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  ... ‰‡„Ó ˙Á˜ÏÂÈ¯Ù ÏÎ ˙È ‰Ó¯‡˘...  )ב,כו(  ]
' ר חסדי הית ולהזכודון לִהתויכי צר,םיכורן את הִביאיכשמב

ם ימרווזה שא. 'ם וכוים סֻגלה שבחר בנו ִמכל העמתיו עלינו ַעווִנפלא
 :ל"תינו זו ודרשו רב.' וכו וירד ִמצרימהי אֹבד אבי ארמ:םיכורבִודוי ִב

נת עמלק כידוע שהם יר את הכל לבן הוא בלעם שהוא בחקש לעקֹלבן ִב
 ,םו חס ושל,שראל לגמריים לעקֹר את יצושר, ִעקר ֻזהמת הנחש

המת הנחש ן ִמֻזית מאֹד הנמשכות רעולִהתגבר על כל אחד בתאו
ם י וִהקד,ויעזבנו ביד לא 'אבל ה. םום חס ושלו חס ושל, לגמריוולעקר

  . רה שמתקנת הכלותידי שנתן לנו את ה לרחם עלינו על
 לגרש ולבער ,ןוקון לחטא אדם הִראשם שהם ִתיכורנת ִביוזהו בח

קות ינת מתיזתם בבחישראל שאחינת לבן ועמלק מיֻזהמת הנחש בח
, קות הדבש בתִחלהילם הזה שנדמה ִלמתות עומרמז על תאוה, הדבש
שהוא רע  -ת המשגל ות הם תאוווִעקר כל התאו. תה מרה כלענהיואחר

ושם , כמובא" ִאשה"א ימטריבג" דבש "י כ,ללוהכ
תר ולשבר התאוה ולִהסתכל על ון לִהתגבר בייכיצר
, רחמנא ִלצלן, תה מרה כלענהי אחריף כוהס

בש את ו כרובגית וושם ִעקר המלחמה ִלהי
ק ו ומה מתימה עז מאר: "נתישזה בח, וצרי

ן מהדבש ים הבאיכורידי ִב  עליכ, "ִמדבש
ר בִודוי ין להזכיכיכן צר  ועל.ן זֹאתימתקנ
 שהוא לבן ', וכוי אֹבד אבי ארמ:םיבכור

  עליכ. נת עמלק שהם ִעקר ֻזהמת הנחשיבח
ן לעקֹר יכום כל זה וזים מתקניכורידי ִב
 ,ינת לבן הארמית זכר עמלק בחווִלמח
רה שקבלנו ושראל קֻדשת התית ִלקֻדשת ווִלזכ

מני ית סוִהלכ. (םיכורם הִבות שהוא יובשבוע
צר ו אי כז לפתו א, דהלכה - רהוה טהבהמה וחי

  )ת נזו א,תי בר–ראה יה

  
  ...Î…�‡ ¯˘‡ÈÈ‰ ÌÎ˙‡ ‰ÂˆÓ Â Ì...  )ד,כז(  ]

 רק זה ום שאין לום ויוב בכל י לחשֹ,תברךי 'דת הוִעקר העצה לעב
ם וכמבֹאר במק, " ִתשמעוולום ִאם בקוהי"נת ישזה בח, ם בלבדוהי

' ם עשה הוזה הי"נת יבבח, םו היותוב רק אן שלא לחשֹיכיוצר. אחר
היה ִעכוב י לא זכה שממנויכן ווכמ, 'דת הוזכה לעביזה  ידי ועל, "'וכו
א ואימתי יב: ל" שאמרו חזוכמ, ח תלוי בזהיאת המשי ִעקר ביכ, חימש
ם ימישראל המקיידת ו עביוכפ. ' ִתשמעוולום ִאם בקוהי' -ם והי? מר

ח יצץ קרן משון ִמתנכ, םותברך בכל יי 'ם בדרך זה את היבדוזֹאת וע
וכל אחד , זה הגֻאלה בשלמות ידי א עלוף תבוף כל סועד שס, םובכל י

 ובע ִמטּווִלשבֹ' זכה אז לִהתענג על היכן , חי בִהתקרבות משו חלקיכפ
צר ו אי לפת מזו א,ה הלכה –ת מתנה וִהלכ( .ע עלינו אזיל שישפוהגד

  )ת קלזו א,דהוראה ועבי -ראה יה
  
  ...‡Á˙¯˘‡ ˙ ‡Ï ‰ ˙‡ ˙„·Ú ' ‰ÁÓ˘· ÍÈ˜…Ï... )מז,כח(  ]

' ינו ִלשמֹח בהידה, ל מאֹדוודאי דבר גדושמחה דקֻדשה הוא ב
): ם כחידבר( שכתוב וכמ, דהושזה ִעקר שלמות העב, שהו הקדורתוובת

א י שמחה דקֻדשה היכ. 'אלֹקיך בשמחה וכו' עבדת את ה לא תחת אשר
' פקודי ה): ם יטיתִהל( שכתוב וכמ, תוושה של כל המצוהנֻקדה הקד

) שם קד(נת יבבח', ת ִלשמֹח בהו הִעקר הוא ִלזכיכ. ם משמחי לביישר
ב יוכת', שמח ִלבנו וכוי ו ביכ): שם לג( שכתוב ווכמ',  אשמח בהיאנֹכ

' שמחו בה) שם לב(ב יוכת, יליאל אל שמחת ג' אה וכווואב) שם מג(
ם ישמחו השמי', ומלך תגל הארץ וכ' ה): שם צז(ב יוכת, םיקילו צדיוג

): 'קֹהלת ח(ם וועל זה אמר שלֹמֹה המלך עליו השל. 'ותגל הארץ וכו

 ִאם לאכֹל יכ' ב לאדם וכוו את השמחה אשר אין טי אניושבחת
' ת וִלשמֹחולאכֹל וִלשת': ל"תינו זושדרשו רב, ת וִלשמֹחווִלשת
  .םיבום טית וימובשבת
 ויש ל, יתישה האִמתו שהוא בכלל האמונה הקדי באמת מיכ

בה והחסד ו הטו את עצמרזכויכש, ִלשמֹח כל ימיו בכל עת ובכל רגע
אשר פתח , םורבנו עליו השל משה ידי תברך ִעמנו עלי' הנפלא שעשה ה

ובמשה ' ן בהישה להאמוך עלינו את האמונה הקדיאת עינינו וִהמש
שעי ואשר אִפלו פ, םום בכל יישותיו הקדוו וִמצורתום תילקי, ועבד

ם ומלך ים חיים באלֹקיניוֻכלנו מאמ. ןות כִרמוום ִמצילאשראל מי
, לא ולית לעלא ִמנהן כל לעלא ִמן כֹואד,  לנצחםוקייחי לעד , לםוע
 אפשר לבאר בכתב ובעל פה עֹצם יוא.  כל חי לנצחי בפותברך שמי

 השמחה הזאת הוא לכל חד יכ,  אין חקרו ִלגֻדלתיכ, השמחה הזאת
כמבֹאר ִמזה ', ם בעלה וכוידע בשערונת ניבבח, כפום מה דמשער בִלבה

  )חת ו א, דהלכה - ת תִפלהוִהלכ (.ם אחרובמק
  

  )'פרק ג - ספר נחל נובע(

שצריך , ן מלבושי כבודילִעני☺                   
לאיש כשר להדר שיהיה מֻלבש כראוי ִאם אפשר 

אין מקרבין  להצדיק גם כי, בזוי לו ולא יהיה
שרואין שהוא  ,שיוידי מלבו-עצמן רק על

זה הוא נחשב -ידי-על מֻלבש בכבוד
 היה מֻלבש לא בעיניהם לִהתקרב לו וִאם

  .היה נחשב כלל בעיניהםלא 
 יתברך היה 'הלא גם ה: ענה ואמר

כי כל המעשה של  ,ִמתלבש עצמו בִמצרים
שהיה  ,בחינת לבושין להוכ ִמצרים היא

 יתברך כביכול באלו 'תלבש עצמו הבהכרח שִי
 ִהתחילו כך שאחר עד, ִמצרים שיות שלהמע

ובכל פעם ִהכירו  ,אותו יתברך בעצמו כביכול להכיר
. יותר ויותר וִהכירו גֻדלתו יתברך בכל פעם יותר אותו

ידי בחינת -ִאם על כי תקרבו אליוהיה אפשר שִי לא ,אבל בתִחלה
  .ל"נו כל המעשה של ִמצרים שהיא בחינת מלבושים כניהי, מלבושים

  
  

  )'סימן ד, חודש אלול - ' מועדי ה–עצות המבוארות ר ספ(

, כי ימי אלול הם ימי רצון. דש אלולועיקר זמן תשובה הוא ח� 
נו עליו השלום למרום לקבל את הלוחות ירב משה שאז עלה
ועיקר דרך תשובה . שבזה פתח דרך תשובה לכל אדם, האחרונות

ך מצוי עמו בכל  יתבר' אדם ידע שהשכל, נו הואירב משה שהודיע
ה גדולה ישבין כאשר הוא זוכה לעלי, רועל כן צריך כל אדם לזכ. מקום

ובין כשהוא נופל לירידה , הן בגשמיות הן ברוחניות, ביותר ולהרחבה
צריך הוא להתגבר , בגשמיות או ברוחניות,  חס ושלום,גדולה ביותר

 'כי אנו רואים שאנשים רבים מתרחקים מה.  יתברך'שלא יתרחק מה
 'או שמתרחקים מה, ב הצלחה והרחבה בגשמיותויתברך מחמת ר
או מחמת עבודת , לו בחכמות התורהיואפ, בוי חכמהייתברך מחמת ר

 חס ,וכן כאשר נופלים. אם אינה באמת לשם שמים כראוי, בהומר' ה
או , יסורים גדולים ביותר בגשמיותיבלים בומחמת שמס, ושלום

ובאים לידי ,  ומקיום התורה'המיראת ', ד מעבודת הונופלים מא
 יתברך נמצא עם כל 'ר שהואזי צריך לזכ,  חס ושלום,פגמים רבים

  . יה והן בעת ירידהיהן בעת על, אדם
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ד מגאות וזהר מאיצריך לה, יה והרחבה בגשמיותיולכן בעת על
צריך גם , ה ברוחניותידאי בעת עליוובו, ומגסות הרוח בכל פרט

צריך , ובעת ירידה רוחנית או גשמית. י אורבוישמר מגאות ומרילה
בגשמיות . ולהתחזק בשמחה, זהר מאד מעצבות ומיאושישמר ולהילה

, "בצר הרחבת לי"על הפסוק ) ה"סימן קצ(ן "קוטי מוהריאר בלוכמב -
אזמרה "בתורה ) ב"סימן רפ(ן "קוטי מוהריאר בלוכמב -וברוחניות 

 'תיים להיה אמוובתקוטחון יוגם להתחזק תמיד בב". קי בעודיולאל
 . כראוי'תית ויראת היועל ידי זה יתחזק תמיד באמונה אמ, יתברך
שתעזרני , קי אבותינווקינו ואלואל'  באתי לפניך ה,ובכן...  � 

נו עליו השלום ירב משה ח דרך התשובה שהמשיכוותושיעני בזכות וכֹ
ה שאזכה גם אנכי מעתה לשוב בתשוב, תיים בעולםיוכל הצדיקים אמ

כי אתה יודע נפלאות הדרכים של . שלמה לפניך באמת ובלב שלם
שרו את עצמן עם ישהורידו את עצמן וק, תשובה שהמשיכו בעולם

ין יועד, לו עם פחות כמוני בכל מקום שאני שםיאפ, הפחות שבפחותים
יבצר  לא ומצדם, מי במקומי שאני שם עתהיהם מקשרים עצמם ע

, שה באמתוכניסני לתוך הקדולהעלותי ולה, להוציאני מגלותי
רחם עלי וזכני להתקשר לצדיקים . ולהעלות אותי מעלה מעלה

דש דרכי התשובה שהם וויתגלה לי דרך הק, קדושים כאלו תמיד
פן שאזכה מעתה לשוב בתשובה שלמה לפניך ובא, ממשיכים בעולם

ה וובתכלית הענ, ולקשר ולדבק עצמי אליך תמיד באמת, באמת
  . טול באמתיוהב

ח לשום בחינת ותשמרני ותצילני ברחמיך שלא יהיה כֹ � 
 , חס ושלום,ה לרחקנייירידה ולא לשום בחינת עלי

 חס ,כי לפעמים נתרחק האדם. ממך
ה שאתה מעלה יידי העלי  על,ושלום

בוי העושר והטוב יידי ר ינו עלידה, אותו
בוי הדעת יידי ר או על, שאתה משפיע לו
אור מכהה בוי היכי ר, בידיעת רוממותך

כן באתי  על,  חס ושלום,עיניו ומזיק לו
ותשמרני , לבקש ממך שתגן עלי בכפך

, ותצילני ותגן בעדי שלא יזיק לי שום דבר
 ,הן בבחינת ירידה, ולא אתרחק ממך לעולם

לו יאפ, לו בדיוטא התחתונהי אפ,חס ושלום
גם שם ,  חס ושלום,בעשרה כתרין דמסאבותא

 ומלכותו בכל : שכתובכמו, אזכה למצוא אותך תמיד
כאשר תרחם עלי ותעלני מעלה , היוהן בבחינת עלי. משלה
ואתקרב ,  אזכה למצוא אותך תמיד,בכל עליה ועליה. מעלה

בין בירידה ,  חס ושלום,אליך תמיד בכל הבחינות בין בטיבו בין בעקו
.  אם אסק שמים שם אתה ואציעה שאול הנך:כמו שכתוב, בין בעליה

ובפרט בחודש , שובה שלמה באמת מעתה ועד עולםפן שאזכה לתובא
לקבל לוחות אחרונות ופתח  משה אלול הקדוש שהם ימי רצון שעלה

  . דרך כבושה לילך בה
 שאזכה להכין את עצמי מהיום להמשיך עלי ,רחם עלי מעתה � 

נו ישת הדרך תשובה שהמשיך משה רבוקד, שת חודש אלול הקדושוקד
כי אין לי , בדרכי נפלאותיהם הנוראותתיים בעולם יוכל הצדיקים אמ

פי דרך זה שהוא ידוע לך ולצדיקיך הגדולים  וה כי אם עלושום תק
עד , חליואני תמיד אי", והטוב בעיניכם עשו עמי, תיים לבדיהאמ

  )א" מתוך תפילה מ–' בלקוטי תפילות . ("משמים' ישקיף וירא ה
  

  )ה"כ מכתב -' אי הנחל ֵּבספר ִא (

אלול ) ערב ראש חודש(ח "אור ליום ער, ה"ב  �                
  .טבריא, ט"תשי

גע ומגעגע יהמתאבק וִמתי,  החרות על ִזכרוני תמידימחמד עינ
שהכין כלים ִלמשיח , וחושק ִלטעֹם מהחיים טובים של הצדיק האמת

שלומו והצלחתו יאיר . והמשיח ילחֹם בהם לתקן את העולם, ִצדקנו
  . ורענניםכשמש לאֹרך ימים נעימים

, יש צדיק אמתי שזוכה ִלחיות חיים טובים שאין בהם שום ִחסרון
 מחמת שאינו שומע כלל שום קול של זה ,"חרש"והוא דייקא ִנקרא 

כי כל אחד , לם הם חסרונות ֻכהעולםכי כל הקולות של זה , העולם
ואִפלו כל השמחות שבעולם הוא רק מחמת הִחסרון , צועק על חסרונו

לו אינו עולה אצלו כל העולם ֻכ, ואצל החרש הזה. תמלא לושחסר לו וִנ
כי הוא חי חיים טובים שאין בהם שום , ִלכלום שישמע הִחסרון שלהם

אבל בהלחם ומים שלו , וחיים טובים שלו הם לחם ומים, ִחסרון כלל

עד , יכולין להרגיש כל הטעמים וכל הריחות וכל מיני עֹנג שבעולם
  .חיים טובים באמתידם -שיחיו כל העולם על

לקשר עצמו אל הצדיק האמת ולקבל , הִעקר והיסוד שהכל תלוי בו
דבריו ולהשליך מִאתו כל החכמות ולסלק דעתו כִאלו אין לו שום שכל 

  .בלעדי אשר יקבל מהצדיק
שעוסק תמיד בִתקון נפשות , הצדיק האמת הוא בחינת משיח

,  בכל אחדידי הנֻקדות טובות שמוצא-ישראל לעוררם ִמשנתם על
ומאיר בלב כל אחד מישראל לחפש ולבקש וִלמצֹא בעצמו נֻקדות 

.  חס ושלום,ל לגמרי שלא יפֹ, כדי לעוררו ִמשנתו ונפילתו,טובות תמיד
ידי ִרבוי - על,נה על נפש הישראלייקף השוהִעקר בעת שמתגבר תֹ

אזי ,  חס ושלום,ל לגמרי עד שכמעט כמעט יכול ִלפֹ,עוונותיו וִקלקוליו
ייקא יאיר בו בחסדו לִהתעורר ולִהתחזק לחפש נֻקדתו הטובה להצילו ד

  !ובזה תלוי הגֻאלה בכלל וִבפרט. ולעוררו
כי , ית המתיםיוהוא בחינת תח, הִהתקרבות להצדיק עולה על הכל

והנפש החוטאת "כאמור , כל מעשה בלתי טהור מֻכנה בשם מיתה
ובה וזדונות ִנתהפכין ידו זוכין ִלתש-והצדיק מחיה מתים כי על, "תמות

לגלות אלֹקותו לכל באי עולם עד שישמעו , כל עבודת הצדיק .ִלזֻכיות
  . יתברך' לם ויתקרבו להירו ֻכירחוקים ויבואו ויתג

הצדיק מקבץ ומקרב כל האובדים והנדחים שהם הרחוקים 
  .מהתורה הבאים לִהתקרב אליו באמת

  
  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

 'כמה ה, מה שראיתי...   �                              
   .יתברך הוא והשגחתו

ראיתי איך הוא ,  יתברך גדול מאֹד'ה.. הו
הוא , הוא משלם טוב. סובל וסובל ומשלם בדיוק

 יתברך שלם להם שאני הייתי 'ה. במקבל מחיר טו
. בתוך העיר ולֹא היה לי לחם בשביל ילדים קטנים

שהם , ם קדושיםהם חשבו שהם צדיקים שה
  .אוי לנפשם ואוי לִנשמתם. בשבילך, סובלים בשבילי

 יתברך לא מרחם על אלו שלא עושים 'ה, לֹא
,  הוא מרחם ומוחל-שעושים תשובה . תשובה

  !הכל!  מיתה-אבל בלֹא תשובה 
  ...הם ִנפטרו בלֹא תשובה

  ...הם חשבו שאני איש פשוט. הם היו ִמתנגדים
,  יתברך'אחרי האסור להרהר , יאוי יוי יו

לא יודעים . כן, הכל בצדק ובִמשפט וברחמים
  ...הכל בחשבון, הכל בִמשפט, הכל בחשבון. כלום

  ...ִרבונו של עולם, אי ווי, אי ווי ווי
אי אפשר דבר , זה דבר שאי אפשר: "מי ששומע את זה יכול להגיד

מי יכול , מי יכול לתאר לשער! מה שאני סבלתי בחיי, אהה!" כזה
זה לא , לא על ִחנם אני ִקבלתי שני ִמכתבים מרבנו.  מה שעבר עלילספר

  ...פלאות כאלה. זהו ִנפלאות כאלה שאין בעולם. על ִחנם
זה היה כמעט , אבל היה להם קשר, הם היו שני ִמכתבים, שנים

  . שנים שהם אחד
ִהסביר לי שמה , הוא ִחזק אותי. אינני זוכר בדיוק כמו שהיה... 

  .זה דבר טוב, דבר טובשאני סובל זה 
: לא על ִחנם רבנו כותב לי, מה שאני סבלתי בשביל ברסלב, אוי ווי

לא ִהשאיר לי , הוא לקח ִממני אִפלו חתיכת לחם, "תלמידי היקר"
 בשעת מעשה אני הייתי סובל והייתי, אבל זה טוב. הכל לקח, כלום

 והייתי יהלווא: " אני אומרוועכשי" ?מדוע? מדוע",  יתברך'בכעס על ה
  .!"סובל יותר

מה שאי אפשר , אני הייתי בשפלות כזה מה שאי אפשר לשער
אני . זכינו לִפתקאות מרבי נחמן, ברוך השם. וזה היה טוב מאֹד, לתאר

אבל אני חי ". תלמידי היקר: "הייתי איש פשוט לגמרי והוא כותב לי
רחמנא .. כלם סבלו צרות כאלה, ברוך השם ואני רואה הסוף שלהם

על צדיקים הוא ִמתקנא יותר , כי השם יתברך הוא אוהב צדיקים. צלןִל
  ...זה הִעקר התורה, ִמכל התורה
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