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זהו בחינת פגם קֹרח שהוא בחינת המחלֹקת של המתנגדים על 
שכל כחם מחמת הלמוד שלהם שלמדו , הצדיקים והחסידים האמתיים

ויש שלומדים , )תוספות, י"פרוש רש, גמרא(ת "קצתם לומדים בגפ. תורה
ויש מהם מֻקלקלים לגמרי , ם כהֹגןגם קבלה וכתבים אבל מעשיהם אינ

ויש שאין יודעים מקלקולם כל כך אבל על כל פנים הם , רחמנא לצלן
ורודפים אחר ההבל , ונה וביגיעותוואין מתפללים בכ' מתרשלים בעבודת ה

והם מתגרים בהכשרים ויראים תמימי , של ממון וכבוד והתנשאות וכיוצא
תפלה ובמעשים טובים בכֹח באמת העוסקים ב' הדרך ההולכים בתורת ה

והם עומדים בכל פעם וחולקים עליהם בכמה מיני , נת הלב לשמיםוובכו
  .עורירדיפות וליצנות בלי ש

 הפגם שלו עיקרו, כי קֹרח היה חכם ולמדן גדול, וזה בחינת עדת קֹרח
 המעלה הוא בחינת למדן עיקר כִאלו,  שרצה להפריד בין למדן וצדיק—

ודרשו ', לם קדֹשים וכוכי כל העדה ֻכ): ג, דבר טזבמ(וזהו שאמרו . לבד
הינו ', אלֹקיך וכו' לם שמעו בסיני אנֹכי הֻכ): תנחומא שם ד(ל "רבותינו ז

אם , שאמרו מאחר שכלם שמעו אנֹכי וכל עשרת הדברות שהם כלל התורה
 ואהרֹן שום מעלה והתנשאות כמו שכתוב משהכן אין ל

ל "בחינת פגם הנוזה . 'שם ומדוע תתנשאו על קהל ה
  . האמתעיקרשסמכו על הלמוד לבד וכפרו ב

 המעלה וההתנשאות אמת של כל עיקרכי 
אחד מישראל על חברו הוא רק על ידי מעשים 

 אלא המעשה עיקרהמדרש הוא ה לא כי, טובים
שלא יהא : ל"וכמו שאמרו רבותינו ז, )א"אבות פ(

אדם קורא ושונה ובועט ברבו ובאביו ובמי שגדול 
 עיקרכי אם היו מאמינים בהאמת שה. ' וכוממנו

ומדוע 'היו אומרים  לא ,הוא קיום התורה
כי היה ראוי להם להבין האמת ', וכו' תתנשאו

והם ,  ואהרֹן קֻדשתם גבֹה מאֹד מאֹדמשהש
ין בתאוות עולם הזה כמו שאמרו רבותינו יקעים עדמֻש

ו על נפשותם  הם חטא—' את מחתות החטאים וכו): ג, שם יז(ל על פסוק "ז
. ' הוא למדן וכועיקר הכִאלו, אבל הם רצו להפריד בחינת למדן מצדיק. 'וכו

שחלק למדן מצדיק , ואתפלג קֹרח: ותרגם אונקלוס, ויקח קֹרח: וזהו
  :ל"וכנ

שיקריבו ', קחו לכם מחתות וכו): ו, שם טז (משהועל כן אמר לו 
 משההינו ש. ' וכוהא לכם קטֹרת החביב מן הכל: י"וכמו שפרש רש. קטֹרת

כי לפי דעת קֹרח . יתברך' אמר להם הריני מראה לכם מי חביב לפני ה
 ולא ,אף על פי שאינו מקימה כלל,  הוא הלמוד והחכמה של התורהעיקרה

 שנתן התורה ומקים את משהעוד אלא שחולק על הצדיק האמת שהוא 
, כלהרי לך קטֹרת שחביב מן ה: על כן אמר לו, התורה בקֻדשה נפלאה

כי קֹרח היה למדן וחכם גדול . ונראה דבר מי יקום, לכם להקטירותכנסו ֻכ
ועל כן סמך על , ונה של קטֹרתווידע בודאי הסוד והכ, גם בחכמות הקבלה

מאחר שגם הוא יודע ,  ואהרֹן ולבקש כֻהנה גדולהמשהרֹב חכמתו לחלֹק על 
קחו לכם :  עתה נראה האמתמשהעל כן אמר לו . נת הקרבנות והקטֹרתוכו

ותנו בהן אש ושימו עליהן קטֹרת ' ואתה ואהרֹן איש מחתתו וכו' מחתות וכו
וקֹרח סמך על חכמתו ונתרצה . הוא הקדוש' והיה האיש אשר יבחר ה' וכו

כי סבר שקטֹרת שלו יתקבל מאחר שהוא חכם ולמדן כל כך ויודע דין , לזה
  .נות הקטֹרת כל כךווכו

ות נתון בתוכו שבו נשרפו וסם המ התרה בהם ואמר להם שמשהאבל 
לומר שראוי להם ללמֹד קל וחֹמר מנדב ואביהוא שהיו , נדב ואביהוא

אף על פי כן מאחר שהקטירו קטֹרת שלא בזמנו , צדיקים גדולים מאֹד
שזה הציץ ונפגע וזה ' בן עזאי ובן זומא'הם בחינת ' נדב ואביהוא'כי . נשרפו

אבל שגו קצת כשנכנסו לפרדס , דוליםשאף על פי שהיו צדיקים ג, הציץ ומת
כי הם בחינה , שזהו בחינת פגם נדב ואביהוא, והציצו יותר מדאי ונענשו

 שיזהרו שלא יתענשו על ידי הקטֹרת משהועל כן רמז להם . אחת כמובא
יצאו בשלום על ידי  לא כי גם נדב ואביהוא שהיו צדיקים גדולים, יקאיד

 לא והם. מכל שכן וכל שכן אתם, שפגמו בבחינת ארבעה שנכנסו לפרדס

שקלקל לגמרי וקצץ ' אחר'ופגמו הפגם של , וסמכו על חכמתם, שמעו
כי זהו בחינת הפגם של קֹרח ועדתו שהפרידו בחינת למדן מצדיק , בנטיעות

  .בחינת ואתפלג קֹרח, שזהו בחינת מקצץ בנטיעות, וסמכו על חכמת למודם
לֹא 'שזהו בחינת , רת בעצמוועל כן היה ענשם שנשרפו על ידי אש הקטֹ

כי , על ידי שמציר אותיות התורה להפך'  נעשית לו התורה סם מות—זכה 
. הלוא כֹה דברי כאש): כט, ירמיה כג(כמו שכתוב ' אש'התורה בחינת 

מתגבר תבערת אש ממש רחמנא , וכשפוגמין בה ומצירין האותיות להפך
 הלכות –לקוטי הלכות ( .)יחזקאל טו(כי מהאש יצאו והאש תאכלם , לצלן

 )ה"לאות ', אומנין ד
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   זה ידי  שעל   ישראל  מכל  נים הדי  להמתיק  הצדיקים  עבודת  זהו  י 
כי , מוציאין אותם מעונות שבאים על ידי היצר הרע שיניקתו מהדינים 

הצדיקים הגדולים משברים היצר הרע של מעלה שהוא בחינת דינים 
ועל ידי זה מבטלין כח היצר הרע ומצילין , וממתיקים ומבטלים כל הדינים

 עצמן יסורין בשביל עונות ועל כן הצדיקים מקבלים על, ישראל מעונות
כי הצדיקים . לונותם הוא יסבואכן חלינו הוא נשא ועו: כמו שכתוב, ישראל

הגדולים תולין כל החסרונות בעצמן שאומרים שמחמת 
שאינם ממתיקין הדין כראוי מחמת זה באים ישראל 

ועל כן הם סובלים עונות . לעונות חס ושלום
ו את וזה בחינת אתה ובית אביך תשא. ישראל

כי הם צריכים לשמֹר ישראל ', ן המקדש וכוועו
מעונות כי צריכין לעסֹק להמתיק כל הדינים 
שבעולם שעל ידי זה מבטלין כח היצר הרע 

 -  ת שלוח הקןוהלכ. (ומצילין ישראל מעונות
  )ז"אות ט', דהלכה 
  

  )ז" סימן פ–ת "ימי מוהרנספר (

גם בעת שעסקו בבנין  ...☺                   
בית המדרש החדש אז נסכם אצלם שיתנו לי הדירה 

 בנו דירה חדשה , כי להרב דפה,שבבית המדרש הישן שישב שם הרב דפה
 וגם היה נראה בעיני לטובה גדולה שלא אהיה מֻטלטל ,בבית המדרש החדש

וחשבתי בכל הקיץ איך אוכל לבנות לי שם איזה חדר קטן , בדירות כל כך
היא ' איש ועצת ה-רבות מחשבות בלב"אך , םבשבילי לעסק בו בעבודת הש

יתה שנגמר הבית המדרש על ראש השנה שנת יומאת השם ה, "תקום
ונשאר הרב על , ל אבל הבית דירה חדשה בשביל הרב לא נגמרה"ד כנ"תקע

  .מקומו בהדירה שבבית המדרש הישן
וראיתי שהרב נשאר על , ל"ד הנ"ויהי בבואי מאומין מראש השנה תקע

יתה קשה מאד יתחלתי להצטער כי הדירה שישבתי שם בקיץ המקומו ה
לישב בה עוד בזה החרף והיה לי צער גדול והשם יתברך ברחמיו חמל עלי 
ועל כל התלויים בעסק הגדול הזה ושלח בלבי בין כסא לעשור ביום ששי 
ערב שבת תשובה שאראה לקנות לי דירה ואף על פי שלא היה בידי להוציא 

ן לא הייתי מקבל כלל והייתי מתפרנס ממעט המעות ידיכי אז ע, על זה
י כי לא יהיה לי ממה יולא הייתי יכול לקנות דירה ממעות, יןישנשאר לי עד

טחון שאקנה לי דירה זאת ילהתפרנס אף על פי כן חזק השם את לבבי בב
כי מאת השם , תה הדירה הזאת שלו שימכרנה לייותכף שלחתי להאיש שהי

לפה להשכיר הארענדיס מה  כיםידון של הכפרים השייתה שאז חזר האיה
שזה כמה היה פריפונאציא ואז שכר בעל הבית של הדירה הזאת אורענדי 

וביום , ר לי ביתו וכן היה שתכף נתרצה למכרוומחמת זה שלחתי אליו שימכ
  .שאחר יום הכפורים קניתי אותה

, הואחר כך היו כמה מניעות כי אשתו לא רצתה להסכים על המכיר
והיה לי צער גדול מזה אך אחר כך עזר השם יתברך שנתרצית היא גם כן 
ובאת לביתי בעצמה וברכה אותי שאכנס להבית לחיים ולשלום ביום חמישי 

 מה   וגדל הישועה הזאת   נכנסתי להבית לשלום שהוא שני ימים קֹדם ֻסכות
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כמה עסקים סדו ונגמרו יכי על ידי זה נתי, שזכיתי לבית דירה אין לשער
קדושים מעסקיו זכרונו לברכה שהם זכות הרבים לדורות כי תכף 
כשנכנסתי לביתי התחילו להתקבץ אלי כמה בני הנעורים אשר נגע יראת 

לה לאל דברתי עמהם הרבה ונעשו אנשים כשרים ויקרים יהשם בלבם ותה
מאד עד אשר נמצא בהם כמה שראוי לקרותם בשם צדיקים אשר כל 

גם ' עליהם כהם אלף פעמים וכו' יוסף ה' ם כי הם זרע ברך הרואיהם יכירו
וגם נדפסו בבית הזה כאשר , סדו כמה ספרים קדושים שלויבכאן נתי

כי נפשי , יתבאר לקמן על כן אני חפץ מאד לספר לדורות כל מה שעבר בזה
עור היו לי על כל דבר מחמת יכובים בלי שייודעת מאד כמה וכמה מניעות וע

עור ילעסקיו זכרונו לברכה שכנגד זה משתטחים המניעות בלי ששהיה נוגע 
  : אך אי אפשר לספר הכל רק מעט דמעט

  
  )יד-סימן יא, צדיק – עצותלקוטי (

הן בפרנסה , כל החסרונות שיש לאדם�                                               
כי אם על ידי לם אי אפשר להשלימם ולמלאותם ֻכ' הן בבריאות הגוף וכו

כי שלמות החסרונות הוא על ידי אנחה . הצדיק והרב האמת שנלוה אליו
כי האנחה של איש הישראלי יקרה מאֹד כי על . וגנוחי שמתאנח על החסרון

אבל זה הרוח . ידה ממשיכין הרוח חיים להשלים החסרון שמתאנח עליו
וח חיים להשלים החסרון מקבלין רק מהצדיק שדבוק בהתורה ששם הר

 ).'סימן ח, 'ן א"לקוטי מוהר(חיים 
הם מקבלין , המתנגדים והרשעים החולקים על הצדיקים אמתיים  �

ה וסטרא אחרא כנגד הרב הרוח חיים שלהם מהרב דקלפה כי יש רב דקלפ
ועל כן הם גדולים בשעתן כי הרוח . דקֻדשה כי את זה לֻעמת זה עשה אלֹקים

אבל , חיים הנמשך מהרב דקלפה היא בחינת רוח סערה שהוא גדול בשעתיה
הוא רק לפי שעה ולבסוף כלה ונאבד ומסער גופיה 

כן הם בחייהם - ועל. ונשמתיה של הנאחזים בו
להם רוח חיים האמתי דקֻדשה קרויים מתים כי אין 

 ).שם(ל "שנמשך על ידי צדיקי אמת דייקא כנ
הצדיק שומע כל האנחות של הדבוקים בו כי   �

 ).שם(ממנו תוצאות חיים לכל אחד 
כמו , הצדיקים אמתיים מכפרים עוונות  �

 ).שם" (ואיש חכם יכפרנה: "שנאמר
, אלקינו ואלקי אבותינו' יהי רצון מלפניך ה...  ����

שתעורר . רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמתאל 
ותזכנו ברחמיך הרבים , רחמיך וחסדיך הגדולים עלינו

להאמין ולהתקרב לצדיקים אמתיים שבדורנו אשר 
כי , להחיות את עמך בית ישראל על ידם, בהם בחרת

 .מהם תוצאות חיים לנו ולכל ישראל
שנזכה להמשיך מהם רוח חיים ' ובכן עזרני ה ����

, ותשמע קול אנחותינו תמיד,  כל מחסורנולמלאת
ויהיה לנו כֹח להמשיך על ידי אנחותינו רוח חיים רוח 

הן , להשלים כל החסרונות שחסר לנו, טובה מהצדיקי אמת
כלם יתמלאו ויושלמו , בגשמי וברוחני, הן בממון, הן בנפש, בגוף

בר ואתה משפיע רוח החיים לכל חי ולכל ד, כי עמך מקור חיים, לטובה
אשר , על ידי צדיקיך האמתיים הדבקים בתורתך הקדושה תמיד, שבעולם

ותגלה לנו צדיקך , על כן חמֹל על עמך ישראל. היא חיינו ואֹרך ימינו
עד שיהיה לנו כֹח על ידי , ותזכנו להמשיך מהם רוח החיים, האמתיים

, שיהיה נשלם החסרון תכף, אנחותינו לבד שאנו מאנחים על מה שחסר לנו
וכל העונות והחטאים והפשעים שחטאנו . מלא כל משאלות לבנו לטובהות

ועל ידם באו לנו כל , אשר על ידם סלקנו והרחקנו הרוח חיים, לפניך
לם תמחול ותסלח ברחמיך הרבים על ידי צדיקי על ֻכ, החסרונות שחסר לנו

אשר על ידם אתה מתרצה , הדור האמתיים אשר רוח אלקים בקרבם
ועל ידם אתה מכפר ומוחל לעונותינו בכל דור , ברחמיםומתפיס לישראל 

וכל , ותבטל ותשבר ותכניע כל אויבינו. ואיש חכם יכפרנה, כמו שכתוב, ודור
' לקוטי תפילות א (:הקמים עלינו לרעה מהרה הפר עצתם וקלקל מחשבתם

  )'תפילה ח מתוך –
  

  )ה"ק מכתב -' אי הנחל ֵּבספר ִא(

  .ט"ה אלול תשכ"כ, ה"ב �                           
אשר שזר עצמו בכל לבו , ובעיני כל ישראל' החשוק וחשוב מאֹד בעיני ה

המנחם ומשמח הכל ומהפך כל הירידות לעליות ', בהצדיק האמת משיח ה
חיים , עושה חדשות יחדש עליך ועל ביתך שנה טובה. בפלאות חכמתו הנורא

  . אֻרכים חיים טובים של הבעטלירס הנוראים
ותגיל ותשיש ותשמח נפשך בהמתנה טובה אשר , אחי חביבי, זק וחזקח

מה שזכית לרחם על ישראל להוציא , בגֹדל אהבתו וחמלתו עליך' נתן לך ה
ל שיכול "אשר כמעט כלו הוא דברי רבנו ז', אבי הנחל'לאור הספר הקדוש 

ספר זה כבר עושה פֻעלות גדולות . מחשך לאור, להפֹך כל העולם מרע לטוב

. ומפלה גדולה לכל שונאינו, עולם והוא המתקה וישועה גדולה לישראלב
  .בדורות הבאים יספרו הרבה על זה הספר

עמך פלא ' יצב וראה הדבר הגדול נורא ונשגב הזה אשר הפליא היהת
 נעימת דבש החכמה של הצדיק האמת נחל נובע שכל תם טעמפלאות וטעֹ

אֹד פן תשכח את הדברים אשר שמר לך ושמֹר נפשך מיה. גֻאלתנו תלוי בזה
זניך מיום שזכינו להתקשר באהבה בהצדיק וראו עיני שכלך ואשר שמעו א

, דושיםידוש שבחיאשרינו שזכינו לידע מעט דמעט מח. האמת עד היום הזה
שהוא נחמה ורפואה על כל מה , פלא נורא נשגב כזה שלא היה לעולמים

אנחנו יודעים מהעוסק אשרינו ש. ו שהוא סוף הגלותישעובר עלינו עכש
יושיע לנו להתחיל מעתה ' ה. קון נפשותינו ונפשות כל ישראל לדור דוריבת

התחלה חדשה להתקשר ולהתדבק בהצדיק האמת בלב שלם עד שנזכה 
לם אֻגדה אחת להבין גֻדלתו הנוראה ולהכניסו בלב כל ישראל ויעשו ֻכ

  .לעשות רצונך בלב שלם
לה יובתח, לעם ישראל' אל נתנה מאת ההנה כל העולם יודע כי ארץ ישר

תשועה גדולה ' ובימינו אלה עשה ה, תה ארץ ישראל בידינו ורשותנויהי
לישראל ונתן לנו את הארץ ואת ירושלים השלמה הקדושה בששת ימים 

, ך את הארי הגדול רוסיה מכה גדולהיוי. בנסים ומופתים גדולים ונוראים
 ערביות אשר סבבוני מכל צד ואת סוריה וירדן ומצרים ושאר מדינות

  . חס ושלום,לכלותינו ולהשמידנו
כל , עם ישראל' אחרי הדברים הנוראים האלה אשר עשה ה, ועתה

מקנטרים , לו הֻאמות שמראים עצמם כאוהבים וידידיםיהגויים ואפ
חרקו שנם עלינו ושננו לשונם כמו נחש , ומקטרגים עלינו וחושבים רעתנו

אתם שכבשתם את הארץ ואת עיר הקדש ירושלים ואומרים לנו גזלנים 
הרוצים , ימח שמם, מידי חוסיין ונאצר, השלמה עיר הבירה שלנו

ויבושו , עדי עד' ישמידם ה.  חס ושלום,להשמידנו
ימטר עליהם אש מן השמים , ויכלמו מבקשי נפשנו

ויכירו וידעו כי , ויכרת מן הארץ זכרם, עד כלותם
  .לעולם תעמֹד' דבר ה

ולידע , ישראל זוכין לצאת מטבעיותבארץ 
ידי זה נצולין מכל - ועל, ולהאמין שהכל בהשגחה לבד

  . הצרות
כי שם שומעים את , וירא דארץ ישראל מחכיםוא

ידי דבריו -שעל, כל הדבורים של הצדיק החכם האמת
ולדעת ' נתחכם האדם בחכמה אמתית לשוב אל ה

  .השזה עיקר החכמ, ולהכיר את מי שאמר והיה העולם
שנת שלום ישועה , ים בברכת שנה טובהיאס

  ÒÈ„Â‡ ·„ Ï‡¯˘È¯                   .וגֻאלה בדרישת לבבית
  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

) קרדונר(רבי ישראל  ...  �                       
הדיבורים של ו , של ליל ראש השנהההיה מתפלל התפיל

 ויבין כל יצור כי ,ה פעלתווידע כל פעול כי את "ההתפיל
אלוקי ישראל מלך ' אמר כל אשר נשמה באפו הוי ,אתה יצרתו

 אני שמעתי כמה שעות הוא בכה לפני השם ,"..וממשלתו בכל משלה
הוא  של רבנו שראש השנהה זה ,"..וידע כל פעול כי אתה פעלתו"יתברך 

חיה הוא מ,  מחדש אותנוהוא ,מייאשים עצמנו לא  אנחנו,מתקן אותנו
ַנ  "על, אמיואדירי א אני לקחתי את הניגון של ,הוא מחזק אותנו, אותנו

 והוא ,י ידייםתבש  השם יתברךוטען עם, החזן עמד לפני העמודכש, "ַנְח
כולו אמונה , ותבודדהיה כולו הת?  מי ראה כזה,ם השם יתברךעמדבר 

ונתן  והשם יתברך ריחם עלינו ,מספיק לא כל מה שאני אומר, ואמת וענוה
 רק בראש , והוא עושה מאתנו,הקדוש  את רבנו,לנו את הצדיק האמת

 והוא הכל ,כל השנה עושים עבירות ותאוות, השנה מה שהוא עושה מאתנו
כל אחד , כל העולם, אוי ,"אני נהר המטהר מכל הכתמים ",!מנקה ומטהר
 ,הצרותלפני ראש השנה הוא מספר לפניו כל   הוא בא לרבנו,מלא כתמים

 , טוב כל כךעורר בי הוא ,ם כל האנשים שלוע עובר בליל ראש השנה הוא
 כל , כל ימי חיי,עולם חדש, בני אדם חדשים, תקרבו חדשיםשי הרוצהוא ו

חותני , "ברסלב, ברסלב, ברסלב, הוא ברסלב, הו" ,בשוקמי שראה אותי 
  "...גט לא, לא" :היא אמרהו,  שהיא תיקח גט,את האישה שליהיכו  ,ואשתו
  

  )סימן טו, צדיק – עצותלקוטי (

כל אדם צריך להעלות תפלתו דרך שער �                                               
על כן צריך כל אחד לקשר את .  וצריך זכות גדול שיזכה לזה,יך לשבטויהש

ון השערים ולהעלות כל תפלה ותפלה וכי הוא יודע לכ, תפלתו לצדיק הדור
 ).'סימן ט, 'ן א"לקוטי מוהר(ה יך לילשער הש
 אשר , וזכנו ברחמיך הרבים לקשר כל תפלתנו לצדיקי אמת שבדור  ...����

ך לכל תפלה ילתנו לפניך דרך השער והשבט השיייש להם כח להעלות תפ
  )'תפילה ט מתוך –' לקוטי תפילות א (...ותפלה
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