
 

[  ÈÏ ‰¯‡ ‡� ‰ÎÏ...  )ו, במדבר כב( 

עד שיש כח להאדם להמשיך , כך להבחירה יתברך נתן כח כל השם
עד שיש כח , םו להפוך חס ושלוא,  דרך הקֻדשהונוהרוח דלעלא כרצ
ידי כח  כן על פי על ואף, ק מהקֻדשה בתכלית הרחוקולהאדם שהוא רח

עד שיהיה , ינה מהרוח דלעלא כח להמשיך עליו איזה בחו יש לובחירת
כי , תות אמתיות ומראונואה חזיוהקדש ור  רוחו שיש לונדמה ל

, תר מבלעם הרשעוומי לנו משקץ ומתֹעב י. לוהמחשבה יש לה תקף גד
עד שהמשיך , כך נגד הקֻדשה  כלוכן התגבר ברשעת פי על  אףוימח שמ

ת ו בֻאמאבל: ל"תינו זועד שאמרו רב, תוראות נונות וחזיועליו מרא
  . בלעם? ומנו, לם קםוהע

 ו שאינוזמן שמרגיש בעצמ שכל, זהר מאֹדיכן צריך האדם ל על
 ולא , נגד הקֻדשה בשלמותואזי יכניע ויבטל עצמ, ש כראוי בשלמותוקד

 וכי אם ירצה אז להמשיך על עצמ; ת ממנוות ובנפלאולוירצה לילך בגד
, שלו בזה רבים מאֹדכאשר נכ, תרותר ויויוכל לקלקל י, תונות וחזיומרא

 ו לצאת מפחיתת מדרגתורק ילך בתמימות ויבקש מהשם יתברך שיעזר
ורק בשביל זה ישתמש ,  כראויוויזכה לקדש את עצמ

וירבה לדבר בזה , וויתאמץ בגֹדל כח הבחירה שיש ל
 ותכוונוכל , שים לפני השם יתברךודבורים קד

זה להכניע ולשבר הרע  ידי יהיה כדי שיזכה על
כדי לשוב אל השם יתברך באמת , גמרי לושל

, ההפוך מדעת בלעם הרשע וחבריו ותלמידיו
שהם חזקים מאֹד בתֹקף הרע והטמאה 

צים להשפיל את עצמם נגד ושלהם ואינם ר
צים להמשיך איזה ואדרבה הם ר, הקֻדשה

מם ובחינת רוח דלעלא מהקֻדשה למק
להמשיך בחינת רוח , םוחס ושל, הטמא
, מםות למקונו וחזיתובחינת מרא, נבואה

, בום הרע על הטותר חס ושלוזה בי ידי להגביר על
הן , לו כח גדוכי הדבור יש ל, ידי הדבור  עלעיקרוה

: ל"תינו זווכעין שאמרו רב, םו להפוך חס ושלובקֻדשה א
, לוכי הבחירה יש לה כח גד,  בפיווא עליהם באדם שכחואף אנו נב

  . כנזכר לעיל וכמבֹאר בפנים
אבל ; בודאי יהיה אחריתם להכרית, תם להרעכוונש, לוורשעים כא
, ו ושפלות מדרגתומושמכיר את מק, בהו לטותכוונש, איש הישראלי

שים הרבה ו לדבר דבורים קדוכן הוא מתגבר גם בעֹמק נפילת פי על ואף
בכדי שיזכה לצאת , בהו לטותכוונוכל ', דדות וכוורה ותפלה והתבומת

רוח  ואז בודאי יש להשם יתברך נחת. ת ולשוב אל השם באמומהרע של
. ף ישוב להשם יתברך באמתוס כל ףווס, יהיה נאבד שום דבור ולא ,מזה

הקדש אמתי דרך הקֻדשה  לקבל רוח, ואז אם יזכה ויהיה ראוי לזה
 ' ט'ת חואותי, 'הלכות חדש ד(. ונו כרצוב יעשה עמובשלמות השם הט
ג "אותיות י, עיין דיבור ו- א" אות צ,היראה ועבוד -לפי אוצר היראה 

  )ט" אות מ,ברית; ד"י
 

[   ÂÈË·˘Ï ÔÎ˘ Ï‡¯˘È ˙‡ ‡¯ÈÂ ... )ב, במדבר כד(  
 וין זה כנגד זה עלה בלבכוונראה שאין פתחיהן מ: י"רש רשיופ

כי , םוכי בלעם רצה להכניס בהם עין רעה חס ושל, שלא לקללם
 ל על"תינו זו שאמרו רבוכמ,  התפלה דקֻדשהתיקוןבלעם כנגד 

מנהיגם של אלו במדין ". אב אל זקני מדיןוויאמר מ"פסוק 
א עליהם ואף אנו נב,  אלא בפהואין כח: אמרו. 'נתגדל וכו

ידי  כי ראה שהצלחת ישראל רק על,  בפהובאדם שכח
 ורצה להביא את בלעם ,ידי אמת ה עלתיקונתפלה שכל 

שהיה מסתכל תמיד בעין רעה על כל ,  להפך הוא בפהושכל כח
מר בפיו הטמא לרעה ון והיה גו מום וחסרומצֹא באחד ל

אבל כשראה , םו כח לקלל ולהזיק חס ושלועד שהיה ל

כי זה ,  שלא לקללםועלה בלב, ין זה כנגד זהכוונשאין פתחי ישראל מ
הוא , אחרא שהוא מחלֹקת דסטרא, אחרא  אחיזת הסטראעיקרידוע ש

, מחלֹקתם ביניהם וכשיש חס ושל, ממחלֹקת שבין ישראל בעצמן
 אין וכי כפי דעת, ו לרעה מחמת האמת שלוומסתכל כל אחד על חבר

, לםוזה כל רבוי המחלֹקת שבע ידי שעל, וב בעיניו האמת של חברוט
וזה . םוחס ושל, אחרא להכניס עין רעה ולהזיק ומשם אחיזת הסטרא
 ו פתחו אונו פתח כנגד חלון אות חלול לעש"תינו זובחינת מה שאסרו רב

כך   כלעדיין ברור וזך ואדם אינ כי האמת הפשוט של רֹב בני, ושל חבר
ן ופתח שדרך שם נכנס ורק שהוא בבחינת חל, ועד שיהיה מאיר בעצמ

, ושהוא בחינת האמת של, ון שלוידי החל אבל אסור להסתכל על; רוהא
 ידי א עלולין לבוכי יכ, ושהוא בחינת האמת של חבר, ון של חברובהחל

  .לם רחמנא לצלןות שבעושמשם כל ההזק, זה לידי מחלֹקת
ידי שראה שאין פתחיהן מֻכונים זה כנגד זה ואין מסתכל  כן על ועל

 והיה ל לא ידי זה על, ו עין רעה בחברו ואין לוכל אחד בהאמת של חבר
בו מה טֹ: "כן נתהפך לברכה ואמר ועל. וכי נתבטל אחיזת, כח לקללם

על שראה שאין : י שם"רשרש יופ". אֹהליך יעקֹב משכנֹתיך ישראל
דבר אחר : י שם"רש רשיוזהו שפ. ל"פתחיהן מֻכונים וכנ

למים שהם וובית ע' אֹהל שילֹה וכו', בו אֹהליךמה טֹ'
כי ביתי בית : " שכתובוכמ, בחינת בית התפלה

ידי שאין  כי על, כי הכל אחד". 'תפלה יקרא וכו
ידי זה  על, גמים באמתופתחיהן מֻכונים ואין פ

שזהו קֻדשת אֹהלים , להתפלללים ויכ
  . ת של ישראלוומשכנ

המקדש ששם   הוא קֻדשת הביתעיקרו
כל , מתקבצים כל השנים עשר שבטים

כי דרך שם , ת התפלהוהשתים עשרה ֻנסחא
ב את כל ומעלה הצדיק שהוא בחינת אבן ט

ידי  ן עלות של ישראל שהם בבחינת חלוהתפל
שכל , צא בהתפלה של כל אחדונֻקדת האמת שמ

 וידי שמסתכל אחד בחבר זה הפך הקלקול הבא על
  . שהוא בחינת פתח נגד פתח

ידי שאין פתחיהן  שעל, כן שני הפרושים אחד ותלויים זה בזה ועל
בו שזהו בחינת מה טֹ,  התפלהתיקוןגמין בהאמת שהוא ומֻכונים ואין פ

 מה וידי זה בעצמ על, ת והבתים של ישראלושהם הדיר, אֹהליך יעקֹב
ת של ות ובתי מדרשושהם בחינת בתי כנסי, תיךוהליך ומשכנבו אֹטֹ

ם תיקונשהם בתי התפלה של ישראל ש, המקדש ם הביתעיקרו. ישראל
לפי אוצר '  ג'אותיות ב, 'ה הלכה – נזקי שכנים כותהל. (ידי האמת על

  )א" אות ס,אמתין ועי; ו"אות מ,  מחלוקת–היראה 
  

  )סז-סו ים מכתב-' בי הנחל ֵּבספר ִא(

את לבו , אשר נשא את נפשו ורוחו, לבי יקירי �                       
וסלק כל חכמתו ודעתו לגמרי לגבי הצדיק אשר לפניו , ושכלו אל הצדיק

  . אין לו שום שכל כללכאילו ,קם כמוהו לא ואחריו
ת וכי חכמ, רהות התות וחכמוניות חיצוגוף ונפש זה בחינת חכמ

כנגד חכמת , כסילות, בהמה, ת חכמת הטבע הוא בחינת גוףוניוחיצ
וצריך כל . בחינת דעת אמתי, בחינת אדם, רה שהוא בחינת נפשוהת

 להכניע ולבטל חכמת דהיינו, אחד להכניע הגוף והחֹמר לגבי הנפש
  .שהורה הקדוולקשר הכל אל הת, רהוהטבע כנגד חכמת הת

להכניע , ותא מעצמו לבטל הסטרא דמו בכֹחו יש ל,האדם
  . הגוף והחֹמר שהוא בחינת מיתה

יתברך עד שיהיה הגוף בטל ' ריכין לדבר הרבה לפני הצ
  . לגמרי כאין וכאפס
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˙·˘     ÌÂÏ˘   

החושב מחשבות ותחבולות להודיע לפאר ולפרסם , לבי יקירי �
, אור האורות, שהוא הצדיק האמת, ולהאיר אור האמת בעולם

 עכשיוקותו גם במחשכים המרורים שיש המאיר עינינו באור אלֹ
  .בעולם

'  להותיו וחיותו עם כל תנועו ונפשו רוחהאדם צריך תמיד למסֹר
 מהצדיק ודיעו ברחמיו ומויתברך מתגלגל עמ' ידי זה ה-שעל, יתברך

ק וצה לגזֹל ולעשושר, תושק את הבריו מיצר הרע העוהאמת שמציל נפש
רב על נפש וכי הוא א, עדיין ו שיש בוב של נפשום מעט הטוחס ושל

 מיד ול עד שימלט נפשודוצריך רחמים רבים והתגברות ג, האדם תמיד
  .מה ומנוחתהו למקול וישוב נפשושא

  
  )א"נן סימ, תלמוד תורה –לקוטי עצות (

אפשר -רה איובלי עסק הת�                                                    
עד , תר מדאיואבל הוא י, ער האדם להשם יתברךוכי לפעמים ב. תולחי

דל התבערה חוץ ם מגֹוושל ות נשרף לגמרי חסשהיה אפשר להי
דה כראוי ימקרר אש התבערה שיהיה במרה וידי עסק הת-ועל, דהימהמ

ת ווער האדם אל תאושלפעמים ב, םוושל וכן להפך חס. םיל להתקיוויכ
ם מעֹצם וושל עד שהיה אפשר לשרֹף כל הגוף חס, לם הזה כל כךוע

 ומכבה ותורה מגנת עליו ומצלת אומד תואבל כשל, תוותבערת אש התא
לקוטי (רה וידי הת-ל החיות עעיקרנמצא ש. תול לחיו ויכוער בוהאש הב

 ).ח"סימן ע, 'ן א"מוהר
ת ווזכני להג, שהורתך הקדוקרבני לת, אבי אב הרחמן    ...�

ידי דבור פי -עד שאזכה לקרר כל חמימותי על, מם ולילהורתך יובת
דע עֹצם תבערת וכי אתה י. רה ותפלהובת

ער מאֹד ברשפי ואשר לבבי ב, מדורת לבבי
ד ו אליך כיקער מאֹדולפעמים לבבי ב, שלהבת

ל וכי עזה כמות אהבה קשה כשא", ד אשויק
אבל הוא ". יה-קנאה רשפיה רשפי אש שלהבת

קיד כל גופי חס ול לאועד שיכ, דהיתר מהמוי
ער וזר ובוך כך נתבלבל דעתי וחוובת, םוושל

לם הזה כלפיד ות עוואל התא, םולבי חס ושל
צים ועד אשר ר, "ערה מאֹפהו תנור בוכמ", אש

 לאכֹל ולשרֹף את גופי ונפשי חס ,םוחס ושל
דע להיכן לברֹח ולהטמן מפני וואיני י, םוושל

לך נע ונד בארץ וואני ה, לה הזאתוהאש הגד
. דפיוהנשמה הזאת ואין לי שום מנוחה מר

לה וע, כספינה המטֹרפת בלב ימים". דד על גגור בופישקדתי ואהיה כצ"
, רידה שלא כסדרכי העליה היא שלא כסדר והי, תומורד תהושמים וי

כי כל , ודעתי עכורה וכל חכמתי תתבלע".  ייןור וכגבר עברוכאיש שכ"
עלתה בידי  לא יבי נפשיות כנגד אות ועצומה שרציתי להתחכם בתחבול

, ם הזהודי עד היואתה ידעת את כל אשר נעשה עמי מע, 'האנא . מאומה
ה ידך צרנו ומעשואנחנו החֹמר ואתה י, אבינו אתה, נואלקי 'הועתה 

כי עתה אין לי שום חכמה ואין תבונה , צרוהנני בידך כחֹמר ביד הי. לנוֻכ
כי אם לזעֹק ולצעֹק אליך לבד עד שתחנני ברחמיך הרבים , ואין עצה

 :ותקרבני אליך למענך לבד, להוובחמלתך הגד
, רה ותפלהוך דבורי תוס לתותן לי בית מנ, מלא רחמים   �

ם של אלקיורוח , םום ויוכל ירה ותפלה בות בדבורי תושאזכה להרב
ש ירחף עלי ויגן בעדי ויצילני וינשב על לבי ויכבה אש והדבור הקד

- ואזכה על. לםות ממני מעתה ועד עוועד שיתבטלו כל התא, תווהתא
שיהיה , שה לצמצם גם את ההתלהבות דקֻדשה אליךורה הקדוידי הת

לא  ו,וב באמת לאמתונך הטודה כרציההתלהבות אליך בהדרגה ובמ
רה ובזכות הת, שוותצילני בזכות הדבור הקד. דה כלליאצא חוץ מהמ

, תות רעוות ופשעים ומכל התאונומכל מיני חטאים וע, שהוהקד
, רוח הקדש, ותזכני להמשיך עלי רוח חיים. ותגרש הרוח שטות ממני

, ותקים בנו מקרא שכתוב. ידי הדבור דקֻדשה-דרך החבל דקֻדשה על
תי את לב האבן וח חדשה אתן בקרבכם והסירונתתי לכם לב חדש ורו

ואת רוחי אתן בקרבכם ועשיתי את . מבשרכם ונתתי לכם לב בשר
ת המלכות וונזכה להעל. אשר בֻחקי תלכו ומשפטי תשמרו ועשיתם

ישראל שנזכה כל - תנו ואת כל עמך ביתוותזכה א. דקֻדשה מהגלות
אחד ת חלקי קֻדשת משיח המשרש בקרב כל אחד וואחד ואחד לגל

, בים ואֻרכים ותזכנו לחיים נצחייםוותמשיך עלינו חיים ט. מישראל
ית המתים לחיי ישיענו ותזכנו לעמֹד ולקום בתחוותחמֹל עלינו ות

לקוטי  (:לם עם שאר הצדיקים והחסידים והתמימים והכשריםוע
 )ט" מתוך תפילה ע–' תפילות א

  )נחק-הנ סימן ק–' ת חלק ב"ימי מוהרנספר (

תי ופרשת בלק יצאתי מטבריא ולוו א, ים שנובי☺                       
ם רביעי הייתי על קבר בניהו בן ובי, ם שלישי באתי לצפתול ביוד גדובכב

 לברכה ונוי זכר"ם חמישי חזרנו והלכנו שנית על קבר הארוידע ביויה
ליע בליל שבת רקדתי בשמחה עם ובשבת קדש אכלתי אצל הרב מסק

רשת פינחס חזרנו והלכנו פ, ם שניונה ביו ימשהב ורבי "ורבי אבא ש
ואז פתח לנו נער אחד את הפתח ונכנסנו לשם , שע בן באריולמערת ה

ואז כבר היינו מוכנים לצאת מצפת , ושפכנו שיחנו שם בבכי ובתחנונים
  : לחזר לביתנו
תנו וולוו א, ם שלישי פרשת פינחס יצאנו מצפת לחזר לביתנוובי☺ 

  : 'רב החשובים ואנשים הרבה עד כה עזרני ה
ומצאנו שם כל המשלחים , םום רביעי באנו לחיפה בשלובי☺ 

  : ע לחוץ לארץ בשבוע העברוושאר אנשים שיצאו מצפת על דרך לנס
, ם חמישי הלכנו על הבית החיים על קבר רבי יצחק נפחאובי ...☺ 

 ,ירמיה דמן חיפה משם הלכנו עד שבאנו למערת אליהו' וגם ֻמנח שם ר
ת על זה והשם יתברך עזרני ונס והיה כמה מניעתנו לכורצו להניח אולא 

דוש נפלא ושמחנו שם מאד לנו לשם והמערה ִחתם ונכנסנו ֻכוונצחתי א
התחילו לשיר , ואחר כך כשיצאנו עד שבאנו על פתח החצר של המערה

לה ורקדנו שם בשמחה בעזרת השם וך שמחה גדוולזמר עד שבאנו לת
אשר עד הנה עמד , ע בן שפטיתברך משם הלכנו עד שבאנו על קבר אליש

, )של תורכיומ(תה הפאשי ווזה סמוך סתר א, שם בית תפלה שלהם
לנו לה לאל היינו שם אנחנו ֻכיש ותהו הקדולים לילך על קברוועתה יכ

  : בעזרת השם יתברך
  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

יה קשה לי לקבל ה ... �                                   
מה ? מה זה חשוב? מה אני? פתק? מה, את זה

, אז אחר כך בא עוד פתק? מה אני? מי אני? זה
גם כן , בא עוד פעם פתק, אחרי הפתק הראשון

אני פתחתי הספר והיה שמה המכתב , היה ככה
מאד היה קשה לי לרדת : "בלשון כזה, הזה

תלמידי "בשביל מה , "אליך תלמידי היקר
תלמידי "מה זה , מספיק" לרדת אליך"? "היקר

אני , שה ליהיה ק? תלמידי היקר", "היקר
אני ? "תלמידי היקר"מה , מצאתי קבר בחיים

, ככה כתוב, מילא כבר, "תלמידי היקר"
מאד היה קשה לי לרדת אליך תלמידי "? בשביל מה, "תלמידי היקר"

יכול  לא דיבורים כאלה אני, "להגיד לך כי נהנתי מאד מעבודתך, היקר
, ק כל כךואני רחו, יכול להוציא שום דבר קדושה מפי לא ,להתפלל

להגיד לך כי נהנתי מאד מעבודתך ועליך אמרתי מיין , תלמידי היקר"
ואני רואה שאני הייתי כבר , "פייעריל וועט טליען ביז משיח וועט קומען

והשם יתברך החזיר אותי עוד פעם מעולם הבא , סמוך מאד לקבר
הסימן , והוא אומר לי סימן, כי אני יכול לזלזל בהפתק, לעולם הזה

ביום , "ז בתמוז יאמרו עליך שאינך מתענה"וסימן י",  כתב למטהשהוא
בשבעה ", זה יום תענית קשה מאד כמו תשעה באב, שבעה עשר בתמוז

וסימן , וזה הסימן אני ידעתי טוב, "עשר בתמוז יאמרו שאינך מתענה
מאד ", אכלת לפני התפילה, ז בתמוז"אני יודע מה שהיה י, ז בתמוז"י

? בשביל מה, "תלמידי היקר "."ליך תלמידי היקרהיה קשה לי לרדת א
אני מצטער , .."לרדת אליך להגיד לך כי נהנתי מאד מעבודתך ועליך"

מה יש לי , )בר יוחאי(שלא הייתי אצל רבי שמעון מאד על כל הזמן 
, היינו תמיד אצל רבי שמעון) קרדונר(אני ורבי ישראל ? בעולםלעשות 

 ...פנים-כל-על... ות אצל רבי שמעוןצריך להמשיך להיאז הייתי תמיד 
אני משליך את , מעכשיו המקום שלי הוא במירון אצל רבי שמעון, תדע

 ואני רוצה להיות באיזה מקום ...רבי שמעון, רק מירון, צפת וכל העולם
  ...שלא ידעו, שלא ידע שום אדם שאני שמה, במירון

נו נתקרבו ועל ידי רב, שאין למעלה מהם, רוצחים, הרבה רשעים ...
  ...כולם להשם יתברך
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