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   ...‡˙ ‰ÔÂÚÓ˘˙ ·˜Ú ‰È‰Â‰Ï‡‰ ÌÈËÙ˘Ó  )ב"י,'ז(
ם עד שהוא תחת עקב ים ִמתגברינאוהינו כשהש, דייקא' עקב'
', ש לרֹאשנו וכוונת ִהרכבת אניבבח. םי ברגלותום אירסושד, ןיורגל

אשר אמרו :  שכתובווכמ. רי ארץינת לדכא תחת רגליו כל אסיבח
, ת משיחאונת ִעקביוזהו בח. 'גוך וכו כארץ י ונעבֹרה ותשימילנפשך שח

 ִלשמֹע ו שמשים אל ִלבי מדייקאואז . ם תחת ִעקביהםישישראל נתונ
דע שהכל מהמשפט שלמעלה שנתלבש ישי, ם האלהיִמשם את המשפט

  .  אליוובהם כדי להשיב
' ושמר ה: "ואז, "ם האלהיוהיה עקב תשמעון את המשפט: "וזהו

 ותיתברך ירחם עליך למען ברי'  שה,"ת ואת החסדיאלֹקיך לך את הבר
 וויד: "וזהו. בזה לא ריויואת אס' ם הינומע אל אביוכי ש, תינוואת אב

ת וף הגלות בִעקבוכשיתגבר עשו בס, דייקא' בעקב, '"אֹחזת בעקב עשו
, ִהגדיל עלי עקב: נתישראל בבחיאש  על רורצה ִלדרֹס בעקביו, משיחא

 ידיו אמונה יויה: נתיבח, תִפלהנת ינת אמונה בחיבח" וויד "דייקאאז 
כי אין , ידי זה  עלו ולהשפילו להפילוחזת בעקבוא, ושן בצלי פר—' וכו

תברך ִמכל יִלצעֹק אליו , תינווס אמנות אבִלתפֹ, חנו אלא בפהכֹ
 )ה"ת כוא, 'ד הלכה –ת יין נסך וִהלכ. (ם שהואומק

  
  ... Ú·˘Â ÏÎ‡˙ ÔÙ˙  )יב יז,'ח(

              Ìˆ…ÚÂ ÈÁÎ È„È...  
ת בקֻדשה וך ִלהיישראל צרימאכל 

 על, כל בקֻדשהו אוכי כשאינ. לה מאֹדוגד
, זה ִנפגם הדעת של אמונת ההשגחה ידי

, םוחס ושל, פל בטעות של חכמת הטבעוונ
. 'אכל ושבעת וכופן תֹ: " שכתובוכמ

 עשה לי את יצם יד ועֹיחכֹ, ואמרת בלבבך
חס , לה בטבעונו שתידהי, "ל הזהִיהח

צם  ועֹווכִאלו הפרנסה באה בכֹח, םוושל
ם ייועל זה ס. דה בהשגחהו מו ואינויד

ינו יה, "'אלֹקיך וכו' וזכרת את ה: "הכתוב
שראל לקדש את מאכלם ין יכיכן צר ועל. תברך לבדי ושהכל בהשגחת

נת יוזה בח, ים במאכל ובִמשתהית התלוווצנת כמה מיוזה בח, מאֹד
שתדע , להיאחר האכ'  את השתברך, "'ואכלת ושבעת וברכת וכו"

 כי ארץ, "בהעל הארץ הטֹ: "וזהו, תברך לבדי ו בהשגחתושהכל מִאת
ם שהפרנסה באה הכל יניוכשמאמ. נת השגחה כידועישראל הוא בחי

נת י שום דרך הטבע כלל זה בחי לבד בלובהשגחת, תברךימהשם 
 צרו אי לפו"ת עוא, 'הלכה ב –ת ים שחרילת ידית נטוִהלכ. (לת מןיאכ

  )'ת או א,להיאכ -היראה 
  
̆…' Ó‰ ‰ )יב,י(  ÍÈ˜…Ï‡‰‡¯ÈÏ Ì ƒ‡ ÈÎ ÍÓ ƒÚÓ Ï‡.. .  

כי , )א"ִמשלי ל( א ִתתהלליה' ראת הינת ינת תִפלה בחישהוא בח
בר עליו בכל עת איך ון שאיך שעוידי הרצ ִעקר הִהתחזקות הוא על

' ן חזק מאֹד להו ברצום יחזק את עצמיעל כל פנ, שהוא איך שהוא
ם שהוא ותברך ִמכל מקי' קק לשוב להושתיכסֹף וים יועל כל פנ, רךתבי

ם אִמתיים ילו לנו הצדיקוִבפרט שכבר ִג. שאר ִממנוף מה ִיוף כל סוכי ס
ת ינת ִעקר התכלי וזה בח, יקר וחשוב מאֹד מאֹדוב בעצמון הטושהרצ
ד בכל עת יך לִהתחזק תמיכן צר על', נת מה רב טובך וכוין בחוהאחר

תגבר ירר וותעיידי זה   שעל,ם שהואותברך ִמכל מקי' זק להן חוברצ
ת ות ובקשורת תִהלים ותִחנית באמותברך ולהרבי' ד להילִהתפלל תמ

תברך וימשיך עליו הרחמנות האִמתי של י'  שיחמֹל עליו ה,תורב
עד שיזכה לצאת . 'כי מרחמם ינהגם'נת יג האִמתי שהוא בחיהמנה

שהוא שיחה ותִפלה  -דדות ות בִהתבורבוִבפרט לה. 'מהרוח שטות וכו
' ף וירא היעד ישק' ם נֹכח פני הי כמו עד שישפך ִלב,ונו לבין קובינ

עד שיצא וישוב , ש לבטל הרוח שטותור עליו הדעת הקדים ויאיִמשמ
ם יילת ידית נטוִהלכ (.תברך באמתי' זכה לִהתקרב להית וונוִמכל העו

  )א"ת נוא, 'והלכה  - עת הפתיִלסֻעדה ובצ
 

  ] סיפור מלידתו של רבנו הקדוש-ספר נחל נובע [

שלוש [ס "פעם אחד בחורף ישב שם על הש ...☺                 
. היינו בשבת שירה ועוד איזה שבת. ואמר שני פעמים תורה, ]סעודות

אמר תורה רק פעם אחד בטשערין  לא וגם בקיץ היה נוסע לשם אבל
ל היינו שלושה פעמים " פעמים הנכלל הדבר שאלו ששה. בשבת נחמו

 לא וחוץ מזה. בביתו ושלושה פעמים בדרך היה אומר תורה בקביעות
היה יושב עמנו על הסעודה  לא כי, היה לו שום קביעות לאמירת תורה

ל אבל בכל השנה היה יושב תמיד "רק באלו השבתים הנ. שלישית כלל
ממנו תורה רק אף על פי כן שמענו , בסעודה שלישית בחדרו לבדו

רק בכל עת . רק שלא היה קביעות וזמן לזה. הרבה גם בכל השנה
.  היינו זוכים לשמוע מפיו תורה נפלאה,יתברך' שנזדמן שזיכנו ה

לפעמים בליל שבת קודש ולפעמים בשבת בבוקר ולפעמים 
  . במוצאי שבת אחר הבדלה ולפעמים בימי החול

וכמה פעמים נזדמן שמתוך שיחתו שהיה 
. ומספר עמנו הרבה מעסקי העולםיח מִׂש

והיינו מדברים עמו כל מה שנזדמן לתוך 
ואחר כך זכינו לשמוע ממנו תורה . פינו

מעין כל השיחות תה יוהתורה הי, הרבה
וזה היה שכיח מאוד עד . שספרנו עמו

בעינינו ממש שכל שיחתו שהתחלנו להכיר 
 כל פעם שהיינו מטים .היא כולה תורה

ו הקדושה היינו זנינו היטב לשיחתוא
שומעים שכל דיבוריו הם תורה נפלאה עד 

 אבל. שהתחלנו לכתוב כמה שיחות שלו
אשרי העת . נכתב חלק מאלף ורבבהלא 

אשרי השעה אשרי הרגע שזכינו לעמוד לפניו 
מי יתן לנו עכשיו שעה כזו היינו מתגלגלים ! לשמוע הבל פיו הקדוש

שמוע הבל פיו הקדוש אלפים פרסאות בעפר כדי לזכות לבא לפניו ל
  ...העולה על כל הקדושות 

  
  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

  )שראל ִנשאל ִאם יש לנו תקוה ִעם רבנוירבי (...                          
  !?זה שאלה.. וה, דאיובו  �

  !הוא מהרהר אחרי הצדיק!  אסור-שאלה כזֹאת 
, ם לעזֹרושאין מקב ם לחשֹילו יכ,לם כזהום בעיכשאנחנו ִמסתכל

 לא לםוכל הע] ל"אצל רבנו ז[ וואצל. ם כאלהילו אפשר לעזֹר לחיא
הוא ישבר כל . לאמת, רהולת, תברךי 'לם להוהוא יהפֹך כל הע. כלום
רבנו . םילות גדורותם לאוהוא יהפֹך א, אדרבא ,לםורות ִמן העיהכפ
והוא מהפך , םיאת כל הקלקול, םיש ראה וידע את כל הרשעוהקד

  .מד ומהפך הכל להפךוהוא ע, להכ
ים ִלשמֹע יזה רק כדי שנהיה ראו, לא על ִחנם עבר עלינו גלות כזה

ם כאלה שאין ילוזה פלא כזה שאנחנו ח. ם כאלהידבר, ם כאלהידבור
ם ילואנחנו ח! רק הוא, רק הוא,  שיוכל לעזֹר לנו אִפלו ִטפה ִמן היםימ

  !ורק הוא בעצמ, ותנות אולרפא, ל לעזֹר לנוו שיכיכאלה שאין מ
בור של רבנו הוא כל ִד! לםום שבעילות כל החול לרפאוהוא יכ

  !הכל, םימחיה מת
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 לזכות לכל הישועות

הוא כל החכמה , רהוהוא הת
איך לשוב , ית יהודואיך ִלהי
הכל הוא , איך לתקן, בתשובה

ם כאלה יִלמוד. תנוומלמד א
 וחכמה כז, ִנתגלו לא ןיישעד

איך , לםוִנתגלה בע לא ןייעד
 ו רק הוא בעצמ-תנו ואלתקן 

  !רק הוא, לויכ
  
  

  )ב-א, כבוד –לקוטי עצות (

ך כל אדם למעט יצר� 
ד ות בכבו ולהרבוד עצמובכב

דף אחר והיה רי ולא ,םוהמק
-ואז אין בני, יד אלֹקוכה לכבוואזי הוא ז. דוברח ִמן הכבירק , דוהכב

דף אחר ו שריאבל מ.  ִאם הוא ראוי ִאם לאוודום על כביקרואדם ח
הכל , דו כבוכן אִפלו כשיש ל-ועל, יד אלֹקוכה לכבו זואינ, דוהכב

 ום לילקו הוא זה ואיזה הוא שחימ: םיאלורשים אחריו ושום ודיקרוח
לקוטי (ד הזה ו ראוי לכבום שאינימרושא, ם עליוילקווח? ד הזהוכב

 ).'סימן ו, ן"מוהר
ת ונול בזיסבֹיו, קשתֹים ודֹי ונוכשישמע בזי ִעקר התשובה� 

 יובזה הוא ממעט הדם שבחלל השמאל. ם עליוים הבאיכות דמיושפ
 ).שם(ל " הניד אלֹקוכה לכבוזה ז-ידי-ועל, וצריבח ווז

בח ו ז:ם ִמקרא שכתוביואזכה לקי, יצריח את ו ִלזביוזכנ...  � 
לם ולם הזה ובעובע, תולמותך בשני עושאזכה לכבד א. ידה יכבדננות

 יד עצמוואזכה למעט בכב, ד באמתורח ִמן הכבו שאהיה ביועזרנ. הבא
 ברחמיך יותזכנ, לודך הגדוותשפיע עלי ִמכב, םוד המקות בכבוולהרב

אהנה ִמן  ולא ,ד דקֻדשה למענך לבדום שאזכה לכבאלקיד והרבים ִלכב
דתך וד כי ִאם לשמך ולעבואשתמש ִעם הכב ולא ,יד כלל למענוהכב

לקוטי . (..ידו כבה עליר שום ברויחק ולא לושאי שלא יועזרנ, באמת
  )' מתוך תפילה ו–' תפילות א

  

  ) המשך-ב "כ מכתב -' אי הנחל ֵּבספר ִא (

כיח את ול להוכחה הוא דבר גדופי שת-על-אף...  �                   
פי כן לאו כל אדם ראוי -על-אף,  מתנהג כשורהו שאינואה בו כשרוחבר

 וכיח אזי לא די שאינוה ראוי לוכחה של מי שאינוידי ת-כי על, כיחולה
ת ומעות השואף גם הוא מבאיש ריח של הנשמ, וכחתועיל בתומ
רר הריח רע של המעשים רעים ו הוא מעוכחתוידי ת-כי על, וכחתות

 ו כשמונח איזה דבר שיש לוכמ. כיחםות של האנשים שמות רעוומד
 הדבר אין ותוכל זמן שאין מזיזין א, בו טוריח שאינ

בל כשמתחילין להזיז א, מרגישין הריח רע
 וכמ. ררין הריח רעו הדבר אזי מעותוא

, כיחו ראוי להוכיח אינוכן כשהמ
ררים הריח וידי זה מזיזין ומע-על

ת ות רעורע של המעשים רעים ומד
כן -כיחם ועלושל האנשים שהוא מ

ידי זה הוא -ועל, הוא מבאיש ריחם
ל ואבל ק. ת שלהםומחליש הנשמ

כיח הראוי הוא מחזק כח והמ
תן ריח וסיף ונוכי הוא מ, הנשמה

 וכחתול תוידי ק-ת עלוב בהנשמוט
כין לאמונה וונעשין גרים וז

 ודוידי זה נתרבה כב-ועל, בשלמות
יתברך ' ד הוכי עקר כב, יתברך מאֹד

אדם שהם מחוץ -הוא כשבני
לקֻדשה מקרבים את עצמם לפנים 

הן גרים שמתגירין הן , מהקֻדשה
, ץבעלי תשובה שגם הם היו מבחו

תם לפנים וכשמקרבין ומכניסים א
וכדין , יתברך' ד הוזהו עקר כב

אתעלא ואתייקר שמא דֻקדשא 
ואז מתעלה  (בריך הוא עילא ותתא

הוא -ברוך-ומתכבד שם הקדוש

ידי זה -ועל, ) למעלה ולמטה
  .לםום בעוממשיכים של

כיח את ולפעמים כשאדם מ
 ומתחיל ו את חברו אועצמ

, הלהזכיר המעשים רעים שעש
, תרותר ויוד יואזי שכיח שיפל ע

ויש שנפלו ,  מאֹדופל בדעתוכי נ
וכל זה נמשך , ידי זה-מאֹד על

כחה שאינה כראוי ומבחינת הת
ידי -שמחלשת כח הנשמה על

. תונוררין הריח רע של עוושמע
ת וכחה צריכה להיוכי עקר הת

 -" מטה כלפי חסד"בבחינת 
 ו וכן בחברולחפש למצֹא בעצמ

לחזק את , כחה תהיה בדרך חסדווהת, תובות טואיזה נֻקדעל כל פנים 
 חסד ושיש אצל, יתברך ולבטֹח ברחמיו העצומים'  בהו ואת חברועצמ

אפלו אם הרבה , תולין להתהפך לזֻכיוכזה שגם כל המעשים רעים יכ
ועקר . ' פדות וכווהחסד והרבה עמ' כי עם ה, םולפשע מאֹד חס ושל

יתברך ' רר להו להתעות חבר ואועצמכחה תהיה באֹפן שיחזק את והת
ידי -תר עלוולהתחיל מעתה להתקרב אליו יתברך ולא שיקלקל י

ידי -כין כי אם עלוכחה כזֹאת אין זוולת. תרום יו שיפל חס ושלוכחתות
סיף ו מוכחתוידי ת-שעל, שמקשרין עצמן להצדיק שהוא בחינת משה

  !תוב בהנשמותן ריח טוונ
אהבה ואחוה ואחדות שאינה תלויה  בו והצלחתומורש שלוהנני ד

ד ום לכבודרישת של.  בכל לבוומעתיר תמיד בעד, בשום דבר כלל
. ם לכל הנלוים אליווואקרא לשל,  העדינה ויקרה שיחיוומשפחת
  „Ï‡¯˘È ˜È˙ÚÓ‰Â¯Ò „· ‡                                                .תולהתרא

  
  )'כ-יח,  ארץ ישראל–לקוטי עצות  (

ח והחכמה הוא רק בארץ ִעקר המֹ    �                                   
ואִפלו ישראל בחוץ לארץ הם מקבִלים ויונִקים כל מֹחם . ישראל

, וכל אחד ִמישראל יש לו חלק בארץ ישראל, וחכמתם מארץ ישראל
אבל כשפוגִמין בכבוד ; כן יונק ומקבל חכמתו מארץ ישראל, וכִפי חלקו

ִחין של ארץ ישראל למִֹחין על ידי זה נופִלין ִממֹ,  חס ושלום, יתברך'ה
כי מִֹחין של חוץ , ועל ידי זה נעשה מחלֹקת ומִריבות, של חוץ לארץ

  ).א"ע, 'מ ב"ל(לארץ הם בִחינת מחלֹקת 
, בִחינת נִעימות התורה, מִֹחין של ארץ ישראל הם בִחינת נֹעם    �

על ידי זה , דקה לארץ ישראלפרט צִב, ועל ידי צדקה. בִחינת שלום
ִחין של חוץ ואז יכוִלין לתקן גם המֹ, נעשה כִלי לקבל שפעות הנעם הזה

ִחין של חוץ אבל כשחס ושלום המֹ; ל"לארץ הנ
על ידי שפגמו הרבה , לארץ פגוִמים הרבה

אזי אין יכוִלין , בכבודו יתברך
ִחין של אדרבא אלו המֹ, לִהתתקן

ן של ִחיחוץ לארץ פוגִמין גם המֹ
, ארץ ישראל שהם בִחינת שלום

ואזי נעשה מחלֹקת בארץ ישראל 
ין המחלֹקת שיש יוזהו ִענ. גם כן

 ו בארץ ישראל ובחוץ לארץיעכש
  ).א"ע', מ ב"ל(
ִקברי צדיִקים אִמתיים הוא     �

, קדוש בקֻדשת ארץ ישראל ממש
צדיִקים יירשו : "כמו שכתוב

קון וארץ ישראל הוא ִת, "ארץ
על כן צִריִכין , הבִריתגדול ִלפגם 

כי , לִהשתדל לבוא על ִקברם
והוא  מקום ִקברם הוא קדוש

  ).ט"ק(קון גדול ִלפגם הבִרית ִת
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„Á‡Ï ¯Ò„Â‡ Ï‡¯˘È È·¯ ¯Ó‡:  
" ÔÓÂ‡· ˙ÈÈ‰ ÏÚ ‰�˘‰ ˘‡¯?"  

‰�Ú :‡Ï ,ÌÈÏ˘Â¯È· È˙ÈÈ‰!  
‰ÏÈÏ˘· Ï‡¯˘È È·¯ ÂÏ ‰�Ú:  

"¯Ó‡ ˘Â„˜‰ Â�·¯: ÈÏ‡ ÚÂÒ�Ï.  
ÔÓÂ‡ ‰Ê ÈÏ‡ "!   

)�˘˙ ˙ÂÎÂÒ „ÚÂÓ‰ ÏÂÁ"‰(  


