
   ...וינצלו את מצרים  
נו מי שאינו ידהי, קון העשירות דקדושה הוא עניותיקר תיע

ובאיזה מעמד שהוא בין שהוא עני , מתגאה בדעתו ומחזיק עצמו כעני
, ממש או בינוני או עשיר מופלג מחזיק עצמו תמיד כעני ואביון גדול

כי עני : ידדל מלכותו וגדולתו ועשרו אמר תמושבג, בבחינת דוד המלך
צם עניותו בזה וכי האדם ראוי לו להבין ע, ואני עני ואביון, ואביון אנכי

לו הצדיק אי אפשר לו לצאת ידי חובתו בשלמות נגד יכי אפ, העולם
כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב : כמו שכתוב, השם יתברך
לו לחם צר ומים יאפ, אם כן; מכל שכן שאר בני העולם, ולֹא יחטא

רק השם יתברך זן את העולם ,  אין מגיע לו חס ושלום לפי מעשיולחץ
מה  [כי הוא אכל דלאו דילה, ואם כן אין עני יותר ממנו, לו בחסדווכ

  .]שאינו שלו
  

, אזי טוב לו תמיד, וכשמשים אל לבו האמת ויודע זאת בברור
השמח , איזהו עשיר: ל"שהוא מה שאמרו רז, ויזכה לעשירות אמתי

מחמת שיודע שהכל , שמח תמיד בחלקוכי י, בחלקו
לו לחם צר ומים יאפ, חסד גדול מהשם יתברך

לכל הון , ועל ידי זה יזכה לעשירות ממש. לחץ
מאן דאיהו זעיר איהו : "בחינת, דעלמא

 ' וכומקימי מעפר דל: וכתיב, "רב
נו יהי, קאי מעפר די,להושיבי עם נדיבים

, וגם אחר כך. מי שמשים עצמו כעפר
לכסף וזהב , עשירות ממשכשזוכה ל

ל על ידי זה ולא יפ, וחפצים הרבה
צם וכי גם בע, להתאוות מה שאינו שלו

עשירותו יחזיק עצמו לעני ויהיה שמח 
  .בחלקו תמיד

  
: שהם בהפך מכל זה, לא כן הרשעים

הוא בכעס על השם יתברך על , כשהוא עני
 והיה כי ירעב והתקצףבבחינת , עניותו וחסרונו

הוא מלביש , ותכף כשיש לו איזה ממון, )'חישעיה (' וכו
ועל ידי זה חסר לו , את עצמו במלבושים שאינם ראויים לו לפי ממונו

מתחיל לקנות לו כלי כסף , ויח עוד ממון יותרווכשמר. להייותר מבתח
ועל ידי זה חייו , והכל בכפלי כפלים מכפי ערכו, ומרגליות ותכשיטין
 שבימי עשירותם חייהם מרורים עד שיש הרבה, מרים ומרורים תמיד

, ב לידי עניות ממשוועל ידי זה באים על פי ר, םייותר מבימי עני
וגם בימי עשירותם תמיד היה חסר להם כפי , ומתים בעלי חובות

ואינם חושבים , והכל מחמת גסותם הרע, הנהגתם והצטרכותם העצום
איהו רב ומאן ד. "שר מגיע להם לבדולו כל העיוכא, על תכליתם הנצחי

ומתים עניים ממש ובעלי , הוא משפילם-ברוך-והקדוש, "הוא זעיר
  .חובות
  

פי והנוי לישראל הוא וקר היישע, יאה עניותא לישראל: וזה בחינת
הוא נאה ויפה , נו מי שמחזיק עצמו לעני תמידיהי, דת העניותימ

לו מלבוש של יאפ, כי כל מה שיש לו הוא נאה ויפה אצלו תמיד, תמיד
כי יודע , הכל נאה ויפה אצלו ושמח בו מאד, וטלאי על גבי טלאיפשתן 

, ואז הוא נאה ויפה תמיד, לו מלבוש כזהישאינו ראוי לו לפי מעשיו אפ
יהיו נאים , כי אחר כך גם כשיהיו לו מלבושים של משי ושל כסף וזהב

  .ויפים אצלו תמיד
  

וכל מה שיש לו הוא מתאוה , אבל מי שאינו מחזיק עצמו כעני
לו לובש בגדים ישאפ, כנראה בחוש, פי לעולםואינו זוכה לנוי וי, יותר

תמיד חסר לו עוד בגדים יקרים ביותר של גדולי הקצינים ', יקרים וכו

קון הממון והעשירות הוא עניות יקר תיועל כן ע. כידוע כל זה, ביותר
, םור שנולד ערוז תמיד בקצה האחרון ולזכוכי האדם צריך לאח, ל"כנ

, שזהו תכלית העניות, ם יצאתי מבטן אמיוער): איוב א(כתוב כמו ש
ואז יהיה שמח , וכנגד עניות זה כל מה שיש לו הוא עשירות גדול

  .הן מעט או הרבה, בחלקו בכל מה שיש לו
  
, לה בגלות מר וקשה וכבד כזהישהיינו תח, קר גלות מצריםיוע

ואחרי : בינוכאשר הבטיח לאברהם א, ואחר כך הוציאנו בעשירות כזה
? ולמה לא נתן לנו העשירות תכף בלא צער הגלות. כן יצאו ברכוש גדול

כדי לברר , כדי להזדכך בכור הברזל בגלות, אבל הכל היה לטובתנו
ות ממון שהוא עשירות וממון ולהוציא אותנו מתא, ולזכך העשירות
ולזכות לעשירות , שכל מה שיש לו יותר חסר לו ביותר, דסטרא אחרא

שזה בחינת מה שאנו אוכלין בפסח , קאישה שבא על ידי עניות דידקדו
, ר בהמרירות והעניותו כדי לידע ולזכ- ומרור, ניושהוא לחם ע, מצה
 -לקוטי הלכות  (.ל" כנ,קון העשירות דקדושהיקר שלמות תישזה ע

 – לפי אוצר היראה ב"א י" ייות אות-' הלכות מגילה ו
  )ד"ל, ממון ופרנסה

  
  

  
  )'ד-'ב, ישראל-ל בארץ"רבינו זנסיעת (

מי : נו זכרונו לברכהיאמר רב    ☺
ישראל -שיודע מפני מה היתה ארץ

כך באה ליד -לה ביד כנען ואחריתח
רבינו [הוא יודע מפני מה הוא , ישראל
-לה בקאמיניץ ואחריהיה תח] הקדוש
  .ישראל-כך בארץ

  
והנסיעה לקאמיניץ היתה פליאה     ☺

:  אמרו פרושים על זהוכל העולם, גדולה מאד
. לם טעוו אבל כ—' וקצת וכו, קצת דורשין לשבח

לו יואפ, נתו כללונו כוולא כו, לו אותן שאמרו לשבחיאפ
-על-אף, לה להם איזה רמזימחמת שהוא בעצמו ג, אותן שידעו קצת

על מה , וכבר אמר דבר נאה על זה. ונתו בשלמותוכן לא ידעו כ-פי
  .'בכל מה שהוא עושה וכושהעולם טועין עצמן בו תמיד 

  
-שם-א שם את הכתבים של הבעלושנסע כדי למצ, קצת אמרו    ☺
, ואומרים קצת שהם טמונים שם בקאמיניץ, רם באבןושסג, טוב

, והוא זכרונו לברכה התלוצץ מזה ואמר. שנסע לשם בשביל זה, ואמרו
  אלו היה רוצה,ואמר, כי אינו צריך להם כלל, שלא נסע כלל בשביל זה

  .אך הוא אין צריך להם כלל, היו מביאין אותם לביתו, אותן הכתבים
  

  

  

  )ד"אות ס –אוצר היראה ( 

 כך שנים הרבה לשוב לארץ פי שאנו מתחננים כל על אף   
לה וצעקה יכן אין שום תפ פי על אף, קים משםון אנו רחי ועדי,ישראל
בשין ו כלהיכי בכל צעקה ותפ, לו של הפחות שבפחותיםיאפ, נאבדת

ת שכבשנו ודועד שיתקבצו כל הנק, ישראל דה מארץואיזה חלק ונק
  .בוואז נשוב לארצנו בקר, תינוובתפל
  

 לכבש ו ותפלתו כח בצעקתו ואין ל מאדלו מי שהוא פגוםיואפ   
כי , עלת הרבהו פוכן צעקת פי על אף, ישראל דה וחלק מארץואיזה נק

  שכל זמן שהוא, תועאר בדין חזקת קרקוהוא בחינת מחאה המב

Ò·"„ 
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, עלת כלוםואז אין חזקת המחזיק מ, חהומ
ישראל  פי שהם גזלו מאתנו ארץ על כן אף על

ציאה וואין בנו כח לה, שהיא ארצנו ונחלתנו
כן אנו  פי על אף, מאתם מחמת פגם מעשינו

ישראל  עקים בכל פעם שארץומתפללים וצ
שין וובזה אנו ע, הוא שלנו כי הוא נחלתנו

 שידעו שאין חזקתם ,אחרא ראמחאה להסט
ישראל היא שלנו  כי ארץ, חזקה כלל

 ,תה מידםוציא אוף נוף כל סותינו וסומאב
 חזקת כותהל -לקוטי הלכות (בעזרת השם 

  .)ב" אות י-' ה מטלטלין
  
  
  

  )'ל – אוצר היראה(

ינו להאמין שהכל מתנהג רק ברצונו י דה,אמונת הרצון  
ף ולהשתוקק אליו יתברך ונו לכסיי וכן הארת הרצון דה,יתברך לבד

כי מי .  שניהם אחד כי זה בזה תלוי,ברצון חזק וכסופין גדולים מאד
דאי הוא משתוקק ו בו,שמאמין באמת שהכל מתנהג רק ברצונו יתברך
לו אם כבר עבר י ואפ;ונכסף אליו יתברך ולעבודתו ברצון חזק מאד

ת הנפש לשוב אליו ודאי הוא נכסף בכלוו אף על פי כן ב,עליו מה שעבר
  .)ד" אות י-'  ערב גכותהל -לקוטי הלכות ( יתברך
  
  
  

  )ט"נ-ד" אות נ- תלמוד תורה -לקוטי עצות (

 - וימצא את עצמ, מד באיזה ספרואה ולום שהוא רובכל מק  
וזה סימן שהוא , ו ושפלותו מוסר ויראה פחיתותונו שיקח לעצמיהי

  . יתברךונות רצוחפץ לעש
 

על ידי זה יוכל להתגבר עליו ,  ראוי לזהורה ואינותמר ומי שא  
לו י אפ,רהומר תולה לוה גדודכי היא עב. םוושל  חס,אוףית נותאו

  .ליחיד מכל שכן לרבים
 

ר יצריך לצי, דוש של איזה תנא וצדיקימד אדם איזה חוכשל  
 ועל ידי זה ;מד לפניוו התנא עולו הצדיק אי כא,וקנולפניו דמות די
  .ינצל משכחה

 
  .ת אלמןולין מלהיו נצ,רהוידי שמרגישין מתיקות בהת-על  

 
הוא צריך , רייתא שיש בהם ממשוכה לחדש חדושין דאומי שז  

ת ופיל שלא יינקו הסטרא אחרא והקלוציידי זה נ-ועל, דםות מקולבכ
  .מאלו החדושים

 
 שמרחיבין הדבר  מאדרה שהיא למטה רחבהומרים תויש שא  

שה וכי למעלה בקד,  מאדאבל למעלה היא קצרה, דו מאתוומגדילין א
, אבל יש להיפך. ץ בעלמאואין נשאר ממנה כי אם איזה ניצ

רה שהיא למטה ומרים תוהצדיקים אמתיים א כי
 להואבל למעלה היא רחבה וגד ,נראה קצרה
 .'ררות וכוווכן בהתע , אשרי להם.מאד מאד

  
  
 

  )ז"קמ', אליקוטי תפילות (

תקרב לצדיקים ותזכני לה...   
דושי יר התגלות חואשר א ,אמתיים

שלמעלה , רתם נמשך מלמעלה למטהות
 ולמטה  מאדההורתם רחבה וגבות

ך וכדי להכניסה בת, מתקצרת הרבה
 .ולבבנו ושכלנו לכל אחד כראוי ל

אשר , ת ישרורחופכים אוותרחיקני מהה
שלמטה מרחיבים , רתם ממטה למעלהות
  . מאדרהתר מדי ולמעלה היא קצותה יוא

ל עלי ותזכני לחדש חדושי וותחמ  
רה אמתיים בדרך הצדיקי אמת ות

. רה מלמעלה למטהומרים תוהממשיכים וא
 אזכה ,תות ובקשונית והתחוליוכן בכל התפ

ואתה ברחמיך , חקולהתחיל מן המצר והד
, דשך מן השמיםותרחיב פי ותשפיע לי רוח ק

שאזכה לפרש כל שיחתי לפניך באמת 
 .ויערב שיחתי לפניך באמת, בונך הטוכרצ

  

  

  

  )ג" י–ל "זצ, ישראל אודסר' שיחות מר(

אני ורבי ישראל [אז אנחנו  ...      
לחן וועלינו על ש' הים' לתוך , הזוכנסת-נכנסנו לבית] ל"קרדונר זצ

והוא . 'כי מרחמם ינהגם '-' ן"לקוטי מוהר'ב' חלק ב' ולמדנו תורה ז
 לא וזכיתי לזה שכל ימי חיי, למד אתי את התורה הזו כל הלילה

טעם יראת שמים כמו הלילה הזו שלמד אתי , הרגשתי טעם תורה
הכנסת -ביתואנחנו היינו ב. 'כי מרחמם ינהגם'התורה הקדושה הזו 

  .הרגשתי כלל שכבר צריכים לישן ולא ,ולמדנו כל הלילה
  

, היה לו נרות וגפרורים שהיה יקר ערך', עשיר'והוא היה      
עד , קרועד קרוב לאור הב' ן"לקוטי מוהר'והוא הדליק נר ולמד אתי ב

,  כמו אחרי נפטר מאדששמעתי הקול בכיה של האמא שלי שבכתה
אז , נמצא לא ראתה שכבר קרוב לאור היום ואניהיא ". בני, בני, בני"

  "?מי יודע מה קרה: "היא חשבה
  

 לחפש אותי בבכיות ,כנסת-הכנסת לבית-היא הלכה מבית     
  מאדאז היא בכתה, כנסת היו סגורים-הבתי, מצאה אותי ולא גדולות

והם , טבריה היה עיר קטנה וכל העיר באו. וקולה נשמע בכל העיר
 מה ,מה: " קר ושאלווהשכנים מהסביבה באו בב. פטרשהו ניחשבו שמ

  "?מה קרה, הבכיות והצעקות
  
 
  

  )ד"פ מכתב -י הנחל ֵּבמספר  ִא(

  . ז"ח תשרי תשכ"כ, ה"ב  
להצדיק , אשר שזר ודבק עצמו באמת... לכבוד שמחת לבי מר 

לרפאות ולהחיות , פלאי פלאות עד אין חקר, בעל הנפלאות. האמת
בזכותו וכחו הגדול והנורא ימשוך . בכל דור, כל עתב, אותנו תמיד

רפואה בשלימות ותזכה לראות בתפארת התגלות האמת ' עליך ה
  .האמתי

   
אשר נועם אהבתך תקוע וקבוע , נפשי ולבבי, אחי, אהובי  

, לפתוח פי ולדבר לפניך, בגודל ענוותנותך בטחתי, בלבי תמיד באמת
 ומם וצירים וחבלי לידהעמדתי מרעיד ומשת. דברי אמת שבלבי

 ,הומה לבי, טובה שאתה נמצא בבית החולים לא עהומהשמ, אחזוני
  .צר לי עליך אחי חביבי כנפשי. על צערך וכאיבך

  
  , ונפלאותיו' לבי בטוח בחסדי ה       

עליך ועל עמו ישראל  כי בוודאי ירחם   
רפואה שלמה מן  וירפא אותך מהרה

וכחו . וףרפואת הנפש ורפואת הג, השמים
, הנשגב והנורא של הצדיק האמת הגדול

ן ָמְחַנ ָמְח ַנְח ַננחל נובע מקור חכמה רבינו ַנ
יעמוד לך ולביתך למחסה ולמגן , מאומן
  . לנצח

  המעתיק 
  

050-6741702 / 02-5829086  
050-6754970  

  ,בכל סניפי הדואר: תרומות
  89-2255-7חשבון 

  91270 ירושלים 27100. ד.ת: מכתבים
  050-6870043: שידוכי מצוה
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