
  

  לזכות לכל הישועות                                                 טוב להגיד ולשיר     

  

    ............ליהודים היתה אורה ושמחה ליהודים היתה אורה ושמחה ליהודים היתה אורה ושמחה ליהודים היתה אורה ושמחה 

 )'א', ויקרא א( ... אל מֹשהאויקר

מאמר (' וזה בחינת ויקרא אל מֹשה הדא הוא דכתיב שמע ישראל וכו
כי זה המקרא נאמר אחר גמר הקמת המשכן )  פרשת ויקרא–מרדכי 

ת עד שמסים ובבֹא מֹשה אל ודמים בספר שמוהמבֹאר בכל הסדרים הק
 מתחיל ויקרא אל מֹשה וידבר כך ואחר' ל וכוועד וישמע את הקואֹהל מ

 כי ותון סתום ונעלם כי לֹא נאמר כלל מי קרא אוויקרא הוא לש. אליו' ה
 ותות שמשם קרא אומרמז על ההוא טמיר ונעלם שהוא למעלה מכל השמ

שים ותיו הקדוכך נתלבש בבחינת שמ אליו כי אחר' כך וידבר ה ואחר
ת שנעלמו ורול אלף אוזה בחינת אלף זעירא דויקרא שמרמז ע. וודבר עמ
 בכל שבת שזהו בחינת ישמח מֹשה וידי חטא העגל שמחזירים ל ממנו על

כן אי אפשר  ת עלורוכמובא הינו כי אחר החטא נעלמו ממנו כמה א' וכו
 ת שזהו בחינת ויקרא אל מֹשה ואחרור כי אם דרך כמה בחינולקבל הא

תינו ואמרו רב שואליו כי צריך להקדים הקריאה להדבור כמ' כך וידבר ה
ר בפעם אחד רק צריך וכי אי אפשר לקבל הא' ת וכוול לכל דבר"ז

 .ר עד שיקבל הדבורולהקדים הקריאה ולהלביש ולמעט הא
הינו כי כשרצה ' ווזהו הדא הוא דכתיב שמע ישראל וג

 יתברך התחיל ו ואחדותות לישראל יחודומֹשה לגל
אלֹקינו ' כך אמר ה ת שמע ישראל ואחרומקדם בתב

רה ובזה ה' אלֹקינו וכו' אחד ולֹא אמר תכף ה' ה
  יתברך כי אם עלושאי אפשר להכלל באחדות

ידי בחינת שמיעה בחינת שמע ישראל דהינו 
 היטב אליו ושצריכין לשמֹע ולדבק עצמ

ל להמשיך ו לגמרי ואז יכויתברך ולבטל עצמ
 יתברך וזהו שמע ו ויחודו אחדותועל עצמ

ת ובטול אל ישראל שמע דיקא בחינת דבקו
ידי זה יהיה נמשך עליך אמונת  ף ועלוהאין ס
 ...אחד' אלֹקינו ה'  יתברך בחינת הואחדות

ל "ועתה מובן ומֻקשר היטב דברי הפליאה הנ
שמקשר פסוק שמע ישראל לפסוק ויקרא אל מֹשה 
כך  כי הם בחינה אחת ממש כי ויקרא אל מֹשה ואחר

ת ור דרך כמה מדרגואליו שזהו מחמת שצריכין לקבל הא' וידבר ה
שצריכין '  בחינת שמע ישראל וכוווהתלבשות מנשמע לנעשה וזהו בעצמ

ף ור האין סומקדם לשמֹע ולהכין עצמנו היטב ולבטל ולדבק עצמנו אל א
לקוטי הלכות (.. . יתברך בשלמותוידי זה נמשך עלינו אמונת אחדות ועל
 )' ז אות- 'מעקה ושמירת נפש דהלכות  –

  

 )'ג', ויקרא א(... ו אם עולה קרבנ
 תינוורב שאמרו וכמ, הלב הרהור על שמכפר, להוע קרבן בחינת וזה

 – רוחכם על להווהע: שכתוב וכמ, )ז"פ ויקרא ר"מ (לברכה נםוזכר
  כי ; סחרחר  לבי ): לח תהלים(  בחינת  יש  כי  .ההרהור  מכפר להושע
 ובלבולים וסבובים בעקומים הלב ומסבבת מעקמת שהיא, פהיקל  יש

: סביב של תרגום, סחרחר נקרא כן ועל, נֹגה קלפת בחינת והיא, הרבה
, תרגום בחינת היא כי, סביב ול ונֹגה): א יחזקאל (בחינת, רוסח רוסח

 פלונ וכשאדם. וםתרג ןובלש כתיב כן ועל, )יט' סי' א בליקוטי' ע (כמובא
 םומק" איה "עקווצ מבקש ואזי, המֻטנפים תומומק בחינת שזה, לשם
 בחינת שהוא, ןוהעלי דוהכב אל ושב זרוח כי, ותקונ ובעצמ וזה, ודוכב
; להולע השה" איה"ו): כב בראשית (בחינת, להוע תובחינ וזהו. .."איה"

 שבא, הלב הרהור ולכפר לתקן, להולע שה תובחינ היא" איה "שבחינת
 משם להווע נתתקן" איה "תובחינ ידי על כי, ל"כנ המֻטנפים תומוממק

 ומחפש מבקש כשאדם, התשובה עיקר זה כי, תשובה תובחינ וזה. ל"נכ
 אלווש ומתגעגע, יתברך ודומכב קושרח ובעצמ אהוור, יתברך ודוכב אחר

 והבן, ל"כנ וותקונ ותשובת ובעצמ וזהו, ודוכב םומק" איה "ומצטער
  )עיין שם, ב" סימן י–' ן ב"לקוטי מוהר (.היטב

 )'א', ויקרא ב( ... ונפש כי תקריב קרבן מנחה

מי , לֹא נאמר נפש אלא במנחה:): ת קדופ מנח"ע(י " שפרש רשווכמ
זה ' נפש'. ומעלה אני עליו כאלו הקריב נפש, עני,  להקריב מנחהודרכ

ת ות של בהמוכי כל הקרבנ. קקות חזק במסירת נפשון והשתובחינת רצ
זה בחינת זביחת היצר ' תם וכווחטין אומכין עליהם ושות שסופווע

אין עני אלא , והיא בחינת קרבן עני, אבל המנחה אין בה שחיטה, כמובא
 דעת ובים ואין בוהינו מי שהוא עני במעשים ט, .)נדרים מא(מן הדעת 

 ונתנה ל' צה להקריב קרבן להוכן הוא ר פי על  לגמרי ואףולזבח את יצר
שזהו בחינת קרבן מנחה , ונו הינו רצורה עצה שיקריב את נפשוהת

כן היא  פי על בה נפש שהיא קרבן עני שאין בה שום שחיטה ואףשנאמר 
יתברך עד שגם '  חזק כל כך להונויתברך מאחר שרצ' יקרה מאֹד בעיני ה

דהינו ',  מלהקריב קרבן להונע את עצמו מולה אינו הגדוהוא בעניות
 –לקוטי הלכות ( .ןובחינת קרבן מנחה שהוא בחינת נפש בחינת רצ

  )' ח אות- 'ברכת הריח ההלכות 
  

  )ג"י', ויקרא ב( ...מלח ברית אלקיך 

' ברית'במלח ונאמר ' ברית'נאמר : ל"תינו זואמרו רב
לטין ושפ, ביסורין כי היסורין הם בחינת מלח

שמהם באין כל , מהאדם כל הדמים רעים
שמשם נמשכין כל , ת וכל החטאיםוהתאו
כן  ועל. ן אמונהות וחסרות וכל הקשיוהכפיר
רר בתשובה ודי יסורין להתעי כה עלוכשז

,  האבןוולפשפש במעשיו ולפתח ולנקב לב
כה ואז ז, שזה בחינת מליחה בכלי מֻנקב דיקא

, זה לגרש ולפלֹט כל הדמים הרעים ידי על
וכן . ת לאמונה שלמהוולזכ, תושהם כל התאו

ררות התשובה ולב נשבר וידי תענית בהתע על
 כותלה - לקוטי הלכות. (כן לזה כה גםוז, ל"כנ

 - אוצר היראה לפי א" י' אותיות י-' חלב ודם ד
 )ג"י, יסורין וישועה

  
  

על ידי שמחת פורים במחיאת � � � �                                                                                                                                                         
לה והינו על ידי ההתחזקות בימי הפורים בשמחה גד, כפים ורקודים

 קבלת וכה להמשיך על עצמוז, עד כדי רקודים ומחיאת כפים, ורבה
הינו . הי הארה נפלאה של מרדכי ואסתרושז, רה בנגלה ובנסתרוהת
, רה שבנגלהות התו את מצולקייםלה וחשק עצום וררות גדוכה להתעושז

כה וד זוע. רת הנסתרות שבתות אמתיות וחכמודו סלקייםולהבין באמת ו
כה וז, גם על ידי שמחת פורים כראוי.  מצות ספירת העֹמר כראוילקיים

שהן , תות רעות ומדוהינו התאו, ו המן עמלק ימח שמלהכניע את קלפת
ועל ידי שמחת פורים כראוי מתבטלים גאוה . ת קלפת המן עמלקומֻכנ
ולחיים , לה ולחכמה דקֻדשהוכה לאמונה גדווז, תודה זרה וכפירוועב

 ות מישראלת רעוונמתקים ובטלים כל מיני דינים וגזר, ואריכות ימים
  ).'אות א,  פורים–'  מועדי ה–עצות המבוארות (

, להום ולקבל את ימי הפורים בשמחה גדיותעזרני ברחמיך לקי ...  ����
עלינו ועל זרענו , קֻדשת מרדכי ואסתר, ונזכה שימשך קֻדשת הארת פורים

ת בפורים והגות הנוים כל המציונזכה לק. ועל כל עמך בית ישראל
ד ותתן שמחה בלבנו ע. להוב ובשמחה גדובקֻדשה ובטהרה ובלב ט

ונזכה אז להמחאת כף ורקודין דקֻדשה , שתתפשט השמחה בידינו ורגלינו
 ).' מתוך תפילה י–' לקוטי תפילות א.. (.לה לשמך באמתובשמחה גד

  

  

  

  ל"זצ, אייזיק שלמה' ודסר בן רא ערבשראל י' לזכרון נצח מורינו ר

  א"רסעלון ת  ד"בס



  )ד-א, להודיע –כוכבי אור (

להודיע לדורות שהשלֹשה דברים האלה יסודות ...     �     
  :ל"ת ז"מוהרנל כפי המובן בזה מדברי "ר זצ"העקריים בהשארת אדמו

העשרה  שבזה ממילא כלול גם אמירת, אספתנו על רֹאש השנה •
 .קפיטל תהלים על ציונו הקדוש

 .עסק ההדפסה •
  .והדלקת הנר תמיד על ציונו הקדוש •

שים אמר פעם אחת ות אספתנו בימי רֹאש השנה הקדודועל א    �
את ים הדבר עד בייאני מקוה שיתק: ןול בזה הלש"ל הנ"יצחק ז'  רולבנ
דל ומג(ם מה שיעבֹר בזה ודע חס ושלואבל אף על פי כן מי י, אל צדקוהג

ם ואולי חס ושל) ררים ומתגברים על זה בכל עתוועֹצם הקטרוגים המתע
שאתה : מר אניוא... ם בשום אֹפן לבֹא לשםוימנעו ולֹא יניחו חס ושל

לו יוערב רֹאש השנה העמד את עצמך אפ, תמיד תהיה ברֹאש השנה באומן
ותֹאמר שם העשרה , שו הקדואים משם בית ציונום שרובאיזה מק ,שוקב

ואחר כך תתפלל שם באומין ברֹאש השנה , ]תיקון הכללי [קפיטיל תהלים
  .לו באיזה עזרה של בית המדרש וכן תנהֹג כל ימי חייךיאפ

שאם , ת הנסיעה לאומין על רֹאש השנהודוד אמר פעם אחת אוע    �
חש על ידי ורגלי כדי לבֹא לשם והיה הדרך לשם מֻחפה בסכינים הייתי ר

  .על רֹאש השנה
ין נסיעת רֹאש השנה יל ששמע לענ"שכנא ז' נחמן בן ר' שמעתי מר    �
שים שכל נסיעה ונסיעה של כל אחד ואחד וצא מדבריו הקדווהי', וכו

 שמעתי שפעם אחת בלילה :אמר המעתיק [היהיה לה חלק בקץ הגאול
לת ערבית והוא האריך ינה של רֹאש השנה באומין אחר תפוהראש

 :לה נתלהב מאֹד ואמר לאנשיויואחר התפ, ומאֹד בתפלת
ל אתנו פה "ודאי גם רבנו זוב, כשאנחנו מתקבצים לכאן

עים הם גם ודאי כל השבעה רול פה בו"וכשרבנו ז, ביחד
 ממש שאני ואני מאמין כמ: ולובקויצעק . כן אתנו פה

 .]תםואה אור
 

  )ל"זצ, ישראל אודסר' מר(                

ש ורבנו הקד, איי...                             
לֹא .. כאלה' תוספורי מעשי'לה לנו יהוא ג
ספורי 'לֹא היה , לםום בריאת העוהיה מי
  .'תומעשי

א היה ד לֹוע, לםובע' תוספורי מעשי'אם לֹא היה 
  !ולם לֹא כלום כל הע-' תוספורי מעשי'בלי ה. כלום
כל דבור אין .. כל דבור הוא שוה, כאלה' תוספורי מעשי'

לה רבנו יכל דבור ודבור שג .תולשלם ואין להשיג ואין לקנ
ספורי ' כל דבור של ה,כאלה' תוספורי מעשי, 'ורה כזות, שוהקד
הכל .  הבנים והכסף והכל.הכל.. כל, כל חיינו, הוא כל חיותנו' תומעשי

  .של השם יתברך
' תוספורי מעשי'לה ילם והוא גוש בא לעון שרבנו הקדווכיו! אהה
  ! לםואז אנחנו מצחקים מכל הע, כאלה
  ...לם כבר נברא ונעשה מה שנעשהוהע

ונתן לנו כל חיותנו , שה כזהורה קדוהוא נתן לנו ת, לםוקן העיהוא ת
לקוטי 'ולֹא ' תוספורי מעשי'לֹא היה , עד רבנו לֹא היה כלום. רהו הת-
  .'תולקוטי עצ', 'ן"הרוקצור לקוטי מ', 'תולקוטי הלכ'ולֹא ' ן"הרומ

לם לֹא ואז הע', ן"הרולקוטי מ'לם הויש כבר בע: "ש אמרורבנו הקד
  !"יחרב
, ת כאלוורולם תוד לֹא היה בעוע. לםורה חדשה שלא נתגלתה מעות
היש לשער . שותלמיד רבנו הקד, תןרבי נ.. תלמידים כאלה, ת כאלוומעשי

, לם מלא שמחהואז יהיה כל הע? א משיח צדקנווהשמחה שיהיה כשיב
כל , לםותר מכל העוזה שוה י', תוספורי מעשי'יש לנו כבר . לםוירקדו כ

  ! איזה שמחה זה, נו. לםותר מכל העודבור שוה י
בע ש'ת של הוהמעשי', להיתפ-בעל'ד לֹא היה המעשה של הועד רבנו ע

השם יתברך . לה שישיש גורבנו הקד.  לֹא היה-ת וכל המעשי, 'בעטלירס
אים ולם שלא רוד יהיה שמחה כזה בעוע. ת כאלהו מעשיול מאֹד ויש לוגד

 ,ת שמח מאֹדואתה צריך להי? מה יש לנו לדאֹג. לםומה שיש דבר כזה בע
י לקוט, 'ן כזה"הרולקוטי מ, 'כאלה' תוספורי מעשי'ו ייש לנו כבר עכש

כל . לםות כאלה שהם החיות של כל העוצרוא ..מה שיש לנו', תועצ
. לםוהחיות של כל הע. תורושל הת, תוחיותנו בכל דבור ודבור של המעשי

אבל בלי זה אין שום . זהו החיות. לםו זהו הע-כל דבור של ספרי רבנו 
  ... לם זהואיזה ע, מה זה, לםואיפֹה הע, י וויוא, י וויוא .חיות כלל

  )לח מכתב - חלק ב -י הנחל ֵּבספר ִא (

 לדרֹך ו ולבו ומֹחותן את נפשוהנ, ד מחמד עיניולכב                      
בע שגלה חכמה חדשה ובנתיבי החכמה והמדע של החכם האמת נחל נ

ת הפתחים איך לצאת ועלאה דעלאה על כל עלאין להאיר עיני ישראל לרא
 כפירה ואמונה של שטות מן החשך והשקר ומשטף מימי המבול של

וטעות ושוא ושקר והבל שבהבל של נביאי השקר עזי פנים ככלבים 
  . לםוהמחריבים ומאבדים את הע

דיע ולהאיר בלב החפץ ות ולהומעֹצם אהבתי ותשוקתי החזקה לגל
שמתי אל לבי לכתב לך גם בעֹצם רבוי מצוקתי ,  באמתוברפואת נפש

לולה ואין עמי דברים מחמת כעת אין דעתי צ. אשר אי אפשר לבאר
אך מאהבתך אשר בלבי הכרחתי עצמי , ברים עליוהיסורים הקשים הע

דע שלבך בפנימיות נכסף מאֹד וכי אני י, בתך הנצחיתולדבר עמך לט
לם מבדילים בינינו ובין הדרך ויתברך באמת רק הבלי הע' להתקרב לה

אֹפן יתברך שישים מלים בפי ב' ואני צריך לבקש הרבה מה, האמת
  .שאפעל למען ייטיב לך לעד

ן ותיו הנעלמים מכל רעיויתברך ברֹב מצפוני סתרי דרכיו והנהג' ה
ת וטף וזרם מים של כפירוהמטיר על הארץ גשם ש, ומכל חקר

עד אשר נתכסו , ת השמים אשר פתח בימים האלהורסות מאֻרבוואפיק
 ומלתועל כל זה ברֹב ח, הים שהם הנכבדים ואנשי השםוכל ההרים הגב

תינו אלה את הצדיק האמת ורוהקדים רפואה למחלתנו ושלח לנו בד
ת התבה של האמת ו לבנווצוה ל, ן ידינוושהוא ינחמנו ממעשינו ומעצב

צה להנצל מהמבול של ווהאמונה אשר כל מי שחפץ בחיים ור
תיו וא בחדריו ויסגר בדלתוא יבוב,  של משיחומחבל, רסותוהאפיק

מי ימלל עֹצם , מי יהלל. חכמה והדעתבצל ה, וויחבא ויחסה בצל
תיו ותיו אשר הפליא בפלאי נפלאוראותיו ונות גבורונשגב

תיו ורולם הדר תפארת התגלות תות בעות ולגלולהרא
 'הראים השתולים ונטועים בגן ותיו הנוומעשי

-רה שבכתב ובעלום משרשי התיבעוונמשכים ונ
נה עלאה וונלקחים משדה החכמה העלי, פה

להכין , יתא נפקת מתמןרודעלאה דא
, ת ישראלון לכל נפשוולהזמין טרף ומז

שיתענגו , נא דנשמתא ורוחא ונפשאומז
ויתעדנו בנעימת החכמה והתבונה הרוחניות 

להצמיח גֻאלתנו , עילים לעדודרוחניות הנאמנים ומ
  . ופדות נפשנו

ת הטמאה של ותנו מאבי אבוהצדיק האמת מטהר א
ת של הצבועים השקרנים ות כזביות ומינות ואמונוכפיר

לקים על הצדיק האמת בגאוה וד והתנשאות וחודפים אחר כבוהר
ת ישראל וחמים בֻחצפא ועזות מצח להרחיק ולהפריד נפשוול, ובוז

ן פלילי ושזהו עו, רש חיותם וישועתםור ושו מקעיקרמהצדיק שהוא 
רמים כל וידי זה הם ג-כי על, רהות שבתות החמורותר מכל עברומאֹד י

ועל ידם כל , לםורסות ומשחירים ומאבדים את העות ואפיקופירהכ
  .ת שבא על ישראלות והֻחרבנוהצר
ידי -ת הוא עלות כזביות ואמונוקר חטא העגל שהוא בחינת כפיריע

ים יימים לעד וצריכים לקיד הצדיק האמת שדבריו חיים וקושפגמו בכב
 קימים  ממש אשר הם'הכי דבריו הם דברי ,  לנצח תמידורתודברי ת

  ".לםוודבר אלֹקינו יקום לע: " שכתובוכמ, לםולע
, ל לבקש חנינה ומחילהומך עצמי על מדת טובך הגדוטח וסואני ב

נך וגרמתי לך צער ואולי עשיתי איזה דבר בשגגה נגד רצ, סליחה וכפרה
חמדת לבי ימחֹל לי על , דךום בלי דעת בלי כונה בכבו שפגמתי חס ושלוא

  .זה בלב שלם
מים ישמח וירפא נפשך ויחזק כחך ובריאותך לאֹרך ימים בעל הרח

ת ובים לראוסף לך חיים ואריכת ימים ושנים טווי, בגשמיות ורוחניות
  . וונֹעם זיו' בטוב ה

  דסרוישראל דב א
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