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[  Ï‡¯˘È È�· ÈÚÒÓ ‰Ï‡ .. )א, במדבר לג( 

 ישראל שבני תוהנסיע היינוד - ישראל בני שמסעי ,איתא במדרש
 על היינו, "ישראל ךיהאל אלה" על מכפרין הם, םולמק םוממק סעיןונ

 דהועב פגם יש, זרה דהועב בדיןוע כשאין אפילו כי, זרה דהועב פגם
 שמובא ווכמ ,זרה דהועב בחינת כן םג היא האמונה קלקול כי .זרה

 םיהאל ועבדתם וסרתם"): יא דברים (פסוק על) בוט שם הבעל בשם(
 ידי ועל ;זרה דהועב בחינת הוא ,יתברך 'מה כשסרים שתכף, "אחרים
 אף ןוחר, לםובע זרה דהועב שיש זמן וכל. נתכפר ישראל של תוהנסיע

  ). שם י"בפירש והובא ,ראה' פ ספרי (לםובע
 ונמשך, אף ןוהחר נמתק, ל"כנ זרה דהועב פגם כשנתכפר, אנמצ
 יתן די-ש ל-וא"): מג בראשית (בבחינת הוא רחמנות עיקרו. רחמנות

, הרחמנות לנו יתן יתברך 'שה היינו. דייקא לכם – "רחמים לכם
 שגם תולהי לויכ יתברך ואצל כי, בידינו הרחמנות את ימסֹריש

 מה כל בודאי כי, ושל נותהרחמ הם היסורין וכל הקשה לאתוהח
 הוא הכל, קשים יסורין אפילו, להאדם שהוע יתברך 'שה
 וימסֹר יתןיש, מבקשים אנו אבל ;רחמנות רק

 מבינים אנו אין כי, הרחמנות את בידינו
 לקבל ליןויכ אנו אין וגם, ושל הרחמנות

 יתברך 'שה רק, ל"הנ ושל הרחמנות ותוא
 מנובעצ שאנחנו, הרחמנות את בידינו יתן

, בפשיטות הרחמנות ואצלנו, עלינו נרחם
  .בזה צאווכי החֹלי מן להתרפא
 די'ש ל'א": תובית ראשי – ישראל וזהו

 על נעשה הרחמנות כי, ל"כנ "חמים'ר כם'ל תן'י
  )ב"ס  –' בן "ליקוטי מוהר. (ל"כנ, ישראל בני מסעי ידי

  
[   ËÏ˜Ó‰ È¯Ú ˘˘ ...¯ÈÚ ÌÈÈ˙˘Â ÌÈÚ·¯‡‰...   

 )ו, במדבר לה(

ד ושהוא יס, "שמע ישראל"ת שיש בפרשת ובינה תוושמ ארבעים
שש ערי : נה ערי הכהנים והלוייםויש כנגדן ארבעים ושמ, האמונה

ועליהם ארבעים ושתים "; "שמע ישראל"ת שבוביכנגד שש ת, מקלט
 ,ף הפרשהועד ס" ואהבת"ת מן ובים תיכנגד ארבעים ושתי" עיר

ת מסטרא ות ומצילולטונה ערים קוואלו הארבעים ושמ. כמובא
,  החייםעיקרכי אמונה , צח בשגגה לנוס לשםוכן צריך הר ועל, תאודמ

נה ערי הלויים שהם וכן ארבעים ושמ ועל; תאות סטרא דמופירהוהכ
כן הם  על,  המשכת האמונהעיקרשהם , "ואהבת", "שמע"בחינת 

ואלו . צח ממיתהו ומצילין את הר,תאות מסטרא דמות ומגנולטוק
קא בזה ידי, נה ערים שישבו בהם הכהנים והלוייםום ושמהארבעי

, ים אליהם שצריך לנסֹע לצדיקים ולהנלִו,שהורה הקדוהראה לנו הת
 ולהנצל מסטרא , החייםעיקרת לאמונה שהוא ו בשביל לזכעיקרוה
  . תותא שהם הכפירודמ

 האמונה בשלמות מקבלין רק על ידי צדיקים אמתיים עיקרכי 
כי כהן הוא בחינת ; שהם בחינת הכהנים והלויים, ים אליהםִווהנל

פתי וִׂש: "ל על פסוק"תינו זו שאמרו רבווכמ, הצדיק והרב האמת
ולויים הם בחינת ; "'מה למלאך וכוואם הרב ד' וכֹהן וג

ומי ". ונלוו אליך וישרתוך" בבחינת ,ים אליהםהמתחברים ונלִו
ממיתה  וצה לחוס על חייו ולהציל נפשושנכשל במה שנכשל ור

 דייקאושם , א אל עריהםוצריך לנוס ולברֹח ולב, למיתוע
גביר צח שנכשל במה שנכשל וִהו הרוכמ, ינצל מכל רע

 הצלה רק לברֹח אל ועל כן אין ל, תאוהסטרא דמ
ושם ינצל מסטרא , נה ערי הכהנים והלוייםוארבעים ושמ

 לפי ח" אות כ',הלכה  ה– הלכות תחומין. (ל"תא כנודמ
 )ח"מאות ,  אמונה-אוצר היראה 

  )עו-ד עים מכתב–' ב הנחל יֵּבִאספר (

 לכנֹס ותניו לחגֹר עצמר מֹושאזר אז, בבת עיני ולבי �                      
רא שהוא אב לכל ול והנובים החכמה של הצדיק החכם האמת הפלא הגד

לם ועד וף העוהו מסונראה כמ ולא נשמע לא אשר, החכמים והנביאים
ב ומהפך רשעים גמורים לצדיקים גמורים וחזיר כל מיני רע לטהמ, ופוס

לדעת , אדם ומבעלי חכמה ודעה אמתית-לם נעשה מֻישב ומֻמלא מבניווהע
  .  הגֻאלה תלויה בזהעיקרש', ולהכיר את ה

ם על כל אחד ור בכל עת ובכל יור ודומד בכל דוקלפת המן עמלק ע
 ויתברך בעצמ'  וה, מאֹדו ולהחליש דעת,םו חס ושל,וואחד להפיל

תינו אלה מהפך הכל ורוידי הצדיק האמת אשר גם בד- עלוחם עמול
לים ו עד שגם אנחנו יכ,ת כאלוורודושי תומאיר עינינו בִח, בהולט

,  חביבותיה גבןעדיין ו,עורי יתברך בלי שולמצֹא ולהבין עֹצם חסד
 מכל ,ם שהואויתברך מכל מק' רר ולהתקרב להוולהתע' לשמֹר דרך ה

  . בר על האדם בכל עתו שעמה
  

 לשוט וח והשקיע כל כֹושנתן את נפש, יקירי חביבי �
ח  כֹו שיש ל,פף במימי הדעת של הצדיק האמתוולע

, לירד למטה למטה לעמקי עמקים
, תרוקים ביות הנמוכים והרחומולמק

ת והסטרא אֳחרא וולשבר ולבטל כל הקלפ
פרים גמורים ו בהמינים וכאפילוהנאחזין 

ב וולקבץ הט, תועמקי עמקי הקלפשנפלו ל
תם אל וציאם משם ולהעלולם ולהמֻכ

  . הקֻדשה בתכלית העליה
 בודאי ,תיוונוידי עו-מי שכבר נתרחק על

רבה ם ִהוובפרט אם כבר חס ושל,  לשובוקשה ל
 ולמלט וצה לחוס על עצמואם ר, ו תקונעיקראזי , עלפשֹ

, מתידי התקרבות להצדיק הא-הוא רק על,  מיני שחתונפש
יטעה את  ולא  ויבחר רק באמתוויסתכל רק על האמת לאמת

 מאירה ומוידי האמת יזכה לידע שגם שם במק-ועל, םו חס ושל,ועצמ
יתברך מכל ' לין לשוב להוידי אמונת ההשגחה יכ-ועל,  יתברךוהשגחת

נים וך שטף מים הזדובעים בתוללים וטו המתגאפילו, ם שהואומק
  . תות כזביות ומינות ואמונוירתים של כפהטֻעותים שהם השֻט

, יתברך' קים מאֹד ונפרד מהות נמוכים ורחומוזה שבא כבר למק
זר ומשיב ו אזי ח,יתברך' כך לשוב בתשובה שלמה לה-כה אחרוכשז

כן -ועל, השלמות עיקרשזה , תומוכל המק, יתברך' ומעלה הכל לה
  .תר מצדיק גמורולה יו גדומעלת
  
 הארת השכל של הצדיק ול עצמשזכה להמשיך ע, למחמד עיני �

פלים מאֹד ול להאיר גם בהנו שיכ,ה מאֹדוהאמת העמֹק והגב
  .תרוקים ביווהרח

כי יש הרבה דברים , לה מאֹדובה גדולפעמים השכחה היא ט
ל כדי שלא יתבלבל ושלא יפֹ, ושצריכים לשכחם ולהעבירם מדעת

רה ותר את הוזהו עצה עֻמקה לזכֹ, םו חס ושל,ידם לגמרי- עלובדעת
  .מהיולקי

  
  )נט-נד, תלמוד תורה –לקוטי עצות (

אה ום שהוא רובכל מק�                                               
 מוסר ויקח לעצמי שהיינו וימצא את עצמ, מד באיזה ספרוול

 ונות רצווזה סימן שהוא חפץ לעש, ו ושפלותוויראה פחיתות
 ).סימן קכא, ן"לקוטי מוהר(יתברך 
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  יבוא זמן שיגיע ... 
הציון של רבנו הקדוש 

אבל כל זמן , לארץ
  , שלא נעשה

  צריכין לנסוע לאומן 
  !!על ראש השנה 

  

 )אודסרבער   ישראל'ר(

על ידי זה יוכל להתגבר ,  ראוי לזהורה ואינומר תומי שא � 
רה ומר תולה לוכי היא עברה גד. םוושל  חס,אוףיות נועליו תא

 ). בסימן קלד,ועיין בפנים( ליחיד מכל שכן לרבים אפילו
צריך , דוש של איזה תנא וצדיקמד אדם איזה ִחוכשל � 

ועל , מד לפניווא ע התנולו הצדיק א כִא,וקנור לפניו דמות דיילצי
 ).סימן קצב, שם(ידי זה ינצל משכחה 

ת אלמן ולין מלהיו נצ,רהוידי שמרגישין מתיקות בהת- על � 
 ).סימן קצט, שם(

הוא , רייתא שיש בהם ממשודושין דאיכה לחדש חומי שז � 
ל שלא יינקו הסטרא אֳחרא וציידי זה נ- ועל, דםות מקוצריך לבכ

 ).סימן רסב, שם(דושים ית מאלו החווהקלפ
רה שהיא למטה רחבה מאֹד שמרחיבין ומרים תויש שא � 

כי , אבל למעלה היא קצרה מאֹד,  מאֹדותוהדבר ומגדילין א
אבל . ץ בעלמאולמעלה בקֻדשה אין נשאר ממנה כי אם איזה ניצ

כי הצדיקים אמתיים , יש להיפך
רה שהיא למטה נראה ומרים תוא

אבל למעלה היא רחבה , קצרה
, ה מאֹד מאֹד אשרי להםלווגד

עיין (' ררות וכוווכן בהתע
 ).מ רעט"ליקו. תפלה אות עו

ותזכני להתקרב  ...  ����
ר ואשר א, לצדיקים אמתיים

רתם נמשך ודושי תהתגלות ִח
רתם ושלמעלה ת, מלמעלה למטה

הה מאֹד ולמטה ורחבה וגב
כדי להכניסה , מתקצרת הרבה

ך לבבנו ושכלנו לכל אחד ובת
פכים ורחיקני מההות. וכראוי ל

רתם ממטה ואשר ת, שרת יֹורחאֹ
תה ושלמטה מרחיבים א, למעלה

. תר מדי ולמעלה היא קצרה מאֹדוי
ותחמֹל עלי ותזכני לחדש 

רה ודושי תִח
אמתיים בדרך 
הצדיקי אמת 

הממשיכים 
רה ומרים תווא

. מלמעלה למטה
ת ווכן בכל התפל

 ,תות ובקשונוהתִח
אזכה להתחיל מן 

תה וא, חקהמצר והדֹ
ברחמיך תרחיב פי ותשפיע לי רוח 

שאזכה לפרש כל , קדשך מן השמים
, בונך הטושיחתי לפניך באמת כרצ

 )תפילה קמז מתוך –' לקוטי תפילות א (.ויערב שיחתי לפניך באמת
  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

היה אחד , ל"היה בין המתנגדים על רבנו ז ...  �                       
אז הם , "אין, "ן"ליקוטי מוהר"ספר כמו : "והוא אמר, גדולגאון 
ליקוטי "ספר כמו : "ככה הוא אמר, "הוא נעשה משוגע: "אמרו
  "...אין, "ן"מוהר

לפני , ידבר לפני השם יתברך, כל הדיבורים שלו ושדיבר עמך... 
  ...כלום לא זה, כלום... מבעלי מקובלים, הצדיק
לנו , לכל ימי חיינו,  תיקונים לכל דברנותן לנוהוא , מאיררבנו ...

ליקוטי "רק תמיד , יכול לא אני, מה שיש לי לדבר, ולכל אדם, ולזרענו
" ליקוטי עצות"ו "ליקוטי הלכות" וגם כן !יקנה?  אין לו,"תפילות

אלו הספרים שגילה רבנו הם , "השתפכות הנפש", "משיבת נפש"ו
  ...בר עליואיך שע, תיקונים וישועות לכל אחד איך שהוא

הם לוקחים כסף , זה עניין של כסף, כלום לא הקמיע הזה זה... 
העיקר הוא רבנו , כלום לא ,שווה כלל לא זה, המקובלים, בשביל זה

של כל , של הכל, של התשובה, של התורה, הוא היסוד של הכל, הקדוש
  ...התיקונים

וברוך , דיברתי הרבה מרבנו עם העולם, כשאני הייתי צעיר... 
וגם עכשיו אני עושה כל , השם היה הרבה בעלי תשובה אמיתיים

של כל אחד , זה עיקר השורש והתיקון של כל ישראל, מה שאפשר
אין , אין לתאר, והוא מרפא ומחזק ומחיה אותנו, ואחד כמו שהוא

  ...לשער
היא באה בבוקר , בלי שיעור, היא עשתה לי צדקות הרבה... 

... מה שהיא עשתה בשבילי, ועוד, עודו, השכם והביאה לי אוכל ועוד
היא הביאה לי בכל יום אוכל ... עד שמצאה אותי, היא חיפשה הרבה

הולכים , עוסקים בתורה, יש לה נכדים הרבה, ברוך השם. וסלטים
  ...צדקה זה דבר לעולמי עד ולנצח נצחים, לישיבות ועובדי השם

 

  )קסט- סו קנים סימ–' ת חלק ב"ימי מוהרנספר (

) קפריסין(ם באה ספינה מקיברוץ ובזה הי ...☺                
שה ישראלים מצפת ודברנו עמהם ו ושם היו של,ונתקרבה אצלנו

ל ורבי ורנפואיציק מט' ק ושמם רומרח
  : צבי מהפרושים

ם שלישי עד ווהלכנו מי☺ 
דש פרשת וק-שבת- ערב, ם ששיוי

ם ששי ו בי.תבא הנזכר לעיל
ו רידו חזרו וה,הנזכר לעיל

ואמרו , האנקיר אצל איזה עיר
ם וועמדנו שם עד י, ששמה סאמלע

כובים י ובכל הע.שני פרשת נצבים
כוב יל מחמת העוהיה לנו צער גד

 ובפרט שהיה סמוך ,תווהשהי
' אבל מאת ה, ראיםולימים הנ

 לא כי בכל הדרך, כוביהיה הע
ת לדרכנו ואף על פי והיה לנו רוח

בה גם כן על ידי וכן היה לנו ט
עמדנו שם כי קנינו לעצמנו ש

  : צידה לדרכנו
ם שני ובי☺ 

 ,פרשת נצבים
ציאו וחזרו וה

האנקיר והתחלנו 
לילך והלכנו עד 

ם רביעי פרשה וי
, הנזכרת לעיל

רידו ווחזרו וה
האנקיר אצל 

ין יועד, איזה עיר
 ,דעים שמהואין אנו י

וקצתם , מרים ששמה סיאהוקצת א
כי אין אנו , מרים שזה סאקיסוא

על כן אי , נם היטבוים בלשמכיר
תה י והעיר הנזכרת לעיל הי,ע ולהבין מהם ברור הדבראפשר לשמֹ

כי הישמעאלים החריבוה באלו העתים מחמת , שרופה באש וחרבה
ואמרו שהרגו שם , כי שמה ישבו גרעקין) היונים(מרידת הגרעקין 

ת והחריבו שם בערך ששים ונים אלפים נפשות אלו שמובסביב
 עדיין ואמר הקפיטאן ש.והרגו שם אנשים ונשים וטף, תרות ויוריעי

והפגרים , שם ֻמנחים בעיר הנזכרת לעיל שעמדנו אצלה ההרוגים
ופגרי נבלתם , נתנו לקבורה לא כי, קיםות ובשווֻמשלכים בחוצ
, ת וזה ראינו בעינינו שהעיר חרבה ושרופה באשוֻמשלכים בחוצ

 הנראה שהיהודים ברחו וכפי,  שום בר ישראלעכשיוואמרו שאין שם 
  : משם מחמת רעש המלחמה

אמרו שם , גם כשהיינו אצל העיר סאמלע הנזכרת לעיל☺ 
מדים שם בסמוך ארבעים אלף ישמעאלים מֻזינים למלחמה ושע

ת הגרעקין וגם הגרעקין נתקבצו שם כבר בערך ומולהחריב שאר מק
הרבה  לא  אבל,מאתים אלפים גרעקין ומכל זה נגע קצת פחד בלבנו

, ברת עליהםוכי ראינו שבעזרת השם יתברך יד הישמעאלים ג
תם ו אדרבא הם מצילים א,והישמעאלים אין להם עסק עם היהודים

  : ומגנים עליהם מן הגרעקין
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   ,צדיק יש... 
 והחן והפאר פיוהי הואש

  לווכ העולם כל של
...  

 נתפרסם הצדיק כשזהו
   ...בעולם ונתגדל

  

 )ז"ס', ן ב"לקוטי מוהרעיין (
 

  ותכריח עצמך ... 
ללמוד הרבה ספרי רבנו 

מעט או , בכל יום, ל"ז
  ,  על כל פנים–הרבה 

לא יעבור עליך שום יום 
  :ל"בלי ללמוד ספרי רבנו ז

  

 )ו"מכתב תס, ים לתרופהעל(

��

��לישועת�מוקדש�
��יונתן�בן�מלכה���יעקב�נפתלי�בן�רחל���גלים-גלעד�מיכאל�בן�בת���אייל�בן�איריס�תשורה

��


