
‰ Ú„ÂÈÂ ¯˜Â· 'ÂÏ ¯˘‡ ˙‡... )ה, במדבר טז( 

מר ולפעמים נמצא אחד שמשתרר ומתגדל את עצמו על ישראל וא
על כן צריכין הבחנה להבחין בין , ובאמת הוא נלכד בגאות, נתו לשמיםושכו

, לידע איך להתנהג בזה באמת. ת לחייםויום ללילה בין אור לחֹשך בין מו
יתברך על ' ל שצריכין לבקש הרבה את ה"ו זוכמו שאמר אדוננו מורנו ורבנ

כי כל מחלֹקת שלו על מֹשה ואהרֹן היה רק על , ועל כן קֹרח שפגם בגאות. זה
על כן אמר לו ', דל גאותו שהתקנא בגֻדלת אהרֹן ובנשיאת אליצפן וכווידי ג
גבולות חלק : י"רש רשיופ). במדבר טז" (את אשר לו' קר ויודע הוב: "מֹשה

ינו שאמר יה', יכולים אתם להפֹך ערב לבֹקר וכו, הוא בעולמוהקדוש ברוך 
  . כי באמת כל מחֻלקתו הוא רק גאות, לו שרוצה להפֹך ערב לבֹקר

' כי הפך האמת ואמר שמקנא קנאת ה, נתו לשמיםואבל קֹרח אמר שכו
' לם קדושים ובתוכם הכי כל העדה ֻכ: "כמבֹאר בפרשה שאמר, צבאות

לו הוא מקנא בשביל ישראל עם קדוש ואינו יכא, "'ומדוע תתנשאו על קהל ה
אמר שמשה ואהרֹן הם גוותנים חס , אדרבא, חושש על כבוד עצמו כלל

  ומדוע תתנשאו על קהל : "כמו שכתוב, וחפצים בכבוד והתנשאות, ושלום
נו שבדברי כזב שלכם יהי". 'וכו' קר ויודע הוב: "על כן אמר לו מֹשה". 'ה

וזהו . ל"שראל אתם רוצים להפֹך ערב לבֹקר וכנשאתם רוצים לרמות את י
בין אור לחֹשך כך ' שכמו שהבדיל ה, י שם"רש רשישפ

כי קֻדשת אהרֹן נמשך ', ויבדל אהרֹן להקדישו'
 .מענוה אמתיית שהוא בחינת וראך ושמח בלבו

 )'כ-ט"יאותיות ',  הלכות תפילין ו-לקוטי הלכות (
  

 Ï‰˜‰ ÍÂ˙Ó Â„·‡ÈÂ... )לג, במדבר טז(   
הרבה הרבה אנשים נאבדו משני עולמות על 
ידי שאוחזים במחלֹקת על הכשרים ויראים 

יש שם , כי בכל מקום שיש מחלֹקת, אמתיים
: ובהם נאמר, כמובא, ניצוצי קֹרח דתן ואבירם

אך אף על פי כן סוף כל ". ויאבדו מתוך הקהל"
, סוף עתידין גם הם להתבקש ולהמצא ולהתתקן

ל ידי העבודה של אלו קר תקונם יהיה עיוע
כי , שחלקו עליהם ורדפו אותם, הכשרים בעצמם

אלו הצדיקים והכשרים ותמימי דרך ההולכים 
קר שלמות עבודתם הוא מה שזוכין לכסופין טובים בכל יע, באמת 'בתורת ה

לו כשמגיעין למעלה ירק אפ, ואינם מסתפקים עצמן במדרגתם ועבודתם, עת
ן הם נכספין מאֹד מאֹד לזכות למעלה יתרה אף על פי כ, יתרה בעבודת השם

ודורשים ומבקשים ומחפשים בכל עת לזכות , עוד ביותר בעבודת השם
ומתחננים לפניו יתברך , כמחפש אחר אבדתו, לשלמות יותר בעבודת השם

שמעלתו היה גבוה , עליו השלום, וכמו שמצינו אצל דוד המלך. הרבה על זה
תעיתי כשה אֹבד בקש : "םיניא אפי סיאף על פי כן בסוף תמ, מאֹד מאֹד

  ". 'עבדך וכו
דל מעלת קֻדשת הצדיקים והכשרים וומזה יכולין להבין מרחוק קצת ג

ודאי הם פועלים בתפלתם ווב, אמתיים וגֹדל קֻדשת הכסופין דקֻדשה שלהם
ובכֹחם וזכותם , דאי להתבקשוועתידים בו', וכו" בקש עבדך"שמבקשים 

עד שיעלו על ידי זה גם כל החולקים עליהם , לםו כיתבקשו ויעלו כל האבדות
ל "וכל זה מֻרמז בדברי רבותינו ז. לם אליהםווהרחוקים מהם וישובו כ

, "ויאבדו מתוך הקהל"כתיב ; עדת קֹרח עתידה להתבקש ולעלות: שאמרו
מה אבדה שנאמר בדוד " תעיתי כשה אֹבד בקש עבדך: "ובדוד הוא אומר
לקוטי ( .ל"ינו כניה', ה העתידה להתבקש וכואף כאן אבד, עתידה להתבקש

  )ו" אות נ,קתומחל – אוצר היראה מתוך ה"אות ל, 'ד הלכות אומנין -הלכות 
  

…Á Ô·Ó  ÂÈÂ„ÙÂ ‰„Ù˙ ˘„ ...)טז, במדבר יח(  
וכשאינו מוסיף קֻדשה ודעת בכל . קר החיות הוא עבודת הבורא יתברךיע

ועל כן ? כל שבעים שנותיו ליום אחדומי יודע אם יעלו , הוא קצר ימים, יום
. הם נקראים בחייהם מתים, הרחוקים מן התורה לגמרי, הרשעים גמורים

אינו נמנה בימי חייו כי אם כפי מעט , לו העובד את השם קצתיאך אפ

      להיות  יכול  כן  ועל  , בחייו לעשות  שזכה  טובים  ומעשים  העבודה 
אבל מי שזוכה להוסיף קֻדשה ודעת .  אחדשכל חיותו לֹא יעלה כי אם ליום

  .הוא זוכה לחיות שבעים שנותיו בשלמות, ולחיות חיים חדשים בכל עת
שצריכין לפדותו מן הכהן בשביל להמשיך על , וזהו בחינת קֻדשת הבכור

קר פדיון בכור הוא מבן יוזהו שע, חיןוידי זה בחינת התחדשות החיות והמ
, קאידי' מבן חֹדש'". ופדויו מבן חֹדש תפדה"): במדבר יח(כמו שכתוב , חֹדש
בחינת , שהוא בחינת חֹדש, קר הפדיון הוא בשביל התחדשות החיותיכי ע

 – אוצר היראה מתוך'  אות כ',לכה הה –הלכות תפלין ( .מחדש חדשים
  )' אות ד,חיים
  

  )טחוןב(

, לדהו ההר הם בחינת כליוני הדובטח � � � �                                       
ידי -כין עלווזה ז, ןוידי בטח-ת נמשכין עלות וכל ההשפעולדוכי כל הה

נה ירר מהשוח לעושיש להם כ, ת מצדיקים אמתייםומעשי-מעין ספוריושש
תן ושא, לוצא הדבור בכֹח גדוזה י-ידי-שעל, ת שלהםו מעשי-ידי ספורי-על

כלל שום לים לדבר ושהיו כאלמים ממש ולֹא היו יכ, נהישהיו בבחינת ש
ידי -ועל, לוו משנתם ומתחילין לדבר בכֹח גדיררין עכשונתע, דבור שבקֻדשה

ת ו זה נפקדין העקר-ידי-ועל, ןוהדבור נתחזק הבטח
 ).א,  בטחון–עצות לקוטי (כין ליראה ווז

כי אתה , ותזכנו לבטחון גדול דקֻדשה...   ����
כי אפס , יודע עֹצם חסרון הפרנסה בעת הזאת

וצרכי עמך מֻרבים , טה מן הכיסוכלה פרו, כסף
, כי ההכרחיות לבד הם גם כן רבים מאֹד, מאֹד

ושאר , ודירות, ומלבושים, צרכי אכילה ושתיה
ואנחנו לֹא נדע מה נעשה . "כרחיםוהצטרכות המ
מהיכן , כי אין אתנו יודע עד מה" כי עליך עינינו

ואין לנו שום תקוה ומבטח כי , לבקש פרנסתנו
על כן באנו .  לבד עינינו תלויותלך, אם עליך לבד

שתחננו בחסדיך , לבקש ממך מלא רחמים
, דת הבטחון בשלמותיותשפיע עלינו מ, הגדולים

שנזכה לבטֹח בך באמת ובאמונה שלמה בבטחון 
תן לנו ישאתה תמלא כל מחסורינו ות, חזק ואמיץ

 תן לנו כליות, תמלא עלינו רחמים בכל עת, ואתה ברחמיך. פרנסתנו בשלמות
ותזמין לנו פרנסתנו קֹדם שנצטרך , צרכינו וכל צרכי ביתינו בהרחבה גדולה

מתחת ידך , וח ולֹא בצמצוםובר, בכבוד ולֹא בבזוי, תר ולֹא באסוריבה, להם
לקוטי  ... (באֹפן שנזכה לעשות רצונך כל ימי חיינו לעולם, הרחבה והמלאה

 ). מתוך תפילה ס–תפילות א 
  

  )נג- מכתב נב-ק ב  חל-י הנחל ֵּבספר ִא (

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

קר הרפואה וההצלה מרוח שטות ישזהו ע, תוללים ברֹאש כל חוצוומתג
עד שמביאים , רמיםורמים מה שגות שגוזביות כומינות ואמונוטעות של ה

  .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 ו בשמאמין, קון הוא רק בכֹח הצדיק האמתיקר התיו עיעכש
 באמת נמתקים כל הגבולים וידי שנכללין ב-שעל, נהולל חכמה עליושכל הכ

  . וכל הצמצומים ונתקן הכל
רש רֹאש ֻמבחר ואשריך שזכית להשריש בלב ישראל ש, מחמד עיני �
  .ר חכמהובע מקו נחל נ,ראות הבון על כל פלאורא העליוהפלא הנ, האמת
  
  
  

ל" זצ,ודסראער בשראל י' לזכרון נצח מורינו ר   ו"רעת' עלון מס -ד "בס

  

    גדולתנו ותפארתנוגדולתנו ותפארתנוגדולתנו ותפארתנוגדולתנו ותפארתנו
  

    . . .. . .. . .. . .יגלה משיח צדקנו יגלה משיח צדקנו יגלה משיח צדקנו יגלה משיח צדקנו 



ת ות עֻמקו צריכים עצ-תר ורה ביוקיום התכל מה שמתרחקים מקֻדשת 
כין ווכשז, ת מֻגנים כאלהומובע כדי שישובו ממקותר של הנחל נות ביולווגד

  . תר מצדיקים גמוריםויתברך י' לזה מעלתם יקרה ושגבה מאֹד אצל ה
מלך המשיח ימשיך ויגלה בכל . שים לבך היטב לכל דבור ודבור מדברינו

התגלות נפלא ובשכל נפלא ואמת בתכלית לם הדעת של הצדיק האמת בוהע
יתברך ' לם בדרכי התשובה וישובו להידי זה ילכו ֻכ-שעל, השלמות כזה

יתברך וילכו ' הפרים יחזרו לווכל המינים וכ, תרוקים ביולו הרחיאפ
  .אמן ואמן, ורתובת

  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

רה ות, תובמה לחי, ה לשמֹחברוך השם יש לנו במ...                        
  !נצחיים, זה חיים אמתיים, ת השםוקֻדשה כזה וכל מצו

. על כל חיים שלנו, ת על כל רגעורה ומצוויש לנו ת, החיים שלנו! אהה
 תכף -ים יתחים עינופ, ררים מן השנהומתע, תמיד אנחנו מדברים עם השם

ם שהחזרת בי נשמתי ידה אני לפניך מלך חי וקיומ: "מדברים עם השם
  ".בחמלה רבה אמונתך

ברוך אתה השם ", תמיד, אנחנו תמיד מוכנים לדבר עם השם, נו
כלים וא שאנחנו, תוכלים מצושאנחנו א, "מנו והגיענו לזמן הזהיינו וקיישהח
תמיד אנחנו מֻחברים מֻקשרים , מתפללים תמיד ומדברים עם השם. תובֻסכ
ן ויש לנו טלפ. תנווהוא ברא א,  בנושהוא בחר, רא יתברךו בהב-רש ובהש

רק ללמֹד , דהונם לטלפן לשם יתברך ותמיד אנחנו אין לנו שום עביבח
  . רהום התירה ולקיוהת

  !ם לנצחימד וקיוכל מצוה וכל דבור זה ע
, מעים באמריקהו שאנחנו מדברים כאן ושוכמ

מדברים מפה , ככה אנחנו מדברים עם השם
יש לנו . וכל מחשבהמעים מן השמים כל דבור ווש

ן לדעת איך וצריכים טלפ, תורה ומצוו ת-ן וטלפ
איך לשמֹר , ת ציציתואיך לעש, להניח תפלין

דה יש ותנו על כל רגע איזה עבומלמדים א, השבת
אנחנו . תום המצויאיך לקי, לם הזהולנו בע

אנחנו .." ברוך אתה השם: "צריכים רק לדבר
. תולמצורה וולת, מֻקשרים בהשמים להשם יתברך

תמיד מדברים , ם ובלילהובי, ותמיד מדברים את
  ...ןוטלפ, ןוטלפ, ןוטלפ. נםי בחואת

סקים לדבר עם השם יתברך ואנחנו תמיד ע
כל ,  כל תיבה-רה ומרים תוכשא, תורה ומצוובת

הוא חיים כזה ושמחה כזה שאין , תוכל א, דבור
  .איך שנאמין, למודים איך לדבר עם השם, ן עם ספריםויש בבית אר. לםובע

 שהוא ו ושמחים עמואנחנו מדברים את,  עם חברו בפה כמומדברים את
ברוך אתה , יוברוך אתה השם שלא עשני ג", רהותנו ונתן לנו את התוברא א

. ורתולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תוהשם אלֹקינו מלך הע
זה מתנה . עם היהודי, לעם ישראל?  למי,"רהותן התוברוך אתה השם נ

אין להם , אין להם מצוה, רהויים אין להם תוהג! לםובה מה שאין בעוט
  !רהועם הת,  עם ישראל-רק אנחנו . כלום
לדתי בבית ונ, ביםוכמה דברים שהשם יתברך עשה אתי חסדים ט.. וה

הוא . יםי ידוטלים לו תכף נ-לד והילד הוא רק נ. תורה ומצוויהודי של ת
תיו וברוך אתה השם אשר קדשנו במצו", יםי ידלוהשם הוא אמר לט, יהודי

  ".יםינו על נטילת ידווצו
  !זה כל חיותנו, יד מדברים עם השםתמ

ברוך אתה ", "לם שעשה לי כל צרכיוברוך אתה השם אלֹקינו מלך הע"
רה זה והת? מה זה גבורה, "זר ישראל בגבורהולם אוהשם אלֹקינו מלך הע

, ימי חיינו שבעים שנה". תורה והמצוום התיר לקיובית גוצריך להי, גבורה
ברוך השם אני , אני ברוך השם למעלה ממאה, "נים שנהות שמוואם בגבור

דה תמיד ויש לנו עב, "ת בשמחה תמידולה להיומצוה גד", להוחי בשמחה גד
  )ההמשך יבוא(...  בכל רגע

  
  )ל, ן" אנשי מוהר–כוכבי אור (

יו אשר עשה תוונפלא' מה גדלו חסדי ה    �          
בעֹצם התהו ובֹהו , ך מעוף מצוקתנו בגוף ונפשובת, ת האלהורועמנו בד

ק להיטיב אחריתנו וחשב מרח, ם אשר גברו באלה העתיםווחֹשך על פני תה
 של משיח ו דא רוח-דיענו ברחמיו מהרוח אלֹקים וולהשיב שבותנו וה

ת ולשבר ת ולבער לכתוסק לכלוהע, ניםום על פני המים הזדוהמרחף גם הי
ראשי התנינים שעליהם המטמאים והמתעבים שמני הדעת והתבונה של כל 

  . )תרותר נכרכים אחריו יוכל אשר יחכם י(ת ישראל ונפש

 להאיר ולהזריח בלב ותמולם יתעלה ויתגדל בפך השמן הנשאר בחועל ֻכ
ק כי אין ודיעם מרחולה, ררים לצאת מכסילות תהלוכתם בחֹשךוכל הנתע

ועל כן היא (שה אשר בכל חכמה לֹא תשיגנה ואמונה הקדחכמה כחכמת ה
ואין עֹמק כעֹמק , )ב"סימן ס' כמבֹאר בלקוטי א" לית לה עינין"מֻכנה בשם 

צאים ומאירים כשמש בצהרים לידע ולהבין על ידם גם ודבריו הנאמנים הי
  . לסם חיים אמתיים ונצחייםודברי שאר ספרי אמת באֹפן שגם הם יהיו ל

, תיהםות הרחקת הלמוד בספרי מבוכודוה נבֹא לדבר על אנו ובראש)א
לו הבטה כל יזהר לבלי להביט בספרי פסיליהם אפישמאֹד מאֹד צריכים ל

 שדרך היצר הרע למשך על ).ֻסכה נב(ל "דיענו חכמינו זושהוא כי כבר ה
ומכל , "ת העגלה חטאהוכעב"ואחר כך , ת בחבלי השואוהאדם כל העבר

  . רהול כל האסורים שבתלושכן בהאסור הזה הכ
 מה אכפת לי אם אראה וידמה בנפש, ות האדם לדבר האסורוומרֹב תא

ד על ידי וולֹא אהיה נצ, מר כדבריהם חלילהוהלֹא אני לֹא א, קצת בדבריהם
כי חנם מזֹרה הרשת בעיני כל בעל : ")משלי א(כמאמר הכתוב , זה בידיהם

שימלט ויצא ממצודתם אחר כי אחד מני אלף , "הם לדמם יארֹבו", אך" כנף
ואחר כך , מר אטעֹם נא קצת בשר חזירומה כאווהרי זה ד.  בהםוהלכד

ת של אנשים כערכנו ות והמֻגללות הטמאוכי ֻרבם כֻכלם של לבב. ותואקיא א
בלי , דה זרהות ועבופיתיהם המלאים קלור ֻטמאוד לבֹא במדוסיפים עואם מ

ועל ידי כל , ריאה וקריאהספק שהם נדבקים ונשתרשים בהם על ידי כל ק
  .ד בהםור לעקרם ולשרשם עד היסו ונעוהבטה והבטה נמצא מין את מינ

סקים בספרי פסיליהם אסור לאנשים ולו לדבר עם האנשים העיואפ(
הם מספרים בעל פה מה שכתוב , סקים לדבר עמהםוכי על ידי שע, כערכנו

ועדים ושמתולכן גם כ.  קריאה בספריהם ממשווזה נחשב כמ, בספריהם
והם , צאועמהם מחמת איזה משא ומתן וכי

מֻחיבים להתאזר , ין האמונהימתחילים לדבר בענ
כי מי . בעזות דקֻדשה נגדם להשיאם לדבר אחר

אלפים ורבי  יוכל לשער ולהבין חלק אחד מאלף
ת עֹצם המלחמה החזקה והכבדה האֻרכה ורבב

, ין זה באחרית הימים האלהיוהנשגבה שבענ
. שהו מן האמונה הקדות דעתוו להטובקל יוכל

וכל מי שישמע לדברינו אלה ויהיה נשאר בשלמות 
 וש יאמר לוש קדוש קדוהאמונה האמתיות קד

ט שיש "סימן נ' ן בלקוטי איועי. למי עדולע
ין שם המובן בזה יע' רשעים שאסור לקרבם וכו

 שזה נאמר על )כפי ששמעתי בעל פה(
  . רסים שאסור אפלו לדבר עמהםוהאפיק

ות גם וואף שידעתי שיש שנעשה אצלם סם מ
מאזהרה הזאת בעצמה כי על ידי זה מתגבר עליהם התאוה והחמדה 

אך אין , )ין שםית עון כל העבריו לעני"סימן ס' וכמובא בלקוטי א(לקריאתם 
ד ומכנים ות גבולם בתאוה וכבואנו מדברים לאנשים כאלה החפצים להרב

רק , )'ת זוא' ת שבת הלכה וו לקוטי הלכיןיוע(זֹאת בשם המשכה אל האמת 
ררים בטוב לבבם ובבו רק לאנשים אשר גם מעצמם נתעוכל דברינו אלה יס

ען ותר לבל יכנסו עם פתוייהם בטו לזרזם בי-להמשך אל האמת האמתי 
  . )'אין מזרזין אלא למזֹרזין'ל " שאמרו חכמינו זווכמ. ונטען

 שלא יכשל ולֹא יטה וה לסמֹך על דעתומי שלא ישמע לדברינו אלה וירצ
למי עד כי ובטח ישתקע שם לע, לו כשיעסֹק בספרי פסיליהםימן האמת אפ

, ם להסתפק קצתו מקו בשביל כח הבחירה מניח לוהשם יתברך בעצמ
ם סכנה כזֹאת רב ות מן דרך האמת כשנכנס במקווהאפשרות והיכֹלת לנט

אה מה שמובא בדברי הלֹא הבט ור. ועצום הוא מכל דבור ומכל מדע
שאף על פי ' ת כבוד אב ואם הלכה בות ובהלכות שבועול בהלכ"ת ז"הרנומ

אך אף על פי כן הוא מניח , שדרך השם יתברך לקרב את האדם בכמה דרכים
וכשמתחזק באמונה שלמה , ן ובחירהום להסתפק קצת בשביל נסיו מקול

ת ום לטעורך מק השם יתבותן לות לפרֹש נואנואבל אם ירצה לבקש ת' וכו
תר קֹדם שיזכה אל ות ביות ועצומולות גדווצריך אחר כך יגיע, תרותר ויוי

', לם ולֹא יזכה אל האמת וכוול לפטר מן העוהאמת וכולי האי ואולי עד שיכ
ומכל שכן באחרית הימים , ניםות הראשורווכל זה היה גם בד(ין שם היטב יע

ת האלה ורות שבדונשמהאלה בֻעקבא דמשיחא אשר מובן בספרי אמת שה
  .דמיםות הקורושעים שבדוֻרבם כֻכלם הן המה הרשעים והפ
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