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הר הקדוש ול במדרש רבה ובפרט בז"ומבֹאר בדברי רבותינו ז... 
קר ימי חייו שחי בשמחה יבפרשה זאת שאותן שבע עשרה שנה היו ע

ולכאורה תמוה הדבר שכשהיה . הר הקדושו כמו שכתוב שם בז,ונחת
ובארץ מצרים שהיא מקום טמא ,  בשלוהיושב בארץ ישראל לא ישב

אך . שאז התחיל גלות מצרים שמררו את חייהם שם דייקא ישב בשלוה
קר שלמות השמחה בו ישע, "'ששון ושמחה ישיגו וכו"ין יכל זה הוא ענ
הוא כשמתגברין לחטֹף את היגון ואנחה להפכו , קר החיותייתברך שזה ע

. שהוא על ידי שמחה ,קר הברור מהיכלי התמורותישזהו ע, לשמחה
וכלל הדבר כי . קר על ידי שמחליפין ומהפכין היגון ואנחה לשמחהיוהע

כל עבודת האבות היה לגלות ולהודיע אלֹקותו בעולם שרק בשביל זה בא 
 ...האדם לעולם וזה כל השמחה והחיות

וזה בחינת כל הגֻליות שעוברין על ישראל שעקרם הוא גלות הנפש 
כי מחמת , קר הגלות הוא העצבותישע, שמיםשהיא רחוקה מאביה שב

על , חטא אדם הראשון וקלקולים של כל אחד ואחד בכל דור ודור
כן בהכרח להיות בגלות עד שבכֹח הצדיקים הגדולים יבררו על 

קר הברור על ידי יוע. ידי זה דייקא מהיכלי התמורות
שזהו , על ידי שיהפכו היגון ואנחה לשמחה, השמחה

 שעל ידי זה דייקא היו ,סף למצריםבחינת מכירת יו
 כי :כמו שכתוב, ם במצריםייכולים להתקי

  . 'למחיה שלחני אלֹקים לפניכם וכו
כי יוסף הוא בחינת התלהבות 

עד שֻהכרח גם יעקב אבינו ובניו , השמחה
הקדושים כלל קֻדשת ישראל שירדו ֻכלם 

, ושם דייקא חי יעקב בשמחה ושלוה, למצרים
 שגמר הגֻאלה האחרונה יהיה כי אז השיג בשלמות
על ידי שיורדין הצדיקים לעמקי , על ידי זה דייקא

עמקי היכלי התמורות שהם בחינת מצרים וכל הגֻליות 
ומבררים הקֻדשה משם , שנקראים על שם מצרים כמובא

, והכל על ידי שבכֹחם הגדול מהפכין היגון ואנחה לשמחה, דייקא
  . ותקר בחינת הברור מהיכלי התמורישזה ע

 , חס ושלום,כי היכלי התמורות רוצים בהפך להמיר ולהחליף הכל
כי אין קץ , עד שאי אפשר לבאר ולספר סברותיהם המֻהפכות מן האמת

אבל נֻקדת של . לדברי רוח ולא יוכל הפה לדבר ולא תמלא אֹזן משמֹע
 ,גדולי הצדיקים האמתיים עולה על הכל והם ממירין ומחליפין לטובה

 –'  הלכות הודעה ו-לקוטי הלכות  (היגון ואנחה לשמחהעד שמהפכין 
  .)א"נ

  
 ‰Ï‡ ÈÓ ¯Ó‡ÈÂ ÛÒÂÈ È�· ˙‡ Ï‡¯˘È ‡¯ÈÂ... )ח, ח"בראשית מ'( 

כי ראה רשעים ,  שאינם ראויים לברכה—" מי אלה ":ששאל... 
. ים בזהקאשר נתן לי אלֹ,  בני הם:והשיב לו יוסף. גדולים שיצאו מהם

 שבזה בעצמו שאתה רואה יש שם גם כן : לוואיתא בספרים שהשיב
כוח בין יקר הוישזה היה ע, שבשביל זה ראויים לברכה, ניצוצות קדושים

יש בזה כמה , ללמד זכות על הכל, ין זה של אזמרהיכי בענ, יעקב ליוסף
כמו שמצינו שאפילו גדולי , כי הוא עבודה גדולה, בחינות בין הצדיקים

, יתברך עליהם' והקפיד ה, ד זכות כראויהצדיקים לפעמים לא ידעו ללמ
  . 'כמו שמצינו בישעיה והושע וכו

דל הרשעות ומחמת שראה ג, ועל כן גם יעקב אבינו קֹדם הסתלקותו
עד שלא ידע , על כן גם הוא תש כחו, של הרשעים שיצאו מאפרים ומנשה

 שאינם ראויים — מי אלה :על כן שאל, ללמד עליהם זכות ולברכם
שהראה . אשר נתן לי אלֹקים בזה,  בני הם:השיב לו יוסףעד ש. לברכה

שיגע ומצא נֻקדות טובות גם בהרשעים , לו שגם בזה בעצמו נמצא זכות
.. . קחם נא אלי ואברכם:ועל כן תכף נתרצה יעקב ואמר. שיצאו מהם

  ).ז" ט-'  הלכות ערובי תחומין ו-לקוטי הלכות (

Ì¯‚ ¯…ÓÁ ¯Î˘˘È ÌÈ˙Ù˘Ó‰ ÔÈ· ı·…̄ ... )ו"ט, ט"בראשית מ( 

שמודיע לכל באי עולם אפילו ' יש שכר'בחינת , וזה בחינת יששכר... 
כי יש שכר ) טו טז, ירמיה לא(ין יש שכר בחינת יכי עד, להגרועים מאד

 ...לפֻעלתך ויש תקוה לאחריתך
שמאיר ,  בחינת יששכר- שהצדיק, "יששכר חמור גרם"וזה בחינת 

אשו עצמן מן הרחמים יד לבל יתיבכל הדרי מטה בכל הנמוכים מא
יתברך אפילו אותן שהם בבחינת ' בשום אֹפן עד אשר משיב ֻכלם לה

כי הוא מאיר , בחינת ֻזהמת וגשמיות החֹמר, בחינת בהמה טמאה, חמור
בהם האמת עד שגם הם נעשין מרכבה אל הקֻדשה ונושאים עליהם עֹל 

סבל עליו עֹל  כחמור ל:י"רש רשישפ" חמור גרם"וזהו בחינת . תורה
  .תורה

שגם שם בין , "יששכר חמור גרם רֹבץ בין המשפתים"וזה בחינת 
המשפתים והמצרים והגבולים שאורבים עליו ומתעים אותו מאד על ידי 

גם שם מתגבר להכניע ולבטל את עצמו , התגברות התאוות והמניעות
 לשא עליו ,לגבי התורה והצדיק ומכניע גופו וחמרו המֻגשם כחמור

  .ועל ידי התורה זוכה להפֹך הכל אל הקֻדשה.  תורהעֹל
 ומבני יששכר יודעי :)לג, דברי הימים א יב(וזה בחינת 

כי כמה וכמה עתים , בינה לעתים לדעת מה יעשה ישראל
, ח עתים"כי יש כ, עוברים על כל אחד ואחד מישראל

ובהם כלולים כל , עתים לטובה עתים לרעה
ד מיום הולדו העתים העוברים על כל אחד ואח

 :עד יום מותו אשר עליהם התחנן דוד
". בידך עתתי הצילני מיד אויבי ומרֹדפי"

קר שלמות הצדיק הגדול במעלה יוזה ע
כמו יששכר שיוכל , המלמד תורה ודעת לישראל

להאיר בכל אחד ואחד מישראל שיוכל להתחזק 
ולשאר על עמדו בכל הזמנים והעתים העוברים עליו 

שיודעים להכניס , שכר יודעי בינה לעתיםבבחינת ומבני יש
בישראל בינה וחכמה אמתית שידעו בכל עת ועת שעוברים 

ולבלי , ל בדעתו חס ושלוםועליהם יהיה איך שיהיה לבלי לפ
 –'  הלכות פסח ט-לקוטי הלכות .. (.יתברך לעולם' להתרחק מה

  ).ג"י,ב"י
  

  )כוכבי אור(

 על פי משל לםומר אמת לעורוש השינציג פ     �     
איך שבהתגברות המחלֹקת שגבר , ת"הרנוספר מ :ל" ז,ת"הרנוממ

עד שכמעט אין , והאמת ֻמשלך כל כך ארצה, השקר מאד והצליח
וכל זה ". ותשלך אמת ארצה"וגם הכתוב מעיד על זה , ולהאמין בקיומ

היה  לא דם התפלה עד שמחמת זהוקר קו פעם בבורר בקרבוהתע
וכן בקטנות מֹחין אלו התחיל . יכים להתפלל שצרו להתפלל כמולתוביכ

 ווכמעט שהיה לאחר יאוש בתפלה ז, להתפלל עד שהגיע לפסוקי דזמרה
, "לםומר אמת לעוהש"אמנם כשהגיע להפסוק . חיןוא בגדלות המולב

 וובאר לעצמ. וחין ושמחה בלבוממות המוצצות התרופתאֹם זכה להתנ
   :הפסוק על פי משל

מח ו נמצאו וגדלו כל מיני חלקי הצושב, פלא גן נולֻדכס אחד היה ל
נמצא בהגן הזה מחמת  ולא שחלפו שנים הרבה, לבד מין אחד, לםושבע

מח ועד שהגיע הזמן והשיג גרעין אחד ממין הצ. שהוא יקר המציאות
ומחמת שהגרעין הזה היה יחיד מֻיחד ומֻיחס . ו בגנותוהזה והזריע א

 ותואין אותר עד שרורחפת ביהסכנה מ, הווודוקא על גרעין כמ, ובגנ
  ת מֻכונים בשעה שהוא ו שצריכים להיוהן מצד המכשירים לגדול, מֻגדל

  
  
  
  

  ל"זצ, אייזיק שלמה' ודסר בן ראער בשראל י' לזכרון נצח מורינו ר

  ויחיפרשת         ד""""בס  ד"תשעלון 

  

 טוב להגיד ולשיר
  

 ...לזכות לכל הישועות 

  

  ַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן מאומן



רים ווהן מצד הצפ, תרוי ולא תופח לא דה מֻצמצמתיובמ, צריך להם
ת מֻיחדים ושע מריוובכן הפקיד על גרעין זה ש, רבים על הגרעיניםוהא

יסירו עין מעליו אף רגע   לא,שתמיד ישגיחו על גרעין זה בעינא פקיחא
, ברובר עליו מה שעוכן עם האמת היקר המציאות וֻמשלך ארצה וע. אחד

מר והש "ווהוא בעצמ, לפחֹד על האמת המשליך אמת ארצה אבל אין
עדי אמת מארץ תצמח תגדל ותצליח , עיניו עליו תמיד" לםואמת לע

 תפלת וואחרי זה היתה תפלת. ן לעדוכיותעשה פרי ושפת אמת ת
  .ה'ה וחדו'ה דיצ'ה רנ'בגיל, צדיקים
 ותו ונחם א,'דת הות עבודול א"ת ז"הרנונן לפני מואחד התא    �

 ואני ,רו אני כבר יהודי עם זקן אפ!תסתכל: ןו בזה הלשובזה שאמר ל
  .ת יהודי כשרוד מתגעגע להיוע

 כדי שבימי הזקנה , בימי הנעורים צריכים לעמֹל הרבה:ד אמרוע    �
  .יהודי כשר פשוטת ויהיו לפח

  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

זמן ", א הזמןויב, זה רק ההתחלה, ברוך השם...                         
קֹדם כל כבשנו ארץ . לפחֹד ולא לדאֹג לא ,כן, כן". ב מאדוהגֻאלה קר

תן לנו ארץ ישראל וכל וזה סימנים על הגֻאלה שהשם יתברך נ, ישראל
א לארץ ו שזכינו לבוררות כזונעשה התע. א להנהול לבוצה יכויהודי שר
 ארץ -ר של משיח וזה א, דל החסד והרחמיםואין לשער ג, ישראל
  !ישראל

דעים ואנחנו י? יש לנו איזה השגה מה זה ארץ ישראל, ארץ ישראל
. ת ארץ ישראלוא', תוספר המד'ת בויש א, ידי רבנו-מארץ ישראל על

לה לנו ין וגואל והוא ירד לחיפה הראשש כשהיה בארץ ישרוורבנו הקד
א לארץ ו צריך לב-כל אחד מישראל , כל ישראל: " ואמר,פה מן היםיט

  !"ישראל ולגור בארץ ישראל
היה  לא לםומע, א לארץ ישראלולים לבואים שיהודים יכואנחנו ר

  האנגלים,כנס לארץ ישראלינתנו להם לה ולא באו היהודים. דבר כזה
לם היו נגד וכל הע, נתנו לא הצרפתים, א לארץ ישראלונתנו לבלא 

. אז נכנסו לארץ ישראל בגנבה והיה נסים, תולות גדוהיה צר, היהודים
 -צה ומי שר, א כל היהודיםולים לבום ברוך השם יש לנו מדינה ויכוהי
  .להוזה גֻאלה גד, אול לבויכ

באים , לםובאים מכל הע, מה זה, מבינים את זה לא ייםוהג
 אבל. ת באים לארץ ישראלומכל המדינ, מאיטליה, מאנגליה, ריקהמאמ
כל ישראל באים . וים עכשיאז התקי, בתים לא ,היה פה מה לאכֹללא 

כך -צריכים כל בשביל מה אתם: "כל הערבים הם שאלו .לארץ ישראל
  "?מיבשביל , בשביל מה? מלטהרבה 

-צים ביתואנחנו ר, צים ירושליםואנחנו ר, קצתתחכו : "אמרנו להם
  "?דעים מזהוי לא אתם, המקדש
, מלטכך הרבה -יכלו להבין בשביל מה אנחנו צריכים כל לא הם

 ... "דודעים הסואנחנו כבר י, אנחנו כבר מבינים: "מריםוהם א ויעכש

  )ההמשך יבוא(

  

  ) מכתב צא- חלק ב -פר ִאֵּבי הנחל ס (

אשר , ד בת עיני ולביובבה ומבֹרכה לכושנה ט    �                     
 לא  בהחכם האמת אשר לפניו ולאחריוו לקשר ולדבק עצמונשא את לב

ת ות ואמונות של כפירות ומבוכוהמבער ומבטל כל מיני טֻעי, הווקם כמ
 יתברך לכל באי ולם ומאיר ידיעת אלקותו ומכניס האמת בע,תוכזבי

 ו לאמתליכך בדרך הישר אל נֻקדת האמתובעל החסד והרחמים י. לםוע
  .ףושהוא המנוחה והנחלה בלי קץ וס

  .ם הדיןו על רֹאש השנה שהוא יות השנה צריכים להכין את עצמוכל ימ
לה לאל כבר היית על רֹאש השנה י שתה,בוש תשיש בחלקך הטוש

לה לאל כבר זכית לטעֹם יותה, ש של הצדיק האמתוך הקבוץ הקדובת
כי ' ברוך ה, נצחמעט מצוף דבש אמריו הנעימים המחיין את הנפש ל

  .ניךישע לך בכל עניוווי' קוה לה. כלים לא רחמיו
  

  )לג,  דעת–לקוטי עצות (

קֹדם שיש לה , כל נפש מישראל�                                            
אזי מנסין ומצרפין את הנפש בגלות של שבעים , דהורה ועבוהתגלות בת

דה רעה בפני עצמה ית יש לה מומכי כל ֻאמה וֻאמה של שבעים ֻא. תוֻאמ
ת האלו הם מֻרחקים משבעים פנים ודיומחמת המ, מה שאין בחברתה

צה לאכֹל הפרי צריך לשבר וומי שר, פה קדמה לפרייוהקל. רהושל ת
רה שהיא ושהיא התגלות הת, לכן קֹדם התגלות הדעת. פהיקֹדם הקל

ו נידהי, א בגלותוֻמכרח הנפש לב, קר הדעת והחכמה האמתיתיע

כך -א אחרוכדי לשברם ולב, תותיהם של הֻאמותיהם ותאוובמד
שהיא , אוףית נוקר הוא לשבר תאויוהע. דהורה ועבולהתגלות בת

. ן והצרוףוקר הנסיית והיא עות רעודית והמוכלליות של כל התאו
ת ון הזה ובגלות הזה של התגברות התאוווכשנפש האדם בא בנסי

 ולואזי הוא צריך להרים ק, ל"כנאוף ית נוקר הוא תאויוהע, תודיוהמ
ת ולדו היוכמ, תושהם כלולים בשבעין קלין לפח, ולצעֹק כמה וכמה קלין

זה יזכה לשבר התאוה -ידי-ועל, ת שבעין קליןועקושצ, דה ממשיקֹדם הל
  וולפי תקונ, דהורה ובעבול בתות ויזכה להתגלות גדוהזאת עם כל התאו

 .רהו השבעים פנים של התוכן יתגלו ל
 עשקה לי 'הם ודלו עיני למר", לםו של עונורב, לםו של עונורב...   �
 חלצה נפשי מגלות 'הקומה ". ב אל יעשקוני זדיםוערֹב עבדך לט. ערבני

ובפרט , תותיהם הרעוותיהם ותאות שהם מדוהמר של שבעין ֻאמ
, בתנוותה לטינתך היוכי כו. מתאוה הזאת שהיא תאוה הכלליות שלהם

ת וכדי לנס, תותיהן הרעותיהן ומדוולות הזה של תאתנו בגווהכנסת א
ן וצרוף הזה של וכדי שנזכה לעמֹד בנסי, ידי הגלות הזה-ולצרף נפשנו על

ן וקר הנסייובפרט בתאוה הכלליות שהיא ע, תיהןותיהן ומדוותא
רה ות לשום התגלות בתואפשר לזכ-ואי, לם הזהווהצרוף של כל אדם בע

ן ונצטרפין בתאוה הכלליות הזאת שהיא ידי שנתנסי-כי אם על, דהוועב
בחנת לבי פקדת לילה "כי , מר מה אדברואבל מה א, אוףית נותאו

די  ולא ,והנה באתי בעֹמק הגלות, "פי-צרפתני בל תמצא זמתי בל יעבר
ת וכך לזכ-דמת לפרי ולאכֹל הפרי אחרופה הקישלא זכיתי לשבר הקל

ן חיי וכלו ביג"עד אשר , זה מאד-ידי-אף גם פגמתי על, רהולהתגלות הת
 ":ני כחי ועצמי עששווותי באנחה כשל בעוושנ

ן יש לי יועדי". ן על עפר יקוםוואחר"אלי חי ואבל אני ידעתי ג  �
ד נפשי בי וכן כל ע-על. לם כללוואין שום יאוש בע, תקוה גם עכשיו

כל זמן שהנשמה , ד רוחי בקרבי אצפצף לרחמיךוכל ע, אצעק אליך
 :וה ואיחל לתשועתךבקרבי אצפה ואק

 אברהם אלקי, תינוו אבאלקינו ואלקי 'הן מלפניך וובכן יהי רצ  �
ל והאל הגד,  כל הצדיקים האמתייםאלקיו,  יעקבאלקי יצחק ואלקי

שתעזרני בזכות . נה הכלובים וקומל חסדים טון גורא אל עליור והנוביהג
ת ות רבונואשר עמדו בנסי, כח-ריובזכות הצדקים האמתיים גב, תינוואב

בזכותם וכחם עזרני . רהואין מספר וכפו את יצרם וזכו להתגלות הת
שאזכה לשבר ולגרש ולבטל תאוה הכלליות ממני שהיא , שיעניווה

באֹפן שאזכה לשבר ולגרש , ותהיה בעזרי תמיד בכל עת, אוףית נותאו
ואזכה לקֻדשת הברית , טוליולבטל תאוה זו ממני לגמרי בתכלית הב

ותרחם . בונך הטולה כרצול באמת בקֻדשה ובטהרה גדוולפרישות גד
ם שזכה ועלינו ותמשיך עלינו קֻדשת ופרישות משה רבנו עליו השל

". ואתה פה עמֹד עמדי ": שכתובוכמ, להולתכלית הפרישות בקֻדשה גד
 ובזכות כל וותזכנו בזכות, ראהולה והנו הגדוותמשיך עלינו קֻדשת

, אוףית נול מאתנו לגמרי תאוהצדיקים האמתיים לשבר ולגרש ולבט
רים באמת בקֻדשת ושים וטהות קדולנו אנחנו וזרענו להיונזכה ֻכ

 :םוופרישות משה רבינו עליו השל
ותתן לנו כח וגבורה , ותחמֹל עלינו ותעזרנו ותושיענו ותזכנו  �

, שנזכה בכחך הגדול, ותגן בעדנו ותהיה עמנו תמיד, ברחמיך העצומים
, ובכח וזכות כל הצדיקים האמתיים, עליו השלוםבכח וזכות משה רבנו 

פת בלעם הרשע מן העולם שהיא ילגרש ולשבר ולעקֹר ולכלות ולבטל קל
ותמשיך עלינו תמיד . מה ביותרישהיה שטוף בז, אוףית נוהתגברות תאו

ותזכנו מהרה לצאת , קֻדשת משה רבנו וקֻדשת כל הצדיקים האמתיים
, ות רעותואוף וכל שארי התאית נומגלות של השבעין ֻאמות שהוא תאו

לם מעלינו ומעל גבולנו חיש קל ותעזרנו ותושיענו לשבר ולגרש ולבטל ֻכ
ותהיה נפשנו , ותזכנו ברחמיך הרבים שתחזֹר נפשנו לשרשה. מהרה

עשר -בתוך שנים, יעקב-ן נפשות של בית"בתוך העי, נכללת ברחמיך
 הקדושים אשר בתוך הארבעים ותשע אותיות של שמותיהם, ה-י שבטי

זה להכלל בתוך -ידי-ואזכה על, רש נפשנו ורוחנו ונשמותינוושם הוא ש
ותזכני לבא מהרה להתגלות גדול . ן פנים של התורה הקדושה"העי

ותאיר , בקֻדשה ובטהרה גדולה באמת ובאמונה שלמה, בתורה ועבודה
חדושים , ותזכני לחדש בתורה תמיד חדושים אמתיים, עיני בתורתך

חדושים המביאין לידי , ן פנים של התורה הקדושה"ן מעיהנמשכי
ן "חדושים שיש להם כח להוציא את האדם מגלות של עי, מעשים טובים

, ֻאמות מתאותיהן ומדותיהן הרעות ולקרבו אל התורה ואל העבודה
ידם נשמות חדשות לכל השומעין את החדושין -חדושין שנמשכין על

 )ו"ילה ל מתוך תפ–לקוטי תפילות ... (הללו
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