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[   È˙‡�˜ ˙‡ Â‡�˜·... )יא, במדבר כה( 

 ושכל עסק, שהוא בחינת מֹשה, רור ודוהאמת שבכל ד הצדיק
ררם וקים ומעוזה מגיר גרים ומקרב הרח ידי שעל, ןות משמד לרצולהעל

 עיקראך ,  יתברךודתולם לעבו בכֹח לקרב כל העוהוא יש ל, לתשובה
שהם בחינת , רורים שבכל דולקים והדלטוידי בחינת הח כוב הוא עליהע

 של הצדיק ורוצים להעלים או בכל פעם ורומדים כנגדושע, דתן ואבירם
תר מהיצר הרע ולים יונעים גדואדם הם מ כי בני, האמת בחינת מֹשה

דבר  הבעלרֹב מתלבש  פי כי על, תוויש בזה כמה בחינ. תוומכל המניע
ומהם , שהם בחינת אנשים כשרים קצת, קא באיזה זקנים וחשוביםידי

לקים על נֻקדת ווהם ח, אבל אין בהם שלמות, כמה מנהיגים וראשים
כוב י עעיקרזה  ידי שעל, כוב מן התשובהי העעיקרידי כל זה  האמת על

  . הגֻאלה
ר נמצאים אנשי אמת וכי בכל ד, "'לם הום לעוואתה מר"אבל 

עד שהם בחינת ,  על נפשם ומסתכלים על תכליתם בעין האמתהחסים
צים להעלים ולקים הרובשים קנאה כנגד החוול, תוצבא' מקנאי קנאת ה

ת ות ֻעבדוררים מעצמם לעשוומתע, םוחס ושל, ר האמת לגמריוא
מה שלא , לםור האמת בעות אות בשביל לגלושוקד

זה  ידי שעל, וזה נחשב להם לצדקה, נצטוו בהן
בבחינת , אחרא שרש הסטרא,  מצח הנחשנכנע

ת ועמד והרג נשיא וצבא' פינחס שקנא קנאת ה
, מה שלא נצטוה על זה בפרוש, שבט מישראל

, רין כןוהלכה ואין מ: ל"תינו זוכמאמר רב
 על ו ומסר נפשוכן הוא עשה את של פי על אף
זה הצליח מאֹד לנצח ולהציל את  ידי ועל, זה

  . כמבֹאר במקרא, כל ישראל
ר אנשים כשרים וכן נמצאים בכל דו כמ
כן מבחינת פינחס  נקים גםושמקבלין וי, ויראים

כין לבטל וזה ז ידי ועל, םוומֹשה רבנו עליו השל
עד שיתגלה שקרם , לקיםות של החותיהם הרעודע

, ר האמת של הצדיק האמת בחינת מֹשהוויתגלה א, ופחזותם לעיני כֹל
 ',הלכה ה –הלכות ברכת השחר  (.זה יזכו הכל לתשובה שלמה ידי שעל

  )'דאות  ,מחלוקת – אוצר היראה לפי 'ב וכו"א צ"צאותיות 
  
[  ‡ Â· ÁÂ¯ ¯˘‡ ˘È... )יח, במדבר כז(  

צה ולק על האדם ורושח,  המחלֹקת הוא מחלֹקת היצר הרעעיקר
 היצר הרע הוא בחינת עיקרו, םות חס ושלול תחתיו לשאורידולה

ומשם ', חלק לבם'בחינת , מחלֹקתשהם בחינת , תות וכפירוחקיר
שכלם באים מבחינת מחלֹקת היצר , לםות שבעוקונמשכין כל המחל

, ןוכי באמת המחלֹקת הוא פגם הרצ. ןופגם הרצ, תו כפירורשושש, הרע
,  להפךונוצה כך וזה רצושזה ר, תונו המחלֹקת הוא בין הרצעיקרכי 

  .םוומחמת זה נעשה מחלֹקת חס ושל
שהוא , ל במעלהור הגדוידי הצדיק הד ם הוא עלו השלעיקרכן  ועל

שהוא , תונון שברצורצ,  מבחינת רעוא דרעויןושנשמת, בחינת מֹשה
כן הוא איש אשר  ועל. ון כל אחד ואחד מהיכן נמשך בשרשודע רצוי

דע לקשר וליחד וכי י,  של כל אחד ואחדודע להלֹך נגד רוחושי, ורוח ב
לם ושם מיחד ומקשר ֻכ, ןו הרצרשו של כל אחד ואחד בשונו ורצורוח
מאחר , ל ונפלא ביניהםום גדוואז נמשך אהבה ושל, ןון אחד העליוברצ

ן אחד ות מֻקשרים ומֻיחדים ברצותיהם המשנונותיהם ורצושכלם בדע
כי הכל נכלל , םו שלו אחד וֻכלוושם כל,  שום שנויושאין ב, ןוהעלי

 –וצר היראה אלפי '  אות י',בלכה  ה– שכר הלכות שומר. (באחד
  )ג"נאות  ,מחלוקת

  
  
  

  )סט-סח ים מכתב-' בי הנחל ֵּבספר ִא(

החפץ ומשתוקק ומתגעגע ומשתדל בכֹל , אחי יקירי  �                        
חו שיתגלה ויתגדל ויתפשט ויתפרסם בעולם גדל נפלאות גֻדלת נוראות כֹ

יתברך ' שם הצדיק האמת נחל נובע שמהפך כל מקומות הרחוקים מאֹד מה
 אפילוובחכמתו מכניס כל באי עולם אל הקֻדשה ו, ךומגלה אלֹקותו יתבר

כל זמן ששם ישראל , יתברך'  אל ה-את הרחוקים לגמרי בתכלית הרחוק 
  .עדייןנקרא עליהם 

רה בכל השלמות ו משפטי התלקייםו' רת הוצריכין להתחזק מאֹד בת
ם ו אם חס ושלאפילורק , םו מפגם כלשהו חס ושלאפילו וולשמֹר עצמ

 מאֹד ולבטֹח וצריכין להתחזק בדעת,  מאֹד רחמנא ליצלןפגמיו מֻרבים
ידי זה יוכל גם הוא להתקרב -שעל, ףווחסדיו המֻרבים עד אין ס' בצדקות ה

  . ולשוב אליו באמת
חסתי על נפשי היקרה  לא י לי איךוא, י מה עשיתיוא, י לי כי חטאתיוא
, לםום שבעצחים ואכזריותר מכל מיני רואיך הייתי אכזר על נפשי י, מאֹד

 לא ,לםוצחים והגזלנים והאכזרים שבעוואלו היו מתקבצים עלי יחד כל הר
ידי חטא -ת לי באלף שנים מה שאנֹכי עשיתי לי בעצמי עלולים לעשוהיו יכ

י וא, יוי ואבוי אוא. מכל שכן כי חטאי רבו מספר, ופגם אחד שחטאתי נגדך
בכה ר דמעה ואויתן ראשי מים ועיני מקימי , לי וי ואללי

ללתי את קֻדשתי וטרפתי יכי ח, מם ולילה על חלליוי
נויים יאת נפשי באפי ועניתי את נפשי בכל מיני ע

, הריני לפניך מלא רחמים. לםומרים וקשים שבע
עשה עמי פלא לחיים לבל אהיה כמת בחיי חס 

עשה מה שתעשה ברחמיך הרבים באֹפן , םוושל
  . שאזכה לתשובה שלמה לפניך באמת

  
הקורא אותו ' בו לשמֹע בקול ההמטה ל �

בקול גדול בכל יום שיברח אל הצדיק האמת שיכול 
לתקן הכל ולהשיבו לדרך הישן שדרכו בו אבותינו 

  . הקדושים
 ולהתחיל בכל פעם ומי שחפץ באמת לרחם על עצמ

ידי שיחה - הוא עלו תקנתעיקר, ו להיטיב אחריתופו וסולחשב על תכלית
קקות ודבר דבורים חמים כגחלי אש בהשתל, םו בכל יונו לבין קובינ

 כאלם, תקים תחלהוידי שחשים וש- הדבור הוא עלתיקון עיקרו. וגעגועים
 וומרחמין על עצמ, יתברך' ן חזק להוקקים ברצורק משת, יפתח פיולא 

-ועל,  גדל הרחמנות שעליו בכל עתודע בנפשול כאשר כל אחד יוברחמנות גד
,  יתברך עד שמתחילים לצפצף ולדבר קצת'ררין רחמי הויקא נתעיידי זה ד

ן עד שממשיך משם דבורים ועד שברחמיו יתברך המֻרבים נכמר לב העלי
רה שממשיך לנו וידי זה יוכל לינֹק ולקבל מהת- ועל,חמים כגחלי אש

  .הצדיק
כי ,  בכל עתו לפי העת והזמן איך לרחם על עצמוהמשכיל יבין בעצמ
  .ון צריכין למהר להמלט על נפשפי כ-על-ואף, אסור לדחֹק את השעה

¯ÒÚ„Â‡ ·„ Ï‡¯˘È  
  

  )ב"נן סימ, תלמוד תורה –לקוטי עצות (

עד , יגע בהירה ומתומד תו כשלהיינו, רהו התשובה תלוי בתעיקר � 
, זהו תשובה גמורה, ך דבר ולחדש בה לשם שמיםוכה להבין דבר מתושז

אל , תולמוע מכלליות הות והצרופים שבחלקותיוואזי מחזיר ומקשר כל הא
, ת שנדחו ונתפזרו לשםומומכל המק, לםתם ֻכומן ומשיב אורשן ואל מקוש

עד ,  יתברךורר רחמים אצלוכה לעוואז הדעת מֻישב וז. ונעשה בריה חדשה

 ד"בס

�לכל�הישועות�לזכות��ַנ�ַנְח�ַנְחָמ�ַנְחָמן�מאומןטוב�להגיד�ולשיר�� �
		)סז',	מ	ב"קל:			(ם	ִיְתָּבַרְך	ְּביֹוֵתרַהַּצִּדיק	יֹוֵתר	ִמְתַּגֵּדל	ּוִמְתָּפֵאר	ֵׁשם	ַהֵּׁשם	ל	ַמה	ֶּׁשִּמְתַּגֵּדל	ּוִמְתָּפֵאר	ֵׁשָּכ

 צ"תקת'	מסעלון	

 

 .ה.ב.צ.נ.ת

  

 

 !...אין שום יאוש בעולם כלל  .ה.ב.צ.נ.ת



רר ו שהשם יתברך יעדהיינו,  יתפלל עליווכה שהשם יתברך בעצמושז
לה ועה גד ישווואז יהיה ל, ליםוברחמיו הפשוטים את רחמיו המֻרבים והגד

 ).ה"סימן ק, 'ן א"לקוטי מוהר(בשלמות אמן 
שתרחם עלינו , תינוו אבאלקינו ואלקי 'הן מלפניך ויהי רצ    ...�

ימוש ספר  לא ,מם ולילהושה תמיד יורתך הקדוותעזרנו שנזכה לעסֹק בת
כל דברי ונזכה להבין ולהשכיל את . לםורה הזה מפינו ומפי זרענו עד עוהת

. לושה על בורין ואמתתן במהירות גדורה הקדודברי התלהבין כל , רתךות
רתך ודושים אמתיים בתיולחדש תמיד ח, ך דברוונזכה להבין דבר מת

ידי -ותזכנו על. דךון לפני כסא כבודושים שיהיו לך לנחת ולרציח, שהוהקד
על כל חטאינו , זה לתשובה שלמה באמת-ידי-שנזכה על, רהועסק הת

תנו על האדמה ום היוו ושעוינו ושפשענו לפניך מישחטאנ, תינו ופשעינוונווע
ידי -ונזכה על. ורה יחזירנו למוטב באמת לאמתור שבתווהמא, ם הזהועד הי

שים וכל ות הקדוצות כל ניצולברר וללקט ולהעל, שהורה הקדועסק הת
ונתפזרו , תופיידינו בין הקל-ת שנפלו עלולמוהצרופים מכלליות כל הע

 מתוך תפילה –' לקוטי תפילות א( :ם שנפלוומקונפלו ל, ם שנתפזרוולמק
 )א"ע

 

  )אקס-נט קנים סימ–' ת חלק ב"ימי מוהרנספר (

ת והיה לי לנחת מה ום רביעי פרשת מטובחיפה ישבנו עד י☺ 
בפרט , ד כמה ימיםות בארץ ישראל עושזכיתי להי, שנתעכבתי בחיפה

 לברכה כשנכנס לארץ ישראל בא ונושרבנו זכר
ושם תכף זכה מה שזכה ונתעכב , תחלה לחיפה

בים מראש השנה עד אחר ושם כל הימים ט
ת ברוך השם אשר זכינו לדרך באדמת וֻסכ

 ונורא זכרום שדרך שם רבנו הנוקדש במק
  : לברכה
א ול יצאנו מחיפה לב"ם רביעי הנובי☺ 

ל  שני ימים על הים אבוק כמולעיר דומיע שרח
בה לילך מן ותה שלא היה רוח טיהי' מאת ה

ם שבת והצד והיינו נבוכים בדרך עד שבאנו בי
ת ומסעי הנזכר לעיל סמוך וקדש פרשת מט

ץ ון שהוא על האי שנקרא קיברולעיר לימיס
ועמדה ) גןוהע(רידו שם האנקיר ווה, )קפריסין(

ישב ית אחר כך נתוהספינה שם איזה שע
יר וכן עשו ציא האנקוהקפיטאן וצוה לה

ך כך הסתכלו ווהתחילה הספינה לזוז משם בת
ורדפו אחרי , סע משםומן העיר שהוא נ

ספינתנו ישמעאלים משם עד שבאו על הספינה 
שלנו ברעש וברגזוהיה לנו פחד קצת וזה היה 

 העת היתה שעת מלחמה ותומחמת שאז בא
 שהיה ושל עכ) שלוהמ(בין הישמעאלים עצמן

ומחמת זה רדפו  מֻפרסםכ', רד נגד המלך וכוומ
ותכף כשבאו על , אחרי ספינתנו כנזכר לעיל

הספינה שלנו תבעו מאתנו כפר חמשה טאליר 
לה ברעש וברגז לתן להם תכף ומיד ווחצי מכל נפש ותבעו בנגישה גד

לנו סך מאה ל שעלה מֻכ"ם שבת קדש סך הנווֻהכרחתי לתן להם מיד בי
ת שנתעכב הסלוק זמן ֻמעט ת קצת מחמוועשרים טאליר וגם התחילו להכ

  : וישבנו אז בפחד, תודם שנתקבץ המעקֹ
 להעיר וגם קצת אנשים ותוליכו אואחר כך לקחו הקפיטאן וה☺ 

ובאו אל העיר , )שגריר(נסליר ומספינתנו ירדו לעיר כדי לדבר שם עם הק
דע להם וונ, תם קצתונסליר של איזה ֻאמה וקרב אווהיו אצל איזה ק

ובשבילנו ישכר לנו ספינה אחרת וכן , טאן עם הספינהשיעכבו בכאן הקפי
ל לקפיטאן שלנו להחזיר "נסליר הנוקדש צוה הק-ם בשבתו היותוהיה ובא

או אליו וישתדל ום מחר יבווגם אמר שבי, לנו מהשכירות סך שבעים טאליר
ת כל ולהחזיר לנו הכפר הנזכר לעיל ואנחנו עמדנו על הספינה ועינינו כל

נסליר הנזכר לעיל לעת ערב וומה השיב להם הק, לתה בםם לשמע מה עוהי
  .דיעו לנו כל הנזכר לעילוחזרו אנשינו מהעיר וה

וגם אני נסעתי , ך העירון פרשת דברים חזרנו והלכנו לתום ראשובי
החזירו לנו הכפר  לא ף דברוס, םועמהם ובאנו אל העיר ועמדנו שם כל הי

ועלינו מיד עליה וטלטלנו עצמנו , ן שכרנו ספינה אחרתום ראשו יותורק בא
ן הנזכר לעיל חזרנו מהעיר ום ראשולנו מספינה האחת לספינה השניה ביֻכ

ע ום שני התחילה הספינה לילך ולנסוובאנו לספינה השניה הנזכרת לעיל בי
ק משם רק בערך שני ימים כשיש רוח ו רחוא לאלכסנדריא שאינוכדי לב

עד , כבנו בדרך עד אחר תשעה באבבה ונתעוהיה לנו רוח ט לא אבל, בהוט

ם שלישי פרשת ואתחנן ובכל הדרך מחיפה לאלכסנדריא היה לנו יסורים וי
רצו לתן  לא ת הנזכר לעיל שהיו של ערבייםולים מהמים כי בשני הספינוגד

ועל פי הרב , לודה ובמשורה בדקדוק גדיל במואם בצמצום גד-לנו מים כי
היה לנו  ולא ,לוספינה היה בדחק גדהיו המים סרוחים וגם ישיבתנו על ה

ת כמה וונתתי הקא, ם מנוחה כראוי וגם היה לי על פי רב חלי היםושום מק
ועזר לנו , פעמים ואף על פי כן הכל היה בחסד ובצר הרחיב לנו השם יתברך

' דה לך וכוום נובכל עת ואי אפשר לבאר בפרטיות מה שעבר עלינו בכל י
ם שלישי פרשת וובאנו בי, השם יתברך עזרנוובחסדי ' ם עמנו וכוושבכל י

  : קדש אלכסנדריא-ואתחנן לקהלת
  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

רבנו הקדוש , "ן"ליקוטי מוהר"השם יתברך נתן לנו , וברוך השם, חכינו...
כל תורה הוא כל חיותנו וחיי , "ן"ליקוטי מוהר"שמח מאד שיש בעולם ה

 לדבר עם, הלבהתעוררות ו בחיותם לעסוק אבל צריכי ...הוא הכל, זרענו
צריכים לקיים ,  ושגילה לנו מה שהוא מלמד אותנו,כל דיבור שלו .שםה

לתת כל ,  להתבודד, הוא אומר לקום חצות,הוא מלמד אותנו, בפשיטות
אם , תעשה ותבין,  זה אמונה, אם הוא אומר חצות! אמונה.נפשנו על זה

 לא ,ו צריכים לקיים במסירות נפש כל מה שהוא אומר אנחנ,אומר תהלים
כל ,  אנחנו זוכים לקבל מרבנו,מה שהוארבנו הקדוש  ,לשמוע לשום אחד

 נפשו בכלאז אנחנו צריכים לקבל ,  אדםכל, דיבור הוא כל חיותינו וחיות
 , רבנו הקדוש לא טעה, טעותאין, ובכל מאודו

 אבל ,מר חצות כזהו הוא א,כי זה כל חיותינו
, ל מיני עצות לקיים את זהצריכים לעשות כ

בפרט , חצות לילהב לקום ,חצותהלקיים 
  ... יערים,  יש לנו מקומות כאלה,אנחנוש

 לדבר עם השם ,אם הוא אומר התבודדות
לקיים ,  את זה צריכים אנחנו לקבל,יתברך

בכל יום " :הוא אומר, את זה במסירות נפש
צריכים , "בכל יום, שעה אחת התבודדות

 צריכים אנחנו למסור , זהאנחנו לקיים את
, זהלשנזכה  נפשנו לבכות לפני השם יתברך

  קרדונר אני ראיתי רבי ישראל,שנזכה לקיים
כל הכוחות וכל , כל אשר לוכמה הוא נתן את 

 הוא קם בחצות , לקיים דברי רבנואשר לו
הוא ,  שלא ישמעו השכנים,לילה והוא לקח

באיזה ,  באיזה סמרטוטלקח הנעלים בידו
הוא ,  והוא הלך שלא ישמע שום אדם,דבר

 כל ,הלך לדבר עם השם יתברך במקום מיוחד
לי מה יהיה ? מה זה, העולם עושים צחוק מזה

 אשרינו שאנחנו זכינו להיות ,שם ברוך ה,?מזה
 שהוא מלמד אותנו איך ,בחלקו של רבנו

אנחנו צריכים לשמוח תמיד , להיות יהודי
 ,רבי כזה תמיד לשמוח שיש לנו ,ביום ובלילה

 אז , הוא אומר חצות,הוא מלמד אותנו חצותו
 וראיתי את רבי ישראל איך הוא היה גיבור ולחם ,צות ח,צריכים לתת הכל

,  כל חיותינותלויזה ברבנו הקדוש אומר ש, מלחמות קשות על חצות
 ,יקחי עושים הכל שלא ,כל החיים רוצים לקחת צריכים אנחנו כאילו

 , או זה או זה,הזה והעולם הבא זה שני דבריםהעולם , יוצאתשהנשמה לא 
 זה ,הוא בעולם הזה ובעולם הבא לנצח נצחים רבנו הקדושאומר כל מה ש

בלי , קול בעולם  ולא לשמוע לשום על זהצריכים למסור נפשנו, כל חיותינו
 רבנו בא ו,"שערי ציון", 'תיקון חצות'י הקדוש הוא גילה " האר,פרסום

 רבנו הקדוש הוא אור , בחצותלקום ,קיים את זהאמר שאנחנו צריכים לו
 חצותב אם קמים ,מתיםלא , לזכות הוא יכול ,כל מי שרוצה, של כל ישראל

 בלי שום , בחצות ללמוד ולקום צריכים,חצותאומר  רבנו הקדוש ...לילה
זה תלוי ב ש? דבר כזהלשכוח , אבל לא לישון, היום אזזכיתיאם לא  ,טעות

 וכל , את זהשצריכים ידע הוא ,"חצות ":קדוש אומר רבנו ה?כל חיותינו
 , לא יודעים יותר? זה החיים.לאכול ולישון, העולם רוצים לישון ולאכול

רבנו הקדוש בא ומלמד וגילה לנו ומלמד , אנחנו בעצמנו לא יודעים כלום
  .  הכל... כל העולם, תלוי בזה הכל,לנו חצות לילה

 הגוף , רבי ישראל בחצות,פש זכיתי לראות כמה מסירות נשםברוך ה
 מה , חכםשהוא,  שכלמי שיש לו. " ביער,לא ":בא רבנו, רוצה המיטה ולישון

אנשי ? יהיה לו כסף? מה יהיה לו מזה? יהיה לו פרנסה? יהיה לו מחצות לילה
שלושה , 'ערבית'ו' מנחה' ',שחרית', כנסת הגדולה תקנו לנו שלושה תפילות

  ... קשה יותר מכולם'חצות' ו',חצות'לנו גם בא רבנו ונתן , תפילות ביום

  :ל שאמר"ושמעתי ממנו ז ...
ל שכל " יש רבנו ז,ועכשיו '

שאי , ההתחלות מאיתו
אפשר להתחיל לכנוס 

 כי אם –יתברך ' בעבודת ה
וכל , ל"ידי ספרי רבנו ז־על

יד יותר בהם מי שיתמ
  בוודאי יכנוס בשלום ויצא 

  :'      בשלום      
  

 )יא, נתיב צדיק(
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