזה שהוא בעל השדה
  . אחדולב ֻכו טולהאמתי שהוא ֻכ

  .הדורש שלומו וישועתו בכל עת בכל לב באמת
¯Ò„Â‡ ·„ Ï‡¯˘È  

עמלק אורב על הצדיק האמת להעלים אותו -אף שקלפת המן
' פי כן עצת ה-על-אף,  חס ושלום,לגמרי

', ואתה מרום לעולם ה, היא תקום
והוא יתברך , ולעולם ידך על העליונה

ידי התגברות -יקא עליוד. גומר את שלו
ידי זה נתרומם -על, כך-קף ההעלמה כלתֹ

סוף ובסוף כל , כך אורו ביותר-ונתעלה אחר
נתהפך כל זה לטובה ונתקן העולם 

  È˙ÚÓ‰ �‰"Ï˜                  .ידו-בשלמות על
  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(
ת כאלו שאי ומחל, לםומה שיש בע...   �                    

. אבוד לגמרי, קון משום עזרהיאפשר להגיע לשם שום ת
  !למהפך הכ] ל"רבנו ז[והוא 

  !"דעים כללוואין י.. ל השםוגד: "יש שיחה שאמר
. ושהוא מאיר בנו, קוןיקר תיש הוא עובור שיצא מפיו הקדבכל ִד

כל . תח כל דבר שצריכיםוהוא פ, רהובהת, מאיר בנו אמונה בהשם
  !תורותח במפתח אחד כל האווהוא פ. ות אצלוהמפתח

תח כל וש פורבנו הקד! תחוש פוורבנו הקד, גרודבר ס-הבעל
היה  לא דודבר כזה ע! של כל התקונים, ה ושל הכלהתשוב השערים של

  ...תודוס, תודואבל יש ס. לםובע
! ן מאומןָמְח ַנָמְח ַנְח ַנַנ? דע מה זה נחמןואתה י, נחמן? מי זה נחמן

ר שאנחנו צריכים ור מהאואיזה א, רואז יתגלה לנו אולי איזה א
  ...שיעולה

ת ורות. לםו פה בעשויש לנו כבר רבנו הקד, ו הוא זמן הגֻאלהיעכש
ל ושיכ? ןינתגלה עדי, האם יש.. ת כאלוומעשי, ת כאלוותפל, כאלו

כל ,  הוא מהפך הכלובור אחד שלבִד, לם ברגע אחדושיע את כל העולה
  .יןיר חדש שלא נתגלה עדוזה א, ר חדשוזה א! תוחהכֹ

  ...הוא אמר, לוש בקצור גדומר רבנו הקדויש שיחה שא
אני נהר המטהר מכל : "הוא אמר, כל הדבורים שיצאו מפיו

  !"תמיםהכ
  ?"מכל הכתמים", מי אמר דבר כזה, נו

הוא רצה להרֹג את רבי נתן , הוא התגבר מאֹד, דבר-הבעל, לםוהע
  !םי חי וקי-דוד מלך ישראל , םיוהוא חי וקי. ורבנו והכל

ר כזה שלא היה ובור הוא אבכל ִד, במֹחנו, ם בלבנויהוא חי וקי
  ?איך, אפשר להגיע לזהאי ! לםוין מעיעד

ש כל הוא יכבֹ. לםואת כל הע,  כח להפֹך הכלוש יש לורבנו הקד
כל , לםובש כל העוהוא כ. בור אחדלם בִדובש כל העוהוא כ, לםוהע

  ...הרבנים וכל החכמים וכל
ת והשיח', תוספורי מעשי'ת הורק לרא, לא צריכים הרבה לדבר

לה ים שזה מה שִגיאים בעינור. ות שלורוהת, ושל' תולקוטי תפל'ה, ושל
  !!ף ותכליתובלי ס.. דוד ועויש ע .מספיק לא דוע

��
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