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 רהורה תינת מה שִהזהיוזה בח, ידי ִמשפט א עליִעקר הצדקה ה

, נת פגם המשפט התלוי בלבי הלב זה בחכי רַֹע, וירע לבבך בִתתך לולא 
כי , ידי ִמשפט שהוא ההפך מרֹע הלב קון הצדקה הוא עלכי ִעקר ִת
 ושה ִעמותברך עי 'ודאי הו כי בןי ולהבוט את עצמך ִלשפֹיהעשיר צר

מה , ן ועשירותו שפע ממותן לוונ,  ראוי אליו כללול שאינוחסד גד
ים יחייהם תלו, םים פעמים ִממנו אלפיבום וטישכמה אנשים צדיק

כן  על, ל רחמנא ִלצלןום דחק גדיבלוִמנגד ואין להם שום פרנסה וס
בה ודאי חוובו, ךתברי 'בה נגד הותן שאהיה כפוי טודאי אין הדין נובו

כי באמת הכל . יםירנו ִלתן לעני אשר ִהזהותברך חלקי 'עלי לתת לה
ת עליו לתת וִהכביד על האדם לצו ולא תברך חמלי 'רק שה, תברךי ושל

דה כי דאי כך היה הִמוכי בו, ו וחלק חֹמש לים להעניארבעה חלק
פי אף על , ול לחברוס רוח גדי ומכנודת פרך אצל חברובד עבוהאדם הע

,  אִפלו חלק מחֹמש רק איזה שכר קצובודתו שכר עבותן לו נוכן אינ
 ותברך ואנחנו שלי 'תברך שהכל מהי 'ִמכל שכן האדם אצל ה

 ובתו ולטום לחסדיכיואנחנו צר, ווכל אשר לנו של
אל ו אין לנו מלך גו בכל עת ורגע וִמבלעדושועתיו

ודאי ראוי וב', דה ומציל ומפרנס וכוושיע פוומ
ן ִלבעליו ולחלק ִלצדקה וקדר הִפיהחזלנו ל

 ו פרנסתורק ִלקח לעצמ, חיווכל מה שמר
תברך מקל עלינו י 'ִמכל שכן שה. בִצמצום

ם מעשר ימאֹד ומצוה עלינו שיתנו על כל פנ
חנו ִלתן לנו ברכה יוגם הוא מבט,  חֹמשוא

 לם הבאווגם בע, ם בזכות הצדקהייבִכפל
 'חלק הודאי ראוי ִלתן וב, יֻקפח שכרנולא 

ִאם יחשב דרכיו , ים בשמחה רבהיתברך לעני
ע רֹע הלב יזכה להכניואז ,  באמתוט עצמשפֹיו

 ,"וירע לבבך בִתתך לולא " םיקייידי המשפט ו על
נת יר בצדקה בחיכי אז מא, ואז הצדקה בשלמות

ות לגמרי י ִמן העניידי זה יוכל להציל את הענ שעל, ִמשפט
ת וִהלכ. (ותן לוידי הצדקה שנ  על,ור בינת המשפט שמאיידי בח על
לות יצדקה וגמ -צר היראה ו אי לפ'ת דו א,'ג הלכה –ת ִמלוה יגב

 )ב"ת צו א,ןון ממיועי. ג"ת סו א,םיחסד
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וישים ,  לגמריו וחכמתוִעקר שלמות האמונה הוא שיסלק דעת
ם האִמתיים באמונה שלמה ידיקתברך ובצי 'ן בהיויאמ,  כבהמהועצמ
ם יניכי במה שמב, ןיכי ִעקר האמונה הוא במה שאין השכל מב. לבד

 ולא  בעריואנ"נת יכן ִעקר האמונה הוא בבח על, יך אמונהיבשכל אין ש
ודרשו , "'שיע הואדם ובהמה ת"נת יוִבבח, " ִעמךייתית הובהמ, אדע

ן ין ומשימואשן בדעת כאדם הִריאדם שערומ אלו בני: ל"תינו זורב
 יכי בער אנֹכ: "םועליו השל,  שאמר שלֹמֹה המלךווכמ, עצמם כבהמה

קה וא רחיוה, אמרתי אחכמה: "ביוכת, "ינת אדם ליב ולא ,שימא
 ו ושכלולסלק דעת, תולה שבכל החכמווזהו ִעקר החכמה הגד". ִממני

ת וזכה ברביזה  ידי ועל,  לגמרי וִלסמֹך רק על אמונה לבדווחכמת
   ישא מה   , תואִמתי אלקות  ת ווחכמ  ת ו השג ןי ולהב להשכיל  םיהימ

  תהלך י רק  ,ןו לִנסי ד זֹאתיוִבלבד שלא יעמ; שי להשיגואפשר בשכל אנ
  שה ושאמונה הקד ,  ִנמצא .מות וִבפשיטות באמונה ישרה באמתיבתמ  
  ת ו מאֹד מאמונועצמ  ִלשמֹר  ןיכיצר אך  ; ל"כנ בהמה  נת יבבח הוא    

  ת ורות טהונת בהמיוזה בח. ן לכל דברי יאמיהיה פתי שלא  ,תוכזבי      
  ובין  הטמא  בין  להבדיל  תברך י  ' ה רנוישִהזה , תו טמא תוובהמ        

   .בהמה נת יבבח הוא  האמונה  כי  , רוהטה                  
   ִלתן  ןיכישצר רה וטה בהמה  ר ובכ קֻדשת  נת יבח וזה                    

שה ון לברר את האמונה הקדיכירה לכהן כי צרור בהמה טהוהבכ
 שנתאחז בה בעת "והחתים בשר"נת ירה ִמבחונת בהמה טהישהוא בח

 כמבֹאר ,תם דקֻדשהונת חיתה ִלבחולתה לבררה ִמשם ולהעלינפ
כן  ועל. )' המןיס – 'בן חלק "הרוִלקוטי מ" (אמונה תקעו"במאמר 

ידי זה  כי על. ש לאלֹקיוור בהמה לכהן שהוא קדון ִלתן הבכיכיצר
 שנתאחז בכל ונת החתים בשרינה ִמבחולדה הִראשון ההימברר

ן לקדש יכיכן צר ועל. ן שפגם בזה כידועות מחטא אדם הִראשולדוהה
 ותון איידי זה מעל  שעל, לכהןור ִלתנוינו הבכי דה,נהולדה ִראשוהה

שהוא הכהן ' ם קֹדש להתונת פתוחי חיתם דקֻדשה בחונת חיִלבח
ר וב את הבכיש הוא לאלֹקיו והוא מקרו שכתוב קדו כמ,שושנקרא קד

נת ין הבהמה שהוא בחין ומברריידי זה מעל על המזבח לקרבן ועל
והִעקר . 'תם קֹדש להונת פתוחי חי ִלבחונת החתים בשריאמונה ִמבח

. לך אחר ההתחלהונה כי הכל הולדה הִראשור שהוא הוהוא הבכ
 -צר היראה ו אי לפ' ג'ת ביותוא, ' הלכה ג-רה ור בהמה טהות בכוכִהל(

  )ז"ת קטו א,אמונה
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ר היטב היטב כל ימי ך ִלזכֹישהאדם צר

, םי ִממצרום צאתום את יום ויוחייו בכל י
 ן קֹדםום בִחפזיינו מה שיצא ִממצרידה

בר עליו מה ושמחמת זה ע, והקץ רק בחסד
ב כל אדם יר חיור ודוכי בכל ד, ברושע

ם י כִאלו הוא יצא ִממצרות את עצמוִלרא
ר בכל ן ִלזכֹיכיכן צר  על.:)ז"ם קטיפסח(
ם ו ִממקואיצותברך שהי ודל חסדם גֹוי

 על ואף, םיאת ִמצרינת יצישזהו בח, ואיצושה
אי החסד דובו, ברובר עליו מה שעופי שעתה ע

 חס ,קי לרודאי אינותברך בוי'  הובה שעשה ִעמווהט
ת ום האלה ולִהתנסיניך עתה לעבֹר בִעניירק שצר, םוושל

ל ברחמיו י מה שִהתחותברך את שלי' גמֹר היף וף כל סואבל ס, בהם
, תברךי ודתו כדי לקרבנו לעב,קף הסטרא אחראם ִמתֹיאנו ִממצריצולה

 )'ת יוא, 'ה הלכה –ת ות ברכת הפרוִהלכ. (לםוכי דבר אלֹקינו יקום לע
  

  ] סיפור מלידתו של רבנו הקדוש-ספר נחל נובע [

בשנת  .לאומין] רבנו הקדוש[נסע  ,ע"תק בשנת ...☺                      
ובכל  ,עהיונס עהית שיש בכל נסווכל המעשי .א ִנסתלק שם"תקע

חוץ  .שכחוֻרבם ִנ, ם אחרוקצתם כבר ִנרשמו במק, ם שישב שםומק
ודאי אין שום אדם וכי ב ,ם כללידעואנו י שאין מה תרוי הרבה ִמזה יש

  .שיםוהקד תיוועית נסונוכן כודע תֹוי
 ,א"תקע שנת ערב לעת תוֻסכ עדוהמ-לדחֹ ישנ תשרי י"ח 'ם גוי

ורבנו  רנוומ ננוואד דוכב שראלי רוא וִנסתלק םין אלקוִנלקח אר
רנו רבי נחמן ו מ,והצפון הגנוז רואנא קדישא יקירא ינא ִעלאה בוציבוצ

 םובמק  באומיןיעים רבו ביווִנקבר למחרת ,ש ִלברכהוזכר צדיק וקד
אשר  ,אר בזה הספר ִספורי דבריו כמבֹ,ו בחיים חיותוב ול בחר אשר

  שם  שהיה  מחמת   ,באומין ִלשכב  בעיניו  שהוטב  רוש בֵפ  בהם מבאר 
  שים ו מחמת הקדוִהסתלקותִעקר  גם.  הרבה מאד כמֻפרסם'ִקדוש ה
ת וִרבב  שיש שם,פר באומיןשִס ִמדבריו  הבננו  כאשר   ,שם שנהרגו 

 .תןוך להעלית שהוא צרונשמ
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   םוי שהיה ל"הנ עדוהמ-לדחֹ ןוִראש ישנ םוגם בי                                     
   כרוז  האתה  :אלי ואמר  ענה   ,וִהסתלקות אחד ִלפני                      

   :יל השיב ,מעשה איזה :ול אמרתי .לך שספרתי המעשה                 
  בעת  לך  שספרתי   ,ִלברכה  ונוִזכר ב וט-שם-הבעל  של  המעשה    

   רב  זמן  זה  :ואמר ענה   .הן  :ול השבתי   .לאומין שנכנסתי    
  ת ו נשמםיאלפ לא :שוב ענה ואמר .לכאן ילתפסנ עלי שִהסתכלו  

 .תות רבבות רבבורבב ִאם-כאן כי      
ם ישכמה ִמשפט ואמר ,זה מִענין כן-גם ִספר ,שלאחריו גם בלילה

לך ו הי מה לכם ִלדאג מאחר שאנ:ואמר .בכאן היו' שים וכוווכמה קד
אבל אתם , היה להם חשש דםאלו אנשים מאנשינו שמתו ִמקֹ ,ִלפניכם

שלא  תוומה ִאם הנשמ. וש כלללך ִלפניכם אין לכם לחו הימאחר שאנ
 ...שכן אתם-ִמכל, ם שליי כלל הם מצפים על תקוניתוִהכירו א

  
  )'ג, כבוד –לקוטי עצות (

ד וידי שהוא ִנזהר ומשמר כב-על�                                           
 ן נגד י לאודווכב, שהוא ִנבזה בעיניו ִנמאס, תברך שיהיה בשלמותי 'ה

שהם , רהום בתירים המאיכה לִדבורוזה ז-ידי-על, תברךי 'ד הוכב
ת וא ִלתבונוכה לבוזה ז-ידי-ועל,  ִלתשובה שלמהום לירימא
  ).א"סימן י, ן"לקוטי מוהר(רה לעמקה והת

אשר , דומלך הכב, ראו הנכבד והנ'אנא ה...  � 
 ו כמ,תברךידך ול כבי בשבוללם ֻכובראת כל הע

ו יצרתיו י בראתידו וִלכבי כל הנקרא בשמ:שכתוב
שאזכה ,  ברחמיך הרביםיובכן תעזרנ. ויאף עשית
וִתהיה . ידך על ידותעלה כבישתבח וישיתגדל ו

 לגמרי י שאוכל לבטל עצמיבעזר
ן י לאידושיהיה כב, ידוולמעט בכב

 יד עצמואשגיח על כב ולא ,ואפס
ד ות כבורק להרב, כלל

 היו כל עסקייו, םוהמק
 ומחשבתי יועשית

רק ,  כלםינוורצ
ל ודך הגדול כביבשב

' לקוטי תפילות א (.תברךי
 )א" מתוך תפילה י–

  

  )ג"כ מכתב -' אי הנחל ֵּבִא (

ג "ק מ"עש, ה"ב �                 
  . טבריא, ט"לעומר תשי

ת וריתר חתוך דבר וחון דבר ִמתיהמב, ייקיר
, ויד- עלו וִתקונותוִלמצֹא את הצדיק שכל תקו

  .ם רבושל.  די-ל זה יבלם אלא בשובא לע לא ִאלמלא
ך דבר וך דבורנו דבר ִמתון ִמתיך לשים לב להביצר

 ום בִענין הִהתקשרות להצדיק שבכֹחילקבל מהם רמז
 קץ לִהתקרב ידה עֻמקה בליק והירוד בירול גם הרחול יכוהגד
  . תברךי' לה

וִקלקלנו , ועשינו מה שעשינו, ם יפהילוִאם אמנם מעשינו אינם ע
עד , ובאנו למה שבאנו,  שנתרחקנוורחקנו כמוִנת, מה שקלקלנו

שהחרבנו את בית החכמה ושרפנו את היכלי השכל וִהגלינו את דעתנו 
 ולא תמו לא ' וחסדי הושה את שלותברך עי' אבל ה, ם שִהגלינוולמק

תברך ִעמנו כמה וכמה י' בב הדבר ריק הוא מה שִס לא כי, כלו רחמיו
 המקים ,'לם רבי אמת כזה וכווענו לידע שיש בי שזכ,תות ותחבולוִסב

, ם והזמןו האדם והמקיר וכפו הדיף כפו עד הסוללם ֻכואת כל הע
ת ידה עד תכלית הירית תכלים מאֹד מאֹד ִמתכלילה גם את הירודומע
-ם ובנייסו וכל אגמים קולמוִאלו כל הימים די. ה למעלה למעלהיהעל

להלל ולספר ת וודום להיאין מספיק, םית מקלסונום ולשיאדם לבלר
  ת וראות נות ִנפלאות רבבורבב, תום וִרבי רבביעל אחת מאלף אלפי אלפ

  ל ו הגדואשר ִהמשיך בכֹח, לםומע  ִנשמעו  שלא  כאלו  םיוחסד  וִנסים  
  ם לחֹן יאת שאינם הגונ  ולחֹן  לרחם  יםיראו  אינם  אשר  את  לרחם   

  ת ונו לִהנצל בִנסים וִנפלאישזכ  אשרינו  .כזהי  ענ  רובד  םוהי  נווכמ     
  שראל ית וקון נפש שכל ִת,לק על הצדיק האמתווח  ִמתנגד  תוִמלהי       
  .תנוותקו  הוא  ,חיינו  הוא  .וב  תלוי  הגֻאלה  ִעקר  וכלו  יד-על       

  , "כרתויומֻקלליו "עליהם נאמר , ם עליוילקולהם להח  יוא             
  לה ואינםוים שאיח  םירדווי  ִמשרשם  םיִנכרת  הם  כי                   

  והצדיק האמת. ם להגביה עצמם למעלהילויכ
  ףוף כל סום כזה עד שסיהוא בעל חסד ורחמ

  , כן-ם עליו גםילקות של החותם הנפשותקן גם אייעלה ו
  ם יל וקשה ומר ימול וצער גדורות גדיל מרן ִלסבֹיכירק שצר

  רות שסבלו ירות דמרי אחר המרףוף כל סו עד שס,ם הרבהיושנ
  יש הרבה יד לִהתבוצטרכו עי, עור וערךי שית בלות ובושווחרפ

  .קוןנת משה ולקבל ִתיא ִלפני הצדיק בחוולב
  

ת ות גם הנפשו בהצדיק שיוכל להעלוחז עצמוקון כשאִעקר הִת
 -ת הִרחוק ית תכליִמתכל, תום תחתיות מִעמקי ִעמקי התהוהנפול

לם ותברך בכל העי ות מלכותוולגל, םולה מהמקלמעלה למעלה עד למע
  ...א הגֻאלהוידי זה תב-שעל

  
  )ל"זצ, ישראל אודסר' מר(

יש כבר משיח וכל , לםוש בעויש לנו רבנו הקד...   �                         
, ל לספרו יכימ, ם מה שזהידעוי לא אנחנו. ת לכל אחד ואחדוהישוע

בור הוא מחיה כל ִד', תוִלקוטי הלכ', 'תוִלקוטי תִפל'. לתאר, לדבר
ן ייבור הוא ִהתגלות חכמה כזה שלא ִנתגלה עדכל ִד, םימת

י וא, הזה' ן"הרולקוטי מ'ה, הזה' תולקוטי תִפל'ה. לםובע
  ...יוא

הוא , רהובור הוא כל הת כל ִד-' ן"הרולקוטי מ'ה
  !ךים שכל אחד צרירה וכל התקונוכל הת

', ן"רהוִלקוטי מ'אשרינו שיש לנו כבר 
יש לנו ים ', תוִלקוטי עצ', 'תוִלקוטי תִפל'

ת ול לרפאורק הוא יכ. תומרפוא
הוא יעזֹר אִפלו . תנוות אולהחי

 הוא -שך גמור לרשע גמור בחֹ
 ימ.  לקֻדשהותויהפֹך א
 ותו הוא יהפֹך א-שנפל 

ידי ִדבור -לקֻדשה על
הוא יתקן . ואחד של

ם יתקונ, לםוכל הע
ִחדוש פלא !  אין-כאלה 

ל להפֹך והוא יכ.. רא כזהונ
  !לםואת כל הע
, ת עצמנוום לרפאיכיאנחנו צר

ִלקוטי 'ו' ן"הרוִלקוטי מ'יש לנו כבר 
ינו יה, מה. כאלו' תוִספורי מעשי'ו' תוהלכ

, נו.. שים כאלהום קדית צדיקום ִלהייכיצר
 שאנחנו וכמ, לנול לתקן ֻכווהוא יכ? ואיפֹה אנחנו

  !םי יהוד-
 ..אבל בלעדיו". לם כללווש בעאין שום יא"לה הוא ִג
  יש יאוש ויש 

פה ] ל"היינו רבנו ז[ יאבל כשאנ. הווהו ובתֹ, תוכל הצר, הכל   
  , לםובע

  !... ל לתקן הכלו יכיאנ, אז כבר אין שום יאוש    
  יש , לםו בעוש הוא כבר ישנורבנו הקד, ו אפשר כבר ִלשמֹחיעכש
  ִלקוטי 'יש כבר ', תוִלקוטי תִפל'יש כבר ', ן"הרוִלקוטי מ'כבר 

  כן כלול -משיח גם! ם של משיחיזה ִלמוד', תוהלכ            
  ...תרותר ויותר ויורה של רבנו זה משיח ויוהת! ום שליבורבהִד

ן מאומן הוא מצחק ִמכל ָמְח ַנָמְח ַנְח ַנַנ, לם חדש לגמריוהיה עי
וא כבר לם הוכל הע, לם הם בִתקוןו כל הע- ְח ַנגון ַנרק הִנ. לםוהע

, קון ִתיתן ל: "או למשיחולם יבוכל הע, לםואו כל העויב. בִתקון גמור
  ". קוןצה ִתו ריאנ

ן יִעני, ן אחריבור אחד ויש ִעניִד, מוכן ִלתן תכף? קוןם ִתיכיאתם צר
  !קוןלם יש להם ִתֻכ,  נו-לם ובע' ן"הרוִלקוטי מ'יש כבר . חדש
  תן והוא נ. הוא הרבי שלנו, רבי  תובית  ראשי  -  שראלÈ  ני·  אש¯

  .הכל חדש, ם חדשיםייעינ, לב חדש, לנו הכל חדש
    םיהצדיק  וכל  ,רבנו  של  השם  זה  -  מאומן  ןָמְחַנ  ָמְחַנ  ְחַנ  ַנ
  ...תורוהד  כל  ,הזה  בשם  םיכלול
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