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ידי הצדיק  כי אם על' דיע ולהגדיל שם הואי אפשר לידע ולה
 ו גֻדלתעיקרש, לםוד עוכי הצדיק האמת הוא בחינת צדיק יס, האמת

 וכמ, ידי שמירת הברית בתכלית הקֻדשה שאין קֻדשה אחריה הוא על
ומשם מבחינת , דנטיר בריתצדיק הוא מאן : שוהר הקדושכתוב בז

כי , אבל את זה לֻעמת זה עשה אלֹקים, תורוצאין כל הדוברית י
 דייקאה שנמשך מזהמת הנחש מתגברת שם קליפהסטרא אחרא וה

לו יכי אפ, כין לקֻדשת הברית בשלמותונון שזיכן זעירין א ועל. תרובי
 כן אשרי למי פי על אך אף,  כראויזאתכין לקֻדשה והכשרים אינם ז

תינו ונואבל בע, םוגם על כל פנים פגמים גמורים חס ושלו פושאינ
, רחמנא לצלן', וכו מאד גמיםוהרבים שכיח הרבה מה ששכיח שפ

דעין ולם שאין יוומשם כל הערבוביא שבע. ת הללוורוכידוע בד
  .'היכן הצדיקי אמת וכו

כי עמלק הוא , רווזה בחינת מלחמת עמלק שבכל ד
ת שבכל הארבעה והרעֻזהמת הנחש שכלול מכל 

ת בבחינת ות שהם בחינת כלל כל הגֻליודויס
לם ווהוא מע, ים עמלקיוראשית ג) במדבר כד(

ר ור ודוכי בכל ד, רצועה מרדות לישראל
, םורב על הכלל ועל הפרט בכל יוהוא א

כי . 'כי הוא השטן הוא המסית וכו
תיו ולה מסית את כל אחד בתאויבתח
 וומחטיא, ותיו הרעים למה שמסיתוומד

, ו שמחטיאו בפגם הברית כמובנעוריו ובילדות
ת להוט ולהי, תולוף אחר גדו לרדוואחר כך מסית

כי כל ', ד וכווף אחר הכבוולרד' ן וכוואחר הממ
ת הכל ות רעודיוכל המ' ד וכווהקנאה והתאוה והכב

שה ואף גם ע,  בכל זהודי ל ולא .ת עמלקקליפנמשך מ
לה בין התלמידי חכמים ויא גדרולה עד שנעשה קטגוערבוביא גד

ת הרבה ות וכפירות זרולם עד שמכניס דעוומרבה ומגדיל השקר בע
', צים בתקנת ישראל וכוומרים שרולם ומקים מהם ראשים שאובע

  .ואי אפשר להאריך בזה כאן. כידוע כל זה
 ו קנאתעיקרוכל , רווכל זה הוא בחינת מלחמת עמלק שבכל ד

, ר הצדיקי אמתו להעלים ולהסתיר את עמלק הואקליפ של ווהתגרות
 שלם עד שימחה ויתברך שאין שמ' כן נשבע ה ועל. 'שהם בחינת שם ה

יתברך ' כי ה, )י"ומובא בפרוש רש(ל "תינו זו שאמרו רבוכמ, זכר עמלק
): ת יזושמ( שכתוב וכמ, רור ודו בכל דוצריך ללחֹם עמ, לו כביכובעצמ

צה ו שרו התגברותעיקר כי על זה". רור דובעמלק מד' מלחמה לה"
ר ום מדו חס ושלודיעולה שלא 'ר הצדיק שהוא בחינת שם הולהעלים א

 וידי פגם הברית שממשיך בֻזהמת צה להתגבר בכל זה עלוור, רולד
 ש עלובר שיוכל להעלים השם הקדוכן ס על, תורושמשם המשכת הד

  .ידי זה
קֻדשת  בוידע שהצדיק האמת קדש את עצמ לא אבל איש בער

ידי  כי על, לה על הכלו עוראה כל כך עד שקֻדשתובקֻדשה נ, הברית
 בשום ון ונשגב כזה שאי אפשר להעלימו המשיך דעת עליותקף קֻדשת

ר וש האמתי מדולין להמשיך הדעת הקדוידי זה הכל יכ שעל, אֹפן
ידי מֹשה רבנו עליו  שה שקבלנו עלורה הקדוכי הוא דעת הת, רולד

". לםווגם בך יאמינו לע): "ת יטושמ(יתברך '  הושהבטיח ל, םוהשל
ש הזה לחזק ופי הדעת הקד רה עלודושי תישכל הצדיקים הממשיכין ח

ידי זה את כל  ם עלית אמתיים לקיות עֻמקום בלב כל ישראל עציולקי
כי שפת אמת , רם בשום אֹפןו אי אפשר להעלים אזאתרה הודברי הת

  .ן לעדותכ

ת מילה וידי מצו מרי הברית עלו שוגם כי כל ישראל הם בכלל
ת מילה וכי כל זה הוא בחינת מצו, שו ששמעתי מפיו הקדושה כמוהקד

וזה בחינת . ת עמלקקליפשהיא בחינת , שהוא לחתך ולבער הערלה
מי רבתא ושהם ר, חתוך ופריעה שהם כנגד תרין עננין דמכסין על עינא

 –' ן ב"י מוהרכמבואר בלקוט (שמשם ֻחרבן בית המקדש, מי זערתאוור
פין על הברית ות עמלק שחקליפותרין עננין אלו הם בחינת . )ז"סימן ס

 -לקוטי הלכות (. תוך ופריעהית חוידי מצו תם עלוקֹדש שמעבירין א
  )' ז אות- ' תפילין זהלכות
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שוב אין , ליםוכה למעלת הגדושמי שז, מרועים בדעתם לויש ט
לי הצדיקים יש ולו גדיכי אפ, אבל באמת הוא טעות. מה כללצריך מלח

שהוא , לה עם בחינת היצר הרע של מעלהולכל אחד ואחד מלחמה גד
ומאחר שיש להם . ת ודיניםובחינת גבור, שובחינת מלאך הקד

ת וויש ביניהם מדרג, ויןולם שבודאי אין ֻכ, תו מלחמעדיין
שבר היצר כה לוכי כל אחד כפי מה שז, ת בלי שעורורב

כה לאיזה וכן ז, ינו להמתיק הדיןידה, וה שבוהרע הגב
וכן יש . דת השםודרגא ומעלה יתרה בהשגה ועב

ברים שמי שהוא חס ושס, כן עים להפוך גםוט
ונפל לבחינת , נהוטא התחתום בדיוושל

כבר אבדה , םוחס ושל, הטמאה
 וושוב אין ל, םוחס ושל',  מהוותותק

לו יכי אפ, ובאמת גם זה להפך. טהרה
בתכלית , נהוטא התחתומי שהוא בדי

לו בהיכלין יאפ, השפלות והפחיתות
גם שם אין קץ וגבול , םוחס ושל, דמסאבותא

ת ו במעלוף לאלקותו שאין סווכמ.  יתברךולאלקות
 פי על אף, לי הצדיקים שזכו למה שזכוות של גדונוהעלי

 כן ממש איןו גבה מעל גבה שמר וגבֹהים עליהם כמעדייןכן 
ם וכי אין מק, תונות התחתו יתברך במדרגוף ותכלית לאלקותוס
בבחינת ,  יתברךויוכל למצֹא גם שם את אלקות שלא ומדרגה

 נהולפעמים כשהאדם בדיוטא התחת, אדרבה".  בכל משלהוומלכות"
 וצין לבלעוור מאד מאה מתפשטין עליואחרא והֻט והסטרא, מאֹדמאד 

 השם יתברך מרחם עליו יקאדיאז , םוחס ושל, םוחס ושל, לגמרי
 ולשוב ות את עצמוכדי שיוכל להחי,  טהרה וסיוע מלעלאולח לווש

' אמר ה לא כי, םוחס ושל, יאבד לגמרי לא פנים כל  עלוא, אליו יתברך
כי יראה כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב : "וכתיב, ת את שם ישראלולמח

וזה מֻרמז . פסוקיםד כמה ווכן ע, "'ראו עתה כי אני אני הוא וכו', וכו
 דייקאכי ; רו טהוופרחה בֻכל, שבהרת כגריס טמא, ת נגעיםובמצו

ונמשך עליו , אז הוא תכלית העליה, לפעמים כשבא לתכלית הירידה
 וכי אין חקר לתבונת, כה לזהואם ז, ם שנמשך עליווקון ממקיטהרה ות

. ואי אפשר להשיג דרכיו יתברך בשלמות,  אין חקרויתברך ולגֻדלת
לפי אוצר  א" י' י'אותיות ט - ' שילוח הקן ד הלכות-לקוטי הלכות (

  )ח"פאות  , יראה ועבודה-היראה 
  

  )כג  סימן–] רבי נתן[ת "ימי מוהרנספר (

אז לבש , תושהיא שני דשבוע, קדש-בליל שבת...  ☺                   
וישב על , ת קצתות פנים מסבירוואז התחיל להרא, "שטרימל"ה

 והיה מזמר בעצמ, ןוהמז-אחר ברכת,  ואחר גמר הסֻעדהוכדרכלחן הֻש
  עם כך - וישב אחר גון נפלא ונעיםי בנ, 'וכו" ברוך שמך"ו" אתה נגלית"
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, ישב עמהם עד אור היום, המזון-שנשארו עמו אחר ברכת, קצת אנשים
כדרכו בכל , וגם אני הייתי בתוכם וכן בסֻעדת שחרית ישב עמנו בשמחה

וחלק להעולם בשמחה בסֻעדה , ל בני העיר שלחו משקאותטוב וכ-יום
אלקים ' ויבן ה: והתחיל) ז"ן סימן ס"לקוטי מוהר(שלישית אמר תורה 

אשר עזרנו גם , שבת ישבנו עמו עד אור היום ברוך השם-את הצלע במוצאי
-אף, שבועות לפנות היום-שנפטרה אשתו הראשונה בערב, בעת צרה הזאת

, שהיינו צריכין לקבל וגם בתוך טרדתו הגדולה, ורהכן לא אבדנו הת-פי-על
-פי-על-אף, שעבר עליו אז מה שעבר לפי גֻדלת קֻדשת נוראות מחו הקדוש

ליל : שהם, שהיה נעור בֻכלם עמנו יחד, שה לילות רצופיםוכן ישב עמנו של
כי דרכו היה נפלא , שבת-דש וליל מוצאיוק-ראשון דשבועות וליל שבת

ֻדשתו הנפלאה לא היה יכול להטריד ולבלבל אותו שום ובחכמתו וק, ונשגב
וכאשר שמענו , שצערו וטרדתו אז היה עצום ורב מאד, דבר כי הבנו אז

כן לא העבירוהו הטרדה -פי-על-ואף, כמה דבורים מזה אז מפיו הקדוש
, והפליא חסדו עמנו גם בעת ההיא, ק לתקון נפשותינו גם אזווהצער מלעס

בעזרת השם , כתבתי התורה, ון אחר שבועותכדרכו תמיד וביום ראש
ם ונסעתי משם בשלו, ודברתי עמו הרבה, וקבלתי רשות, יתברך

  ...ובשמחה
  

  )'ט, מחלוקת ומריבה – עצותלקוטי (

שהולכים ומוכיחים , מוכיחי הדור �                                        
, בים שלום בעולםהם ממתיקין הדינים ומר, הדור כדי להחזירם למוטב

אבל כשחס ושלום הרע . והם עושים שלום בין ישראל לאביהם שבשמים
זה -ידי-על, של הדור גובר עד שמקלקל את התוכחה והמוסר

זה נעשה גרוש -ידי-ועל, נתקלקל שלום העולם
 :)סימן כב, שם(ומחלוקות בעולם 

תן לי כח להכניע ולשבר ולבטל יות ...   ����
וֻכלם , ת מן העולםכל מיני אמונות כוזביו

ידי -ואזכה על. ישובו לאמונתך הקדושה
האמונה השלמה לקבל מוסר ותוכחה 

ויוכנסו דבריהם בלבנו , ממוכיחי אמת
זה -ידי-ונזכה לשוב על, באמת

ותקבץ . בתשובה שלמה אליך באמת
ותבטל ברחמיך הרבים , נדחי ישראל

, כל מיני גרוש ומחלֹקת מן העולם
ראל שלא יגֹרשו עמך בית יש

וכל אותן שכבר , ממקומם לעולם
מעמך בית , נתגרשו ונדחו ממקומם

כלם תחזירם , ישראל בכלל ובפרט
ותשים שלום , ותשיבם למקומם בשלום

 בעולם ותבטל כל מיני מחלֹקת מן העולם
 ):תפילה כב מתוך –' לקוטי תפילות א(

  
  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

 שהוא כל ,אור כזה  בעולםצאנמ...   �                    
להכניס  ,נו לא לעזוב את זהלמסור נפש ואנחנו צריכים ,חיותנו ותקוותנו

השם , הקדוש רבנו?  מי זה העולם, על כל העולםלהסתכל ולא ,בליבנו
צריכים לדבר , עולם חוץ מזה אין , העולם זה,התורה, הקדוש רבנו, יתברך

 כל , צריכים לדבר רק מזה,מנו בכל פעם שאנחנו זוכים לראות עצ,זהרק ב
ואיך  איך לתקן ואיך להתחדש, שזכה למצוא בדברי רבנומה  אחד

 אין לו, שקר כי ה, העולם ועם כלחבריםה לדבר רק מזה עם, להתחזק
 יש לו כבר ,ומי שרוצה עכשיו, יגיע הזמן ,הוא כלום,  אין לו כלום,קיום

שהוא משנה , זהודיבורים כאלו מצדיק כ תפילות כאלו ,התורות כאל
 הוא מהפך הכל ,"יש עניין שנתהפך הכל לטובה" , משנה כל העולם,הטבע

אז , עשה עלי רושם גדול"] השתפכות הנפש["רק השם של הספר . לטובה
אז באו וראו , לא ידעתי שזה ברסלב, רק אני למדתי בזה, לא נתתי לגניזה

בספר אתה לומד ? מה אתה עושה, הם ידעו שזה ברסלב, שאני לומד
אני , אני לומד, כן: "אמרתי, אני כבר טעמתי מה שזה הספר? ברסלב

אז בא בעל הספר ! זה כל חיותי, אני עוזב כל העולם, אלמד ספרי ברסלב
, זה הספר שלי? ם"אתה חצוף כזה נגד כל האדמורי, איזה שפל: "ואמר לי

, "!זה שלי, זה מן הפקר, אני מצאתי בפח זבל: "אמרתי לו, !"תן לי הספר
והוא לחם אתי ולקח ממני את , וגם אני אמרתי שלי, אז הוא אמר שלי

שיש ספרי ברסלב שאסור , אבל נודע לי חדשות, ונשארתי בלי הספר, הספר
לא הדפיסו ולא היה , ואני חפשתי ספרי ברסלב ולא מצאתי, ללמוד בהם

ונתן לי את רבי ישראל , עד שהשם יתברך עזר לי, לא היה להשיג, לי
  ...והוא כבר נתן לי הספרים, רקרדונ

  )המשך, ו"מ מכתב -' אי הנחל ֵּבספר ִא(

טוב להרגיל עצמו לפעמים לנגן איזה נגונים של ...   �                
יתברך בפרט ' כי עיקר ההתקרבות לה, שמחה להחיות ולשמח את עצמו

ידי בחינת עשרה מיני -הוא רק על, התקרבות הרחוקים הצריכים לשוב
ל "כמובן בדברי רבנו ז. נגינה שהוא בחינת כלליות השמחה כנזכר לעיל

היא , בהמעשה הנוראה והנפלאה אשר לא נשמע כזאת מימות עולם
ושם בהמעשה של יום , המעשה הנוראה האחרונה של השבעה בעטלירס

שהיה בלֹא ידים נגד כל אחד שהתפאר  עטלרבהששי במה שהתפאר ה
לם כי ֻכ, לםהתפאר כנגד ֻכ עטלרבמבֹאר שהובסוף , בהכח שיש לו בידיו

והיה לכל אחד ואחד כח , פי שהיו גדולים במעלה ֻמפלגת מאד מאד-על-אף
לו לחד בדרא כי אם ליחידי ינפלא ונורא בידיו מה שלא נמצא כזאת אפ

, כגון. גדולי צדיקים נפלאים שהיו חדושים מֻיחדים בכמה וכמה דורות
, לו לאחר שזרקו את החץים בידיו אפשאחד התפאר שיכול להוציא החצי

מי שמע צרופי . מי שמע כזאת. ולאחר שהגיע החץ לתוך מי שנזרק לו החץ
  ! אותיות כאלה

ין החצים מרמז על כל הפגמים של העוונות שהם כחצים הנזרקים יענ
ידי כל עוון ופגם שהוא -וכל אדם ואדם על. ופוגמים מאד בנפש הישראלי

בבחינת שאמרו , הוא זורק חץ ממש לנפשו, יתובפרט פגם הבר, עושה
והנה בודאי זה שהתפאר שיכול . 'ל כל זרע שאינו יורה כחץ וכו"רבותינו ז

בודאי היה , לחזֹר ולהמשיך החצים לאחר שהשיגו והגיעו לתוך הנזרק בו
פי -על-אף, גמתו בכמה דורותצדיק נפלא ונורא וחדוש נפלא שלא נמצא ֻד

כי זה בלֹא ידים שאלו , שהיה בלֹא ידים עטלרבזה הכן היה נחשב כלֹא נגד 
הינו איזה פגם , תכף איזה מן חצים אתה יכול להוציא

כי יש כמה וכמה בחינות . הברית אתה יכול לתקן
כי בודאי , בפגם הברית אלפי אלפים ורבי רבבות

מן , השיבו. ויםולא כל הפגמים והחטאים ש
כלומר שזה החלק מפגם הברית , פלוני

 פלוני הוא יכול ן חץי בחינת משהוא
ענה . להחזיר ולהמשיך לחוץ ולתקן

עדיין אינך יכול , ואמר זה שבלֹא ידים
שהיא , לרפאות את הבת מלכה

מאחר , בחינת כלליות נפשות ישראל
ן ישאין אתה יכול להוציא כי אם מ

דהיינו שאינו יכול לתקן כי , חץ אחד
אבל , אם פגם הברית אחד ידוע

ים רעים כאלו שהם עדיין יש חצ
פגמים גדולים כאלו שגם הוא אינו 

אבל זה שבלֹא . יכול להוציאם ולתקנם
ידים התפאר בסוף שהוא יכול להוציא 
כל העשרה מיני חצים שבהם כלולים כל 

כל , מיני חטאים וכל מיני פגם הברית שבעולם
החטאים והעוונות והפשעים הגדולים מאד מאד 

וא יכול לחזֹר הכל כאשר לכל ה, רחמנא לצלן
כי הוא יכול ליכנֹס לתוך כל . ולהמשיך ולהוציא ולתקן הכל

העשרה מיני חומות של מים ששם מונחת הבת מלכה שנפלה חלשות זה 
והוא יכול ליכנֹס לשם ויודע להוציא כל העשרה , כמה וכמה מאות שנים

ידי כל -ויודע לרפאותה על, ויודע כל העשרה מיני דפיקין, מיני חצים
שעיקר כל הרפואות בגשמיות , ה מיני נגינה שהם כלליות השמחההעשר

ד מיני "כי יו, ד מיני נגינה"שהוא בחינת יו, ידי שמחה-ורוחניות הוא על
וכל החולאת וכל , נגינה מחין כל העשרה מיני דפיקין שהם חיות האדם

ועיקר חיות העשרה מיני . בהעשרה מיני דפיקין, הרפואות תלויים בהם
כן השמחה -על. שהוא בחינת עשרה מיני נגינה, ידי שמחה-א עלדפיקין הו

כי , וצריכין לחזק את עצמו בשמחה תמיד בכל הכחות, הוא דבר גדול מאד
  ."רפואת הבת מלכה"בחינת , היא עיקר רפואות הנפש והגוף

באמת איני יודע במה זכינו לשמֹע , אחי יקירי וחביבי נפשי ולבבי
  .נפלאות נוראות כאלו

המעתיק העומד על המשמר , שלומו בשמחה ואהבה וגעגועיםדורש 
  .דורש שלום לכל הנלוים אליו המקשיבים לקולו, ומתפלל תמיד על שלומו

¯ÒÚ„Â‡ ·…„ Ï‡¯˘È  

‡Â�È¯˘...!  
‡Ï‡¯˘È ÌÚ ÏÎÂ Â�Á�  

˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜Ï ‰Ê ‰Ó ÌÈÚ„ÂÈ ‡Ï:  

È˙Â¯Â„‰ ÏÎ ‰Ó˘ ˘ ,  
Î‰È‰È˘ ‰Ó ÏÎÂ ‰È‰˘ ‰Ó Ï ,  

Î‰ ·Â˙Î Ï  
·˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜Ï! 


