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 שיהיה צהור אני – ןוהרצ התנגדות זהו, כסדר שלא לאדם לךוכשה
 מלחמה כל כי, מלחמה בחינת וזה. כסדר שלא, להפך והדבר, הדבר כן

 – למלחמה תצא כי: וזהו. כסדר שלא בחינת הוא, ןוהרצ התנגדות הוא
 – בידך אלֹקיך' ה וונתנ. ןוהרצ התנגדות הינו, כסדר שלא לך לךוכשה

 ושבית כד אימתי, נךוכרצ כסדר לך שילך, נךורצ נגד תונורצ כל שיתבטל
 במלוי ה"הוי, אלֹקות לך כשתמשיך, מה בבחינת כשתהיה – ושבי

). סט ותיקון כד בראשית זוהר (מה חשב – מחשבה פרוש וזה. אלפין
 סורא מלך): ז ש"שה (בחינת וזה. ואלֹקות במחשבתך תמיד כשתקשר
" מה "שתמשיך – ושבי ושבית: וזהו. דילך מֹחין ברהיטי – ברהטים

 םוממק שנמשך דבר כל כי, במחשבתך ואלֹקות שתקשר, מחשבתך ךובת
 שבית םולמר עלית): סח תהלים (שכתוב וכמ, שבי נקרא הוגב

 תונוהרצ וכל תוהמלחמ כל יתבטלו זה ידי ועל; שבי
 בהקדמה, החיים בעץ נרמז דוהס וזה. נךורצ נגד

לקוטי  (.אלול חֹדש רֹאש של תונוובכו, יט בכלל
  )פבסימן  - בן חלק "הרומ
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ר ושקן צפ, .) כג'תקון ו(מבֹאר בתקונים 
הינו , מרמז על נשמתין דאתתרכו מאתריהו

ידי  יתברך על' קים מהות הרחוהנשמ
ועל זה מרמז . ביםומעשיהם שאינם ט

', ר לפניך בדרך וכווקרא קן צפכי י: הפסוק
ת ות הנפולוצה לקח ולקרב אלו הנפשושמי שר

 ושאי אפשר ל, יתברך' ת בהם לקרבם להולזכ
ידי שישתדל תחלה לשלֹח ולסלק  לקרבם כי אם על

שיסלקו דעתם , מהם את חכמתם ודעתם שיש להם מכבר
 - בסימן קכג(ל " שכתב רבנו זוכמ, מעצמם כאלו אין להם שום שכל כלל

 עמא דקבילו —" עם נבל ולֹא חכם: "על פסוק) ן חלק א"הרולקוטי מ
רה כי ושאי אפשר להתקרב לצדיקי אמת ואל הת, ריתא ולא חכימווא

.  שום שכל כללוכאלו אין ל, ת שמכברואם כשמשליכין מעצמן כל החכמ
ת והבלבולים ו כל החכמוצריך לסלק מדעת' דת הו כשנכנס בעבאפילוו

ת של הבל שֻהרגל ושכל זה נמשך מהחכמ, ום לחברוי מותוהמבלבלים א
ת וובאמת אלו הסבר.  כאלו קבלם מהר סיניובהם מנעוריו שנקבעו ב

מזהמת , ב ורעו נמשכין רק מעץ הדעת טותו המבלבלים אות שלווהחכמ
לד וומשם נמשך שכל אדם כשנ', אם כל חי'תה יהנחש שהטיל בחוה שהי

ובחטא ): תהלים נא(ת בבחינת המא הזא אחיזת הֻזויש ב, וממעי אמ
ת של שטות וומשם נמשכין כל אלו הבלבולים והסבר. יחמתני אמי
  .נעין את האדם מדרך החייםוהמבלבלין ומ

שאי אפשר , שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך: וזה בחינת
ן ו ביצים דלית גדפין דלהוחים אות שהם בחינת אפרולקרב הנפש

להם עדין שלמות ואין להם כנפים לפרֹח ת שאין ודהינו הנפש, שלמין
 ו והאם רֹבצת על האפרֹחים א— יתברך ולהתקרב אליו יתברך ודתובעב

בחינת השכל של כל . 'אם לבינה תקרא'זה בחינת ' האם, 'על הביצים
שהוא , ו חיות וגדול של כל אחד ואחד הוא משכלעיקרכי , אחד ואחד

כן  ועל, החכמה תחיה): קֹהלת ז(בבחינת , ותומחיה ומנהיג ומקים א
שאם ', חים וכוובצת על האפרווהאם ר: וזהו. 'אם הבנים'נקרא השכל 

 ולד עמושהוא השכל של כל אחד ואחד שנ' אם לבינה'הבנים שהיא 
 וכי השכל שיש בכל אדם ממעי אמ', חים וכוובץ על האפרור, וממעי אמ

חז ן נאואבל מחמת חטא אדם הראש, ו ולגדלותו לחיובץ על נפשור
ת של ות והחכמול ומשם באין כל הסבר"ֻזהמת הנחש בזה השכל כנ

צה ושמי שר, רהוועל זה הזהירה הת. שטות והבל המבלבלין את האדם
, שישלח את האם תחלה, יתברך' דהינו לקרבם לה, ת בהםולקחם ולזכ

שיראה לשלֹח ולסלק ולהעביר מהם את , בחינת שלח תשלח את האם
  .ל"שהם בחינת אם כנ, הם מכברת שיש לות והסברוכל החכמ
כך יוכל לקרבם שיהיו  שאחר', ואת הבנים תקח לך, 'כך ואחר
, :)סנהדרין יט (ורה כאלו ילדו תוכי כל המלמד בן חבר', בנים'נקראים 

, כי הוא מסלק מהם השכל שמכבר, כי בודאי נחשב כאלו ילדם ממש
ות שמשם היה חיותם מתחלה ממעי אמם וממשיך בהם שכל חדש וחי

בחינת ', בנים'יקא נקראים יכן עתה ד ועל, ם ממשולדו היוחדש כאלו נ
 ההתקרבות מה עיקרכי זה , ם ילדתיךובני אתה אני הי): תהלים ב(

ם ואז נקראים ולד היו כאלו נו שמכבר ונחשב לושמסלק שכל
ת בשר והלכ. (ם ילדתיךובחינת בני אתה אני הי, בנים

 )ת בוא, ד הלכה –בחלב 
  

  )ו"קט מכתב - ' אי הנחל ֵּבפר ִאס(

  .ג"תשל', אדר א' ו, ה"ב  �
 ון נתן לואשר לב נב, ד בת עיני ולביולכב

בע שגלה ות גֻדלת הנחל נוראוד נולהבין ס' ה
אשר , ת עד אין חקרולות גדות פלאוחדש

ך עֹמק הירידה וההסתרה וציאנו מתובהם י
ישא ברכה וישועה מאת . ויתקן הכל בשלמות

  .אמן', ה
ער בלבי תמיד תוקד ואש אהבתי אליך הב

מים רבים אדירים לֹא יוכלו . לםוולֹא תכבה לע
ת תמיד ביחד ואנחנו צריכים להי. םותה חס ושלולכב

קים אבל וכי הגופים רח, אים זה את זהו כשאין אנו ראפילו
כי אנחנו קשורים יחד בהאמת האמתי הנחל , בים מאֹדות קרוהנפש

  . ר לנצחור דווחיותנו לדותנו ושהוא כל תק, בעונ
מה מאֹד צר לי עליך אחי חביבי על גדל צערך ממחלת אשתך 

אני . אני מרגיש צערך בעמקי לבבי כי צרתך היא צרתי. שתחיה, היקרה
בתכם בגוף ומכם וטון על שלומתפלל תמיד בכל תפלה ובכל עת רצ

אני מתאמץ , ם ששמעתי מחלת אשתך היקרהו מיעכשיוובפרט , ובנפש
מע תפלת כל ובעל הרחמים הש. כחי להתפלל על רפואתה במהרהבכל 

סיף ותה מהרה ויו וירפא אופה ישמע תפלתי וירחם עליה וישלח דבר
ת מהרה בתפארת וותזכו לרא, בים ובריאיםות חיים טועליכם שנ
לה על כל והע, ר חכמהובע מקור החדש נחל נור האמת אוהתגלות א

לם לם ויחזיר ֻכוא יגמֹר לתקן העושהו, לים שהיו ושיהיוות הגדורוהא
  .למוטב

ש נתוחים ולים הדסה ועברתי שלון נכנסתי לבית חובחֹדש חשו
שמור . םובנס ופלא יצאתי בשל' ובגֹדל חסדי ה, להווהייתי בסכנה גד

ושמור וחתום , ת אשר הטבת עמדי מאז ומקדם עד הנהובובלבי כל הט
, ן מעמקי לבבית חות ותשואודואלפי ת. צר המלך לנצח נצחיםובא

 ווימלא כל חפצ, ב ויתנהו לחסד ולרחמים לפניו תמידו הטופעל' ישלם ה
אמן כן יהי ,  היקרהווירחם ויתן מהרה רפואה שלמה לרעית, בהולט
  .ןורצ
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עשים ות רולמוהרבה ע
 הפליאה וומזדעזעין מפֻעלת

אבי 'ש ו הספר הקדוצאתובה
רה מֻצינים ולי תוגד. 'הנחל

עשה בעלי תשובה  וויד-נתקרבו על
יש לנו לשמֹח . אמתיים הרבה

אשריך ואשרי חלקך , מאֹד בזה
  .שזכית לכך

הבך הנאמן המתפלל תמיד וא
  .בתך בזה ובבאומך וטועל של

‡ ¯Ú· Ï‡¯˘ÈÂ¯ÒÈ„  

  

  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

, איש אחד בעולם שהוא צחק מכולם? י ראוימי ראה מה שעינ...   �
,  שהוא אמתאבל הם הרגישו, ב הוא צחק מהם בל,מכל הרבנים ומכולם

בא אחד מאנשי ,  אני היה לי מאפיה בטבריה,אוי וי. אמת יחיד בעולם
מה נשמע " : אמר לי,נתתי לו שלוםו אני באתי למירון ,מירוןלשלומנו 

 אז, " לעשותהמאינני יודע  ? לעשות מה, אני יש לי מאפיה,נו" ,"?אצלך
עזוב את ?  אתה צריך לתת לכל טבריה לחם?אתה משוגע" :הוא אמר לי

אני מכרתי את  , הייתי בעל חוב,יכולתי  אבל לא."עזוב אותו, זה
 את מכרתי ,רוצה לראות אותה לא  אני,בלי כסף, המאפיה כמעט בחינם

היה לי לחם ומים  ולא היה לי כסף ולא ,המאפיה ובאתי לירושלים
 על , מלאה עם לחםעבר עגלה . ואני הלכתי לעבודה,בשביל הילדים

 ולא רגל לא היה לילא  ,רו כל העצמותושב,  של הרגלהאצבעות הקטנות
 ואין ,חיים,  ילדים חיו, זה נסים איך הם נשארו בחיים,לחם ולא כסף

, לחם, לחם ":והם צעקו, לספר ,יכולתי ללכת לא ,להם לחם לאכול
 ,שבע שנים,  שישהחוה וציפורה היו ילדות קטנות של. "לחם, לחם

 אבל אנחנו ,לכל אחד יש אבא,  לכל העולם,איזה אבא יש לנו" :ואמרו
 ,היום. "?איזה אבא זה, מביא אפילו חתיכת לחם לא  הוא,אין לנו אבא

 ואני , כולם הלכו ונשאו,נשאר לי לא , לי אפילו אחדאין, ברוך השם
  ...עכשיו יש להם לחם. נשארתי לבדי
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זה ימים רבים שיש לי כסופים וגעגועים ... ☺                       
 לברכה ונום אשר שמעתי מרבנו זכרוולמן הי, קקות לארץ ישראלווהשת

שכל קֻדשת , ומכלם מובן, ת המדברים מעצם קֻדשת ארץ ישראלורוהת
מאז ועד עתה הנה אש תוקד בקרבי , איש הישראלי תלוי בארץ ישראל

א לארץ ישראל ובפרט מעת ות לבו אש שלהבתיה לזכער כרשפיוב
 לברכה ונושהזכיר אז רבנו זכר, "תקונין' ט"ראה ורה הנוששמעתי הת

ת איש ישראלי דהינו וצה להיווכל מי שר: ל"רה הנובעת שאמר הת
אם על ידי ארץ ישראל -ת לזה כיושילך מדרגא לדרגא אי אפשר לזכ

ישראל אז נקרא איש כשמנצחין המלחמה ובאין לארץ , ואמר אז
גר כמפתח ומלחמה כי קדם שבאין לארץ ישראל אז אל יתהלל ח

אבל כשמנצחין אז נקרא איש מלחמה ואחר כך אמר כל 
אשרי , א לארץ ישראלוכין לבורה הנזכרת לעיל איך זוהת

   .מעהואזן הש
רה הנזכרת לעיל וואחר כך סמוך אחר שאמר הת

זה נתכם בו לברכה מה כוונו זכרותושאלתי א
 הוא ארץ ישראל וגער עלי וענה עיקרשאמרתם ש

 את ארץ ישראל הזאת עם ונתי כפשוטוכו, ואמר
: ןו הלשון אשכנז בזוואמר בלש( אלו הבתים

איך מיין טאקי דאס ארץ ישראל מיט די 
נתי והינו שכל כו) שטיבער מיט די הייזער

א לארץ ו שצריך כל איש ישראל לבוכפשוט
 באלו הבתים שמֻישב, ישראל הגשמי הזה

מדים שם בצפת וטבריה ושארי ות העווהחצר
ת ות צריכין לעשות ארץ ישראל כי כל המצוומומק

אם על ידי -ת אל הקֻדשה כיו דיקא ואי אפשר לזכוכפשוט
   .סעים לשםוארץ ישראל הזה הידועה לנו שישראל נ

, לנו לארץ ישראלא ֻכו בפשיטות שנבונווהנה מאז הבנתי שרצ
ת בארץ ישראל אך וף נכספתי מאד מאד להיוכסומן אז והלאה נ

 לברכה לא יכלתי ונו זכרוכי בחיים חיות, ת מאדורבו המניע
ע לארץ ישראל לקבע דירתי שם כי לא יכלתי לפרד ממנו ולנס

כלל אשר הוא חיי וארך ימי 
 אין לי שום חיות כלל וובלעד

ע לבדי על מנת לחזר גם כן וולנס
 ,היה קשה עלי מחמת כמה טעמים

צאה שלא היה בידי וגם וומגדל הה
איך אפשר לפרד זמן רב כל כך 

 לברכה אשר הייתי ונומרבנו זכר
ת לפניו בכל פעם ורגיל להי

ושמעתי בכל פעם דברי אלקים 
רי וחיים המזכין את הרבים לד

ת הן על כל אלה לא יכלתי ורוד
ני היה חזק ואבל רצ, ע אזולנס
ע לארץ ישראל בכל פעם ולנס

בת ארץ ישראל גם שנזכרתי מח
ת ועשה לנו חשק לארץ ישראל ושותיו הקדוכמה פעמים דבר עמנו בשיח

צאה רבה וואין צריכין ה, א לארץ ישראלודיע לנו שהוא דבר קל לבווה
לם ומכתלי דבריו וברין העו שסו מֻסכן כמוושאינ, לםוברין העו שסוכמ

 שנהיה בארץ ישראל גם פעם אחת כשספר מעצם ונוהבנתי שרצ
לה קדם וואיך שהיה בסכנה גד, ת שהיו עליו בסטאנבולות והסכנויעהמנ

א לארץ ואז ענה ואמר לנו שאנחנו נוכל לב', וכו' שבא לארץ ישראל וכו
 שהיו ות כאלה כמות וסכנושעלינו לא יתגברו מניע, מרוישראל בנקל כא

א לארץ ישראל ואלו הדבורים תחובים בלבי וואם נרצה נוכל לב, עליו
   .ע לארץ ישראלוע לנסונה והמה היו בעזרי לחזק חשקי לנסמאז ועד ה

  

  )'סימן פ, צדיק – עצותלקוטי (

יר וצא האדם לאווקֹדם שי �                                                        
וכיון . לםו כל מה שצריך לעבֹד ולהשיג בזה העולם מלמדין ומראין לוהע
ובשביל זה הוא צריך . ד נשכח ונאבד ממנו הכללם מיויר העוצא לאוושי

ת הללו של כל בני וכי כל האבד. ולנסֹע להצדיק לבקש אחר אבדת
 ).סימן קפח, ן"לקוטי מוהר(כלם הם אצל הצדיק , לםוהע

, תופה נסתרוצ, ת עד אין חקרודע תעלומוי, לםו של עונורב... ���� 
תי הרבים היכן ודע כל אבדואתה לבד י. תורוף כל הדופה ומביט עד סוצ

וגלית לנו שכל . לה ויתרהול חמלת עלינו חמלה גדוובחסדך הגד, הם
אבל . תינו של כל אחד ואחד הם אצל הצדיקים האמתייםואבד

אשר , קים מאֹד מהצדיקים האמתייםואנו רח, תינו הרבים מאֹדונובע
מי הוא הצדיק האמת , דע עד מהותינו ואין אתנו יואצלם הם כל אבד

דעים שום דרך איך לבקש ומכל שכן שאין אנו י, תינווכל אבד ואשר אצל
 .ת של כל אחד ואחדות והעצומותינו הרבו אחר כל אבדוולחפש אצל

, שתרחם עלי למען שמך, על כן באתי לפניך בעל הרחמים האמת���� 
, יהמו ויכמרו מעיך ורחמיך עלי, ס ותחמֹל עלי בעֹצם חמלתךוותח

ת ולידע את הצדיק האמת אשר כל ושאזכה לראותפקח את עיני מהרה 
. ת ולהתקרב אליו מהרהוואזכה לשבר כל המניע, ותי הם אצלואבד

גע ולטרֹח ולהשתדל בכל כחי כל ימי יוברחמיך תסיעני שאזכה להתי
ם ודי עד היותי שאבדתי מעו אחר כל אבדולחפש ולבקש אצל

ב באֹפן שאזכה לשו, צאם בחיי מהרהועד אשר אזכה למ, הזה
. תך ולהתקרב אליך ולהתדבק בך באמתואליך באמת להכיר א

ד שום אבדה כלל מעתה ובד עוותשמרני ותצילני מעתה שלא א
ני וחמֹל על תפלת הערער כמ, רחם עלי למען שמך. לםוועד ע

פנה אל תפלת הערער ולֹא בזה את ",  שכתובוכמ, םוהי
כי לֹא בזה ולֹא שקץ ענות עני ", וכתיב". תפלתם

.  אליו שמעועוהסתיר פניו ממנו ובשוולֹא 
ת את פניך ודיעני אֹרח חיים שבע שמחות

פי -ן אמריויהיו לרצ. ת בימינך נצחונעימ
 :אמן ואמן". אליו צורי וג'הן לבי לפניך ווהגי
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