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  לזכות�לכל�הישועות     ַנ�ַנְח�ַנְחָמ�ַנְחָמן�מאומן     טוב�להגיד�ולשיר

  
  
f   ÌÚ‰ ˙‡ ıÁÈÂ¯˘‡ ˙‡Â˙‡Â   Ô‡ˆ‰ÂÎÂ '�ÁÓ È�˘ÏÂ ˙

ÂÎÂ' .‰ËÈÏÙÏ ¯‡˘�‰ ‰�ÁÓ‰ ‰È‰Â...  )ט-'ח, ב"ל'( 
צריכין להתנהג לפי חֻלקת , אין שקשה להשיג העצה השלמהושכשר
 מחנה הנשאר ופנים יהיה נשאר ל כל באֹפן שעל, פנים כל העצה על

שלא יֹאמר שילך ויתהנה . םושליהיה נאבד לגמרי חס ו ולא לפליטה
הינו . 'פנים ישאר מה שישאר וכו כל רק ישתדל שעל, רחמנא לצלן' וכו

 שאין וונדמה ל,  שמתגברוהרע מתגבר עליו כמ אה אדם שהיצרוכשר
לה ו עות אינות ותחבולושב עצווכל מה שח,  כראויו לעמֹד כנגדובכֹח
 העקריית ועצתאזי כל ,  חלוקה תמידוומחמת זה עצת,  כראויוביד

. יתברך'  הושבאיזה דרך שילך ימצא ב, שיסמֹך על כח הצדיק האמת
' ויחץ את העם וכו'שזה בחינת , ולעת עתה יתנהג כפי חֻלקת העצה

 פי על  שאיך שיהיה אףוהינו שיקבע בלב', והיה המחנה הנשאר לפליטה
אש את יאי ולא ,יתברך' ר לגמרי מהוג אחוכן אני חזק שלא אהיה נס

ם מהחסידים הנפולים שהם ואהיה חס ושל ולא ,לםוי לעעצמ
רק ,  ששמענו מצדיקיםוכמ, רחמנא לצלן' גרועים וכו

למען , אני על משמרתי אעמֹד לחטֹף מה שאוכל
שהאדם , למשל. יהיה המחנה הנשאר לפליטה

, דדותוחפץ שילמֹד הרבה ויתפלל וירבה בהתב
', ויהיה נקי מעתה מכל חטא והרהור וכו

 ויהיה חזק בדעת', קשה עליו וכואה שוור
גע יאתי, פנים מה שאוכל לחטֹף בחיי כל שעל

, ם מימי חייוב כל יובכל כחי לחטֹף איזה ט
אראה , אוכל להתפלל כלל לא םוואם חס ושל

לדבר אחר כך איזה דבור של תחנה ובקשה 
ת ום גם מזה מה לעשוואם ימנעני חס ושל. 'וכו

כן אלמֹד מעט  יפ על אף, )ל" ששמעתי מפיו זוכמ(
' ת חזקים להונופנים אתגבר ברצ כל ועל,  הרבהוא

, שיעהולם הו של עונופנים רב כל ואצעק על, יתברך
ל וואיני יכ,  לישב בביתיוסע איואם עצתי חלוקה אם ל. צא בזהווכי

שבין בביתי בין בדרך , פנים אני חזק בדעתי כל על, לתת עצה לנפשי
וכל זה , י דברים שאי אפשר לפרטםוכן בשאר. ב מה שאוכלואחטֹף ט

כי , ובעל כרח: י"וזה שפרש רש. 'והיה המחנה הנשאר לפליטה'בחינת 
 יהיה ֻמכרח להניחני שיהיה וכי בזה אני חזק שבעל כרח. ואלחם עמ

 ו על זה בכֹחוכי אלחם עמ, פנים מחנה הנשאר לפליטה כל נשאר לי על
:  לשלשה דבריםומהתקין עצ: י שם" שפרש רשווכמ', של הצדיק וכו

,  זה בחינת המנחה ששלח אליו—' ןורולד'. ולתפלה ולמלחמה, ןורולד
ד מים וד שעיר המשתלח וסוהרע הוא בחינת ס ין מלחמת היצריובענ

כמובא ( לעשו יעקבד המנחה ששלח ונים שהוא בחינת סוהאחר
). פרשת כי תצא(' רה כנגד יצר הרע וכוושזהו בחינת דברה ת, )בספרים

זה בחינת שיחה ', ני אברהם וכווי אלֹקי אד" פרש רש—' לתפלה'
תינו שהם ושאני אצעק תמיד שיצילני בזכות אב, יתברך' וצעקה לה

 והיה המחנה הנשאר לפליטה —' למלחמה'. 'הצדיקים האמתיים וכו
  :)ב" נ-'  הלכות ראש חודש ז-לקוטי הלכות  (ל"וכנ

  
f  Â¯ÂÂÂÓÈ˘˙ Á...  )ז"י, ב"ל( 

, רחמנא לצלן, בל דעת האדם בשעת יסורין וצערלפעמים נתבל
ת ום כל הצרווכאלו חס ושל, לם נפל עליוו כאלו כל העוונדמה ל

זה נתעקם  ידי ועל, בלי הרחבה כלל, םוחס ושל, נתקבצו ובאו עליו יחד
זה   ידי ואזי על, ל לצעֹק אליו יתברך באמתו יכו מהשם יתברך ואינולב

, וכי כל הנמשך אחר צער, א לצלןרחמנ, ת באמתונתרבין עליו הצר
למצֹא , וח בדעתותן רויזהר מאֹד ליכן צריכין ל על, הצער נמשך אחריו

. דאה על זה בכל עתודה והוולהביא ת, ת בעצמןוך הצרות גם בתוהרחב

בצר הרחבת "בחינת , כה הרחבהולם יש בתוכי באמת בכל צרה שבע
 יעקבהנאמר ב, " עדרח תשימו בין עדר וביןוורו"שזה בחינת , ל"כנ" לי

ח בין ו לתן רויעקבשכון , תות והגֻליול על הצר"תינו זושדרשו רב, אבינו
שהם בחינת , רור וחמוזה מכניעין קלפת ש ידי ועל. תות והגֻליוהצר

צים לעקם ווהם ר, תות והגֻליושהם כלל כל הצר, קלפת עשו וישמעאל
הצרה  עיקרשזה , םוחס ושל, את הלב בעת צרה כאלו אפס תקוה

תי חרפוני וברצח בעצמ"שזה בחינת , ת עצמןותר מכל הצרולה ביוהגד
ם כלמתי וכל הי: "וכתיב, "ם איה אלֹקיךוררי באמרם אלי כל היוצ

, ח בין עדר לעדרותן רויל,  אבינו המשיך תקון זהיעקבאבל ". 'נגדי וכו
ח ועל ההרחבה שהרחיב ויסתכלו על הרו, םוחס ושל,  בעת צרהאפילוש

 ידי ועל, ל" כנווגם בהצרה בעצמה מרחיב ל,  עד הנהוברך עמהשם ית
 ות בחסדול לגמרי מכל הצרוציויהיה נ, זה יוכל לצעֹק להשם יתברך

לפי '  אות ח-'  כלאי בהמה דכות הל-לקוטי הלכות (תיו יתברך וונפלא
  ):ג" כ- יסורין וישועה -אוצר היראה 

  
f  ‡¯˜ ÂÈ·‡Â ÏÂ ÔÈÓÈ�· ... )ח"י, ה"ל( 

, המקדש כן באמת עתה בגלות שנחרב הבית ועל
קשה מאֹד לשמֹח כי אם בכֹח הצדיקים שיש להם 

 והמקדש כמ ל ונפלא שנחשב כבנין ביתודעת גד
',  דעה וכוול כל מי שיש ב"תינו זושאמרו רב

 יתברך כדי ושהם ממשיכים עלינו שמחה ב
כן  ועל. ם בגלות המר הזהישנוכל להתקי

רחל מתה אז כי , ניו בן או אמוקראה ל
ונקברה בפרשת דרכים כדי שיוכלו ישראל 

 שאמרו ות על קברה בעת הֻחרבן כמולבכ
כן מחמת שרחל אמנו ראתה  ועל. ל"תינו זורב

 על, ןוגדל הֻחרבן שיהיה קֹדם שנזכה לקץ האחר
ני על שם גדל האנינות ו בן אוכן קראה שמ

 ת על ֻחרבן ביתווהבכיה שצריכין בכל לילה לבכ
ם ות הרבה בכל יו צריך כל אחד לצעֹק ולבכוכן. המקדש

ל ברמה נשמע נהי והמקדש שזה בחינת ק על פגמיו שמעכבין בנין בית
 בנימין על שם ואבל אביו קרא ל. 'בכי תמרורים רחל מבכה על בניה וכו

 ף שנחזֹר לארץו בן ימין על שם הסותו קרא איעקבישראל כי  ארץ
הינו . ר השמחהוין ששם מק של בנימוהמקדש בחלק ישראל ויבנה בית

ישראל שהוא   בנימין על שם ארץותו אמר שגם עתה צריכין לקריעקבש
ת בעצבות רק צריכין לצעֹק וכי גם עתה בגלות אסור להי, בחינת שמחה

ת ום צריכין להיואבל בכל הי, םו איזה שעה ביות ולפרש שיחתוולבכ
 הברור רעיקידי שמחה  כי על. תו בכל דרכי העצובשמחה לשמח נפש

צאין מן הגלות כל אחד לפי וקא ייידי זה די ת שעלומהיכלי התמור
  :)ד" מ-'  הודאה ו-לקוטי הלכות  ( בבחינת כי בשמחה תצאוובחינת
  

  )המשך', ב מכתב -' בי הנחל ֵּבספר ִא(

ידי -יתברך כי אם על' אי אפשר לנו להתקרב לה...   �                   
ר וכם את און כמה וכמה כלים דקֻדשה לקבל בתכי צריכי, אמונה לבד

ויאמינו " בבחינת ,ידי אמונת חכמים-קר הכלים נעשין עליוע, הקֻדשה
כי אם כשמאמינים במשה ' כי אי אפשר להאמין בה, "וובמשה עבד' בה

לוק וההבדל שבין יקר החיוזה ע, ינו בחינת אמונת חכמיםידה, ועבד
' אבל וכו,  יתברךואמינים בם מ"כי גם חכמי העכו, ם"ישראל לעכו

  . ל"כנ
 היה ,ו ושפלותולו בעת דחקי אפ,)ראה ספר סיפורי מעשיות (התם

   והיה חסר לו ולא והיה מסתפק במה שהיה ל, מלא שמחה וחדוה תמיד
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 )סז',�מ�ב"קל(�.ַהַּצִּדיק�יֹוֵתר�ִמְתַּגֵּדל�ּוִמְתָּפֵאר�ֵׁשם�ַהֵּׁשם�ִיְתָּבַרְך�ְּביֹוֵתרם�ְתַּגֵּדל�ּוִמְתָּפֵאר�ֵׁשל�ַמה�ֶּׁשִּמָּכ

  מצוה גדולה להיותמצוה גדולה להיותמצוה גדולה להיותמצוה גדולה להיות
 !...    בשמחה תמידבשמחה תמידבשמחה תמידבשמחה תמיד



��

 וידי תמימות-ף זכה עלוולבס, לםוכלום לע
ת ות ורמולות גדות במעלו לעלווצדקת

על ) שר( המלך מיניסטער ו עד שעשא,מאֹד
ל ווגם נעשה חכם גד, המיניסטארין כל

עזב  לא פי כן גם אז-על-ואף, ומֻחכם מאֹד
אבל אצל החכם , ודרכי התמימות של

  .'היה כל זה להפך וכו) חברו של התם(
 ,לם תלוי בזהוקון העיקר תיכל ע

ת ות הרעושיתבטלו כל דרכי החכמ
כן כל מיני -ת שמהם נמשכים גםווהמשבש

 ולהתקשר באמת אל ,רסותות ואפיקוכפיר
קר שלמות קֻדשת ישע, הצדיק האמת

  .היהדות תלוי בזה
לם אין שום וצריך האדם להסתכל באמת ולהבין היטב שבזה הע

ואחרית שמחה "לם הם בבחינת וכי כל תענוגי זה הע, תענוג שלם כלל
כן אי אפשר -על, ונוכי אי אפשר שיתנהג להאדם הכל כרצ, "תוגה

יהיו נקראים חיים כי אם כשמסתפק במה לם חיים שות בזה העולחי
דע כי ו רק לחם ומים בדֹחק ויולו אם אין לי אפ,ו ושמח בחלקושיש ל

י הכבד מכל ות שהם המשאונולם כי אם עוואין שום צער ויסורים בע
כן הוא מֻרצה ושמח גם -ועל, לםות של כל מיני יסורים שבעוהמשא

' קק להוסֹף ולהשתרה ולכו רק לעמֹל בדברי תובחיי צער וכל מגמת
 חיים אמתיים ואשרי ווזה האיש יש ל, ו ולהכלל בונות רצויתברך לעש

  . לם הבאולם הזה ובעו בעול
עור ית פעמים בלי שו אלפי אלפים ורבי רבב,ל מאֹדור הצדיק גדוא

ר ולם להעלים ולהסתיר אוומהראוי היה שלא יוכל הע, לםוכנגד הע
אך , ל הזהור הגדולם קטן מאֹד מאֹד כנגד האול הזה מאחר שהעוהגד

צץ ולם חוידי זה הע-על, יםילפני העינ, מד בסמוךולם עומחמת שהע
אבל מי שהוא . ל של הצדיקור הגדות אוים מלראיתם בפני העינווס

ר הנפלא ו אותכף יוכל להאיר ל, לםוחכם מעט ומטה עיניו קצת מן הע
כי אין , ר הנפלא הזהוגד אלם כאפס ואין כנושל הצדיק ויראה שכל הע

כי אם , רא הזהול והנור הגדולם הקטן הזה לחצֹץ בפני האוכח בהע
  . יםימד בסמוך לפני העינומחמת שע

  . בזה ובבאו והצלחתומורש שלוהמתפלל עליו תמיד בכל לב וד
¯ÒÚ„Â‡ ·„ Ï‡¯˘È  

 

  )ו"ט  סימן– 'חלק בת "ימי מוהרנספר (

 כל ,א הנזכר לעיל" בכל הקיץ תקפ,והנה... ☺                       
 , אסע תכף לארץ ישראל,ר ההדפסהותי היו שתכף כשאזכה לגמומחשב

ותכף אחר ראש השנה אסע , ינו שאהיה בראש השנה באומאןידה
 כשהייתי באומאן על ראש , אבל.מאומאן לאדעס ומשם לארץ ישראל
 ת מחמתות וגם מניעורבו המניע, השנה עם הספרים אחר ראש השנה

רך גמר הספרים שהיו ות בביתי לצוין הייתי צריך להיין גם עדוממ
 ומחמת ,ק בשבילםוושאר עסקים שֻהכרחתי לעס, יןיצריכין לסדרם עד

  . ולא נסעתי תכףר לביתיוכל זה ֻהכרחתי לחז
 ואז בודאי אי אפשר ,רף הגיעוודש תשרי וימי החוך כך עבר חוובת

 עבר רבי דוד ,תו הכפורים לֻסכםו בין י,ך כךו גם בת.סע לארץ ישראליל
 לא  וחזר לארץ ישראל ואני,דש טולטשיןוהנזכר לעיל דרך קהלת ק

 לא ויועכש,  יחדותי היו שאסע עמו וכל מחשב,וע עמויכלתי אז לנס
  . ונתעכבתי בביתי,וע עמויכלתי לנס

 והכל אמרו שאי אפשר ,]היונים [הגרעקיןת וגם אז נשמע מלחמ
ר " שהיה שד, גם את רבי דוד הנזכר לעיל.סע עכשיו לארץ ישראליל

ע לארץ ורצה הרב מאפטע להניחם לנס לא לל ושאר המשלחיםומהכ
ת מחמת ות רבו רק אחר הפצר,ת לעילות הנזכרו מחמת סכנ,ישראל

ֻהכרח , ת על ביאת המשלחיםושכל עניי ארץ ישראל עיניהם תלוי
והיו ,  רק דרך יבשה,נסעו מסטמבול דרך הים לא , ובאמת.להניחם
ת של מרידת ות מלחמו הכל מחמת סכנ,ת מאדולות גדוצאולהם ה

  : הגרעקין
  

  )צט-סימן צח, צדיק – עצותלקוטי (

 ור יש לוכל מנהיג אמתי שבכל ד �                                                     
אף על ,  נבואה ממשווגם עכשו שבטל הנבואה ואין ל, בחינת רוח נבואה

ן ו רוח אחרת דקֻדשה מה שאין לשאר ההמו כן בהכרח שיהיה לפי
ועל ידי בחינת רוח נבואה של . שהיא בחינת רוח הקדש רוח נבואה

 עיקרעל ידי זה , הצדיק המנהיג האמת
 שלמות עיקרשעל ידי זה , ברור המדמה

 שלמות עיקרכי . שהוהאמונה הקד
על כן צריך כל . האמונה כפי ברור המדמה

אֹד אחרי מנהיג אמתי אחד לחפש מ
, ת לאמונה שלמהוכדי לזכ, להתקרב אליו

לם שהשם ו להאמין בחדוש העדהיינו
כי .  יש מאין המחלטולמויתברך ברא את ע

לם אי אפשר להבין בשום שכל וחדוש הע
כין על ידי צדיק האמת וכי אם באמונה שז

ל וואל תדמה בנפשך שבנקל אתה יכ. ל"כנ
כי , מתית לזה להתקרב למנהיג אולזכ

. באמת צריכין לחפש ולבקש מאֹד אחריו
שיזכה לאמונה , ולבקש מאֹד מהשם יתברך שיזכה למצֹא מנהיג אמתי

כי יש מנהיגים של שקר וכשמתקרבים אליהם אזי . ושלמה על יד
על כן צריכים לחפש מאֹד אחר מנהיג . תוזביות כואדרבא באים לאמונ

ועל ידי .  הכלעיקר שהוא וכדי שיזכה לאמונה שלמה על יד, ל"אמתי כנ
עד שיזכה להנגון והשיר שיתער לעתיד , לם שלעתידוזה יזכה לחדוש הע

שהוא הנגון שיתנגן על שבעים ושנים , ולמוכשיחדש השם יתברך את ע
שזה הנגון הוא , תות וכל היראובות טונימין שמשם גדלים כל הריח

לקוטי (זה כה לואשרי הז,  קבול השכר של הצדיקים לעתיד לבֹאעיקר
 ).'סימן ח, 'ן חלק ב"מוהר

ולהפך על , ידי התקרבות לצדיק האמת נפסק ֻזהמת הנחש-על � 
 ).שם(ם וידי מנהיג של שקר מתגבר הזהמא חס ושל

להתקרב לצדיקים אמתיים שיש , ותזכנו ברחמיך הרבים... ���� 
ידם לברר -באֹפן שנזכה על, רוח הקדש באמת, להם בחינת רוח נבואה

ת ונובדמי, םותנו המדמה חס ושלויבלבל א ולא  המדמהולתקן הכח
רק נזכה שיהיה הכח המדמה , םוזבים ובבלבולים רעים חס ושלוכ

זה לאמונה -ידי-באֹפן שנזכה על, ברור וזך וצח אצלנו בתכלית התקון
ב בלי שום ונך הטונה באמת כרצושלמה וישרה וברורה זכה וצחה ונכ

כי אתה , תינוו אבאלקינו ואלקי 'הונזכה להאמין בך . בלבולים כלל
ותצילנו . תוב יש מאין המחלט בעשרה מאמרונך הטולמך ברצובראת ע

 ולא ,ממנהיגים של שקר שהם נקראים נביאי השקר, ברחמיך הרבים
תנו וותזכך ותטהר א. זבים חלילהות כונויבלבלו את דעתנו כלל בדמי

תנו שום ותשמרנו ותצילנו שלא יעלה על דע, מטמאת וזֹהמת הנחש
סמים בכל מיני וונתרחק מדרכי המנחשים והק, נחוש וקסם כלל

רק נזכה תמיד . ת כללוזביות כויהיה לנו שום אמונ ולא ,תוהרחק
ולהתנהג רק בתמימות ובפשיטות באמת , נואלקי 'הת תמים עם ולהי

ותעביר ותעקֹר ותשבר ותכלה . בונך הטוובאמונה שלמה האמתיות כרצ
למך וותרחם על ע, לםורסים מן העופרים והאפיקות המינים והכוכל דע

לם בחדוש וויאמינו כל באי ע, לםושה בעושתתפשט האמונה הקד
, רק יאמינו כלם בהאמת, ילכו אחר חקירת התהו כלל ולא ,לםוהע

 בששת ימי בראשית יש ו יתברך אשר בראונולם הוא מֻחדש ברצושהע
, ואולם ומלול העמד כו קים ועוד אמונה זואשר על יס, מאין המחלט

ונזכה ֻכלנו לעבדך באמת ובאמונה . וכל מעשהו באמונה,  שכתובוכמ
ב אשר תעשה לנו בעת ות בטועד אשר נזכה לרא, לםושלמה כל ימי ע

. ותעשה עמנו חסדים רבים. בונך הטולמך לעתיד ברצושתחדש את ע
, ונאמר. תולהגיד בבקר חסדך ואמונתך בליל, ויֻקים בנו מקרא שכתוב

 )'תפילה ח  מתוך-' לקוטי תפילות ב (:ים לבקרים רבה אמונתךחדש
  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

שנסעתי  הילדים שלי נולדו תמיד בזמן...   �                    
אני באתי לטבריה אז אמרו לי , אני הייתי במירון והם נולדו, למירון

  .יש לך בן, מזל טוב יש לך בת, מזל טוב
רצה שידע  לא  והוא,ר"אדמולעם נדבה שלח מכתב מצפת ...  הרב

 מתנה בשבילך שני ו יש ל"הנסתר "כתב  אז הוא,שהוא שולח את הכסף
 אז הוא יכול לרחוש ,"הנסתר"ראה מכתב כזה ר "והאדמו, לירות וחצי

הלך לאיזה והוא נתן את המכתב פתוח על השולחן , הרבה חסידים
קראו ויכולים לקרוא , או מכתב פתוחוהחסידים שלו ר, מקום

יש ר "אדמונעשה רעש בירושלים שהו ,שהנסתר שלח לו שני לירות וחצי
 ,והסיפור הזה התהלך בכל מקום[לו נסתר בצפת שהוא שולח לו כסף 

עשית , תראה מה אתה עשית: ב הזהרה אמר לרבי ישראל בעראז 
  ...]מפורסם
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