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 ‡Â‰ ‰Ó Ô¯‰‡Â... )יא,טז(  
צים ושר, כל המחלֹקת שעל הצדיקי אמת הם מבחינת שלא כסדר

ת ות הפוכומרים על הצדיק סברו האמתי ואולקים להפֹך האמת מסדרוהח
 יתברך ' באמת להוקון לזה הוא לבטל עצמיכן הת ועל. ומן האמת לאמת

,  ונתבטל בחינת שלא כסדרזה נכלל הכל בבחינת כסדר ידי ועל', מה'בחינת 
שיניקתם מבחינת שלא , לקיםונאים והחוזה יתבטלו ויפלו כל הש ידי ועל

, בעת שהיה מחלֹקת עליו ועל אהרן, םועליו השל, שה רבנו מכן ועל. כסדר
שזה , ל"טול הניינו בחינת ביה, "'ואהרן מה הוא וכו: "וכן, "ונחנו מה"אמר 

 –לפי אוצר היראה '  אות ה', עדות התכוהל -לקוטי הלכות . (קוןיקר התיע
  )א" אות מ,קתומחל

  
 Ï‰˜‰ ÍÂ˙Ó Â„·‡ÈÂ... )לג,טז(   

חזים במחלֹקת על ות על ידי שאולמוהרבה הרבה אנשים נאבדו משני ע
צי קֹרח ויש שם ניצ, ם שיש מחלֹקתוכי בכל מק, הכשרים ויראים אמתיים

כן  פי על אך אף. "ך הקהלוויאבדו מת: "ובהם נאמר, כמובא, דתן ואבירם
קר יוע, ף עתידין גם הם להתבקש ולהמצא ולהתתקןוף כל סוס

, דה של אלו הכשרים בעצמםוידי העב תקונם יהיה על
כי אלו הצדיקים והכשרים , תםושחלקו עליהם ורדפו א

קר יע, באמת' רת הולכים בתודרך הה ותמימי
בים וכין לכסופין טודתם הוא מה שזושלמות עב

 מסתפקים עצמן במדרגתם ואינם, בכל עת
לו כשמגיעין למעלה יתרה ירק אפ, דתםוועב
כן הם נכספין מאֹד  פי על אף, דת השםובעב

דת ותר בעבוד ביות למעלה יתרה עומאֹד לזכ
רשים ומבקשים ומחפשים בכל עת ווד, השם

כמחפש אחר , 'דת הותר בעבות לשלמות יולזכ
. ומתחננים לפניו יתברך הרבה על זה, ואבדת

, םועליו השל,  שמצינו אצל דוד המלךווכמ
ף וכן בס פי על אף, ה מאֹד מאֹדו היה גבושמעלת

". 'תעיתי כשה אֹבד בקש עבדך וכו: "םיתמניא אפי סי
דל מעלת קֻדשת הצדיקים ק קצת גֹולין להבין מרחוומזה יכ

עלים וובודאי הם פ, והכשרים אמתיים וגֹדל קֻדשת הכסופין דקֻדשה שלהם
ובכֹחם , ועתידים בודאי להתבקש', וכו" בקש עבדך"ים בתפלתם שמבקש

לקים וזה גם כל הח ידי עד שיעלו על, לםת ֻכווזכותם יתבקשו ויעלו כל האבד
ל "תינו זווכל זה מֻרמז בדברי רב. לם אליהםקים מהם וישובו ֻכועליהם והרח

, "ך הקהלוויאבדו מת"כתיב ; תועדת קֹרח עתידה להתבקש ולעל: שאמרו
מה אבדה שנאמר בדוד " תעיתי כשה אֹבד בקש עבדך: "מרווא אובדוד ה

לקוטי ( .ל"נו כניהי', אף כאן אבדה העתידה להתבקש וכו, עתידה להתבקש
  )ו" אות נ,קתומחל – לפי אוצר היראה ה"אות ל, 'ד הלכות אומנין -הלכות 
  

 ‰Ï‡‰ ÌÈ‡ËÁ‰ ˙Â˙ÁÓ ˙‡... )ג,יז( 

ת של המתנגדים על וזהו בחינת פגם קֹרח שהוא בחינת המחלֹק
שכל כחם מחמת הלמוד שלהם שלמדו , הצדיקים והחסידים האמתיים

מדים גם וויש של, )תוספות, י"רוש רשיפ, גמרא(ת "מדים בגפוקצתם ל. רהות
ויש מהם מֻקלקלים לגמרי רחמנא , קבלה וכתבים אבל מעשיהם אינם כהֹגן

ם מתרשלים פנים ה כל כך אבל על דעים מקלקולם כלוויש שאין י, לצלן
ן ודפים אחר ההבל של ממוור, תונה וביגיעוואין מתפללים בכו' דת הובעב
והם מתגרים בהכשרים ויראים תמימי הדרך , צאוד והתנשאות וכיווכב
ונת ובים בכֹח ובכוסקים בתפלה ובמעשים טובאמת הע' רת הולכים בתוהה

ת ולקים עליהם בכמה מיני רדיפומדים בכל פעם וחווהם ע, הלב לשמים
  .עוריוליצנות בלי ש

 — וקר הפגם שליוע, לוכי קֹרח היה חכם ולמדן גד, וזה בחינת עדת קֹרח
. קר המעלה הוא בחינת למדן לבדילו עיכא, שרצה להפריד בין למדן וצדיק

תינו וודרשו רב', לם קדֹשים וכוכי כל העדה ֻכ): ג, במדבר טז(וזהו שאמרו 
ינו שאמרו יה', אלֹקיך וכו'  אנֹכי הלם שמעו בסיניֻכ): תנחומא שם ד(ל "ז

אם כן אין , רהות שהם כלל התולם שמעו אנֹכי וכל עשרת הדברמאחר שֻכ

 ומדוע תתנשאו על : שכתוב שםו כמ,למשה ואהרן שום מעלה והתנשאות
  .קר האמתיל שסמכו על הלמוד לבד וכפרו בע"וזה בחינת פגם הנ. 'קהל ה

 הוא ואחד מישראל על חברקר המעלה וההתנשאות אמת של כל יכי ע
ת ואב(קר אלא המעשה יהמדרש הוא הע לא כי, ביםוידי מעשים ט רק על

 ועט ברבונה ובורא ושושלא יהא אדם ק: ל"תינו זו שאמרו רבווכמ, )א"פ
קר הוא יכי אם היו מאמינים בהאמת שהע. 'ל ממנו וכווובאביו ובמי שגד

כי היה ראוי להם להבין ', וכו' ומדוע תתנשאו'מרים והיו א לא ,רהוקיום הת
ת וין בתאויקעים עדוהם מֻש, האמת שמשה ואהרן קֻדשתם גבֹה מאֹד מאֹד

ת החטאים ואת מחת): ג, שם יז(ל על פסוק "תינו זו שאמרו רבולם הזה כמוע
, אבל הם רצו להפריד בחינת למדן מצדיק. 'תם וכוו הם חטאו על נפש—' וכו
ואתפלג : ותרגם אונקלוס, ויקח קֹרח: וזהו. 'קר הוא למדן וכוילו העיכא

  .ל"שחלק למדן מצדיק וכנ, קֹרח
. שיקריבו קטֹרת', ת וכווקחו לכם מחת): ו, שם טז( משה וכן אמר ל ועל

ינו שמשה אמר יה. 'הא לכם קטֹרת החביב מן הכל וכו: י"רש רשי שפווכמ
וא קר היכי לפי דעת קֹרח הע. יתברך' להם הריני מראה לכם מי חביב לפני ה

ד וולא ע, ימה כללי מקופי שאינ על אף, רהוהלמוד והחכמה של הת
רה ושה שנתן התהצדיק האמת שהוא מלק על ואלא שח
הרי : וכן אמר ל על, רה בקֻדשה נפלאהוים את התיומק

, לכם להקטירותכנסו ֻכ, לך קטֹרת שחביב מן הכל
ל וכי קֹרח היה למדן וחכם גד. ונראה דבר מי יקום

ונה וד והכווידע בודאי הס, להת הקבוגם בחכמ
 לחלֹק על וכן סמך על רֹב חכמת ועל, של קטֹרת

מאחר שגם , להון ולבקש כֻהנה גדואהרמשה 
כן אמר  על. ת והקטֹרתונת הקרבנודע כווהוא י

ת וקחו לכם מחת:  משה עתה נראה האמתול
ותנו בהן אש '  וכוון איש מחתתואתה ואהר' וכו

ה האיש אשר יבחר והי' ושימו עליהן קטֹרת וכו
 ונתרצה ווקֹרח סמך על חכמת. שוהוא הקד' ה
 יתקבל מאחר שהוא חכם וכי סבר שקטֹרת של, לזה

  .כך ת הקטֹרת כלונודע דין וכווכך וי ולמדן כל
ות נתון ואבל משה התרה בהם ואמר להם שסם המ

מר שראוי להם ללמֹד קל וחֹמר מנדב ול,  נשרפו נדב ואביהואו שבוכובת
כן מאחר שהקטירו קטֹרת  פי על אף, לים מאֹדושהיו צדיקים גדואביהוא 
שזה הציץ ' מאובן עזאי ובן ז'הם בחינת ' נדב ואביהוא'כי .  נשרפוושלא בזמנ

אבל שגו קצת , ליםופי שהיו צדיקים גד על שאף, ונפגע וזה הציץ ומת
, שזהו בחינת פגם נדב ואביהוא, תר מדאי ונענשווכשנכנסו לפרדס והציצו י
ידי  כן רמז להם משה שיזהרו שלא יתענשו על ועל. כי הם בחינה אחת כמובא

 ם עלויצאו בשל לא ליםוכי גם נדב ואביהוא שהיו צדיקים גד, יקאיהקטֹרת ד
 לא והם. מכל שכן וכל שכן אתם, ידי שפגמו בבחינת ארבעה שנכנסו לפרדס

צץ שקלקל לגמרי וק' אחר'ופגמו הפגם של , וסמכו על חכמתם, שמעו
 שהפרידו בחינת למדן מצדיק וכי זהו בחינת הפגם של קֹרח ועדת, תובנטיע

  .בחינת ואתפלג קֹרח, תושזהו בחינת מקצץ בנטיע, וסמכו על חכמת למודם
לא 'שזהו בחינת , וידי אש הקטֹרת בעצמ נשם שנשרפו עלכן היה עֹ ועל

כי , פךרה להות התותיור איידי שמצי על' תורה סם מוו התו נעשית ל—זכה 
. א כֹה דברי כאשוהל): כט, ירמיה כג( שכתוב וכמ' אש'רה בחינת והת

מתגבר תבערת אש ממש רחמנא , ת להפךותיוירין האיגמין בה ומצווכשפ
 הלכות –לקוטי הלכות  (.)יחזקאל טו(אכלם כי מהאש יצאו והאש תֹ, לצלן

 )ה"לאות ', אומנין ד
  

  ]דוש סיפור מלידתו של רבנו הק-ספר נחל נובע [

וארשום איזה מעשיות קטנות ששמעתי מפיו הקדוש ...☺                  
ביגיעה גדולה היה חפץ ' ל שסיפר שבימי נעוריו בעת עוסקו בעבודת ה"ז

   והיה , יותר  אמונתו תתחזק למען   מופת  לו מראה יהיה  יתברך ' שה מאוד 
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ר שלושה מופתים וסיפ, יתברך על זה' מעתיר ומפציר ומרבה בתפילות לה
 כי במקום שהיה רגיל לילך בחוץ אנה ואנה ועסק :‡Á„, שנעשה לו אז

יתברך היה עומד באותו הדרך צלם גדול שלהם ' בהתבודדות ודביקות לה
והיה מבלבל אותו מאוד כי היה לו , היינו שתי וערב כדרכם בפרט בכפרים

תבודדות יסורים על שהשתי וערב עומד לנגדו בעת הילוכו בדביקות וה
יתברך שיעשה לו מופת זה שיהיה נעקר הצלם ויגזור אומר ויקם ' והתפלל לה

ין הדגים שהיה הולך לפני הנהר י מענ:˘�È. ופתאום נעקר הצלם ונפל לארץ
 שכחתי :È˘ÈÏ˘‰Â. ורצה שיבואו לו דגים לידו בלי מצודה ונתקיים כך

נתקיים כך יתברך על זה ו' כמדומה שהיה מה שחפץ שיראה מת והפציר לה
שבא אליו פתאום מת אחד והוא היה שוכב בחדרו היינו בהאלקיר שלו בבית 

ל אז מאד מאד כי אז היה אצלו פעם הראשון שראה "ונפחד רבנו ז, חותנו
בעיניו את המת כי זה היה בתחילת ימי נעוריו וגם אמר אחר כך שאותו המת 

מאוד בלי שיעור והתחיל לצעוק היה רשע על כן נפל עליו פחד גדול עצום 
ולא . מאוד בצעקה משונה מאוד ובאו במרוצה אנשי הבית ורצו לכנוס לחדרו

ל סגר מתחילה את החדר מבפנים והוכרחו "נו ז מחמת שרביכלו לכנוס
לעשות תחבולות לכנוס ואיני זוכר אם סיפר שסתרו הכותל או שנכנסו 

ואמר שאותו . נח מפחדומלמעלה מן הכותל האלקיר ובאו אליו ואחר כך 
ואחר כך ראה כמה וכמה מתים ולא , המת היה רשע ובשביל זה נפרד כל כך

מכל שכן בסוף ימיו שאז נעשה בעל השדה שאז באו אליו לאלפים , נפחד עוד
ולרבבות בלי שיעור בשביל תיקון כי בזה היה עוסק ביותר לתקן נשמת 

כמבואר במקום ' כלל וכוהמתים ונשמות ערטילאין שעדיין לא נכנסו בגוף 
  . אחר

וסיפר שהיה עני שבוע אחד ופעם אחד לא היה לו מה לאכול בערב והלך 
בשדה כדרכו ומצא פאטשיילע אחת עם גרופין והביא לביתו לבשל וכפי 
הנשמע מפיו שזה הדבר היה יקר בעיניו כמוצא שלל רב על שהיה לו בטחון 

 כי שמעתי מפיו .יתברך הזמין לו פרנסה בשדה' יתברך וה' בה
הקדוש שאמר שהוא יודע מבטחון שאפילו אם היה יושב 

יתברך שיזמין לו ' בשדה ממש היה לו בטחון בה
אך זה הדבר קשה כבד יותר היינו שהצדיק , פרנסתו

האמתי יחזיק המעות אצלו ולא יפזר מיד זה קשה 
וסיפר לפני שהיה לו שלוש מאות ' וכבד יותר וכו

לו והיה אוכל מאותו אדומים נדן שלו נדן ש
ל שהיה "המעות עד שכלה ואחר כך עבר עליו הנ

ל אבל בתחילה לא חשב כלל רק "כנ' עני וכו
  ...ל"כנ' ל וכו"ודתו ואכל מהסך הנבעסק בע

  
 

  
  )ב-א, יראה ועבודה –לקוטי עצות (

ל שלא יפֹ, צריך לשמֹר עצמו מיראות חיצוניות� � � � 
ו איזה יראה רק כשבא עלי. עליו יראה משום דבר בעולם

 כל 'וימשיך על עצמו יראת ה,  יתברך ופחדו הגדול'ר מיד יראת היזכֹ, ופחד
, להוציא בכֹח גדול תפלתו, זה יוכל להתפלל עם כחות-ידי-ועל. היום תמיד

-ידי-ועל, ויזכה לשמֹע היטב מה שמוציא בפיו, ויהיה תפלתו בבחינת רעמים
-ועל, ה מהמצוה בעצמהות בשמחה גדולולעשות כל המצ, זה יזכה לשמחה

לקוטי (חס ושלום , דין-לו לאחר גזריזה יזכה לידע לבטל כל הגזרות אפ-ידי
 ).'סימן ה, ן"מוהר

קר יכי ע, ל"גם צריך לשתף האהבה עם היראה כדי לזכות לכל הנ� � � � 
כן צריכין להקדים את היראה -פי-על-אך אף, ידי האהבה-ההתגברות הוא על

 ).שם(
בקולות וברקים . ודך על עם קדשך לדבר עמםאתה נגלית בענן כב � 

עליהם נגלית ובקול שופר עליהם הופעת בהגלותך מלכנו על הר סיני ללמד 
, י אבותינוקינו ואלֹקאלֹ' הובכן יהי רצון מלפניך . תולעמך תורה ומצו

ותזכני ברחמיך , ותיך בשמחה גדולהוים מצישתעזרנו ברחמיך הרבים לק
ה "ח אברי ושס"וכל מיני כח שנמצא בי ברמ, חיהרבים להתפלל לפניך בכל כֹ

, ח שבראשוכל הכח שיש במֹ, בבשר וגידין ועצמות ועורקים בחלב ובדם, גידי
וכל שאר מיני . וכל הכח שיש בחמשה חושים, ובמח שמתפשט בכל הגוף

שאזכה להוציא הקול והדבור של התפלה , לם ֻיכללו בתוך התפלהכֹחות ֻכ
והקול הזה יעורר , ה קולי נשמע כמו רעם גבורותיךואזכה שיהי. בכֹח גדול

שאזכה , שלבי יהיה שומע ומבין היטב מה שאני מתפלל לפניך, נת לביוכו
  . נת הלבולהתפלל בכו
ואהיה נשמר שלא , וזכני שיהיה לי יראת שמים יראת הרוממות � 

, שלא אירא ולא אפחד משום דבר שבעולם, יהיה לי שום יראה חיצונה כלל
ולא משום , ולא מחיה רעה ולסטים, ולא משום אדם שבעולם, שר ואדוןלא מ

כי אם ממך לבד , ולא יהיה לי שום פחד ויראה חיצונה כלל, דבר שבעולם
 .ואזכה ברחמיך ליראה עלאה יראת הרוממות, אירא ואפחד תמיד

ויחד לבבי , וזכני לאהבה את שמך הגדול באמת אהבת המישור � 
רא משום י שלא אתי, ותציל אותי מיראות הנפולות.לאהבה וליראה את שמך

לבעבור תהיה יראתך על , כי אם ממך לבד אירא ואפחד תמיד, דבר שבעולם
 )' מתוך תפילה ה–' לקוטי תפילות א (...פני לבלתי אחטא לעולם

  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(
יש לנו כבר רבנו הקדוש פה , להו הוא זמן הגֻאיעכש...     �                               

? ןינתגלה עדי, האם יש.. מעשיות כאלו, תפלות כאלו, תורות כאלו. בעולם
כל , בדבור אחד שלו הוא מהפך הכל, שיכול להושיע את כל העולם ברגע אחד

  .יןיזה אור חדש שלא נתגלה עד, זה אור חדש! הכחות
  ...הוא אמר, יש שיחה שאומר רבנו הקדוש בקצור גדול

  !"אני נהר המטהר מכל הכתמים: "הוא אמר, כל הדבורים שיצאו מפיו
  ?"מכל הכתמים", מי אמר דבר כזה, נו

הוא רצה להרֹג את רבי נתן ורבנו , הוא התגבר מאֹד, דבר-הבעל, העולם
  !יםי חי וק-דוד מלך ישראל , יםיוהוא חי וק. והכל

ין ילא היה עדבכל דבור הוא אור כזה ש, במֹחנו, ים בלבנויהוא חי וק
  ?איך, אי אפשר להגיע לזה! מעולם

, ש כל העולםוהוא יכב. את כל העולם, רבנו הקדוש יש לו כח להפֹך הכל
כל הרבנים וכל , הוא כובש כל העולם. הוא כובש כל העולם בדבור אחד

  ...החכמים וכל
, השיחות שלו', ספורי מעשיות'רק לראות ה, לא צריכים הרבה לדבר

 לא לה עודיים שזה מה שגירואים בעינ. התורות שלו, שלו' ותלקוטי תפל'ה
  .מספיק

  !בלי סוף ותכלית.. יש עוד ועוד
  ... לעזֹר לנו-הכל בשבילנו 

  

  ) המשך-ח "י מכתב -' אי הנחל ֵּבספר ִא (

הצדיק האמת הוא מטה כלפי    �                      
כי יודע , חסד תמיד ומוצא טוב בכל אחד מישראל

לקט כל מיני שערות טובות שנמצא בכל אחד ל
-ועל, מישראל כל זמן ששם ישראל נקרא עליו

לו אם י ואפ,ידי זה הוא עוסק ברפואות כל אחד
כי הוא , הוא חולה גדול מאֹד מאֹד בחלי הנפש

, כן נֻקדות טובות בחינת שערות-מוצא בו גם
 ועל,  שמנתק עצמו מרע לטוב כשערהינו מהידה

ם עליו שכליות וצמצומים עד ידי זה ממשיך ג
קר ישזהו ע, כן השגות אלֹקות-שמכניס בו גם

כשיכול לרפאות גם החולה הגדול , גֻדלת הצדיק
 צריך רופא -כי כל מה שהחולה גדול ביותר , ביותר

וזֹאת הנֻקדה טובה כחוט השערה שיש בכל . גדול ביותר
ידו גם עליו -אחד הוא בחינת צינור וכלי שהצדיק ממשיך על

  .השגות אלֹקות
ידי שאין מסתכלין על -על, ל"ידי השערות הנ-קר האהבה ואחדות עליע

לו אם נדמה לו יאפ.  רק משתדלין בכל כחו למצֹא בו איזה טוב,הרע שבחברו
  .פי כן יחפש וימצא בו שערות טובות על כל פנים-על-אף, שרעתו רבה מאֹד

תלמידיו קר יגיעת הצדיק האמת הוא להמשיך השגות אלֹקות ביע
ובתלמידי תלמידיהם , עד שיוכלו להאיר בתלמידיהם, בדרכים נפלאים

ידי זה יכולין להחיות את כל העולם  ועל', לם ידעו את העד שֻכ, לדורות עולם
יתברך עד ' וכל אחד יכול להבין ולהשכיל עצות ודרכים להתקרב לה, לוֻכ

  .שיזכה להשגות אלֹקות
קר כלל כל הפגמים יוע, יםקר התרחקות ישראל מאביהם שבשמיע

ידי ההעלמה הגדולה שנתעלם אור הצדיק האמת -הכל על, ואריכת הגלות
ידי  ועל. דור של ישראל והוא הראש ביתשהוא הפאר והיפי והחן והִה

ואזי מתגבר ,  הזה מאתנוהמחלֹקת והקטגוריא נעלם אור הגדול והקדוש
ה אבני קֹדש בראש תשתפכנ"כמו שכתוב , פהאש כל חוצות רב דקִלבחינת הר
ונסתלקו המאורי אור וגברו המאורי ' ידי זה נתעלם שם ה-ועל, "כל חוצות

  .אש
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