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 אשר'וזה בחינת פגם נדב ואביהוא שנכנסו למשכן להקטיר קטֹרת 
 'בגין דלא אנסיבו'ואיתא שהפגם שלהם היה , )ויקרא י(' תםוצוה אלא 

ריד ורצו לה לא כי הם מגדל קֻדשתם העצומה, ]מחמת שלא התחתנו[
ורצו . וזה בחינת פגם דלא אנסיבו, ניםוהתחתת ולמועצמן לקשר גם ע

יתברך כראוי ' דהינו לקשר עצמם לה, לכנס למשכן לפנים אל הקֻדשה
שזהו , יתברך' נים להורידו עצמן לקשר גם התחתוה לא אבל, להם

  :בחינת פגם דלא אנסיבו
שהקריבו קטֹרת שלא ברשות , כן היה הפגם שלהם בקטֹרת ועל

 ווכמ, אמת קטֹרת גבֹה מאֹד מאֹד כידועכי ב', תםוצוה א לא אשר'
ובפרט קטֹרת , ףוסליקו דֻקרבנא עד אין ס: שוהר הקדושכתוב בז

כן היה  פי על ואף. ףולה למעלה למעלה בתכלית המעלה עד אין סושע
ובמצוה , שעי ישראלושמרמז על פ, ך הקטֹרת חלבנה שריחה רעובא בת

מבֹאר בדברי רבנו בכמה ל ה"ין הנייתברך ענ'  של קטֹרת הראה לנו הוז
ן "לקוטי מוהר(כי מרחמם ינהגם "ובפרט במאמר , תומומק

תר וגבֹה וש ביויקא מי שהוא קדישד, )' סימן ז–' ב
 מאֹד וריד עצמול להו כן הוא יכוכמ, מאֹד מאֹד

נים המנחים בשפל ולו התחתימאֹד להגביה אפ
,  הגבֹהווזהו עקר שלמות מעלת. תרוהמדרגה בי

אין , למטה ולא למעלה למעלהכי כשהוא רק 
  .'זה שלמות וכו
 של קטֹרת שגבֹה ואין במצוה זווזהו אנו ר

 של קטֹרת ו וקֻדשתודל מעלתוומחמת ג, מאֹד
קא היה ימחמת זה די, לה למעלה למעלהושע

ת ורולה, ך הקטֹרת חלבנה שריחה רעובא בת
לין ות למעלה למעלה כי אם כשיכושאי אפשר לעל

' כני עפר להות כל השולירד למטה למטה להעל
לו יאפ, יתברך' ת להולמוכי קטֹרת מקשר כל הע. יתברך
כן  ועל. וזה עקר מעלת הקטֹרת, ת מאֹד בחינת חלבנהונות התחתומדרג

פי שעלית הקטֹרת למעלה  על אף, ה כידועילם העשיוקטֹרת מטהר ע
לם ויקא הוא מטהר גם עימחמת זה ד, אדרבה, כן פי על אף, למעלה

ת ופיכן אין שום דבר שיכניע את הקל ועל. הילם העשיוע, השפל הזה
לו הנמוכים ית אפופית מהקלומוכי קטֹרת מטהר כל המק,  קטֹרתוכמ

לו יל לירד אפו יכוכי לגֹדל מעלת, יתברך' ומעלה ומקשר הכל לה, מאֹד
  ...למטה

ת ושרצו לעל, אנסיבו ולא ונדב ואביהוא שנכנסו להקטיר קטֹרת
שלא ירדו למטה , אינסיבו לא אבל, בחינת קטֹרתלמעלה למעלה שזהו 

כי , כן פגמו בהקטֹרת שהקריבו ועל, ניםות התחתולמולקשר גם כל הע
, לו הנמוכים מאֹדייתברך אפ' עקר שלמות הקטֹרת כשמקשרין הכל לה

והרי הוא כאלו חסר , הוא פגום, ווכשאין מקריבין הקטֹרת בבחינה ז
 כן כשאין וכמ, פסול לגמריחלבנה מהקטֹרת שאז בודאי הקטֹרת 

לין ואז אין יכ, יתברך' ת להונות התחתומקשרין ומעלין כל המדרג
  .ס לפנים להקטיר קטֹרתולכנ

ואל יבֹא בכל עת אל ': ל"ת שני בניו הנווזהו שנאמר לאהרֹן אחרי מ
ת והקטֹרת וכל סדר וידי הקרבנ ם הכפורים עלוכי אם בי', הקדש

ועקר , תונום הכפורים אז הוא סליחת העו ביכי, ם כפוריםודה של יוהעב
וכפר על בני :  שכתובוכמ, ודתוידי עב ל עלוידי הכהן הגד הכפרה על
ל להרים כל וואז יכ, קא כשהוא מכפר על בני ישראליואז די', ישראל וכו

' להרים כלם לה, כל המנחים במדרגה שפלה ונמוכה, שעי ישראלוהפ
 ואבל בכל השנה אסור ל. פני ולפניםל לכנס לויקא הוא יכיאז ד, יתברך

לין וכי אם כשיכ, כי אי אפשר לכנֹס לפני ולפנים, לכנס לפני ולפנים
לם ת כל הנמוכים והשפלים אליו יתברך ולטהרם ֻכולקשר ולהעל

  .ת למעלה למעלה ולכנֹס לפני ולפניםולין לעלוקא יכיאז די, תונומע

 שאמרו ו אשה כמושיהיה לם הכפורים צריך ול ביוכן הכהן הגד ועל
כי , ל"זה בחינה הנ, "ו ובעד ביתווכפר בעד: " שכתובווכמ, ל"תינו זורב

וזה עקר , יתברך' ן להולם התחתוידי זה מקשר גם ע על,  אשהוכשיש ל
. 'נים אליו יתברך וכוות התחתולמום הכפורים לקשר כל העודת יועב

 )'פריה ורביה ב הלכות – לקוטי הלכות(
  

  )ו" ט מכתב–' בי הנחל ֵּבספר ִא(

 לב וונתן ל'  הותואשר חנן א, ד עצמי ובשריוכב  �                   
לם הגנוז וצפון וחכם ומבין להבין ולהכיר האמת האמתי היחידי בע

ם ומעלה כל ו למטה למטה עד התהוריד עצמושמ, ונעלם מעין כל
,  הרחוקמתכלית תכלית, תות תחתיומומעמקי תה. תוכל הנפש, לםוהע

ל ומבטן שא. םועד למעלה מן המק, מתכלית הגשמיות דגשמיות
  . למעלה מכל הרוחניות-ת ותחתי

אם אמנם כעת אין דעתי צלולה ואין עמי דברים מחמת היסורים 
אך מעֹצם תשוקתך וכסופיך , עליך לא ,ברים עליוהעצומים הקשים הע

' להתך ובים להתקרב ולהתקשר להצדיק האמת בשביל שיקרב אוהט
אני נכסף , ל ועצום ונשגבו גדענייןכי הוא , ורתויתברך ולת

נך לכתב לך דבורים ות רצוקק מאֹד מאֹד למלאוומשת
נך ולכתב ות רצורזתי עצמי למלאיכן ז-על, אמתיים

דברי אמת נפלאים , לך דבורים אמתיים
  . ותמימים

לא דבר קטן הוא מה שכתבתי עתה כי 
בכל עת ת ועיני מצפ, תוראות נוהוא נפלא

. תךויעזֹב א לא כי' בטח בה, להתקשר אתך
ם וסיף בכל יועמך ויחזק את לבבך שת' יהי ה

 עכשיור החסד חנם שמאיר ולחקֹק בלבך א
הזהר לזכר בכל . כי חוץ מזה הכל הבל, לםובע

כי מה , ם רחבים לסמֹך עליהםיעת שיש לנו כתפי
, כאלות והיה לנו כח כזה ועצ לא שים אםוהיינו ע

תי אפשרי לסבל מרירותא דעלמא מר ממות שאי היה בל
אשר אנו ' מה נשיב לה. ידי הצדיק האמת- כי אם עלואפשר להמתיק

לם שהוא ממתיק המרירות של כל וד העוכים לידע מהצדיק האמת יסוז
 נמתק מהם - ומתקרבים אליו וסים בצלוובודאי הח, ולם כלוהע

ובזה תגיל , ו לזהב חלקנו שזכינואשרינו מה ט. תרוהמרירות הרבה י
  . ם ובכל עתוותשיש בכל י

ברבוי חשכת ,  עתהדייקאתיו יתברך שומה מאֹד עצמו נפלא
, את כל מעשהו' והיה כי יבצע ה, אים צמיחת קרן ישועהואנו ר, אפלתנו

אני . תנו לנצחותיו אשר עשה עמנו לחיו ונפלאוועזוז' ת הולינספר תה
ת ובֹר כמה מיני מניעלה ובהכרח שיעומצפה בכל עת לישועתך הגד

  .צה ליגע ולהריח בריח דברי ספרי הצדיקוויסורים על כל מי שר
ל עד שיזכה לשאר וננות גדוצריכים להמשיך מהצדיק חכמה והתב

-על-כי אף, לםו לעויניח להפיל את עצמ ולא  תמיד כל ימי חייוועל עמד
פי כן זה התמימות -על-אף,  הוא תמימות ופשיטות גמורעיקרפי שה

ידי שישקֹד הרבה הרבה על דלתי -מתי אי אפשר לקבל כי אם עלהא
  . לון גדוהבית מדרש של הצדיק האמת שהוא חכם ונב

  עקמומיותובפרט כשיש ל, ובלב  עקמומיותואה אדם שיש לוכשר
לו י לגמרי כאו כבהמה לסלק דעתואזי הוא צריך לשים עצמ, והרבה בלב

וילך רק בתמימות ופשיטות  שום דעת כלל ויסמֹך רק על אמונה ואין ל
  . ושבלב ל מאֹד ולפשט עקמומיותוכך לדעת גד-כה אחרוואזי ז, לבד

 ולא ילכו, ישמח נפשך ויחזק רגלך שילכו בדרכי הצדיק האמת' ה
 בזה ו והצלחתומוהמתפלל תמיד לשל .יגעו ולא 'דת הוייעפו ירוצו לעב

  „Ï‡¯˘ÈÂ¯ÒÚ „· ‡                                                                 .ובבא
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  סגולה נפלאה להגיד ולשיר
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 לזכות לכל הישועות

  
  עצות המבוארות(

  )'ב-'א, ספירת העומר
  

על ידי התחזקות בשמחה בימי הפורים � 
ם יעל ידי זה זוכים לקי, במחיאת כפים וברקודים

ועל ידי זה זוכים , ת ספירת העֹמר בשלמותומצו
הן בקיום , ינויה. לקבלת התורה בנגלה ובנסתר

ות המבֹארות המפֹרשות המצו
הן בהבנת הדעות האמתיות , בתורה

  .המֻרמזות ואינן מפֹרשות בתורה
, כל מה שאנשים מדברים בימי הספירה� 

נו מי שהוא יהי, והאדם המבין. ין ספירת היוםיאינם מדברים רק מענ
יודע ומבין אמתי בסודות התורה ובחכמת הקבלה והוא יודע באמת מה 

ישמע שמדברים רק , כאשר יקשיב בשלמות, וםמרמזת ספירה של כל י
  .ין הספירה של אותו יוםימענ
ת ספירת העומר בקֻדשה ום מצוילקי, וזכני ברחמיך הרבים...   ����

נותיה ועם כל פרטיה ודקדוקיה וכו, ובלב טוב ובשמחה גדולה, ובטהרה
ועל ידי זה נזכה להכניע ולשבר ולעקור . ת התלויים בהוג מצו"ותרי

  )' תפילה י-' לקוטי תפילות א. (פת המן עמלק מן העולםיולבטל קל
  

  )לט- ח לניםסימ –' ת חלק ב"ימי מוהרנספר (

אחר כך נתעכבתי לשבת שם בטשערין בשבת ... ☺                     
אכל  לא ד רבי יודיל נתעכב בטשערין ובליל שבתווגם כב, ופרשת יתר

 שהיא אצל רבי דב ואם באכסניא של-כי, סףועמי בבית רבי יעקב י
ד שמחת שבת ותמיד ובליל שבת שמחנו בעזרת השם יתברך ורקדנו לכב

ן שמחה ום אכל עמי גם רבי יודל וברוך השם היה הכל על נכוקדש ובי
  : צאי שבת רקדנו בעזרת השם יתברךווגם במ, םוושל

כל פעם ך ומֻבלבל בולט והנה בכל הימים האלה היה דעתי נב... ☺ 
יכלתי להכריע דעתי כלל מעצם  ולא , הנסיעה לארץ ישראלענייןב

א לשם ולו אי אפשר לי לבישהיו בדעתי כמה בלבולים כא, ת המחומניע
ת ות הדרך מחמת כבד מלחמון וסכנות הממוהן מחמת מניע, םוחס ושל

ת שבדעתי והן מחמת שארי מניע, שנשמע אז) היונים(הגרעקין 
ם וכבר וא לשם חס ושלול פעם שאי אפשר לי לבשהחלישו את דעתי בכ

פ זה שנה ומחצה וכבר הייתי "ע בימי אלול שנת תקוהייתי מוכן לנס
ונסגתי ) כרטיס(באדעס על בילעט ) דמי קדימה(באדעס ונתתי אדרוף 

לם כפי ון לעות כאלה אבל דרכנו לבלי להניח את הרצור מחמת מניעואח
שים על כן כל מה שהמניעה וקדש ומפי ספריו הואשר קבלנו מפיו הקד

כל מה ,  המניעהעיקרת המח שזה וובפרט מניע, תרונתגברה עלי י
  .תרותר ויון חזק יותר נתגברתי ברצושהתגבר בי

  ידעתי ולא  זהענייןהיה דעתי צלולה ב לא עדייןאבל 
ע ולפעמים נגמר בדעתי לנס, בעצמי להכריע דעתי

ולפעמים הייתי , ולפעמים להפוך, בודאי
שבתי בכל יפק בלי הכרעה אך נתימֻס

, פעם מה לי לבלבל דעתי לעת הזאת
ע ולעת עתה אני כאן ואני צריך לנס

מעיר הזאת לעיר הסמוכה הצריכה 
ם וב על יוג ולחשוומה לי לדא, לי

סע יכשיגיע העת שאצטרך ל, מחר
וגם אז , שב בדעתיילאדעס אז אתי

ל כי לאדעס ואין צריכין ישוב גד
 לא םו אם חס ושלואפילע ואוכל לנס

אסע לשם רק כשאהיה אם ירצה 
 לחזר ושב איהשם באדעס שם אתי

  .ע על הספינהו לנסולביתי א
וכל זה ֻהכרחתי לישב בדעתי 

כדי , פעמים הרבה אין מספר
יתה ילהשקיט רדיפת מחשבתי שה

 זה ענייןטרודה ומֻבלבלת בכל פעם ב
ע וובכל פעם שהייתי צריך לנס

ת ופקם היו לי סום למקוממק
 עיקר כל וכי באמת לאמת, תולוגד

נה היה ונסיעתי מביתי בשעה ראש
מנו לקבץ ושל-רק כדי לסבב בין אנשי

ע משם ות ולנסוצאואיזה סך על ה
א לארץ ולאדעס אולי אזכה לב

ת המח שבלבבי וישראל אך מגדל מניע
סע רק ומר ללבי שלעת עתה איני נוֻהכרחתי ל

רץ ישראל  בלי הנסיעה לאאפילוכי , ם זהולמק
ע ואני צריך על כל פנים לעת עתה לנס

לאומאן וכשבאתי לאומאן באמת הייתי מֻספק 
ע ואחר כך וע להלן וֻהכרחתי לנסואם לנס

ויצע אם וכשנסעתי מאומאן הייתי מֻספק הרבה גם בטירא
צאה ומנו לגדל קלקול הדרך וההוע כלל עתה לאנשי שלולנס

והשם יתברך , אדלם מוכי השעה דחוקה בע, רבה והשכר מועט
ע ות אם לנסועזר לי בכל פעם ונסעתי לטשערין והנה כבר חדלו הספק

מנו כי כשהגעתי לטשערין בודאי אני ֻמכרח ושל-ת שלאנשיוהסביב
אשוב לביתי עד שאהיה  ולא ',ת במדבדיבקא ובקרימינטשאק וכוולהי

  : ע לאדעסו היה לבי חלוק אם לנסעדייןשם אבל 
  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

ראינו , השם יתברך הציל אותנו מכל הגויים...  �                   
מלא , מה שראינו שהשם יתברך עושה לנו ועם הגויים, בפלאות כאלה

מא היה לה פחד מהגויים שיהרגו אותנו ואת ישהאאני זוכר איך . מתנות
 , ונפלונפלוהם  פחד ונפל עליהם}, ריחם עלינו{יתברך שם  וה,זרענו

,  הם היו חזקים כל כך והיה להם נשק הרבה, נפלואיךלאן ואינני יודע 
 , אנחנו היינו ילדים קטנים, נסים ונפלאותאתנו יתברך עשה שםוה

 יתברך עשה עמנו נפלאות שםוה, יודעים מה זה מלחמה לא אנחנו
אמהות וילדים , נפלאות כאלה שלא רואים, הם נפלו ונפלו, כאלה

דור בכל , ככה היה כמה פעמים? איך, םיים מן הגויצולי ונ,קטנים נצלו
 ואנחנו ,ם נפלו עלינוי שהגוי, יתברך נסים כאלהשם עשה עמנו הודור

 היה פחד גדול עלינו ועל זרעינו ועל ,מהנשק שלהםונצלנו מהם 
יתברך ריחם שם  וה, היינו בצרה גדולה,המשפחות ועל כל היהודים

אנחנו ?  ילדים קטנים יודעים ללחום?איך. ם נאבדוי והגוי,נצלנו, עלינו
ואיך נהיה ,  מאודהקדושהן התורה ומן ראינו שאנחנו נתרחקנו מ

ריחם עלינו ועל , העולם יתברך ברחמיו על כל שםוה? םימן הגוי צוליםינ
 ילדים קטנים שנולדו בערך , בשום אופןזהאת אי אפשר להבין , זרעינו
אנחנו , נו היינו בצרה גדולהאנח! יםינצלנו מן הגו, חודשיםשני  ,חודש

נצל י כי איך אפשר לה, וכולנו היו נאבדים לגמרי,וזרעינו ומשפחתנו
 אנחנו ,נסים ונפלאות כאלההוא עשה  יתברך שםוה? המרוצחים כאל

   ...עם הנשק שלהם,  נאבדווהם ,נשארנו
עשה נפלאות והשם יתברך , יםנצל מן הגוייהיה שום תקווה להלא 
ילדים , וזרעינו ניצלנואנחנו , נשארנו ואנחנו ,נפלוהם כולם , גדולות
   שםה אחרי כל הנסיםאבל ,  והם נאבדו,נוצלידעו ללחום וני ולא קטנים

 לא ,והיה רעבוןבמדבר   אנחנו היינו,יתברך הראה לנו                             
  ...חכמים ולא אנשים ולא ,לשתות ולא לחם

 אנחנו , מהם יתברך הציל אותנושםה  
 לא אנחנו,  והם נאבדו,חיים וקיימים

היה שום  לא ,צריכים ליפול בידיהם
היה להם , דרך הטבע איך להינצל

 כל ,היה לנו כלום לא -אנחנו ו ,נשק
 לא  ואנחנו,העולם נתנו להם נשק

 הם .היה ילדים קטנים, היה לנו נשק
 , ואנחנו חיים וקיימים,כולם נאבדו

מאה  זקן יותר מ, ראיתיאנימה 
  ...  והם נאבדו,אני חי, שנים
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