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[   ÌÂÈ·Â ÈÚÈ·˘‰ ...  ) ב, ה"לשמות'( 
קר הזביחה והשחיטה של היצר הרע יע                                                  

קר הוא על ידי שעוסקין יהע, ח ולשחֹט בני האדםשעוסקין לטבֹ, וחילותיו
. ה שלהםקר הזביחה והשחיטישעל ידי זה ע, להכניס בהם מחשבות רעות

כי בזה האדם טרוד מאֹד , ות ממוןוקר לוכד את האדם במחשבות של תאיוהע
וכל מה שיש לו , ותו בידווכי אין אדם מת וחצי תא, במחשבתו כל ימי חייו

  . תו לעולםו תאולאיותר חסר לו ביותר ואינו ממ
על ידי זה הולכין , סבכים זה בזה מאֹדוהנה מחמת שהמחשבות כרוכים וִנ

 חס ,עד שבאים על ידי זה למה שבאים, לרעיון וממחשבה למחשבהמרעיון 
שפתאֹם יעמֹד האדם וינוח וישבת ויהיה שב , והעצה הכללית לזה הוא. ושלום

שבתוך כל הטרדות והבלבולים , וזה בחינת שבת. ואל תעשה במחשבתו
 יבטל את עצמו לגמרי וינוח וישבת בבחינת ,והרעיונים הרבים והמחשבות

רק כשנתבלבל , אמת המחשבה ביד האדם תמיד להטותה כרצונוכי ב, שבת
קר יאבל ע, נדמה לו שקשה לו לשוב ולצאת מהם, במחשבות ורעיונים הרבה

  .שפתאֹם יעמֹד וישבת ויבטל עצמו, העצה
כי אם , קר הוא שב ואל תעשהישהע, ין המחשבותיכי זה כלל גדול בענ

קר להיות שב ואל י כן העעל, יהיה נלכד יותר, ירצה לעמֹד נגדם ולסתרם
קף בלבול המחשבות יעמֹד ושבתוך ת, תעשה מעתה על כל פנים

 צריך לזה בטול דקֻדשה ,ולפעמים. ב עוד יחשֹולאוינוח 
, ר בהשם יתברךינו שיבטל עצמו לגמרי ויזכֹיה, באמת

  .ויבטל את עצמו לגבי אור האין סוף יתברך
ר תמיד שצריך האדם לזכֹ, וזהו בחינת שבת

, שיך על עצמו קֻדשת שבת גם בימי החֹלולהמ
נו שבתוך כל הבלבולים יעמֹד וינוח בבחינת יהי

 .ועל ידי זה ינצל מכל המחשבות רעות, שבת
עיין ; ' אות ח- ' ו  הלכות שבת-לקוטי הלכות (

 – לפי אוצר היראה ב"מ -שבת  -אוצר היראה 
  )' ז–מחשבות והרהורים 

  

[  ‰È‰È ÈÚÈ·˘‰ ÌÂÈ·Â  ˘„…̃ ÌÎÏ
·˘ ˙ ÔÂ˙·˘ ...  ) ב, ה"לשמות'( 

כי כל זמן שאין הגוף . קר השלום כשהגוף נכלל בנפשיע
בחינת אין שלום בעצמי מפני , אזי יש מחלֹקת גדול, נכלל בנפש

שתתהפך חס ושלום הנפש להגוף , כי בודאי זה אי אפשר בשום אֹפן. חטאתי
לו אם יואפ. לעשות רצון קונה, כי הנפש נכספת לעולם לשרשה, לגמרי חלילה

 על כל זה ,וכבר התגבר גופו על נפשו ביותר,  חס ושלום,הוא רשע גמור
ונכספת , בודאי צועקת נפשו מאֹד מאֹד בקול מר ועצום מאֹד, בפנימיות הנפש

נו רצון י דהי,כי רצון הנפש הוא רצון האמת. ומתגעגעת מאֹד לשוב לשרשה
ואין מי שיוכל , ולםורצון השם יתברך בודאי נשאר חיים לע. השם יתברך

ואתה מרום לעולם : כמו שנאמר,  בשום אֹפן, חס ושלום,לשנות ולבטל רצונו
ויהיה , כי בודאי השם יתברך יגמֹר את שלו כרצונו. רוממה' וכתיב ימין ה', ה

נתו היה כדי שהתחתונים ושכל כו, נתו מה שרצה בבריאת עולמוונשלם כו
ועל כן בודאי הנפש כוספה חזק . לנפשינו להפֹך הגוף י דה,קא יעבדו אותוידי

  . חס ושלום,לו אם התגבר הגוף כמו שהתגבריאפ, תמיד לעשות רצון קונה
' אין שלום אמר ה: כמו שנאמר, ועל כן אי אפשר שיהיה שלום לרשעים

ומשם נשתלשל כל מיני . כי תמיד יש מחלֹקת בין הנפש והגוף, לרשעים
,  כי אם כשזוכין להגביר הנפש על הגוף אין שלום,ועל  כן. מחלֹקות שבעולם

כי הצדיקים זוכין .  שאז הוא השלום בשלמות באמת,עד שיתהפך הגוף לנפש
שזה , ונתהפך לנפש ממש, עד שנתבטל רצון הגוף לגמרי, לשבר הגוף לגמרי

על כן יהיה אז השלום , ועל כן לעתיד לבֹא שאז יזכו הכל לזה. קר השלוםיע
כי אז ֻיכללו הכל ברצונו ', וגר זאב עם כבש וכו: רכמו שנאמ,  בעולםלאפהֻמ

  . קר השלוםישזהו ע', גוף בנפש וכו, ויהיה נכלל בחינת בהמה באדם, יתברך
 - כי שבת הוא בחינת התגברות הנפש על הגוף, ועל כן נקרא שבת שלום

 - ' הלכות חדש ג-לקוטי הלכות ( . שזה בחינת שלום,בחינת עולם הבא
  )ה" כ-  שלום – היראה לפי אוצר' אות ט

  

  

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

יתברך '  הוא לידע ולהאמין שה,קר הדרך לתשובהיע... �                  
ל וואציעה שא"בבחינת , תוהמת והֻזומאלו בכל הֻטי אפ,ם ובכל דרגאובכל מק

 עליהם  גם- ולו בתכלית הירידה וההרחקה שאין ירידה למטה מזיאפ, "הנך
להחלימם , ררם ולהקיצם לתמכם ולסעדםו לע,ר הזהוהגיע רחמיו בד

  . תם ולשמחםותם להחיוולרפא
לו מי שנלכד במה ישאפ, תוציא את האדם מעברו כח להוהצדיק יש ל

ידי   על,יזכה לצאת ממעשיו הרעים, יהיה איך שיהיה,  רחמנא ליצלן,שנלכד
  . שיםודל כח הצדיק ודבוריו הקדגֹ

 ויצא חוץ לתחום וגבול ,קיםווי ארץ וים רחו שנתרחק לקצלו מייאפ
אם ירצה , ם שהואופי כן תמיד בכל מק על אף, רה לגמריוקֻדשת ישראל והת

  .בעולה לנו הנחל ניים שגלארה הנפודושי תי בהחות את עצמויוכל להחי
אין לנו , לםוהבעל הבית של הע, שהוא בחינת רֹאש בית -הצדיק האמת 

 כי אם ,שו הקדוחלים לינֹק ממנו ולשאֹב חיות ממֹו ואין אנו יכ,ושום תפיסה ב
,  אלינוופה מן הים מפנימיות מֹחצא כִטו שדרך שם י,שודרך פתחי פיו הקד

  .ובע מטובת עד שנזכה לׂשולות גדולאת ונפוראות עמנו נולעש
ב ונך הטות רצולאאהבתך ותשוקתך לשמֹע דבורים אמתיים אלצוני למ

ן בספרי רבנו ים תמיד לעיור היטב בכל י שתזכֹ,ולהזכירך ולזרזך
 על ואף, ים התמימים בכל מיני תמימותשול ותלמידיו הקד"ז

ים חכמה עֻמקה לאמ, פי כן הם עֻמקים עֻמקים מאֹד
ף ואין ועד אין ס, עמקות לפנים עמקות, אמתית

בודאי תמצא בהם כל . ום לב עליהםולׂש, תכלית
 ,תות אמתיוצמיני מטעמים המשיבין את הנפש וע

, נערים גם זקנים, ות ולחזק כל אחד לפי ערכולהחי
הכל כאשר לכל , בכל מיני עזרה, בריאים וחלשים

 באֹפן ,טוב טעם ודעת אמתית, לים למצֹא בהםויכ
מדים ושיוכל כל אחד בכל עת לדלג ולקפץ על כל הע

 אחד לאכי , םו חס ושל,תולמו משני עועליו להטריד
 חס , לגמריותום לכלובכל ימד על כל אדם ובלבד ע

  . כי אם רבים מאֹד רבים רבים מכל צד,םוושל
'  לדבק עצמך לה, יקירי חביבי נפשי ולבבי,חזק ואמץ

ושים לבך היטב , ם שהוא בכל מה שתוכלויתברך מכל מק
 להתקרב אליו ,יתברך מרמז לך בכל עת' להסתכל על כל הרמזים שה

  . ם שהואום ובכל מקומכל מק
  „Ï‡¯˘ÈÂ ¯ÒÚ „· ‡  ,בתך הנצחיתורך ומזרזך לטדברי המזהי

אשריהם הרגלים , דעואתה י, ום שלום מלך השלון השלו אד.לםו של עונורב
ידי  כי ההליכה היא ברגלין ועל, וים אליווסעים להצדיק האמת ולהנלולכים ונושה

  .לם העשיהו שהוא בחינת זה הע,זה מגביה בחינת רגלין
  

  )המשך, ו" סימן קט–' בחלק ת "ימי מוהרנספר (

עמי האיש ] אלכסנדריאהרב של עיר [ ותכף שלח ...☺                          
 ועבר ,והלך עמי האיש הנזכר לעיל, הנזכר לעיל שהיה צריך להרב באיזה עסק

 והביא אותי לחצר אחת והעלה , וקשה לי לדבר עמו,קיםועמי ברחובות ובשו
ודברה עמי בלשונם , יתה רק האשהיא ה ושם ל,אותי בכמה מעלות לאיזה בית

 אבל אני הייתי ,והראה האשה לי בידיה שתקבל אותי שם, שהוא לשון ערבי
א ואת "תן לי עצה איך להביא את רייולבקשו שי, צריך לדבר עם הבעל הבית

שאר שם והלכתי משם עם האיש הנזכר ולא רציתי ִל, החפצים מהספינה לכאן
 אחר כך פגע באיזה אנשים .כן הוא מוליך אותיין איני יודע להיי ועד,לעיל

שה אחת ואמר לִא,  אחר כך הלך לדרכו.ואני לא הבנתי, ברבר עמהם מה שִדוִד
 ושם אין נשים מצויות כל , ורמזה לי והלכתי עמה,ה שהיא תראה לי הדרךיעני

   וֻהכרחתי לילך מרחוק למקום , ואין הדרך לילך עם אשה בשוק,כך בחוץ
  

  
  
  
  

��א"תתקע��ד"בס

 ,יש צדיק אמתי שהוא יסוד העולם
 …וכל הדברים עומדים עליו
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ועברתי בין כמה ישמעאלים וערביים במקום שדוחקין , יא הולכתשה
עד שהביאה אותי לחצר שיושב הבעל הבית בעצמו של , שם רבים

 כי הבעל הבית היה צורף ושמו רבי משה גבאי חזן ,האכסניא הנזכרת לעיל
ושם כל הבעלי מלאכות עושין מלאכתם בחֻניות ולא בביתם , הכנסת דשם

בל וִק, ת שיושב הבעל הבית רבי משה הנזכר לעילובאתי לחצר ששם החנו
 והתחלתי לדבר עמו איך להביא החפצים , שלום וברוך הבא:אותי ואמר לי

 ,דל הצער שלי ותכף התחיל לעלות על מחשבתי גֹ,ואת רבי יהודא אליעזר לכאן
 ובפרט שאיני , ולא אדע מקומה,ר אל הספינהכל לחזֹכי הבנתי תכף שלא אּו

וצער זה בלבל דעתי , וגם עם ישראלים קשה לי לדבר, להם כללמבין הלשון ש
 אבל ,לו אני יודע קצת כִא,הבית  דברתי עם הבעל,כן פי על  ואף.מיד מאד

 ואף על פי כן ,ואיני יודע מקום הספינה, הבעל הבית הבין שאני בעצמי מֻבלבל
אמר להנער  ובקשתי לבעל הבית שיֹ,שילך עמי אל הים, שלח עמי בנו נער אחד

 והלך עמי הנער הנזכר לעיל עד שהביא אותי אל ,שישכר לי שם ספינה קטנה
 כי שם לא היה המקום כלל , לא נמצא שם ספינה קטנה, בבואי לשם.חוף הים

 מאחר שאיני יודע ,אבל אצלי לא היה נפקא מנה מזה, ששוכרין ספינות קטנות
 אפשר לי להכיר הספינה  ואי, כי יש כמה וכמה ספינות,ר הספינהלהיכן אשכֹ

 אף על פי . אי אפשר לבאר,דל הצער והפחד ובלבול הדעת שהיה לי אזוגֹ, שלי
 לא הגדתי לנער שאיני יודע מקום הספינה ,כן

 רק אמרתי לו שיוליך אותי למקום ,שלי
 והלך הנער ושאל את ,שימצא ספינה קטנה

והודיעו לו המקום וחזר עמי משם , אחד
עד שבא לחוף , העירוהלך עמי הרבה דרך 

הים למקום אחר ששם נמצאים ספינות 
קטנות ושם רואים כל הספינות הגדולות 

וצערי הולך וגדל איך , שעומדים כמה מאות
 והנער הנזכר לעיל לא היה ,אמצא ספינה שלי

כי אין , יכול למצוא גם שם ספינה קטנה
אם מעט ולא  נמצאים שם ספינות קטנות כי

כוב יקר העי ע,באמת ו.רהיה מצוי אז לשכֹ
 שהיה רק מחמת שלא ,נודע לי אחר כך

כי דרך , הייתי יודע מקום הספינה שלי
הספינות הקטנות שיושבים שם כמה 
אנשים מכמה ספינות גדולות והספן מוליך 

ואחר כך הוא חוזר , כל אחד לספינה שלו
 ובבואו לסוף הים מוצא עוד אנשים ,משם

ת  שצריכין לילך לספינו,אחרים כאלה
 , והם נכנסין תכף להספינה קטנה,הגדולות

 ואז כשעמדתי ,והוא מוליך כל אחד למקומו
וכשאמר , שם עם הנער חזרו ספינות קטנות

 שאל הספן לאיזה ,קח אותילהם הנער ִל
 ומחמת שלא יכלתי להשיב לו ,ספינה

 כי בעצמי לא ידעתי כנזכר ,תשובה ברורה
על כן נסע תכף עם הספינה לדרכו , לעיל

 והלכתי אנה ,היה לי צער גדול שם אצל היםו
 , ולא יכלתי למצאה,א הספינה קטנה של הקפיטאן שבאואנה אולי אוכל למצֹ

והיום ,  ולא ידעתי כלל מה לעשות,דל הצער שהיה לי אז אי אפשר לבארוגֹ
  .אינו עומד במקומו וכבר היה סמוך לפנות היום

  
  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

, לאכול קודם התפילה, ושלום  חס, נכוןלא, אבל...  �                  
 אפילו רבנו הקדוש לא שתה אפילו מים קודם ... רק אדם חולה,אסור

 אבל? לאכול לפני התפילה, לומדים ממניאם , "ן"שיחות הר" ב יש.התפילה
 נעשה בשביל זה, ושלום  אבל חס,החול ואזקן , חולהדין  ,יש לי דין אחראני 

?  התורהמןהפך , הפך מהגמרא,  הפך מרבנו, לאכול בזמן התפילה,קרהפ
והאכילה אחר ,  הכל אחר התפילה, אפילו מים לא לשתות,קודם התפילה

 .שלום כמו חולה ואני עשיתי חס,  אני עושה תשובה.לא לפני התפילה, התפילה
אפילו , ושלום  חס, כשהאדם בריאאבל,  נפשוחפיק, חולה יש לו דין אחרה
  ...שתות מים קודם התפילהל

תי חולה י מזמן שאני נעשרק,  התפילה קודםלא טעמתי אפילו מים...
  ...אוי, אוי, אוי, "שולחן ערוך"ה ר לא לשמו,ושלום חס,  דרכנוזה לא, וחלש
לא , אתה לא אוכל כלום: "היא באה אמרה לו, לא מבינים איך רבנו חי...

, יש אצלי אנשים, אני: " להאז הוא אמר, "יהיה לך כֹח לעבוד השם
  הם חיים , "החכמה תחיה את בעלה "שכל החיות שלהם היא רק

  
  

הם חיים , מהחכמה האמיתית, מהתורה הקדושה, רק מהחכמה
, מרבנו הקדוש" ן"ליקוטי מוהר "יודעים אם ". צריכים לאכוללא, בזה
 .התפילה  קודםמיםאפילו ,  לא טעם קרדונררבי ישראל ...אכילה  איןכבר

 אנחנו צריכים . הוא החמיר ולא אכל לפני התפילה, שהיה חולהםהיה פע
לעשות  צריכים למסור נפשנו , הקדוש שיצאו מפיולשמור מאד כל דברי רבנו

  ...  דיניםבזהיש ? מי שלא ישןו... לנו מלמד ומגלה כמו שהוא
אני , מדים כלום לֹלא ממני .כרוןיאין לי ז... ללמוד ולידע איך להתנהג...

,  כל זמן שאני הלכתי על הרגלים,כן פי על אני איש חלש מאד ואף, תמיד חולה
קודם הייתי מ .מזמן שנתקרבתי לרבנו,  אכלתי ולא שתיתי לפני התפילהלא
על פי ,  על פי הגמרא,אבל לא אכילה לפני התפילה,  אולי שתיתי קצת קפה,ילד

הם אוכלים ושותים  , והחסידים. אסור לאכול ולשתות לפני התפילה,התורה
  ...ל"ז הפך מרבנו ,לפני התפילה

  
  )כב-יח, תלמוד תורה – עצות קוטיל(

נו ידהי, דדותוידי התב- על�                                                                      
כין ודי זה ז יעל, שהו על כל הדברים שעוט את עצמשפֹידין ויידד ויושיתב

ידי זה יזכה לתפלה  ועל. רה שבנגלה ולענוה באמתוכין לתוי זה זיד ליראה ועל
 בשעת ו וגשמיותושיבטל כל ישות, במסירת נפש

רה וועל ידי זה יזכה להשגת סתרי ת, התפלה
 אשרי ,ר הגנוז שיתגלה לעתידושהוא א

 ).ו"סימן ט, 'ן א"לקוטי מוהר(כה לזה והז
כים כי אם מי ו אין ז,רהולסתרי ת� 

עד , רב על בניוורב ונעשה כעו כעשמשחיר פניו
 ).שם(לם ו בעולו איני כא,ושמבטל כל גשמיות

 לאוכל זר , רה נקראים קֹדשוסתרי ת� 
 מֻקדשיו לא או יֹאכל בולאיֹאכל קֹדש 

 ).שם(ומֻקראיו 
 ,לםורה בעוידי המשכת הת-על� 

וכל אחד . נמשך השגחת השם יתברך עלינו
רה כן השגחת השם ו אל התוכפי קרוב

 ).ג"סימן י, שם(תר וברך עליו בשלמות יית
רה זהו וטולה של ת ִב,לפעמים� 

דת ורה ועבוצה לעסֹק בתוכי מי שר. יומהִק
 אי אפשר שיהיה תמיד דבוק בהשם ,תמיד' ה

 רק ההכרח לבטל , בלי הפסקורתויתברך ובת
 צריך לצאת לחוץ לעסֹק ,כי לפעמים. לפעמים

ם של  יתגברו הבלבולילאכדי ש, לםובדברי הע
 ו חכמת,םוושל  חס,הסטרא אחרא ויתבטל

אבל . כן ההכרח לבטל לפעמים ועל. לגמרי
 יצטרך לבטל לאא משיח אז וכשיב

 ).ז"סימן ט, שם (ומדבקות
 באתי לפניך לבקש רחמים ,ובכן ...���� 
שתזכני , תיוי אבקי ואלֹקאלֹ' המלפניך 

ותשפיע עלי , ן והאמתוותדריכני בדרך הנכ
, ן זהי שאדע איך להתנהג בעני,ותעזרני.  בינה ודעתן קֻדשתך חכמהוממע
 באֹפן שאזכה להתנהג ,ותדריכני ותלמדני. רה זהו קיומהוטולה של תין ִביבענ

רה ותפלה ובמעשים ולעסֹק בת, ות הכל יפה בעתולעש, בונך הטותמיד כרצ
ואזכה , להולה ובזריזות גדו בהתמדה גד,מם ולילהו י,בים לשמך תמידוט

  .באמת' הדת ום בעבו ית בכלולהרב
טול  יהיה לי שום ִבלאואזכה ש, ותחנני לדעת מתי אני ֻמכרח לבטל קצת

 ,רהולו בעת שאני ֻמכרח להתבטל קצת מדברי תיואפ. כי אם בעת ההכרח לבד
רק תחנני דעה בינה .  לגמרי מכל וכֹל,םו חס ושל, אתבטללאתעזרני ותזכני ש

 יתברך ואל 'ת דבוק בהעלם אל הוישאוכל לה, ותשפיע עלי שכל מאתך, והשכל
  .רהוטולה של תלו בעת ִביאפ, שהורה הקדוהת

ר החכמה וידי הרשימו שנשאר מא על, טולויהיו מאירין עיני שכלי בעת הִב
. ת כשמש וכירחוויהיו עיני מאיר. סק בהושה שהייתי עורה הקדושל הת

עמים ולפ. שהורתך הקדונה בתוכשאנו דבקים בחכמה העלי, לפעמים כשמש
שאז יאירו עיני , רהוכשאנו ֻמכרחין להתבטל מן החכמה ומעסק הת, כירח

לקוטי תפילות .. (.לם ועדובאֹפן שאזכה להתדבק בך תמיד לע, לךוכירח יקר ה
 )ז"תפילה ט מתוך –' א
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