
 

                            [     ‡¯ÓÓ È�…Ï‡·... )א,יח'(  
·‡ÂÈÏ‡ ‡¯ÈÂ ' Á˙Ù ·˘…È ‡Â‰Â ‡¯ÓÓ È�…Ï ‰): 'א, בראשית יח(וזה 

È‰ Ì…ÁÎ Ï‰…‡‰ÂÌ .'‰ ÂÈÏ‡ ‡¯ÈÂ' '- וזה אי , זה בחינת התגלות אלֹקות
הקֻדשה ת ומבררין וידי שנכנסין בהיכלי התמור ת כי אם עלואפשר לזכ

ואם המר 'ן ולש, ן תמורהולש -' ÓÓ È�…Ï‡·' ,‡¯ÓÓ¯‡: וזה בחינת. משם
שהם אילנא דחיי , תובחינת השני אילנ -ממרא ' ·‡È�…Ï'וזה . 'ימירנו

צים להחליף ולהמיר ות שרוששם אחיזת ההיכלי התמור, תאוואילנא דמ
, םו חס ושל,ם מאילנא דחיי אל ההפךולרחק את האדם חס ושל, תםוא

ב מהרע ולברר הט, תםוידי שזכה לברר א על', יקא נגלה אליו הי ידם דועל
  .'עד שזכה להתגלות אלֹקות בחינת וירא אליו ה, ת הקֻדשה משםוולהעל

 עצה על והוא שנתן ל): ח, בראשית רבה מב(ל "תינו זווזה שאמרו רב
שהקריב את ישראל  —ופרעֹה הקריב ): ת ידושמ(זה בחינת , המילה

כי מי שחס על חייו , )פרשה כא -מדרש רבה בשלח (ים לאביהם שבשמ
אה שהסטרא אחרא שהם בחינת היכלי והאמתיים הנצחיים כל מה שר

 כן הוא וכמ, תרותר ויומתגברים ומשתטחים ומתפשטים י, תוהתמור
 ,ציםואה שרויתברך מחמת שר' תר להתקרב להומתגבר ומתאמץ ומזדרז י

 וזה בחינת התרחקות תכלית .םו חס ושל, לגמריותו לדח,םוחס ושל
  . ירידה תכלית העליה, התקרבות

 עצה על והוא שנתן ל: וזה בחינת
יקא יכי ד, וינו למול ערלת לבבידה, המילה

, תובחינת היכלי התמור, ידי בחינת ממרא על
ידי זה  על, שהתגברו והשתטחו עליו כל כך

ופרעֹה :  בבחינת,ועץ למול את לבבייקא נתייד
  :הקריב

. ÂÈ‰ Ì…ÁÎ Ï‰…‡‰ Á˙Ù ·˘…È ‡Â‰ÂÌ: וזה
ותשבו : וכמ, ן עכבה זמן רבולש —' ישיבה'

ינו שזכה לזה שיתגלה יה, בקדש ימים רבים
ידי שישב ונתעכב ימים רבים אצל  על' אליו ה

אבל , שהוא פתח הקֻדשה', פתח האֹהל'
 ומתגברין ומתפשטין כנגד, צין לכנֹס לשםוכשר

וכל מה , מאדת והסטרא אחרא שהם היכלי התמור
 ומתגברין ומתפשטין כנגד, תר אל הפתחושהוא סמוך י

, וחזרו רחמנא לצלן, עד שיש הרבה שכבר היו אצל הפתח, מאד מאד
 מאד מאד ו שמשתטחין כנגדוא, מחמת שלא ידעו שכבר הם אצל הפתח

בלקוטי תנינא (שים וכמבֹאר מזה בדבריו הקד,  לשברםועד שקשה ל
זה בחינת  —' È‰ Ì…ÁÎÂÌ'. עכב פתח האֹהלאבל הוא ישב ונת, )בסימן מח

איכה ): 'ז, ' איריםהשיר ש(שעל זה נאמר , התגברות חמימות היצר הרע
רש י שפוכמ, שאז זמן רע למרעה הצאן —תרעה איכה תרביץ בצהרים 

שאז זמן , זה בחינת חמימות היצר, םוכי צהרים בחינת חֹם הי, י שם"רש
ורבים , דשוצים לגשת אל הקורתם הועה אורע לצֹאן קדשים שהצדיק ר

ם ועד שיפוח הי): יז, שם ב( שכתוב וכמ,  רחמנא לצלן,ידי זה נתרחקו על
יתברך ' שהיו ישראל מקֹרבין לה, ן שםיעי, י שם"רש רשי שפוכמ' וכו

ידי זה  ועל', ם וכוושהתגבר חמימות הי —ם וד עד שיפוח היובגֻדלה וכב
  . נחרב הבית

 הנצחי ושב על תכליתו וחו את עצמתוצה להטעו רואבל מי שאינ
שב ורק הוא י, לם יהיה איך שיהיהור בשום אֹפן בעו שב לאחואינ, באמת

פי שאין  על ואף, וממתין ומתעכב אצל הפתח ימים רבים כמה שיהיה
כן  פי על אף, מאד ותוהט אום לוך הפתח וחֹם היו לכנֹס לתותומניחין א

הפתח האֹהל של הצדיקים שב ומתעכב אצל ווי, ומו מניח את מקואינ
והוא יֹשב פתח האֹהל כחֹם : בבחינת, והכשרים עד יֻרחם מן השמים

  ...םוהי
כי , זה בחינת זריזות ושמחה —' וירץ, 'Ì˙‡¯˜Ï ı¯ÈÂ ‡¯ÈÂ: וזה

ה "בסימן קנ" (םיאריכת אפי"רה וכמובן בהת, זריזות הוא בחינת שמחה
לבית הכנסת ולדבר מצוה לרוץ : ל"תינו זו שאמרו רבווכמ, )'בלקוטי א

כי מי שמסתכל על . נלך' שמחתי באֹמרים לי בית ה:  שכתובוכמ, מצוה
הוא רץ ,  לדבר מצוהוודאי כשמגיע לילך לבית הכנסת אוב,  באמתותכלית

וחוץ ,  לנצחוותו ותקוכי רק זה הוא חיות, לולה ובזריזות גדובשמחה גד

 ולא מעשירות לא ,ישאר כלום משום דבר לא כי, מזה הכל הבל הבלים
, ד וקנאה ושנאה וקפידאומשום דבר תאוה וכב ולא ,מצער העניות והדלות

גם אהבתם גם : וכתיב. 'וכו'  יקח הכל וכוותובמ לא כי:  שכתובוכמ
ישאר רק מה שיחטֹף בכל פעם איזה  ולא .קנאתם גם שנאתם כבר אבדה

דאי ווכן ב ועל. ת איזה מצוהוולעש, ב לילך לבית הכנסת ולבית המדרשוט
דע ווכל מה שי, לה לדבר מצוהומֻחיב כל אחד לרוץ בזריזות ושמחה גד

, ית המצוהיתר בעשותר ויוהוא מֻחיב לשמֹח י, יתברך' תר מהוק יושרח
וזהו בחינת . ת מצוהוכן לעש כה גםוק כל כך זומחמת שהוא גם הוא שרח

'‡¯ÈÂ '— שהבין היטב והסתכל על התכלית באמת, והבין: י"רש רשיפ ,
קר יידי זה ע שעל, זה בחינת שמחת המצוה —' Ì˙‡¯˜Ï ı¯ÈÂ': ידי זה עלו

  ...תופיית הקֻדשה מן הקליעל
כי , ףור האין סוזה בחינת בטול וכלליות בא — ÂÁ˙˘ÈÂ ‡¯ˆ‰: וזהו

שט ידיו ופל לארץ ומשתחוה ופושנ, ת הם בחינת בטולוכל ההשתחוא
 נו שעליהי, ה אליור הצח שנגלודל אות מחמת גוורגליו בבטול כל ההרגש

ידי זה זכה לבחינת השגת  על', Ì˙‡¯˜Ï ı¯ÈÂ'ידי השמחה שהוא בחינת 
  . ששם בחינת ההשתחויה,תות הצחצחורוא

   „…�Ó‡ÈÂ-Í„·Ú ÏÚÓ ¯…·Ú˙ ‡� Ï‡ ÍÈ�ÈÚ· ÔÁ È˙‡ˆÓ ‡� Ì‡ È¯ ‡  : וזהו 
ינו יה, יתברך שלא יעבֹר ממנו' שבקש מה —                               

 ועבֹר ההתגלות הזאת עד שישאר אצלשלא י
 מאדשצריכין להשתדל , בהוממנו רשימה ט

 ושלא יעבֹר ממנו ההתגלות מהרה עד שישאר ל
וזה .  תמידות את עצמובה שיוכל להחיורשימה ט

‡Ï ': יתברך שנתגלה אליו אז' קש אברהם מהישב
Í„·Ú ÏÚÓ ¯…·Ú˙ ‡�' .וזה :ÌÈÓ ËÚÓ ‡� Á˜ÀÈ —  זה

קש שלא יעבֹר ממנו י שב,רמז על המשכת השפע
 – לקוטי הלכות (ההתגלות עד שימשיך משם שפע

  :)ט" י–' הלכות אישות ד
  
[   ÌÈ˜…Ï‡‰ÂÌ‰¯·‡ ˙‡ ‰Ò�.. )א,כב'( 

 ות ידיעת אמתתו התגלות האמת הוא לגלעיקרכי 
' ואמת ה: " שכתובוכמ, כי הוא יתברך עצם האמת, לםובע
אחד כפי וכל ". 'אלֹקים אמת וכו' וה: "וכתיב, "לםולע

ב ווכן להפך כל מה שקר, יתברך' ק מהו כן הוא רחו מהאמת כמורחוק
אבל אמתת האמת , יתברך' תר אל הוב יו כן הוא קרוכמ, תר אל האמתוי

 וכמ, ת רבים ועצומיםונוידי הבחירה בנסי אי אפשר להשיג כי אם על
ידי  לים שלא זכו להשיג האמת כי אם עלושמצינו בכל הצדיקים הגד

 מאדת עצומים ונו נסיון היה אברהם אבינו שהיה לווהראש. ת רביםונונסי
עד שאמרו על ,  שהיו מלאים שקר ואמרו שאצלם האמת,לםונגד כל הע

והוא . מאד ותופר והשליכוהו לכבשן האש ורדפו אואברהם שהוא מין וכ
דיע שיש אלֹקים ווה, לםולה האמת בעיידי זה ג ת ועלונועמד בכל הנסי
 התגלות עיקרו. וכן כל הצדיקים שאחריו. 'ל ומשגיח וכושואמת שליט ומ

ף באחרית הימים וא בסוידי משיח צדקנו שיב האמת בשלמות יהיה על
 ת שיש שנויו הרבוי הוא בהדעעיקרו, מאדלם והאלה שכבר נתרבה הע

ומשיח בעֹצם . תו בדע— הרבוי בחינת רבתי עיקרשזה , ת הרבהועד
ואז תהיה גֻאלה . לםות האמת בעולגל וו יזכה להשיג האמת לאמתוצדקת

נת ו כועיקרכי זה , נת הבריאה בתכלית השלמותושלמה ואז יהיה נשלם כו
על שאז התחיל הרבוי שממנו אחיזת והבריאה שתצא הבריאה מכח אל הפ

, מאדלם ועד שיתרבה הע, מאדלם ברבוי אחר רבוי והשקר ויתרבה הע
ת ו הוה מה דהוה כל הֻחרבנכן באמת ועל. תרוידי זה מתגבר השקר בי שעל

לם ומין העיכין לאמת מקיור שזורק הצדיקים שבכל ד', והקלקולים וכו
 , הרבויעיקרכי זה , מאד מאד תוף כשיתרבו הדעועד שבס, רור ודובכל ד

ידי עֹצם  אל צדק לברר האמת עלויקא יזכה הגיאז ד, מאדויתגבר השקר 
ידי שיתגלה האמת  ל יתברך עויקא יתגדל ויתקדש שמיואז ד, ויגיעת

  :)ח" י-'  הלכות ריבית ה-לקוטי הלכות  (קאיך הרבוי דיו מתולאמת
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  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר( 
 הייתי ,אני נסעתי לירושלים, אשרינו ,אשרינו...   �                    

 וצחקתי , אחד בעיר,נפטר ונשארתי לבד) קרדונר( רבי ישראל ,בטבריה
ניגונים , שמחה, חתונהכמו תמיד היה בביתי  ו, אני רקדתי בביתי,םמכול

, כפול, שיר פשוט [דבר פלא מרבנו, פלאוזה היה , אפילו בחולוריקודים 
 נסעתי ,וגם כן כל מה שעשיתי היה קידוש השם! כן] מרובע, משולש

 כולם , טבריה עיר קטנה, זה לא ירושלים, אז כל העיר טבריה,לירושלים
 כנראה , שמענו את הזמירות של שבתלא,  שמעו ישראל בער לא,יודעים

 הוא ,ירושליםל הוא הלך ישראל בער ,וה" , וכשבאתי,הוא הלך לירושלים
כל   והיה, ברוךאת הבאתי לטבריה ,עודון עוד וכ ,הביא ניגונים חדשים

אין ,  איך האישה,אלותפנ והם ,ישראל בער הביא לטבריה אורח" ,העיר
,  ואני הלכתי לירושלים והבאתי במקום כסף אורח,לה חתיכת לחם

  ...והייתי בשמחה
 ומצחקים עלי , מתנגדיםהם, כולם ביחד בפורים הם ,יתי בפורים הי...

נגמר   אבל כבר,אני הייתי שמה ורציתי לשתות, זמן צחוק, בפרט בפורים
 ביוםפורים היה !".  קחו כסף?אין יין" : אז אמרתי להם,לא היה, היין

היה לי חצי לירה בכיס בשביל ו,  לקנות לשבתכים וביום שישי צרי,חמישי
  !"...תביאו יין" אז הוצאתי החצי לירה ונתתי להם ,שבת

 ובבוקר נתנו לי בחזרה את החצי , הם ידעו שאני עני, הם לא קנו יין...
 חצי היה לי נייר?  אתה זוכר,לירה שלי

אבל הייתי כבר ) יין( לא נתנו לי ,לירה
 מה לא יודע הם חושבים שהוא .שיכור

 אז בבוקר,  מה הוא עושה,הוא מדבר
 אתה זוכר ,ח את החצי לירהק: החזירו לי

,  היו מתלוצצים?שנתת לי חצי לירה ליין
ן יהעני" :הקדוש  רבנואבל כמו שאומר

הם ".  אבל בכבוד גדול,זיוןיבבהיא שלי 
 הם ראו ,כבוד גדולזה  אבל ,התלוצצו

ל שבת שהוצאתי עי לירה שאני לוקח חצ
להם  זה היה , יין בשביל פוריםעלונותן 

 איש עני שיש לו ?שה דבר כזהו מי ע...פלא
חצי לירה בשביל  ס שלוי כל הכ,חצי לירה

   ...את זה ליין והוא נותן ,שבת
אני זוכר את ו ,הרבה שניםיש כבר ... 

מהכיס  שהוצאתי איך, זה כמו עכשיו
לכו " ,שלםבלב חצי לירה ונתתי להם ה

  !"...תביאו יין
 להפיל אותנו הבעל דבר רוצה ,ירחם עלינוהשם , רבונו של עולם... 

 רוצה אז הוא ? מדברמה אתה?  מה אתה?מי אתה, ולהשכיח הכל, תמיד
 אבל ,סם המוותאצל הבעל דבר זה  ,ישאר בעולם דיבורים כאלו ישלא

נסעתי בשביל מה , צערוגם כן אני היה לי " ... גמרתי ואגמור" ,ברוך השם
 בא הפתקאבל ...  ולא כלוםדולרים ולא דפוס לא , לא כלום?לאמריקה

הם , "גמרתי ואגמור"זה , ן גדוליפיינשטיין ונתן המלצה וזה ענירב ל
איך , בחלישות ,יפותתק אבל לא כל כך ברעש וב,אומרים מה שאומרים

לינו בכל  הם עמדו ע,קיוםלולא זה לא היה לנו ! פיינשטייןהרב  ?אפשר
-על ...? מה זה? מה זה פתק,למחוק אותנו ,להשמיד אותנו ,מיני תחבולות

  ...פיינשטייןהרב  ? אבל מי שומע לו,פנים הוא צועק-כל
  

  )מט  סימן–] רבי נתן[ת "ימי מוהרנספר (

ל שלן שם "מכפר הנ] רבינו הקדוש[בעת שנסע ...  ☺                     
לקוטי תנינא (ורה של הסתלקות הצדיק דבר עמי הרבה מהת, לאומין

לעיני כל .. בראשית 'שנאמרה בשבת בראשית העבר על הפסוק , )ז"ס
'  וכו'רחל מבכה על בניה'בור של י ואמר אז הח,)ט"סימן ל(ל " כנ'ישראל

ין ההעלמה שנתעלם הצדיק שהוא הפאר והיפי והחן של כל העולם ילענ
ועוד דבר עמי מגֻדלת הרב הגאון  ;ין שםיל ע" כנדפס בסוף התורה הנ,'וכו

 ואחר כך ,ל"החסיד מברדיטשוב זכר צדיק לברכה שנסתלק בסמוך כנ
 ספר מעשה מהבעל שם טוב זכרונו לברכה שבא ,סמוך לכניסתו לאומין

' ש מאות שנה שהיו צריכים תקון וכוולאיזה עיר שהיו שם נשמות משל
 עת הנסיעה  וכל;)ד"ן ק"חיי מוהר(אר מעשה זאת במקום אחר וכמב

וכל ,  היה יושב כמו טרוד ומֻאים,הזאת שנסע ביום רביעי בכניסתו לאומין
כי אחר כך סמוך להסתלקותו בחל המועד , זה הבינו אחר כך למפרע

כאשר יבאר לקמן '  הזכיר אותו המעשה שספר בכניסתו לאומין כו,ֻסכות
ן יעני ואז הבנתי למפרע שבכל עת כניסתו לאומין היה כמו טרוד ב,'כו

ויתר ', הסתלקותו ותקוני הנשמות הרבה מאד שהיה צריך לתקן שם וכו
 כי גבהו שמים מארץ כן גבהו מחשבותיו ,מזה אין אתנו יודע עד מה

  .'ממחשבותינו וכו

  )עב מכתב -' אי הנחל ֵּבִא ספר( 

  .ג"אלול תשכ' ח, ה"ב  �                       
האמת ותלמידיו בחבה יחס אל הצדיק יהמת, למחמד עיני ולבי

לתו וומתאמץ בכל כחו ובכל יכ, בהערצה ובאהבה עצומה בלי קץ וסוף
ידו -להרבות לפרסם ולהודיע בכל העולמות את שם הצדיק האמת שעל

כתיבה וחתימה טובה . לו לנו ולכל ישראל ולכל העולם ֻכ,תבוא הגֻאלה
  .לחיים טובים אֻרכים ולשלום אין קץ

 מאדדל מעלת אצילות נפשו העדינה וגבוהה ור תמיד היטב גוצריך לזכ
עור תלויים יואלפי אלפים רבי רבבות של עולמות בלי ש, בשרשה העליון

פותה יוצריך להתעורר ברחמים רבים לרחם עליה לקשטה ולי, בה
להצילה מפח ,  של הצדיקמאדולצחצחה בצחצחות העליונות הנוראות 

 ואורבים מאדמקלקלים שק והיכלי התמורות שמחליפים וויוקשים של הע
ולהתנהג בנימוס המלוכה . ק הטוב של נפשוושרוצים לגזֹל ולעש, עליו

  . שהוא המלך על כל ישראל לדור דור,דקֻדשה של בן המלך האמת שנחלף
וצריך עתה , ימי הרחמים והסליחות, כבר הגיעו ימי אלול הקדושים

קבוע לחזֹר ולהתחיל מחדש להתגעגע ולכסוף ברצונות חזקים לשאר 
יפריד  ולא ,בראש השנה הקדוש בתוך הקבוץ הקדוש של הצדיק האמת

כי כל זמן שהוא בתוך כלל הקבוץ שמקבץ הרועה . עצמו מהם כל ימי חייו
 . חס ושלום, אפילו אם יעבֹר מה שיעבֹר, יש לו תקנה לעולם,האמתי

יתברך ולשוב ' כשאדם רוצה להתקרב לה
צריך שיעברו עליו אלפים , בתשובה

 וצריך שיהיה ,עוריבות ירידות בלי שורב
גבור חזק לחזק לבבו בכל פעם לבלי 

 ,להניח את מקומו משום ירידה שבעולם
 והיסוד עיקרוזהו ה. יהיה איך שיהיה

, ל בדעתו לעולםופילבלי ל, שהכל תלוי בו
ולחזק את עצמו , אף אם יעבֹר עליו מה

להאמין , תמיד אף אם הוא כמו שהוא
, שום ירידה בעולםבאמונה שלמה שאין 

, יתברך' כי בכל מקום יכולים למצֹא את ה
ואפילו כשנופל לשאול תחתיות רחמנא 

פי כן צריך לחזק את עצמו -על-אף, ליצלן
כי גם , אש את עצמו לעולםיתמיד ולבלי לי

ואציעה "בבחינת , יתברך נמצא' שם ה
  ".שאול הנך

היצר הרע אורב על נפש האדם תמיד 
ופשעים ופגמים לטמא מֹחו בעוונות 

 עד ,וצריך רחמים רבים והתגברות גדול למלט נפשו מיד שאול, גדולים
  . שתשוב נפשו למקומה ולמנוחתה

 הרחמנות שצריכים לרחם על ישראל הוא להכניס בהם אור עיקר
  .יתברך' ידי זה מעוונות ולקרבם לה-הצדיק ולהוציאם על

ה טובה ומאחל לו ולביתו שנ, המתפלל תמיד לשלומו והצלחתו
  ÒÚ„Â‡ ·„ Ï‡¯˘È¯                                            .שנת גֻאלה וישועה, ומתוקה

  
  )אות כא,  שבת– עצותלקוטי (

, הוא-בריך-שבת הוא שמא דֻקדשא �                                             
, כן-על. לוהמקדש ולכל העולם ֻכ-ים המאירין לביתיוהוא בחינת אור העינ

 זוכה שיפתחו עיניו ויסתכל על עצמו איך שהוא אוחז ,ידי שמירת שבת-על
ולהסתכל , ולשוב בתשובה על כל הפגמים שפגם בכל המדות, בכל המדות

וזוכה להתקרב אל נֻקדת . בגֻדלת הבורא יתברך ולהסתכל בכל העולם
, ונפתח מֹחו ודעתו, שהם הצדיקים ויראים וכשרים האמתיים, האמת

גם על ידי שבת נצולין . המקדש ותקונו-לו עוסק בבנין ביתיחשב כאונ
 ).סימן סז, 'ן א"לקוטי מוהר(רחמנא לצלן , דירות ישראל משרפות

ונזכה לענג את השבת , וזכנו לקבל שבתות מתוך רֹב שמחה ... ���� 
ותעזרנו ברחמיך . ולשמֹח בכל שבת ושבת בשמחה גדולה באמת, בכל עֹז

חין של ואת קֻדשת המ, ידי קֻדשת שבת קֹדש-עלינו עלשנזכה להמשיך 
, זה נזכה לשוב אליך באמת-ידי-ועל. בית שהוא שבת דכולהו יומא-הראש

ולתקן כל הפגמים שפגמנו בשמך , תף בשמנוולהכלל בשמך הגדול המֻש
  :)תפילה לג מתוך –' לקוטי תפילות ב ... (הגדול

  054-8484486  /054-8429006  מערכת 
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