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וצריכין , ם מנוי וספורום שזה היום ויוקר הקֻדשה הוא לזכר בכל ייע
 ות את עצמוועל כן אסור להאדם לדח. ם דיקאום בזה היובת היו חולצאת ב

ם וכי י,  כל ימי חייוום לֹא יהיה לורק לידע היטב כי זה הי, םום ליומי
לפרֹע , ובתווהלואי שיזכה למחר לצאת ידי ח, המחר הוא ענין אחר לגמרי

  . ום המחר בעצמום של יובת היולהשם יתברך ח
, ולואם תרצו לשמֹע בק: הינו, " תשמעוולום אם בקוהי: "וזה בחינת

ם הזה דיקא שאתם וע היטב שהעקר הוא היליד, צריכים אתם לזהר בזה
 ווכמ, םוחס ושל, םום אל יודת השם מיות עבוושלא לדח, ומדים בוע

: וכתיב, ם הזה דיקאוהי" 'ת וכוומצוך לעש אלֹקיך' הם הזה והי: "שכתוב
כי , "'דע וכוות ימינו כן הולמנ: "וזה בחינת. דיקא" םואשר אנֹכי מצוך הי"

 בכל פעם בפה ווכן להזכיר את עצמ, תברךצריכין לבקש על זה מהשם י
 שידע היטב כי כל ורר את האדם ולהזכירול לעו כח גדוכי הדבור יש ל, מלא

כי באמת . ום בזמנובת כל יוזהר לפרֹע חוצריכין ִל, ימי חייו מנויים וספורים
ם שהוא ור היושזה עקר א,  חכמה ושכל מֻיחדום יש בום ויוכל י

  . וכמבֹאר בפנים, ֻדשהשהוא בחינת השכל דק, השמש
כי הלילה , רודם לאום יש חֹשך שקואבל בכל י

ויהי ערב : " שכתובוכמ, ם בסדר הבריאהודם ליוק
ל ו בקֻדשה הוא תקון גדוובשרש". 'ויהי בֹקר וכו

כי החֹשך הוא בחינת , רודם לאומה שהחֹשך ק
שעקר תקון , בחינת צמצום המחין, העדר הדעת
אבל . ל"קא כנחין על ידי זה דיוקבלת המֹ

שזה בחינת פגם , מחמת פגם מעשי בני אדם
, על ידי זה נמשך להסטרא אחרא, מעוט הלבנה

ם ויניקה חס ושל, בחינת מלכות הרשעה
ואזי מתגבר חס , ל"מבחינת חֹשך וצמצום הנ

ם ור היוצה להחשיך אושר, ם חֹשך ממשוושל
צה לבלבל את הדעת ולהחשיך את והינו שר, לגמרי

ר השכל והחכמה אמתית המאיר ווא אשה, ר האמתוא
  . םור יושהוא עקר א, םום ויובכל י

שמזה , םות והעכובים והבלבולים שבכל יוומזה נמשכין כל המניע
עד שעל פי רֹב , םות זה היוצה לדחושהאדם ר, ל"ת הנונמשכין כל הטֻעי

ם וכאלו הי, ם נמנה ונספר כלל בימי חייוו להאדם כאלו אין זה היונדמה ל
כפי השתטחות , ובאמת בודאי. ה אי אפשר לעבֹד את השם יתברךהז

דת ובודאי קשה מאֹד לעסֹק בעב, םום ויווהתפשטות הסטרא אחרא שבכל י
אבל צריכין לידע . ששם עקר התגברות הבלבולים, בפרט בתפלה, השם
ב ו טוובודאי יש ב, ןולה בחשבום ועום הוא יוכי אף על פי כן זה הי, היטב
רק , ם דיקאושצריכין להמשיכן בזה הי,  ושכל מֻיחד דקֻדשה חכמהוויש ב

ת ווזה בחינת המניע, כי הקלפה קדמה לפרי, שהחֹשך מכסה עליו
וצריך האדם להתגבר , םושמתגברין ומשתטחין בכל י' והבלבולים וכו

ם וולידע ולהאמין שדיקא בזה הי, להשתדל לשבר הקלפה שקדמה לפרי
ואז יזכה , ואם תדרשנו ימצא לך, ובחינתל להתקרב להשם יתברך לפי ויכ

  . ם דיקאוב שבזה היולמצֹא הט
וכל ', ב וכוום דלית בה טולית י: שווזה בחינת מה שמובא בזהר הקד

כא דכסיא ון חשוכג, בול כל בר נש לההוא טודלא יע, מא אית לה גדר מלברוי
שנדמה , םות של כל אדם שבכל יות והדחיוומזה נמשך כל הטֻעי. 'רא וכוולנה

ם אי אפשר ווכאלו הי,  מימי חייוו כלום וכאלו אינום הזה אינו כאלו היול
כאשר נמצא זה ברֹב בני אדם שאינם מפקחים , להתקרב להשם יתברך כלל

חס ,  להפךוב או איזה סבה ומארע לטובפרט כשיש ל; על דרכיהם היטב
הבל עד שרֹב ימיהם כלים בזה ל, ם מתבלבל אצלם לגמריושאז הי, םוושל

ם זה צריך וובי, מא דשוקאום זה הוא יריד ויון ביוכג, רחמנא לצלן, ולריק
ובאלו הימים הוא בדרך נע ונד , צא לדרךום יוובזה הי, תיוונולחשב חשב

י מעל העגלה ולסדר ום בא מן הדרך וצריך להרים המשאוובזה הי, ומֻטלטל
 וקטטה עם  איזה מריבהום זה נזדמן לוובי', רה ולחלקה כראוי וכווהסח
נים וצא בזה בטולים ובלבולים שווכי, ם זה נקרא על איזה סעודהוובי, אחד

  . לו בטול ובלבול גדום נמצא בועד שכמעט בכל י, םום ויובכל י

 גם כן על פי רֹב ונדמה ל, ת כאלהו מאֹרעולו בשאר הימים שאין ביואפ
 מלבר שיש וכל זה נמשך מהגדר. ל" כלום וכנום הזה אינוכאלו הי, םובכל י

. רו מבחינת החֹשך שקדם לאושזה נמשך בשרש, םום ויוב שבכל יועל הט
ם הוא וי. ם ההוא ירחק חֹקוי, ת גדריךום לבנוי): "מיכה ז(וזה שכתוב 

מרים אל ושישראל א, הינו, )י שם"עין רש( "'א למני אשור וכווועדיך יב
, ת המסבבין את הקֻדשהושהם בחינת הסטרא אחרא והקלפ, ם"העכו

והם מעקמין ומבלבלין לב האדם כל , ל"ת והבלבולים הנושמהם כל המניע
ת ום הזה לֹא בא רק בשביל הסבום כאלו היות חס ושלוכך עד שיוכל לטע

וכאלו אין , ל"שהם בחינת הגדר מלבר הנ, ת והבלבוליםות והמניעווהמאֹרע
  . םוחס ושל, ב כללו טוב

, מריםושאתם א" ק חֹקם ההוא ירחוי, ת גדריךום לבנוי: "וזה הוא
ת ושהם המניע, ת הגדרים והמסכיםום הזה לֹא בא רק בשביל לבנושהי

. רה שנקראת חֹקום בתוק לעסֹק בזה היואבל הוא רח, םות שבכל יווהדחי
כי אי , רהושהיא הת, ם ירחק חֹקושבזה הי, "ם ההוא ירחק חֹקוי: "וזה

אבל ; ל"ת הנודחית והום מחמת המניעודה בזה היורה ועבואפשר לעסֹק בת
, ם גמורום הוא יוכי בודאי זה הי, "אום הוא ועדיך יבוי"כי ,  כןובאמת אינ

דת השם ורה ועבום דיקא בתוובודאי נשתדל ונתגבר לעסֹק בזה הי
ב שבזה ועד שנזכה להתקרב להט, ולשבר את הגדרים שלכם

 ,ד הלכה –מרים ון וארבעה שות פקדוהלכ( .ם דיקאוהי
ת ו א,דהויראה ועב - צר היראה ו א לפית ה ו זותיוא

ת קנז ותיו א,ועין פסח וספירה;  עין פנים,קמה
  )ת קיזו א,התחזקות; קנח

  
  )המשך, ז"כ מכתב -' בי הנחל ֵּבספר ִא(

 עתידים ,בכֹח הצדיק ... �                 
לם  ולהכניע ֻכ,תות למעלה מכל הֻאמוישראל להי
 ,תו הֻאמ ויתנו הדין והמשפט על כל,תחת רגלינו

תם ותם ולדון אוט אשפֹוִל, ציםוכפי מה שאנו ר
  . ננווכרצ
ר הדעת האמתי של וא עת שיתגלה ויאיר אויב

ויקהלו ויתקבצו , יים והעמיםוהצדיק האמת גם בכל הג
' לם ידעו את הואז ֻכ', לם אל הצדיק האמת לשמֹע דבר הֻכ

  . 'לם בשם הויקראו ֻכ
 ,לכים בתמים בכל לבו הה– ל"לצה' ן יתן הוד וגֻדלה ונצחועטרת חן וכב

, סרים את נפשם ואת ביתם על עם ישראל וארץ ישראלו ומ,באש ובמים
תם בכל איבר ואיבר שלהם ומצילם והב או יתברך מתפאר בהם וא'אשר ה

 להצילם מיד ,תן להםיחסדך וישעך ת' הראם ה. שה בשבילם נסיםווע
  .יביהםוא

 במצרים ,מנו בששת הימים ע'הראים שעשה ופתים הנוכל הנסים והמ
  .ביםו ומעשיו הטוהכל היה בזכות', וירדן וסוריה ורוסיא וכו

ם ום ישועה וגֻאלה בדרישת שלושנת של, בהוים בברכת שנה טיאס
  „Ï‡¯˘ÈÂ¯ÒÈ „· ‡                                                                           .לבבית
עצו לב יחדו על עמך ונ, נאינו נשאו רֹאשוו יהמיון ושיבינוכי הנה א...        

ולא  אמרו לכו ונכחידם מן הארץ, ד ויתעצמו עלינו להשמידנוויערימו ס
, סבוני כמים, תזנח נפשנו תסתיר פניך ממנו' למה ה. דויזכר שם ישראל ע

לא  ו ונחלתועמ' ש היטֹלא  ,ידכאו ונחלתך יענו' עמך ה, הקיפו עלי יחד
שו יכלו ויב, אל תרחק ממנו לעזרתנו חושה', לנו למשגב וכו'  היהי, יעזֹב

עשה להם כקש לפני . 'טני נפשנו יעטו חרפה וכלימה מבקשי רעתנו וכווש
מלא פניהם , כן תרדפם בסערך ובגבורתך תבהלם, כלהבה תלהט הרים, רוח
יים כי אתה וויכירו וידעו כל הג, שו ויבהלו ויֹאבדו מהרה עדי עדון ויבוקל

  . ן על כל הארץולבדך עלי' ה
זנחת צֹאן ' למה ה, יבינוויחרפו לנו צרינו ומנאצינו א' עד מתי ה... 
תנו וצים לכלונאי ישראל הרוריבה ריבנו וכל קרני ש' קומה ה, מרעיתך

 עברה וזעם ,ן אפךותשלח בם חר. מם קרני ישראלו ותר,ולהשמדנו תגדע
  השב לשכנינו חרפתם , לםוקומו לעיולא  יפלו,  תאבד מפנינו צרינו,'וצרה וכו
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לא  יים אשרושפֹך חמתך על הג, לם תתן להםוחרפת ע, תנוואשר חרפו א
תינו מהר ונור לנו עואל תזכֹ. קראולא  ת אשר בשמךוידעוך על ממלכ

השב לשכנינו אל חיקם חרפתם אשר , לה אנחנוויקדמונו רחמיך כי בצרה גד
 בנו מכל העמים ונתת לנו את  אשר בחרת, כי אנחנו עמך,תנווחרפו א

ררה לפנינו את גבורתך וע, אל תחרש ואל תשקֹט, אל דמי לך', ה. רתךות
הבך הנחל ו ובפרט למען א, ולמען הצדיקים האמתיים,שיענו למענךווה

דה וונ, תנווד אוהבט משמים וראה ופק. שעה מהרהוהאר לנו פניך ונו, בעונ
 ,וועזוז' ת הולנים יספרו תִהו אחרתורוד. לתךר נספר תִהור ודולם לדולך לע
  .תיו אשר עשה עמנו לעיני כל העמיםוונפלא

  

  )'סימן ד, חודש אלול –עצות המבוארות ספר (

כי . דש אלולועיקר זמן תשובה הוא ח�                                       
נו עליו השלום למרום לקבל את ישאז עלה משה רב, ימי אלול הם ימי רצון

ועיקר דרך תשובה . שבזה פתח דרך תשובה לכל אדם, הלוחות האחרונות
.  יתברך מצוי עמו בכל מקום'שכל אדם ידע שה, נו הואישהודיע משה רב

ה גדולה ביותר ישבין כאשר הוא זוכה לעלי, רועל כן צריך כל אדם לזכ
וא נופל לירידה גדולה ובין כשה, הן בגשמיות הן ברוחניות, ולהרחבה

צריך הוא להתגבר שלא , בגשמיות או ברוחניות,  חס ושלום,ביותר
 'כי אנו רואים שאנשים רבים מתרחקים מה.  יתברך'יתרחק מה

, ב הצלחה והרחבה בגשמיותויתברך מחמת ר
בוי י יתברך מחמת ר'או שמתרחקים מה

או מחמת , לו בחכמות התורהיואפ, חכמה
 אינה באמת לשם אם, בהומר' עבודת ה

,  חס ושלום,וכן כאשר נופלים. שמים כראוי
יסורים גדולים ביותר יבלים בומחמת שמס

', ד מעבודת הואו נופלים מא, בגשמיות
ובאים לידי ,  ומקיום התורה'מיראת ה

ר ואזי צריך לזכ,  חס ושלום,פגמים רבים
הן בעת ,  יתברך נמצא עם כל אדם'שה
  . יה והן בעת ירידהיעל

, יה והרחבה בגשמיותיבעת עלולכן 
ד מגאות ומגסות הרוח וזהר מאיצריך לה
, ה ברוחניותידאי בעת עליוובו, בכל פרט

ובעת . בוי אורישמר מגאות ומריצריך גם לה
שמר יצריך לה, ירידה רוחנית או גשמית

ולהתחזק , זהר מאד מעצבות ומיאושיולה
קוטי יאר בלוכמב -בגשמיות . בשמחה

בצר "על הפסוק ) ה"סימן קצ(ן "מוהר
קוטי יאר בלוכמב -וברוחניות , "הרחבת לי

אזמרה "בתורה ) ב"סימן רפ(ן "מוהר
טחון יוגם להתחזק תמיד בב". קי בעודיולאל

ועל ידי זה ,  יתברך'תיים להיה אמוובתקו
 'תית ויראת הייתחזק תמיד באמונה אמ

 .כראוי
קינו ואל'  באתי לפניך ה,ובכן...  � 

שתעזרני ותושיעני בזכות , קי אבותינווואל
נו יח דרך התשובה שהמשיכו משה רבוכֹ

תיים יעליו השלום וכל הצדיקים אמ
שאזכה גם אנכי מעתה לשוב , בעולם

כי . בתשובה שלמה לפניך באמת ובלב שלם
שהורידו את עצמן , אתה יודע נפלאות הדרכים של תשובה שהמשיכו בעולם

לו עם פחות כמוני בכל מקום יאפ, שרו את עצמן עם הפחות שבפחותיםיוק
ומצדם לא , מי במקומי שאני שם עתהיין הם מקשרים עצמם עיועד, שאני שם

ולהעלות , שה באמתוולהעלותי ולהכניסני לתוך הקד, יבצר להוציאני מגלותי
, רחם עלי וזכני להתקשר לצדיקים קדושים כאלו תמיד. אותי מעלה מעלה
פן שאזכה ובא, ם ממשיכים בעולםדש דרכי התשובה שהוויתגלה לי דרך הק

ולקשר ולדבק עצמי אליך תמיד , מעתה לשוב בתשובה שלמה לפניך באמת
  . טול באמתיה והבוובתכלית הענ, באמת
ח לשום בחינת ירידה ולא ותשמרני ותצילני ברחמיך שלא יהיה כֹ � 

 חס ,כי לפעמים נתרחק האדם.  ממך, חס ושלום,ה לרחקניילשום בחינת עלי
בוי העושר והטוב יידי ר ינו עלידה, ה שאתה מעלה אותויידי העלי  על,ושלום

בוי האור יכי ר, בוי הדעת בידיעת רוממותךיידי ר או על, שאתה משפיע לו
, כן באתי לבקש ממך שתגן עלי בכפך על,  חס ושלום,מכהה עיניו ומזיק לו

,  לעולםולא אתרחק ממך, ותשמרני ותצילני ותגן בעדי שלא יזיק לי שום דבר
לו בעשרה כתרין יאפ, לו בדיוטא התחתונהי אפ, חס ושלום,הן בבחינת ירידה

 :כמו שכתוב, גם שם אזכה למצוא אותך תמיד,  חס ושלום,דמסאבותא

. כאשר תרחם עלי ותעלני מעלה מעלה, היוהן בבחינת עלי. ומלכותו בכל משלה
 בכל הבחינות ואתקרב אליך תמיד,  אזכה למצוא אותך תמיד,בכל עליה ועליה

 אם אסק :כמו שכתוב, בין בירידה בין בעליה,  חס ושלום,בין בטיבו בין בעקו
פן שאזכה לתשובה שלמה באמת ובא. שמים שם אתה ואציעה שאול הנך

ובפרט בחודש אלול הקדוש שהם ימי רצון שעלה משה לקבל , מעתה ועד עולם
 שאזכה להכין את ,רחם עלי מעתה. לוחות אחרונות ופתח דרך כבושה לילך בה

שת הדרך תשובה וקד, שת חודש אלול הקדושועצמי מהיום להמשיך עלי קד
תיים בעולם בדרכי נפלאותיהם ינו וכל הצדיקים אמישהמשיך משה רב

פי דרך זה שהוא ידוע לך ולצדיקיך  וה כי אם עלוכי אין לי שום תק, הנוראות
עד , חליני תמיד איוא", והטוב בעיניכם עשו עמי, תיים לבדיהגדולים האמ
  )א" מתוך תפילה מ–' בלקוטי תפילות . ("משמים' ישקיף וירא ה

 

  )ח" סימן ע–' ת חלק ב"ימי מוהרנספר (

תי מהבית ורצו לדחף א, ך דבורינוווהנה בת... ☺                    
רציתי להתוכח עמהם לא אבל , ל בינינווקת גדווכמעט שהיה נעשה מחל

תנו שלא נבא לידי ותנו והפריד אול הבית השקיט אהרבה גם הבע
עלים כל החסידים בנסיעתם לצדיקים אלא והיו פלא מחלקת ואם 

מה שיש להם על כל פנים אמונה בזה הצדיק שהם מקרבים אליו 
, שהוד האמונה הקדוובכמה צדיקים דים כי אמונת חכמים הוא יס

שכן -שה מכלורה הקדוד כל התושהוא יס
י להסתכל כלל על המחלקת כה לבלומי שז

 גם ואשרי ל, שבין הצדיקים ומאמין בֻכלם
, רצו לנסע על היםלא ל "המשלחים הנ

ודעתם לנסע ביבשה וגם גדל העכוב של 
גע עד ווגדל צער הטלטול והיגיעה הנ, הדרך

הנפש לסע על סוסים מהלך רב כזה עם 
ולפעמים הם מכים את , אנשים פראי אדם

בלי שעור ת הרבה וכב ושאר צרוהר
בלים בנסיעה על הסוסים כאשר שמעתי ושס

נשליך יהבנו ' בֻקשטא על כן אמרתי על ה
ם וליכני לשלווהשם יתברך י, ונסע על הים

בים וויביאני מהרה לארץ ישראל לחיים ט
  ): ןום אמן כן יהי רצוארוכים ולשל

   
  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

וא רבנו הקדוש ה ...  �                
 היה  הואקסלרוהרב שלמה ו !בן שמחה

 הוא ,האבא שלו היה רב בגרמניה, מגרמניה
כמו לא  ,היה גדול בתורה ואיש קדוש

הוא הלך בשוק וראה . הרבנים של היום
 הוא ,הוא נכנס, "ליקוטי עצות"בחנויות 

הוא ראה , של רבנו" ליקוטי עצות"ראה 
שכל ישראל יבואו לארץ } הגאולה{: "ואמר

 אבאה אז הוא בא הביתה ואמר ל,"ישראל
 ," אני רוצה לנסוע לארץ ישראל,אבא" :שלו

 קח ,ארץ ישראל אתה רוצה לנסוע ל,טוב"
 והיה פה , הוא בא לארץ ישראל,"כסף וסע

 רב שלמה ,הוא לקח אותו לחתן, גאון קדוש
הוא , וקסלרורב שלמה ,  איש קדושהיה

 עוד  וגםקירב את המשפחה שלו בגרמניה
שלכל " : לאבא שלוהראה הוא , הוא בא הביתה,וודאי לרבנו, בנורלאנשים 

אתה  "."!אני רוצה ארץ ישראל "."אחד מישראל יש לו לגור בארץ ישראל
 , ואני איש פשוט לגמרי,הוא היה גדול בתורה... "לך לך, לך? רוצה ארץ ישראל

אותי לקרב , נתן את כל נפשו עליא וה ,והוא אהב אותי ולמד איתי ודיבר איתי
ואני . עבדלא   אבל הוא,אבל המשפחה שלחה לו היה לו פרנסהלא   הוא,לרבנו
 ולמדנו ביחד , פירות ומרק, כל מה שיש בבית, והוא נתן לי את כל הבית,באתי

,  אני באתי מטבריה לירושלים].והייתי כמו ילד [ והיינו בשמחה,ורקדנו ביחד
 הוא הרגיש ,ריקודים שלו ה, השמחה שלו,קסלרווהייתי אורח של רב שלמה ו

, הגאולה לכל אחד מישראל כמו שהוא, שרבנו הקדוש הוא נמצא בארץ ישראל
ליקוטי "ה,  הכל חדש, רגלים חדשים הוא נותן, לו לב חדשהוא נותן, הוא פותח

 נתגלה שלא וזוכים לאורות כאלו , בזה הרבהסוק שאנחנו נעי ראו,"תפילות
ליקוטי  " עםוא רוצה להתקרב לרבנוה?  הוא יודע מרבנו...עדיין בעולם

 ,נזכה לראות את האור של רבנו ש,נו של עולםורב... רבלא  אני... "תפילות
 של כל , של כל אחד מישראל, של כל התשובה,שהוא אור של כל התורה

 רבנו הקדוש מרחם עליו ונותן לו ... והוא נותן לו, של כל אחד מישראל,הגאולה
  ... כמו שהוא,ישראלתשובה לכל אחד מותיקונים 

  

  :ל"אמר רבנו ז
  

  !עולה על הכל הראש השנה שלי
מאחר שהמקורבים ,  ופלא אצלי

 כל למה לא יזהרו, מאמינים לי שלי
 שיהיו כולם ,האנשים המקורבים אלי

  ? איש לא יעדר, על ראש השנה
  הוא  ין שלייענ כי כל

  !רק ראש השנה
  

  כל מי שסרש, והזהיר לעשות כרוז
יהיה על , אל משמעתו ומקורב אליו

לא יחסר איש וכן . ראש השנה אצלו
, הראש השנה שלי :הוא נוהג לדורות

יתברך יודע ' וה, גדולהוא חידוש 
  . שאין הדבר הזה בירושה מאבותי

, לי זאת במתנה יתברך נתן' רק ה
  . השנה שאני יודע מהו ראש

 אתם כולכם בודאי, לא מבעיא
  אלא , תלויין בראש השנה שלי

  

 åìéôàåìåë íìåòä ìë  
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