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שצריכין להביא הפרי המתבכרת , בכורים הם בחינת התחדשות
ולספר עליו את ' ת עליו להודוולה' להביאה מיד לבית ה, ומתחדשת בכל שנה

, ראים הצילנוותיו הנו ונפלאוובחסד, ת שעברו על ישראל מתחלתםוכל הצר
אלֹקיך ארמי אֹבד אבי וירד ' וענית ואמרת לפני ה:  שכתוב בודוי בכוריםוכמ

 עיקרכי . 'ל עצום ורב וירעו וכווי גדומצרימה ויגר שם במתי מעט ויהי שם לג
שצריכין להתחדש בכל פעם ולהתחיל בכל , חיוב בכורים מרמז על התחדשות

ת והתגברות ויעת והמנוניו על כל ההרפתקאופעם מחדש ואל יבהֻלהו רעי
תיו אשר וונפלא' כי יזכר חסדי ה, בר עליוווכל מה שע' וכו' היצר הרע וכו

וגם מקדם שירדו למצרים . עשה עמנו בכלליות ובפרטיות ממצרים ועד הנה
וכל מה שעבר בין יעקֹב ולבן בעת שעבד , בעת שרדף לבן הארמי את יעקֹב

ולֹא די . ' וכוום להרע עמד אלֹקיונים ולֹא נתנו עשרת מותו ולבן רמה אואצל
תיו וציא ממנו בנואף גם ה,  הרעונום כרצו חס ושלו לאבדושלא עלתה ביד
שהם השבטים , לם והעמיד מטה שלמה מהםוידם נבנה הע רחל ולאה שעל

כי לֹא היה בהם שום , לםו התגלות האלֹקות בעעיקרידם  שעל, שיםוהקד
' אלֹקינו ה' שמע ישראל ה:  ענו ואמרו בשעת הסתלקות יעקֹבֻכלםו, פסול

וכל מה שעבר על ישראל מאז ועד הנה אין כל פה . 'אחד וכו
  .'ל לדבר וכוויכ

ת על כל וברים כל אלו הבחינווכן בפרטיות ע
מדים עליו בחינת וכי כל אחד ע, אחד מישראל

, תיהםות וחילולבן ועשו ומצרים וארבע מלֻכי
ר ור ודומדים על ישראל בכל דו עֻכלםו

 על כל ֻכלםמדים ו וכן בפרטיות עבכלליות
 ברוך שווהקד, םו חס ושלותואחד ואחד לכל

ת וכל הרדיפהיינו ד. הוא מצילנו מידם
תיו ות וההתגרות שהיצר הרע וחילווההסת

שהכל , ם ובכל עתומתגרים בכל אדם בכל י
', ל לבן ועשו וכו" הנקליפותנמשך מבחינת ה

 כי גם לבן ועשו ומצרים כל התגרותם בישראל
ת והיה רק שהתלבש הבעל דבר בהם להתגר

שמסר להם ' לכים בדרך הובישראל על שהם ה
רא היחיד ווחזקים באמונת הב, אברהם אבינו

מדים ור עור ודווכן בכל ד. 'של בכל וכווהמשגיח ומ
 .'נאים בגשמיות ורוחניות למנֹע ולבטל ממלאכת שמים וכווש

מרים שלֹש פעמים בכל ו שאנו אוכמ, זרנו בכל פעםוהוא ע ברוך שווהקד
תיך שבכל עת ערב ובֹקר וצהרים ום עמנו ועל נפלאוועל נסיך שבכל י: םוי

  .'ב כי לֹא כלו רחמיך וכווהט
שהיא , יתברך' כי אם אמונה שלמה בה, ואין שום עצה להנצל מכל זה

היינו , חדשים לבקרים רבה אמונתך): איכה ג(בחינת , בחינת התחדשות
 ורק יתחזק עצמ. כלל כלל לֹא, דע כללו יו שאינואמתשידע האדם האמת ל

 שום דבר ותוואל יבלבל א, שיםותינו הקדושה שקבלנו מאבובאמונה הקד
הם : ל"תינו זותנו רבורו אורק כפי שה, דעים כללוכי אין אנו י, לםושבע

לם לא ות שבעו שצריכין לשבר כל התאו—הם אמרו , אמרו והם אמרו
, רח מן האשותר מבודאי צריכין לברֹח ממנה יבו, מבעיא עברה כל שהיא

צריכין , רא יתברךון הבו תאוה בעלמא ושום תנועה שאינה ברצאפילואלא 
גם מאֹד בנפש הישראלי וכי הוא פ, לברֹח ולהתרחק ממנה בתכלית הרחוק

 אפילו ש—והם אמרו . ות התלויים בות אלפי אלפים ורבי רבבולמוובכל הע
, רה כלה אלפים פעמיםו אם עבר על כל התילואפ, האדם מה שעבר אם עבר

לם כלל וצריך להתחיל בכל פעם וכן אין שום יאוש בע פי על אף, רחמנא לצלן
זהו , אדרבא, יתברך מקבל תענוג ושעשועים מהגרוע שבגרועים' כי ה, מחדש
 יתברך ודים בומ, קים מאֹד מאֹד ממנוו יתברך כשהרחו גֻדלתעיקר

כמבֹאר כל זה ('  יתברך וכוותוומשבחים אדים וומתחזקים באמונה ומ
  ).ל כמה פעמים"בדברי רבנו ז

שהם בחינת התחדשות , כן צריכין להתחדש בכל פעם בבחינת בכורים על

): ד, בראשית רבה א(ל "תינו זוודרשו רב', וזה שכתוב בראשית וכו. ל"כנ
ה לם היו בריאת העעיקרכי , לםוברא הע', ראשית'בשביל בכורים שנקראים 

, בחינת ראשית, שהיא בחינת בכורים, בחינת התחדשות, ובשביל בחינה ז
ברא אלֹקים את השמים ' ראשית'שבשביל ', בחינת בראשית ברא אלֹקים וכו

שיתחיל האדם היינו ד,  בריאת שמים וארץ היה בשביל ראשיתעיקרש', וכו
 תיקון עיקרכי זה , ום הוא ראשית התחלתובכל פעם מראשית כאלו הי

 וכמ, ם מחדש ממשותם בכל יויתברך מחדש א' כי גם ה, תולמוהע
מרים ו שאווכמ, ם תמיד מעשה בראשיתו מחדש בכל יוובטוב: מריםושא

  .'ת וכוושה חדשוע: םובכל י
: אחר מצות ודוי בכורים ומעשר' אווהיה כי תב'לכן נסמך תכף בפרשת 

ם הזה נהיית לעם ו הי:וכתיב שם', ת וכוואלֹקיך מצוך לעש' ם הזה הוהי
מה בעיניך וד ם יהיהובכל י: י שם"ופרש רש. םואשר אנֹכי מצוך הי. 'ווג

,  בחינת בכוריםעיקרכי זה , ל"כנהיינו . ' בברית וכוום נכנסת עמוכאלו הי
 ום נכנס בברית ומתחיל להרגיל עצמום כאלו היובחינת התחדשות בכל י

  )ת יגוא, לכה ד ה–ת בשר בחלב והלכ (.לכנֹס בקֻדשת ישראל
  
 ...È‰ ÌÎ˙‡ ‰ÂˆÓ ÈÎ…�‡ ¯˘‡Â Ì...) ד,דברים כז(  

 ום שאין לום ויודת השם יתברך לחשב בכל יו העצה לעבעיקר
, " תשמעוולום אם בקוהי"שזה בחינת , ם בלבדורק זה הי

 ותווצריכין שלא לחשב רק א. ם אחרוכמבֹאר במק
זה  ידי ועל, "'וכו' ם עשה הוזה הי"בבחינת , םוהי

כן יזכה שממנו לֹא יהיה ווכמ, דת השםוזכה לעבי
,  ביאת המשיח תלוי בזהעיקרכי ,  משיחעיכוב

ם והי? א מרואימתי יב: ל" שאמרו חזוכמ
דת ישראל ווכפי עב. ' תשמעוולום אם בקוהי'

בדים בדרך זה את השם והמקימים זֹאת וע
צץ קרן משיח בכל וכן מתנ, םויתברך בכל י

זה הגֻאלה  ידי א עלוף תבוף כל סועד שס, םוי
 בהתקרבות ווכל אחד כפי חלק, בשלמות

 וולשבע מטוב' כן יזכה אז להתענג על ה, משיח
 הלכה –ת מתנה והלכ( .ל שישפיע עלינו אזוהגד

ת ו א,דהויראה ועב -צר היראה ו לפי את מזו א,ה
  )קלז

  
  )ל"ספורים נפלאים מרבינו ז –כוכבי אור (

זה ושהיה מלך אחד והיה ח. ל" זד מעשה שספר רבנווע    �     
יהא נתקלקל ,  עד זה הזמןווראה שאם לֹא יקצרו התבואה בשנה ז, כביםובכ

צרים ולתן להם כל ועץ לקח קיונתי. והזמן היה קצר', וכו' כל התבואה וכו
, ם ובלילהוהתענוגים וכל צרכם כדי שיהיה להם הרחבת הדעת לעבֹד בי

ועבר הזמן , ם אדרבא התענגו ושכחווה. ל"ויספיקו לקצֹר קֹדם הזמן הנ
ת וולֹא ידעו מה לעש. ונתקלקלה כל התבואה. ל ולֹא קצרו התבואה"הנ

  . שהמלך יכעֹס אליהם
ובזה שיביאו , ציפורהב איזה ואיך שהמלך א, ואמר להם חכם אחד עצה

אבל קשה . אז על ידי הנחת רוח והתענוג מזה יכפר על הכל, ציפור זה הול
והזמן , ה ואין להם ֻסלםום גבו במקאווירכי הוא ב, ורציפמאֹד להשיג ה

אז יעמידו את עצמם ,  שהם כמה אנשיםוכמ, ונתן להם החכם עצה. קצר
אבל הם רבו זה עם זה כי . ציפור למעלה מעלה עד שיגיעו להואחד על חבר

ועל ידי מריבתם התרשלו .  תחתיווכל אחד רצה שהוא יהיה למעלה וחבר
 ל התרשלותם מקצירתדי זה נשאר להם הכעס מהמלך עועל י.  פרחציפורוה

  . ל"התבואה כנ
 כל התענוגים והכל ו הוא שהשם יתברך ברא האדם ונתן לענייןוה(

  ' ולעבֹד השם יתברך וכו, שיקצרו התבואה קֹדם שיקלקל בפגם הברית
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עד שנכשל בהתבואה , אבל הוא מתרשל על ידי התענוגים. במֹחין נקיים
 היה עצה על עדייןאבל . ת רחמנא לצלןונו מעמֹחיןנפגם השכבר נתקלקל ו

אבל על ידי המחלֹקת .  שהוא הצדיק שבזה היה נתכפר הכלציפורידי ה
מזה מתרחקין ולֹא מתקשרין , ת למעלהוצה להיווהקנאה שכל אחד ר

  .)ודי לחכימא. 'דיק וכולהצ
  

  ) מכתב עד- חלק ב -ספר ִאֵּבי הנחל  (

 לכנֹס ור מתניו לחגֹר עצמושאזר אז, בת עיני ולביב    �              
רא שהוא אב לכל ול והנובים החכמה של הצדיק החכם האמת הפלא הגד

, ופולם ועד סוף העוהו מסואשר לֹא נשמע ולֹא נראה כמ, החכמים והנביאים
לם וב ומהפך רשעים גמורים לצדיקים גמורים והעוהמחזיר כל מיני רע לט
לדעת ולהכיר , אדם ומבעלי חכמה ודעה אמתית-בנינעשה מֻישב ומֻמלא מ

  .  הגֻאלה תלויה בזהעיקרש', את ה
ם על כל אחד ואחד ור בכל עת ובכל יור ודומד בכל דוקלפת המן עמלק ע

ידי - עלוחם עמו לויתברך בעצמ' וה,  מאֹדום ולהחליש דעתו חס ושלולהפיל
איר עינינו ומ, בהותינו אלה מהפך הכל לטורוהצדיק האמת אשר גם בד

 יתברך ולים למצֹא ולהבין עֹצם חסדות כאלו עד שגם אנחנו יכורוי תחידושב
' רר ולהתקרב להוולהתע' לשמֹר דרך ה,  חביבותיה גבןעדיין ו,בלי שעור

  . בר על האדם בכל עתום שהוא מכל מה שעויתברך מכל מק
  
  

ם לצדיקים לרֹאש מה שאנשים נוסעי � � � �                                        
הוא מפני שעקר המתקת הדינים נעשה רק על ידי קֻדשת המחשבה , השנה

ולטהר ולקדש את המחשבה אפשר רק על ידי התקשרות , וטהרתה
על כן צריך , ומפני שרֹאש השנה הוא מקור הדינים לכל השנה. לצדיקים

.  הדיניםכדי להמתיק ולבטל את, להזהר בטהרת המחשבה בימי רֹאש השנה
 כדי לזכות לקֻדשת המחשבה וטהרתה, ועל כן נוסעים לצדיקים לרֹאש השנה

  ).ו,  ראש השנה–עצות המבוארות (
שתזכני ברחמיך , תינוו אבאלקינו ואלקי 'הן מלפניך ויהי רצ  ...  ����

ת מֻקשר תמיד וולהי, הרבים לילך ולנסֹע לצדיקים אמתיים על רֹאש השנה
זה אזכה לקדש את דעתי ומחשבתי בקֻדשה -ידי-ועל, לצדיקים אמתיים

ותהיה בעזרי ותצילני מכל מיני , להוותחמֹל עלי בחמלתך הגד. להוגד
ותחנני מאתך חכמה דעה בינה , לםות ומכל מיני פגם הדעת שבעות זרומחשב
וברחמיך הרבים . ותזכני מהרה לקֻדשת המחשבה בשלמות באמת, והשכל

ישראל מעתה ועד -ל כל עמך ביתתמתיק ותבטל כל הדינים מעלינו ומע
ולתקן כל , ידי הצדיקים אמתיים-ונזכה לקבל קֻדשת רֹאש השנה על. לםוע

. ר הדינים של כל השנהוהתקונים שצריכין לתקן ברֹאש השנה שהוא מק
אנא . שוובפרט ברֹאש השנה הקד, רה תמידושה וטהוותהיה מחשבתנו קד

נו אז לקֻדשת המחשבה ברחמיך הרבים תרחם עלינו ותזכנו ותחנ, רחום
ותשמרנו ותצילנו שלא יעלה אז על מחשבתנו שום מחשבה זרה , תרובי

ם באימה וביראה בקֻדשה ובטהרה ורק בשמך נגיל כל הי, נה כללווחיצ
עד , ת בתכלית הזכות והבהירותות וצחות וזכושות קדובמחשב, להוגד

ם ברֹאש שנזכה בכֹח התקשרות הצדיקים האמתיים לתקן ולברר כל הברורי
ולהמתיק ולבטל כל , קליפותת הקֻדשה מעמקי הוצולברר כל ניצ, השנה

ב ווֻימשך עלינו אך ט, ישראל-לם מעלינו ומעל כל עמך ביתוהדינים שבע
ותכתבנו ". מראשית השנה ועד אחרית שנה"לים ווחסד וישועה ורחמים גד

 בהם חיים שיש, לחיים אמתיים, םובים אֻרכים ולשלוותחתמנו אז לחיים ט
נך באמת ובלב ות רצותיך ולעשוחיים שנזכה בהם לשמֹר מצ, יראת שמים

ותשפיע עלינו פרנסה , ם הזהודנו עד היוולתקן כל מה שפגמנו מע, שלם
 :בום וכל טובה ורחמים וחיים ושלוט

דע גדל החיוב לנסֹע על רֹאש השנה לצדיקים ואתה י, לםו של עונורב  ����
ת שמתגברים על זה מכל ועֹצם רבוי המניעדע את ווגם אתה י, אמתיים
, תוחוס וחמֹל עלינו ועזרנו וזכנו לשבר כל המניע, מל דליםוח. הצדדים

שנזכה לילך ולנסֹע לצדיקים , רנו דרכיך והדריכנו באמתך ולמדנוווה
כי . ידם לקֻדשת המחשבה באמת-באֹפן שנזכה על, אמתיים על רֹאש השנה

 סמיכתנו וישועתנו הוא רק על עיקר, ת משיחאודע שעכשיו בעוקבואתה י
ולהמשיך , אשר בהם אנו נשענים להתקרב אליך, שיםוימי רֹאש השנה הקד

ואנחנו לֹא נדע מה . אלהותך ומלכותך עלינו מרֹאש השנה על כל השנה כלה
שנזכה . תך אז כראויות אוואיך לרצ, שיםונעשה בימי רֹאש השנה הקד

נאים והמקטרגים ו לעמֹד כנגד כל השואיך, להמליכך עלינו באימה וביראה
עליהם , כי אם בזכות וכֹח הצדיקים אמתיים, לסתם פי מסטיננו ומקטריגנו

כי הם ילחמו לפנינו ויכניעו ויפילו כל , אנו נשענים ובהם אנו סמוכים
על כן רחם , וימשיכו עלינו קֻדשת רֹאש השנה בשלמות, דפינוונאינו ורוש

ת ונזכה לבֹא וו שנזכה לשבר כל המניעוהיה בעזרנ, עלינו למען שמך

ת לקֻדשת וולהתקשר אליהם באמת ולזכ, לצדיקים אמתיים על רֹאש השנה
ונזכה להמתיק ולבטל כל הדינים ולהמשיך , ידם-המחשבה בשלמות על

, ממותך וממשלתך עלינווותזכנו להכיר ולדעת ר, ביםועלינו חסדים ט
ויבין כל יצור כי . ו כי אתה פעלתוידע כל פעול", דך מהרהוותמלֹך עלינו בכב

 בכל ו ישראל מלך ומלכותאלקי 'ה, וויֹאמר כל אשר נשמה באפ, ואתה יצרת
 אמן סלה, לםונה מעתה ועד עוותטהרנו ותקדשנו בקֻדשתך העלי, "משלה

 ). מתוך תפילה עז–לקוטי תפילות א (
  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

רה והאמונה ום לחנך עצמנו ואת זרענו בדרכי התצריכי                        
 וכמ, דעים כלוםוהם שקר והם לֹא י!  שקר-יים ו הגולֹא כמ. והאמת

  .לכים על שתי רגליםורים כאלה שהומן חמ, ריםוחמ
ת ואבל אנחנו צריכים להי. ייםוהם ג, רהוהם לֹא קבלו הת, ייםוהם ג

  !הם לֹא חברים שלנו, םפרושים מה
אין , שום אמונה, שום חכמה, אין להם שום שכל, ום כל-יים וכל הג

  .בולֹא ט, חיים-בעל, רוחמ, אין להם כלום, בהם שום חיות
אז יהיו , רה שידעו וילמדוו צריכים לחנך הילדים בדרכי הת- חינוך
רים ורק אנחנו ו יראו שהם חמֻכלם. ריםו חמויים יהיה כמווהג. מֻתקנים

מי , א משיח ונדע מה אנחנוויב. רהותרק אנחנו עם ישראל עם ה. אדם-בני
, יוא. אדם- בני-אבל אנחנו . רוד חמו ע-י וד גוע, ריםו חמ-יים והג. אנחנו

  ... יוא
ומלמדת , ר וכֹח ואמונה ואמתותנת בנו חיים ואורה שלנו היא נוהת

  .כל דבור הוא כל החיות שלנו. רהותנו דרכי האמונה ודרכי השם והתוא
היא מלמדת , רה והיהדותוהם מאירים לנו התת כאלה שורורה יש אובת

 אבל -ת ופוע, ת פסוליםופורה יש עובת. תנו מה לאכֹל ואיך לאכֹל והכלוא
  .תות ואיך לחיואיך לעש, הדרך לאמת, רהווגם הכל יש בת. אסור לנו לאכֹל

יש . גם אנחנו גם זרענו וגם הבית, רהועם הת, ת עם אמונהו לחיעיקרה
האשה צריכה ללמֹד ולדעת . תוללמֹד ואיך לחיכן בשביל האשה מה -גם

  . כלום-בלי זה , רהוולהאמין בשם ובת
  ! כל החיים שלנו זה על האשה

זה הכל , ת עם הבעל ואיך יחנכו הבניםוהיא צריכה להבין איך לחי
רק . שה והאמונה והאמתורה הקדושילמדו וידעו מה שיש לנו הת. שוקד

השם יתברך נתן לנו . שועם קד,  אחדעם, לםו עם אחד בע-אנחנו עם ישראל 
-אנחנו צריכים גם.  החיים שלנועיקררה שהיא ות וכל התורה והמצוואת הת
  . כן, לדבר באידיש, ן האידישורה והלשוכן הת

 כל מה שמדברים שיהיה קֻדשה וקֻדשת אפילו, צריכים לקדש את הדבור
מדברים כן כש-וגם. ייםו הגולֹא כמ, רה והשם יתברך ואמת ואמונהוהת

  .מטמא את האדם, משנה. בשפה זרה זה מטמא את האדם
  ...לםו של עונורב, י וויוא. רםורחמנא לצלן כל מה שג, ן שלנווהלש

נעשה , רה הם מחריבים את הילדים שלנווהחכמים שיצאו מדרכי הת
  .כן, לםומחריבים הע, ת של גזלנים משחיתיםורוד

רים נטעו והה, רהודרכי התדעים ולֹא זכינו להתחנך בורים הם לֹא יוהה
 החיים הוא עיקר שֻכלםאבל האמת יתגלה וידעו , ייםו בדרכי הגוכמ

  .כל דבור, שהורה הקדוהאמונה והאמת והת
א הזמן שנדע ויב. עכשיו שוזה לֹא כמ,  חדשענייןא הזמן ויהיה ויב

יהיו  הילדים, זה יהיה גֻאלה, רה שלנוומקֻדשת הת, מקֻדשת החיים שלנו
  . שיםוים קדבוילדים ט

יהיה . רהותמו הירה ויקיורה ויאמינו בתו ידעו את התֻכלםא זמן שויב
  !לם אחרוע

לם בחשך ולֹא וכל הע, אין אמת, רואין א, לם הוא ֻחרבהו העעכשיו
  ...י וויוא, לםוי ווי מה שיש בעוא. דעים כלוםוי

אני מברך את כל הילדים שהשם יתברך יעזֹר להם להתחזק ביראת 
 השם יתברך -לכל מי שצריך , השם יתברך יעזֹר לכל ישראל. רהושמים ובת

ת במהרה ויתן לנו דעת ורר רחמים וירחם עליהם ויעזֹר להם בכל הישועויע
,  הוא אמונהעיקרה. לידע איך להתקרב להשם יתברך באמת, אמתית

להתחזק , רהועם הת, אנחנו עם השם. תורה ובמצוולהאמין בשם ובת
  .םוושל-לֹא לפל חס,  להתחזק.רהובאמונה בהשם ובת

ם שנזכה לשמֹר והשם יתברך ירחם עלינו וכל אחד יבקש רחמים בכל י
  !עיקרזה ה, רהום התירה ולקיורה והילדים וללמֹד תוהת

 !הכל, כל לבנו, זה כל חיותנו, לֹא לשכח מה שאנחנו מדברים, לחשב


