
        אמונהאמונהאמונהאמונה

: )ד"ִא��ב י(" ֶגזְלָעָמל י�ָלד ְקַצר ָיִמי� �ְַבע רֹ �ָד�"

ִ!י , ( ְוַעד ָ)ד�ל�ָד� ֶ'ָ ע�ָל� ִמָ&טֹ$ְוֶזה !�ֵלל ָ!ל ְ ֵני
ָ+� נ�ְלד� ְלָעָמל �ְמֵלִאי� ר ְוֵאי( '�� , ֶגז ְוִי.�ִרי(וכ,

ִא� $ג�( ַה2ֶה ִ!יֵעָצה ְוַתְח �ָלה ְלִהָ/ֵצל ֵמָעָמל ְויָ 
  . ַח ְלַה�7ֵ ִיְתָ ַר6ְ ְוַלֲעסֹק ַ �3ָרהִלְברֹ

 6ְ ֶהָעָמל ְלָעָמל ֶ'ל�ֶ'ַ�ֲהפ $  ֵעיָניו ְ רא'� $  ֶהָחָכ�
ְו�ז , ל ַ �3ָרה�ֶ'ַ�ֲעמ ,ֲאֶ'ר ִ ְ'ִביל ֶזה נ�ָלד, �3ָרה

2ֶה ְוז�ֶכה ְלַחֵ�י ִ!י ִנ;�ל ֵמֲעַמל ָהע�ָל� הַ , :ְ'ֵרי ל�
  : ע�ָל� ַהָ א

, ִהֵ/ה ַה!ל א�ְמִרי�: ִזְכר�נ� ִלְבָרָכה, ָעָנה ְו�ַמר ַרֵ נ�
�נ�  $  ע�ָל� ַהָ א ,ְוִהֵ/ה ,ֶ'ֵ�' ע�ָל� ַה2ֶה ְוע�ָל� ַהָ א
2ֶה ֶאְפָ'ר ֵי' ַ)� ע�ָל� הַ , ַמֲאִמיִני� ֶ'ֵ�' ע�ָל� ַהָ א

, /�ִ!י ְ ָכא( ִנְרֶאה ֶ'ה�א ַהֵ)יִה , ?ֵ!( ְ ֵאיֶזה ע�ָל�$ ַ)�
ָ+� ְמֵלִאי� ִי.�ִרי� ְ)ד�ִלי� 3ִָמיד    )( תנינא קיט"ליקוטי מוהר( .ִ!י כ,

, ידי אמונת חכמי� בחינת$ האמונה היא על עיקר
כי אי אפשר , "ויאמינו בהש� ובמשה עבדו"

עבדו  להאמי( בהש� כי א� כשמאמני� במשה
  )'ליקוטי הלכות אורח חיי� פסח הלכה ו א(      . שהוא אמונת חכמי�



. ְכִליתלא ָ א ְלֶזה ָהע�ָל� ִ!י ִא� ְלַהִ?יג ַה3ַ ָה�ָד� 
 ְ@ַהְינ� ְלַהִ!יר, ִ!י ִאי ֶאְפָ'ר ְלַהְ/ָ'ָמה ְלַהִ?יג ַה3ְַכִלית

י ֶ'3ְִהֶיה ְ ֶזה ִ!י ִא� ַעל ְידֵ  ,א�ת� ִיְתָ ַר6ְ ָ!ָרא�י
  . ָהע�ָל� ַ@ְיָקא

ִ!י ִאי ֶאְפָ'ר . ֲאָבל ָהִעָ&ר ה�א ַמְנִהיג ַה@�ר ָהֲאִמ3ִי
ִ!י ִא� ַעל ְיֵדי , ְלָה�ָד� ְלַהִ?יג ַה3ְַכִלית ְ ֶזה ָהע�ָל�

 הֶ'ה�א ִ ְבִחיַנת מֶ' ָהַ;ִ@יק ָהֱאֶמת ַהָ)ד�ל ְ ַמֲעָלה 
ֶזה ַעל ְיֵדי ָ!ל ַהְ ִר��ת ֶ' ְ  ,ה�א ַ@ְיָקא ָיכ�ל ְלָהִאיר ָ נ� ְיִדיַעת ְוַהָ?ַגת ַה3ְַכִליתֶ' ( ,ַרֵ נ�

ֶפל ַוֲאִפ+� ִא� �נ� ַ ְ@י�ָטא ַה3ְַח�3ָנה ְ ֵ'  ).ָהע�ָל� ַ@ְיָקא
ָ+נ� ֵאי( Cֵָנינ� ָיפ ,@�ר�ת ָהֵא+�ְ!מ� ֶ'ֲאַנְחנ� י�ְדִעי( ְ ַעְצֵמנ� ַע3ָה  ַ (, ַהBְַדֵרָגה �ת ֶ'!,

 ל"/ַ ֶדל !ח� ֶ'ל ַמְנִהיג ָהֱאֶמת !ַ ו:D ַעל Cִי ֵכ( ְ ג )ְ!ָלל
ל ְ ָכל "/ַ ה�א ָיכ�ל ְלָהִאיר ַ)� ָ נ� ַהָ?ַגת ַה3ְַכִלית הַ  $ 

  . ֶאָחד ְוֶאָחד

ִהְתַ)ְעֵ)ַע �ְלִהְתַחֵ/( ָצִרי6ְ ָ!ל �ָד� ְלַבֵ&' �לְ  ַעל ֵ!(
ל י�� ְוִלְב!�ת ִ ְדָמע�ת ָ'ִלי' ְ כָ , 'ַהְרֵ ה ִלְפֵני ַה�7ֵ ִיְת 

 ְוִי3ֵ( ָלנ� ַמְנִהיג ֲאִמ3ִי 'ֶ'ְיַרֵח� ָעֵלינ� ַה�7ֵ ִיְת , ַעל ֶזה
 ה"ע ר�ֶעה ֶנֱאָמ( ָ!ֶזה ֶ'ִ�ְהֶיה ִ ְבִחיַנת מֶ'ה ַרֵ נ�

י ְלַהִ!יר ַה �ֵרא ִיְתָ ַר6ְ ַעל ְידֵ , ִניס ָ נ� ַ@ַעת ֲאִמ3ִיֶ'ַ�כְ 
ת ַעד ֶ'ִ/ְזֶ!ה ְלַהִ?יג ַה3ְַכִלי, ָ!ל ַהְ@ָבִרי� ֶ'ָ ע�ָל�

ֲאֶ'ר  ,�ִ ְ'ֵלמ�ת ַמה �7ֶנ� ְצִריִכי( ְלַהִ?יג ְ ֶזה ָהע�לָ 
   )לט ( תנינא"לקוטי מוהר(: ֵפל ַה2ֶהַרק ִ ְ'ִביל ֶזה ָ אנ� ָלע�ָל� ַה7ָ 



        חיפוש הצדיקחיפוש הצדיקחיפוש הצדיקחיפוש הצדיק

ולבקש מאוד מאוד , להשתדל מאוד צריכי(
שיזכה להתקרב לצדיק , בכל יו� ויו�, מהש� יתבר6

כדי , אמיתי שיש לו בחינת רוח הקודש באמת
שעיקרה , שיזכה לאמונה שלימה שהיא כל היהדות

  )'ותפות הלכה ד בלקוטי הלכות חוש( משפט ש( . תלויה בהצדיק האמת

השנה האחרו( שקוד� הסתלקותו אמר בראש 
רבנו שצריכי( לבקש ולחפש מאוד מאוד את הרוח 

שעיקר שלמות , נבואה של הצדיק המנהיג האמת
  .על ידו דייקא $ האמונה שהיא עיקר היהדות 

בודאי אי( החיפוש והבקשה אחרי הגוD הגשמי של 
ידי זה שעל , כי א� אחרי הרוח הקודש שלו, הצדיק

ולזה צריכי( יגיעה גדולה וחיפוש . עיקר תיקונו
                                                                                . וא� יחפש באמת בודאי ימצא. הרבה עד שימצא

  )י הנחל א"אב(

        בעל השדהבעל השדהבעל השדהבעל השדה

ְוֵא+� . מ�תָהֶעְלי�ָנה ֶ'�7ָ ְ)ֵדִלי� ָ!ל ַהְ/ָ'  ֵי' ָשֶדה
 ֶ'ַ�ְ'ִ)יַח ֲעֵליֶה� ַהָ?ֶדה ַהְ/ָ'מ�ת ְצִריִכי� ַ ַעל

  . ק ְ ִת&�ָנ�וַ�ֲעסוְ 



ְלַבֵ&' , ְוָצִרי6ְ ָ!ל ֶאָחד ֶ'ר�ֶצה ְלַרֵח� ַעל ִנְ'ָמת�
ֶ'ִ�ְזֶ!ה  ,ִלְפֵני ַה�7ֵ ִיְתָ ַר6ְ ָ!ל ָיָמיו�ְלִהְתַחֵ/( ַהְרֵ ה 

ֶ'ה�א , ְלַהַ;ִ@יק ַה2ֶה ֶ'ה�א ַ ַעל ַהָ?ֶדה ְלִהְתָקֵרב
ִ!י ִאי  ,3ִיִמְס3ֵַ!ל ַעל ָ!ל ֶאָחד ְלָהִביא� ֶאל ַה3ְַכִלית ָהֲאִמ 

ל ְיֵדי ֶאְפָ'ר ָלב�א ֶאל ַה3ְַכִלית ַה�Eב ַהִ/ְצִחי ִ!י ִא� עַ 
                                                 :ְלי�ָנהַהַ;ִ@יק ַה2ֶה ֶ'ה�א ְ ִחיַנת ַ ַעל ַהָ?ֶדה ָהעֶ 

   )( סה"לקוטי מוהר(

 ְלַהְכִניס ַעְצמ� ִלְהי�ת ה�א, ר ָמְתָניווֶ'ר�ֶצה ַלֲחג ִמי
ְוִג �ר , ְוַתִ&יD ד�מ� ָצִרי6ְ ִלְהי�ת ִאי', ַהַ ַעל ַהָ?ֶדה

ָצִרי6ְ ִלְהי�ת �ָד�  י!ִ  .דוְוַצִ@יק ָ)ד�ל ְמא, ְוָחָכ�, ַחִיל
ְפָלג � ִ!י ַהְרֵ ה ִי.�ִרי( �ְדָבִרי ,ודַמֲעָלה ְמאְ   ָ)ד�ל �מ,

�ֵבר :6ְ ַעל ְיֵדי ַ)ְדל�ת� �ַמֲעָלת� ע, ָקִ'י� ע�ְבִרי( ָעָליו
�+ָ   )("ליקוטי מוהר( .ַעל !,

ַצִ@יִקי� ִ!י ֵי' , ִנְ'ַמע ִמCִיו ַהָ&ד�' ֶ'�ַמר �ְכָבר
ֲעָלה ָ!ל ֶ'ָעְבד� ְוָטְרח� ַעד ֶ'2ָכ� ְלֵאיֶזה ַמְדֵרָגה �מַ 

  , ֶאָחד ְ!ִפי ַמֲעָלת�
ָ'ו ֶ'ִא� ָהָיה י�ֵדַע ֶ'ה�א ַעכְ , ֲאָבל ַעל ַעְצמ� �ַמר

נ� ר�ֶצה ֶאת ְ א�ָתF ַהBֲַעָלה �ַמְדֵרָגה ֶ'ל ֶאְ'3ַָקד ֵאי
ְ ָכל Cַַע� ה�א ע�ֶלה ִמBְַדֵרָגה ַעְצמ� ְ!ָלל ַרק 

   .ְלַמְדֵרָגה



ו ַעל ֶ'ְ!ָבר ה�א ע�ֵמד ַעְכָ'  ,ִהְס3ְַ+ק�ת� �ַמר ֶד�וק
ָ!ל  ,ֶפ(ו�� אַמְדֵרָגה ָ!ז� ֶ'ִאי ֶאְפָ'ר ְלַהִ?יג י�ֵתר ְ '

D�(ַה ְ )י'ִ ָ    .ְזַמ( ֶ'Bְל,
אִרי( 6ְ ָוואְלט '�י( ִ)יֶגעִרי( ָ@אס ֶהעְמִדיל א�יס ִ)יָטא( ָווִאי: ְו�ַמר ְ ז� ַהָ+'�(

ָתְנ3ִ ִאי6ְ ָקא( א�יD ֵאיי( ַמְדֵרָגה ִניט ְ'ֵטיי(  י ְ!ָבר ָרִציִתי ִלְפ'�ט !,
                                               ד ַעל ַמְדֵריָגה :ַחתוִמCְֵני ֶ'ֵאיִני ָיכ�ל ַלֲעמ

   )( קעט"שיחות הר(

        מגדולת רבנומגדולת רבנומגדולת רבנומגדולת רבנו

חיי (                 ֲאִני ִאי' Cֶֶלא ְוִנְ'ָמִתי ה�א Cֶֶלא ָ)ד�ל �ַמר

   )( גדולת השגתו"מוהר

( "חיי מוהר(                   ֲאִני ָנָהר ַהְמַטֵהר ִמָ!ל ַהְ!ָתִמי� �ַמר

  )ליומעלת המתקרבי� א

יודע בברור שאני מנהיג הדור יחידי בעול� ואי(  אני
  .מנהיג כמוני

תתבהל ואל תתבלבל ואל תיפול ברוח6 משו�  אל
כי ברו6 הש� דייקא בדור היתו� הזה , דבר שבעול�

 $ אור כזה  $מאיר בעול� , בזמ( החוש6 של עכשיו
שיכול ,חידוש שבחידושי� שלא היה מימות עול�

  )י הנחל"אב(                                                         . לתק( את כל העול�



דבר ש� ליבו על זה מאוד לבלבל את  הבעל
. והקי� בעול� מפורסמי� הרבה של שקר, העול�

וג� בי( הצדיקי� האמתיי� הכניס מחלוקת עד שאי( 
  .אחד יודע היכ( האמת

ֶזה ֵאינ�  $" �ָ!מ�ִני ֲעַדִי( לֹא ָהָיה ָ ע�לָ  ִח@�'"
ָ!6ְ $ֶ'ה�א ָ)ד�ל ָ!ל ,ֲאִפ+ו ְ!ִטCָה ִמ( ַהָ�� ִמְ)ד,ָ+ת�

, ה�א ִי3ֵ( 3ִ&�ִני� ְלכ,ָ+�, ֶ'ה�א ָיכ�ל ְלַתֵ&( א�ָתנ�
לֹא , ה�א ְיַתֵ&( א�ָתנ� ְוֶאת ָ!ל ָהע�ָל�. ח�ִלי� ָ!מ�נ�

  )גדול הש�. ישראל סבא(                          !&�(ִי7ֵָאר ֲאִפ+� ֶאָחד ְ ִלי 3ִ 

        הרופא הגדולהרופא הגדולהרופא הגדולהרופא הגדול

ְוָכל ַמה , ְלַבֵ&' :ַחר ָהַרִ י ַהָ)ד�ל ְ י�ֵתר ָצִרי6ְ 
, ה�א ָצִרי6ְ ַרִ י ָ)ד�ל ְ י�ֵתר, 7ֶה�א ָקָט( ְ י�ֵתר

Bָ( ִנְפָלא ָ!ֶזה ֶ'��ַכל ְלַהְלִ י'  ֵשֶכל ֶעְלי�( ֶ'ִ�ְהֶיה א,
ִ!י ָ!ל ַמה . ְלָקָט( �ְמר,ָחק ְ!מ�ת� )ש"ְ@ַהְינ� ַהָ?ָגת� ית(ֶזה !ָ 

  . רה�א ָצִרי6ְ ר�ֵפא ָ)ד�ל ְ י�תֵ , 7ֶַהח�ֶלה ֶנְחָל' ְ י�ֵתר
ל ַ@י ִלי ִא� ֶאְהֶיה ְמקוָרב ֵאצֶ ':ל 3ְִטֶעה ל�ַמר , ַעל ֵ!(

ְחָזק ְ ִיְר:ת ה ִאי' ָ!ֵ'ר Cָ'�ט ,Bְוִנְכָ ד ְקָצת' ַה ,
ַהָ)ד�ל  ְוָלBָה ִלי ְלַבֵ&' ְ)ד�ל�ת �ְלַח2ֵר :ַחר ַהַ;ִ@יק

' ר ַה2ֶהַהְלַואי ֶ'ֶאְהֶיה ִמ3ְִחָ+ה ְ!מ� ִאי' ָ!ֵ' , ַ@ְיָקא



 ,ִ!י :ְדַרָ א ,(:ל 3ְִטֶעה ל�ַמר !ֵ . )ְ!מ� ֶ'�Eִעי( ָ ֶזה ַ!Bָה ֲאָנִ'י�(
ת�ת� ְוגוֶדל ָ!ל ֶאָחד ְ!ִפי ַמה ��7ֵֶדַע ְ ַנְפ'� )וֶדל Cְִחי

ְ!מ� ֵכ( ה�א , ִרח�ק� ֶ'ִ/ְתַרֵחק ְמאוד ֵמַה�7ֵ ִיְתָ ַר6ְ 
Bֲַעָלה ָצִרי6ְ ַ@ְיָקא ְלִהְתָקֵרב ְלָהַרִ י ָהֱאֶמת ַהָ)ד�ל  ַ 

  )( ל"ליקוטי מוהר(                                                                       .ְמאוד ְמאוד

הוא רבנו , לנו אור הצדיק האמת בעצמו נתגלה
אנחנו צריכי� להתדבק רק אליו ולא לחפש . ל"ז

י "כי הוא דר6 חדש כמו רשב, במקומות אחרי�
וממנו כבר לא . ל והבעל ש� טוב בעצמו"י ז"והאר

  . עד משיח צדקנו יהיה חדשות
 $ י בעול� "למה היה צרי6 לבוא רשב, וכמו שקשה

לא היה די במשה רבנו עליו השלו� שהיה כבר 
כי קוד� : ("ל בחיי מוהר"כבר אמר רבנו ז'? וכו

שנמצא הצדיק האמת יכולי( להתקרב להש� יתבר6 
וכשכבר נמצא צדיק האמת אזי אי  )היינו בדרכי� שמקוד�(

, בר6 בלתי דרכו ועצותיואפשר להתקרב להש� ית
חוליי הנפש ) עכשיו בעול�(כי כי כבר נתחדש 

  .)של זה הצדיק( מוכרח לרפואותיו )שכל אד�(כאלו עד ש

  )מכתבי שמואל א כב(                                                                                                



ביאת : "להישגדבור מרבנו ' ספר המדות'ב יש
הצדיקי� ה� רבנו !" המשיח תלוי בקרבת הצדיקי�

  )הלכתא כנחמני. ישראל סבא(                      ,הקדוש ואנשיו האמתיי�

        הנהגההנהגההנהגההנהגה

, (ַהְינ� ִמי ֶ'ה�א ַרֲחמָ  $  )ט"ְיַ'ְעָיה מ(ְמַרֲחָמ� ְיַנֲהֵג�  ִ!י
   .ה�א ָיכ�ל ִלְהי�ת ַמְנִהיג

ִ!י ה�א ָהָיה ַמְנִהיג , א ַרק מֶ'ה ַרֵ נ�ְוַרֲחָמ( ָ!ֶזה ה�
ַמה 7ֶָהָיה "ִ!י , ְוה�א ִיְהֶיה ַהBְַנִהיג ֶלָעִתיד, ִיְָרֵאל

ָמנ�ת מֶ'ה ַרֵ נ� ָהָיה ל� ַרחֲ ִ!י  )קֶהֶלת א(' ְוכ�" ה�א ֶ'ִ�ְהֶיה
, �ָמַסר ַנְפ'� ִ ְ'ִביל ִיְָרֵאל, ֶ ֱאֶמת ַעל ִיְָרֵאל
 ָללְולא ָהָיה ח�ֵ'' ַעל ַעְצמ� !ְ , ְוִהְ'ִלי6ְ ַנְפ'� ִמֶ/ֶגד

  )( תנינא ז"לקוטי מוהר(                                                                             .)ב"ְ'מ�ת ל(

כי א� כשיש לו , לאד� לקבל מנהיגות ושררה אי(
  . חריואמונה בשלמות שאי( שלימות א

ועיקר , עיקרה בבחינת רחמנות, כי המנהיגות
ואפילו שמH , הרחמי� תלוי בהסרת עבודה זרה

  . עבודה זרה



ואD שהוא חושב בעצמו שיש לו רחמנות על 
הוא רודD  $ באמת , כ( רוצה בהנהגתו$ על, העול�

  . אחר הכבוד ותולה רדיפתו ברחמנות
 זה יכולי( לבוא למינות ואפיקורסות חס $ידי$ ועל

מ( השמי� מרחמי( ואי( מניחי( , אבל. ושלו�
  )כתבי רבי נחמ( יח(                                                           . המנהיגות בידו

ֶ ֱאֶמת ָ!ל , ְלִיְָרֵאל ַמְנִהיג �ַמְ'ִ)יַח ָ!ֶזה ְכֶ'ֵאי(
ְלָ לוָהע�ָל� ְמע , ת ַה�7ְֵוָכל ָהר�ֶצה ִלEל אֶ , ָרב �ְמב,

   .ַ ֲעו�נ�ֵתינ� ָהַרִ י�, ְ!מ� ֶ'Bְִתַנֵהג ַעְכָ'ו, נ�ֵטל
 ֶ'ַ�ְ'ִ)יחַ , ִ!י ִיְָרֵאל ְצִריִכי( ֶ'ִ�ְהֶיה ֲעֵליֶה� ַמְ'ִ)יחַ 

 ד ָ!ל ֶאָחד ַעל ְמק�מ� ָהָרא�י ל�וְוִיְרֶאה ָ ֶה� ֶ'ַ�ֲעמ
  , ֶ ֱאֶמת

ִ ְבִחיַנת , ִיְהֶיה Cָר�' ְוָקד�' ָ)ד�ל ְוַהBְַ'ִ)יַח ַה2ֶה
  .ֵאלְו�ז ָיכ�ל ְלַהְנִהיג ֶאת ִיְרָ , ְקד,7ַת �ְפִרי'�ת מֶ'ה

  )( תנינא עב"לקוטי מוהר(                                                                                 

        ממשלהממשלהממשלהממשלה

$ ַעל$ ְו:D, ָיא ֵאי( ל� '�� ֶמְמָ'ָלהֶאָחד ֶ'ְ ִאְתַ)לְ  ֵי'
ה�א מ�ֵ'ל ַעל ָ!ל , ֵכ( ְ ִאְתַ!ְסָיא �ְבֶהְעֵל� ָ)ד�ל$ Cִי

� ִ!י ָ!ל ִנְ'מ�ֵתיהֶ  ,ַוֲאִפ+� ַעל ָ!ל ַצִ@יֵקי ַה@�ר .ַה@�ר



ָ+� 3ַַחת ֶמְמַ'ְל�3 �ַמְלכ�ת� ָ+� ִנְכָנִעי� , ֵה� !, ְוכ,
ִ ְבִחינ�ת , ַרק ֶ'ה�א ְ ֶהְעֵל� ָ)ד�ל ,ִפי� ֵאָליו�ְכפ�

ָ)' ִלְ'ִמי": )ַמְל�ִכי א( ְקָטר �מ,   )("ליקוטי מוהר(. "ְ ָכל ָמק�� מ,

ל וֶ'ַהBְֶמָ'ָלה ְ ַיד ַהַ;ִ@יק ִלְפע, ִהֵ/ה ַהְ!ָללִ!י 
ַצִ@יק ": )ז"ָקָט( ט מ�ֵעד(ל "ְ!מ� ֶ'ָ@ְר'� ֲחזַ , Cְע,+�ת ִ!ְרצ�נ�

   .ַצִ@יק –ִמי מ�ֵ'ל ִ י ; 'מ�ֵ'ל ְוכ�
ְוה�א  ;"ְוי�ֵסD ה�א ַה7ִַ+יט": )ב"ְ ֵראִ'ית מ(ְוֶזה� ְ ִחיַנת 

ְוֵה� ָהֲעָנִפי� ֶ'+� , 'ֶר' ְ!ָלִל��ת ִנְ'מ�ת ִיְָרֵאל
�/Bֶַהְמַקְ ִלי� ִמ.   
ת ְלָהִאיר �ְלִהְתע�ֵרר ִלָ � ַלֲעב�דַ  $  ְוִעַ&ר ַהBְֶמָ'ָלה
ק�ל ְיה�ָדה ְוֶאל ַע�B ' ְ'ַמע ה". ַה�7ֵ ִיְתָ ַר6ְ 

ַהְינ� , ַהְינ� ְלָהִאיר ֶה�ַרת ַהַ;ִ@יק ַ ֲעָנִפי� ;"3ְִביֶא/�
  )( לד"ליקוטי מוהר(    "ְוֶאל ַע�B 3ְִביֶא/�: "ְוֶזה�, ְ ֵלב ִיְָרֵאל

�ר ָ!ל ִמי ֶ'ֵ�' ל� ֵאיֶזה ִהְרה: "ַהָ&ד�' �ַמר נ�ַר ֵ 
ָ!ָכה ה�א �ַמר ַרֵ נ� !" ֶזה ִנְמָ'6ְ ִמBִֶ/י $ 3ְ'�ָבה 
  . ַהָ&ד�'

 ֲאַנְחנ� ר�ִאי� ַהְרֵ ה, �ז ָ!ל ַהִהְתע�ְרר�ת ֶ'ל ַעְכָ'ו
ָ+הֵ!( ַעל הַ $ ֶזה ִסיָמ( ַ)�, 3ְ'�ָבה$ ַ ֲעֵלי ִ!י ָ!ל , ְ)א,

 ֲאִפ+� ֶ'+ֹא י�ְדִעי�, ָהע�ָל� ְצִריִכי� ְלִהָמֵ'6ְ ְלַרֵ נ�



נ� ֲאָבל ֶזה ַה!ַֹח ֶ'ל ַרֵ נ� ֶיְ' . ֶזה ָ �ָד�, ֵמֵהיָכ(
  : ָחהָ ע�ָל� ְוה�א ע�ֶה Cְע,+�ת ְוה�א לֹא נ�ֵת( ְמנ�

  )למעלה מהטבע. ישראל סבא(

        שאותשאותשאותשאותכבוד והתנכבוד והתנכבוד והתנכבוד והתנ

היה רואה שכל ענייני , היה לאד� יישוב הדעתא� 
ובפרט התאווה של . הכל שטות והבל, העול� הזה

, להיות מפורס� ולנסוע על המדינה, כבוד ומנהיגות
כי , והוא שטות גדול באמת, הכל הבל ורעות רוח

, באמת אי( שו� תענוג ונחת רוח אפילו בעול� הזה
    .מנא ליצל(רח, כי הוא מלא ייסורי� ובזיונות

  )כבוד לה. ליקוטי עצות(                                                                                            

  )כבוד כד. ליקוטי עצות(                       שרוצה כבוד הוא שוטהמי 

שירצה אחד התנשאות , אי( בנמצא, הזמ( בזה
ו אסור לרדוD אחר עכשי, כ($ על. לש� שמי�
אלא יברח מ( הכבוד וההתנשאות , ההתנשאות

  )( תנינא פ"ליקוטי מוהר. אבי הנחל(                                   . בתכלית באמת

, אי( מהראוי שירצה אחד התנשאות בזמ( הזה
  .אלא יברח מ( הכבוד וההתנשאות באמת

  )כבוד לד. ליקוטי עצות(                                                                                            



ִרימ� ֶאת ְ'ל�ֵמנ� ֶ'ָ&ֶ'ה ָלֶה� ֶ'�ָ $ ַעל :ְנֵ'י �ַמר
3ִי ֵמֲחַמת ֶ'ִהְכַנְס , ַעְצָמ( ְלַהְנִהיג ְ ַרָ נ�ת ְוִהְתַנְ?א�ת

  ָ ֶה� ֱאֶמת ַהְרֵ ה י�ֵתר ִמַ@י

 ֵCַע� ִסCְַרָס� "ַרֵ נ� ְזצ�קַ  ר ל ְלִב�3 �@יל ִמBְפ,
, ב�תֶ'Bֶֶ'6ְ ְזַמ( ַרב ָהָיה ִמְתCֵַ+ל ְ ִהְתַלהֲ , ֶאָחד

 ְוָהָיה ִנְדֶמה, ֵמֲחַמת ֶ'ָחת�ל :ַחת ָ)ְרָדה ְוָנְקָ'ה ַהֶ@ֶלת
ְ!ֵדי  ֶ'ֲחִסיָדיו @�ֲחִפי� ֶאת ַעְצָמ� ֵאֶצל ַהֶ@ֶלת, ל�

ֶ'ָהָיה ֶזה ַרק , ָ!6ְ נ�ַדע ל�$ְו:ַחר, 3ְִפָ+ת�ִלְ'מַע 
  .ִלְצַל( ֲהֵרי ֶ'ִהְתCֵַ+ל ְלֵ'� ֶהָחת�ל ַרֲחָמָנא, ָחת�ל

  )ָה ַ ְרֶזל"ֲאָבֶני(                                                                                                          

לא . לה להיות מפורס� ולהנהיג את העול�גדו סכנה
, מבעיא כשאינו ראוי כלל ולובש טלית שאינו שלו

יש עליה� סכנות , גדולי הדור, אלא אפילו עובדי הש�
כי בהנהגת העול� ולומר , נוראות בהנהגת העול�

" גנוב ונאוD ורצוח"תורה ברבי� יכולי� לעבור ממש 
  )כבוד לה. ליקוטי עצות(              .בכל עת ובכל רגע רחמנא ליצל(

) תלמיד רבנו(שהיה המחלוקת על רבי נת(  בעת
וסיפרו לו איזה , נתנו לו התחזקות שלא יפול בדעתו

  : מעשה שהיה בעול�



וברבות . שהיה רופא והיה לו תלמיד העוזר לו
הימי� ההמו( ע� התחילו לעשות עסק ופרסו� 

עד שהוא נתפרס� בעול� , מהעוזר יותר מהרופא
  .נתכבד יותרו

ופע� אחת עשה המל6 סעודה וישבו כל אחד לפי 
  .וישב התלמיד העוזר קוד� ואחר כ6 הרופא, כבודו

אתה הרי כ( יודע את החילוק : ענה הרופא ואמר
  !ביני לבינ6

אל תיפול בדעת6 ואל יהיה ל6 : ענה ואמר אליו
, כי כ( מנהג העול� שבכל דור ודור, חלישות הדעת

והשני , אינ� יודעי� מ( האמת תשעי� ושמונה אחוז
  )ז"כוכבי אור ספורי� נפלאי� עמוד ר(                   .    אחוז יודעי�

        מלחמת עמלקמלחמת עמלקמלחמת עמלקמלחמת עמלק

 ',כנגד ש� ההוא  ,מלחמת עמלק שבכל דור עיקר
כי שמו משותD  ,ש�שהוא ש� הצדיק האמת שהוא ש� ה

הוא הפאר  ,אשר הצדיק הזה האמת .בש� הצדיק
הוא הח( האמת של כל  ,העול� והיופי וההידור של כל

אשר כל מי שנכלל בש� האמת של זה הצדיק  ,העול�
יסודות שה� כל ' הוא מסתכל על עצמו בכל הד

  .וזוכה לחזור בתשובה להש� יתבר6 ,המדות



זה הצדיק האמת שבכל דור היה נתגלה  וא�
היה  ,וכל העול� היו מקורבי� אליו באמת ,בעול�

 יק יש לו כח לתק( כלכי זה הצד ,העול� כבר מתוק(
     .א� לא היו מעלימי( ומסתירי( אותו ,העול�

� יהיו גדולי� ישכל אלו הראש ,על כ( מרוצה עמלק
ויהיה לה� . ומפורסמי� בש� גדול בעול�

וכל כוונתו הרעה רק כדי להעלי� . התנשאות גדול
על ידי זה ש� הראש בית האמתי שהוא הראש של 

  .כל הראשי� שבעול�

כי בכל דור  ,תוקD מלחמות שבכל דורזה עיקר כי 
מוכנת הגאולה לבא על ידי הראש בית הזה שהוא 
בחינת משה משיח שהוא הצדיק האמת הגדול במעלה 

א6 עיקר העיכוב הוא על ידי המחלוקת . שבכל דור
העצו� הזה שהוא בחינת מלחמת עמלק שכל 

   .ל"מלחמתו להסתיר ולהעלי� ש� הצדיק הזה כנ
  )לקוטי הלכות אורח חיי� שבת הלכה ז ט(                                                                   

        אחרית הימי�אחרית הימי�אחרית הימי�אחרית הימי�

�ְר!� ִיְתַ)ֵ ר ְוִיְת7ֵCַט ַה7ֶֶקר לְ  ְ :ֲחִרית ַהָ�ִמי�
ס ְלַהְטע�ת ֶאת ָ!ל ָהע�ָל� חַ , �ְלָרְח � ְמאֹד ְ ִלי ִ'ע�ר

ה ִלְתCֹס ַה!ֹל ִ ְ'ָקָריו ְ ַכBָ , � ִיְתָ ַר6ְ ְוָ'ל�� ֵמַה7ֵ 



 ְוַכBָה ִמיֵני �3Cִִיי� ַוֲהָסת�ת ְוִדְבֵרי ֲחַלְקָלק�ת
  .ְוַעְרִמיִמ��ת �ְטָענ�ת ְו:ְמ3ְָלא�ת ֶ'ל ֶהֶבל

ה�א ְיֵדי ִהְת7ְCַט�ת ַה7ֶֶקר ְ י�ֵתר ַעד ֶ' $ ַעל ֲאָבל
 ֶ'ִ!ְמַעט ִיְתע�, �ְמנ�ָחת� ַחס ְוָ'ל�� ָסמ�6ְ ְלַמְרג�ע�

ְיֵדי ִר �י $�ז ַ@ְיָקא ַעל, ַה!ֹל ִ ְ'ָקָריו ַחס ְוָ'ל��
ְיֵדי $ ְוַעל, תַה7ֶֶקר ְמאֹד ְמאֹד ִיְתַה6ְCֵ ַה7ֶֶקר ֶאל ָהֱאמֶ 

ר �ִמ�7ָ ַ@ְיָקא ח�זֵ , ֶזה ְ ַעְצמ� ַהְכָנַעת ַה7ֶֶקר �ִב�Eל�
 $" ֱאֶמת ֵמֶאֶרH 3ְִצַמח"ִ ְבִחיַנת , ְוצ�ֵמַח ָהֱאֶמת

"Hְיָקא" ֵמֶאֶר@ַ ,Hז ַ@ְיָקא , ֶ'ִ/ְ'ַל6ְ ַעד ֶלָעָפר ָו�ֶר�
  )'ישראל ו' מכתבי ר(                                                              .ִיְתַ)ֶ+ה ָהֱאֶמת

מעשה , מובאמקומות בספרי החסידות  בכמה
שראוהו , מהבעל ש� טוב בעת שהתפלל ביער

, תלמידיו שמכה ראשו באיל( וצועק בבכיה
: ענה ואמר, וכששאלוהו לפשר התנהגות מוזרה זו

שצפה ברוח הקודש על הדורות הסמוכי� לביאת 
שיהיו , ויש גורסי� שאמר(כמו ארבה  )רבני�(' המשיח שיהיו רביס

  !וה� אלו שיעכבו את הגאולה )הרבה רבני� כמו העלי� שבאיל(
  )ראה אוצר חיי� פרשת תצא(                                                                                            

הקדוש ברו6 הוא לנקו� עמו מאות� נביאי  עתיד
ומראי� עצמ� , השקר שממלאי� בטנ� בכבוד וגאות



ות ודורסי� וטורפי� וצדי� נפשות יקר, כצדיקי הדור
ומעורי� עיניה� של ישראל , אות� ברגל גאוה ושקר

מלראות אור המנהיג האמת שמגלה ומאיר אור הש� 
    )י הנחל צ"אב(                      .לכל באי עול� לדור דור לנצח

        רשעי� בחוש� ידמורשעי� בחוש� ידמורשעי� בחוש� ידמורשעי� בחוש� ידמו

: 6ְ �ְלֵהפֶ  .3ֵב�ת ַרִ י$ ָראֵ'י )ְ'מ�ת ל(ְ ֵני ִיְָרֵאל רֹא' 
  )( קיא"לקוטי מוהר(  .י3ֵב�ת ַר $ ָראֵ'י )א ב$ ְ'מ�ֵאל(ְרָ'ִעי� ַ חֶֹ'6ְ ִיָ@מ� 

$ ַעל, �יֶ'/�ֵהג ַרָ נ�ת ְ ַכְ'ר�ת �ִבְתִמימ�ת ָ!ָרא ִמי
ָ+ה ְלס�D ָיָמיו$ ְיֵדי ְוָכל ַמה , ֶזה ז�ֶכה ֶ'ַ�ֲעֶלה ִלְגד,

ָ+ה ְ א� ָ+ה ז�, ת� ַה@�ר7ֶֶ/ֱחָ'ב ִלְגד,   ,ה�א ע�ֶלה ִלְגד,
ָ+ה ְוַהָ!ב�ד ה�א  ְ!ג�( ַ @�ר ַה2ֶה ֶ'ִעַ&ר ַהְ)ד,

ְרָס� ֵ ל ֲאַזי ז�ֶכה ֶ'ִ�ְתקַ  .ְ!ֶ'Bֲַחִזיִקי( א�ת� ְלַצִ@יק ְמפ,
ְרָס� ָ)ד�ל ַרק , :D ֶ'ֶ ֱאֶמת ֵאינ� ֵ!(, ְ ס�D ָיָמיו ִלְמפ,

ְונ�ְתִני( ל� ְָכר� קֶד� , ִאי' ָ!ֵ'ר Cָ'�ט ֶ'ה�א
   )( רלו"ליקוטי מוהר(                                   'ָ!6ְ ְוכ�$ ֶ'��ֵצא ִמ( ָהע�ָל� ְו:ַחר

ובודאי אינ� , מנהיגי� שנקראי� בש� רבייש 
. מכל שכ( אחרי�, יכולי� להנהיג אפילו את עצמ(

Dכ( ה� נוטלי� גדלה לעצמ( ורודפי� $ פי$ על$ וא
  . תנשאות להנהיג העול�אחר הה



צרי6 כל אחד לראות שלא להסמי6 אות� שלא לית( 
כ6 כי $ כי ה� עצמ� אינ� חיבי� כל, לה� שו� תוקD ועז

א6 אלו הנותני� , יש לה� יצר הרע גדול להנהיג העול�
יד� שיהיו נקראי� בש� $ כי� עללה� תקD ועז ונסמ

  )סא( "ליקוטי מוהר(                    .ה� עתידי� לית( די( וחשבו(, רבי

ְרָסִמי� ֶ'ל ֶ'ֶקר �ַמר ר ִ!י ַעל ַהַ ַעל ָ@בָ , ְלִעְנַי( ַהְמפ,
6ְ ַח ִע� ָ!ל ָהע�ָל� ְלַהְטע�ָת� ִמֶ@רֶ וָקֶ'ה ְמאד ִלְטר

ְרָס� ֶאָחד ְ ָמק�� Cְל�$ ַעל, ַהָ�ָ'ר ִני ֵ!( ֶהֱעִמיד ְמפ,
ְרָס� ֶאָחד ְ ָמק�� Cְל�ִני   . �ְמפ,

, ָנִ'י�ְרָס� ֶאָחד ֶ'ה�א ָעַקר רא' ֶאֶלD אֲ ְו�ַמר ַעל ְמפ, 
  )( עבודת הש�"חיי מוהר(      .ֶ'ְ ַוַ@אי לא ָיק�מ� ִ ְתִחַ�ת ַהBִֵתי�

מנהיגי� שמתנהגי� ברבנות וממשלה ומושלי� יש 
ה מ( השמי� כי לא נית( לה� גדול, על ע� דל בחינ�

עד . רק ה� מתגאי� מעצמ� על הדור בחינ�, כלל
שיש לה� כח אפילו להעניש את מי שאינו רוצה 

ובאמת אי( זה . להכניע את עצמו תחת ממשלת�
  ".מזיקי עלמא"כי ה� , נקרא מעניש אלא מזיק

על , ועל ידי הגאווה הזאת של אלו המנהיגי הדור
  )כבוד כח. ליקוטי עצות(        .ידי זה מתגבר תאות ניאוD בעול�



        עזות של קדושהעזות של קדושהעזות של קדושהעזות של קדושה

החולקי� על הצדיק ה� ממשיכי�  הרשעי�
אריכת הרוח שלה� מהרב דסטרא אחרא בחינת 

והרוח שלה� גדול ', וכו' יש לי רב'בחינת , עשו
א6 לסוD מסער גופה , בחינת רוח סערה, בשעתו

  .'בחינת להאבידו וכו, שמתהונ
כי מחמת שהרוח שלה� , על כ( אסור להתגרות בה�

א� לא מי שהוא ..גדול בשעתו יכול להזיק לו חס ושלו� 
אז , שהוא צדיק גמור, צדיק גמור או שמקורב לצדיק כזה

ברר כל  רוצדיק גמור הוא מי שכב, אינו מתירא מה� כלל
  )הלכות פסח ג. ל(    הארבעה יסודות והכניע וביטל הרע לגמרי 

הוא , הוא היה זק(, אחת אני הלכתי לרב לישקהפע� 
ואני נכנסתי . היה יותר גדול מכול� והוא אהב אותי
אבל הוא היה , לבית שלו והוא קיבל אותי באהבה

וזה היה אחרי שכבר זכיתי להתקרב . מתנגד לברסלב
, תי כל מיני בזיונות ושפיכות דמי�לרבי ישראל וקיבל

א� אתה מרגיש שזה מכניס : "אז רב לשקיה אמר לי
אל תשמע  $ ב6 יראת שמי� ואמונה וקיו� התורה 

  "לשו� רב ולא לשו� אד� בעול�



כי הוא , זה היה לי חיזוק גדול, ברו6 הש�...
אבל היה לו איזה נקודת  .מצד המתנגדי�, משלה�

פש את האמת אז הוא הוא הכיר בי שאני מח, אמת
  )ט"ישראל סבא עמוד כ(                                   .אמר לי דיבורי� כאלה

ִיְ'ְמע�  ֶרַגע ֶ'ַע� ִיְָרֵאל ִיְתָקְרב� ְלַרֵ נ� ְולֹא ְ ָכל
ָ+ה  $ ְלָכל ַהBְִתַנְ)ִדי� , ְלָכל ָהַרָ ִני� �ז ִיְהֶיה ַהְ)א,

Dישראל סבא למעלה מהטבע(                                                             !ֵ!(, 3ֵֶכ(  

        עשה ל� רבעשה ל� רבעשה ל� רבעשה ל� רב

ואזי , היינו שיתק( בחינת המלכות, ל6 רבעשה 
כשיתק( בחינת מלכות שלו ויוכל למשול בכל מה 

  )'( ג"ליקוטי מוהר(                                                     שירצה                  

$התיקו( על, וא� אינ6 יכול למצאו $ 'ל6 רב עשה'
ידי הספרי� הקדושי� $ הינו על' וקנה ל6 חבר'ידי 

תחבר אות� אלי6 ותעיי( בה� , הנכתבי� בקנה
כי עיקר , תוכל לידע מי הוא הרב האמת, יטבה

   )לקוטי הלכות ראש חודש הלכה ז נה(  : ידי ריבוי הספרי�$ התיקו( על

מהסתלקות מורנו רבי נת( , שלומנו$כתבו אנשי עוד
נכנס לשלש הסעודות ואמר אז את הפרוש , קדש האחרונה שלפני הסתלקותו$ שבמוצאי שבת



, מע( דארD זי6 מקרב זיי( צוא איי( רבי: שאמר בזה הלשו( נהל על המש"הנ

צרי6 לקרב עצמו  איז מע( זי6 מחבר צוא דער פע( –או( אז סע ניט דא קיי( רבי 
  . מתחברי� לעט, וכשאי( רבי, לרבי

אפילו כשהאד� : וג� אמר אז לרבי מאיר יהודה
העיקר שיחזיק עצמו , הוא בעל עבירה הגדול ביותר

  :ודאי יעשה תשובה ויהיה לו תיקו(בו, ברבינו
  )עלי� לתרופה סיפור הסתלקות(                                                

הוא הרבי שלנו ושל , נחמ( מברסלב 'הקדוש ר רבנו
מיני רפואות הכל  ,מיני עצותהיש לו כל  .כל ישראל

   לכל אחד ואחד מה שהוא צרי6
לקוטי ', '("לקוטי מוהר'הרבי כבר הכי( לנו 

הוא כבר  ',לקוטי עצות', 'לקוטי הלכות', 'תפלות
הרפואות . לכל אחד ואחד! הכי( לנו הכל

  )סוד כוונת הפתק. ישראל סבא(                              .והישועות והתקוני�

א ַ@ְר!� ַהְמי,ָחד ל� ְלִפי וָ!ל �ָד� ז�ֶכה ִלְמצָלאו 
ְוַעל ֶזה ָצַעק , ְלַה�7ֵ ִיְתָ ַר6ְ  'ֶר' ִנְ'ָמת� ָל'�ב  �

ח� ַ Bֶה ְיַזֶ!ה ַנַער ֶאת �רְ ", ָעָליו ַה7ָל��, ָ@ִוד ַהBֶֶל6ְ 
  , "ר ִ!ְדָבֶרי6ָ וִלְ'מ )ַ@ְיָקא(

ֵזֶכר ַצִ@יק , ְוִגָ+ה ָלנ� ֲאד�ֵננ� מ�ֵרנ� ְוַרֵ נ� ַהָ&ד�'
� ִהִ+י� ַיְ'Cִיַע ל� ַה7ֵ ְיֵדי ֲאִמיַרת 3ְ $ ֶ'ַעל, ִלְבָרָכה



ְר!� ִיְתָ ַר6ְ ָחְכָמה �ִביָנה ָוַדַעת ְלַהִ?יג ֵמַעְצמ� @ַ 
�ת ֶר' ִנְ'ָמת� ַמה +� ַלֲעוַהְמי,ָחד ל� ַ@ְיָקא ְלִפי '
  .הֶזה ִלְת'�ָבה ְ'ֵלמָ $ ְיֵדי$ ְ ֶזה ָהע�ָל� ַעד ֶ'ִ�ְזֶ!ה ַעל

  )תפכות הנפש אהש(                                                                                                  

, ר�ֶצה ֵליַדע ֵאי6ְ ְלִהְתַנֵהג ְ ֵאיֶזה ָ@ָבר ְ!ֶ'�ָד�
  )יד ספר המידות דעת(                      :ִיְפ3ַח ֵסֶפר ְוָיִבי( ֵאי6ְ ְלִהְתַנֵהג

עלה מלמדי� אותו מלמ, שהוא שונא ממו( מי
  )ספר המידות(                                                                              הדר6 שיל6 בה 

3ְִזֶ!ה , ַ 7ַָמִי� ְ!ֶ'ֵה� ַזִ!י� �ְבִהיִרי� ְ!ֶ'3ְִס3ֵַ!ל
  )אמונה יד. ספר המידות(                                                     ֶלֱאמ�ַנת ֲחָכִמי�

ל ְיֵדי ֶ'Bְִת:ֵ/ַח עַ $ִ!י ַעל, דוִ@ְקד,7ָה ְיָקָרה ְמאֲאָנָחה 
ְמ�$ְיֵדי $ַעל, ֶ'ָרח�ק ֵמַהְ&ד,7ָה ,Eה ֶזה ִנְפָסק ֵמֶחֶבל ַה

  . ְוִנְתַק7ֵר ְלֶחֶבל ִ@ְקד,7ָה

ִ!י  ,ה�ר ִמ)ֶדל ַמֲעַלת ִיְקַרת ָהֲאָנָחה ִ@ְקד,7ָ וְמבע�ד 
א� , ל ֲעו�נ�ָתיו�ר ָ'� ֶ'ָהֲאָנָחה ֶ'Bְ:ֵ/ַח ָה�ָד� עַ וְמב

)�ִפי� ה�א י�ֵתר ט�ב ִמַ!Bָה ִס , ַעל ִמע�ט ַהָ?ָגת�
   .ְוַתֲעִנ��ת



 ֲאָבל ַ ֲאָנָחה, ִ!י ְ ַתֲעִנית ֵאינ� ְמַ'ֵ ר ַרק ַה)�D ְלַבד
D�(ֶאת ַהֶ/ֶפ' ְוַהִח��ת, ְמַ'ֵ ר ָ!ל ַה Dְוַג� ַמֲחִלי  �+'ֶ

   )( קט"ליקוטי מוהר(                                                                        ֵמַרע ְלט�ב

 ֶ'ִ�ְהֶיה !�ֵסD 3ִָמידה�א ָהָרצ�( ְוַהִ!.�ִפי(  ִעָ&רהַ 
י( �ְבת�6ְ ָ!6ְ ִמְתCְַ+ִלי( ְול�ְמִדי( ְוע�ִ , ֵאָליו ִיְתָ ַר6ְ 

  )( נא"שיחות הר(                                                   ִמְצו�ת

ב ר�ֶצה ֶ ֱאֶמת ָרצ�( ִ@ְקד,7ָה ְלִהְתָקרֵ  ְ!ֶ'�ָד�
ִמ��7 �ָד�  ֵאינ� ָצִרי6ְ ע�ד ְלַבֵ&' ,ְלַה�7ֵ ִיְתָ ַר6ְ 

 ל� ַרק ָהָרצ�( ִ@ְקד,7ָה ְ ַעְצמ� י�ִדיעַ . ד ִמBֶ/�וְוִלְלמ
  . ַלֲעש�ת ַנַחת ר�ַח ְלַה�7ֵ ִיְתָ ַר6ְ . ַמה ַ+ֲעש�ת

 יר ַהַ@ַעתִ!י ַ)� ַהַ;ִ@יק ָהַרב ָהֱאֶמת ָהע�ֵסק 3ִָמיד ְלָהִא 
ַה!ל ִ ְפָרִט��ת ַ Cֶה  ִ ְבֵני �ָד� ִאי ֶאְפָ'ר ל� ְלָבֵאר

ְמָ'6ְ ְיֵדי ָהְרָמִזי� ֶ'+� ֶ'�7ָBִ נִ $ ַרק ֶ'ַעל. �ִבְכ3ָב
�3 ְ ִחיַנת ֶה�ַרת ָהָרצ�( ה�א ֵמִאיר ְלָכל ֶאָחד ְ ַדְע 

  . ד ְלַה�7ֵ ִיְתָ ַר6ְ וֶ'ִ�ְתַח2ֵק ִ ְרצ�נ�ת ֲחָזִקי� ְמא
ש�ת ֶ'ָ�ִבי( ֵמַעְצמ� ַמה ַ+עֲ  ,ֵמִאיר ל�ְו�ז ַה�7ֵ ִיְתָ ַר6ְ 

   .ֶר6ְ וַה; ְלִהְתָקֵרב ְלַה�7ֵ ִיְתָ ַר6ְ ְ!ִפי ַה7ָָעה ְוָהֵעת
  )מולקוטי הלכות אורח חיי� נטילת ידי� לסעודה הלכה ו (

  ולא יכול לסבול הריח שלו, אני שונא שקר
  )סבא ישראל(                              



אז הש� יתבר6 נות( לנו מלא6 של , � אמתרוצי א�
אמת והוא מלמד אותנו על כל דבר על כל יו� 

המלא6 תמיד נמצא בלב והוא מלמד אותנו  .תמיד
  )סבא פלאות חדשות. ישראל(                                                                      !הכל

   .אז הוא מוצא אמת, שאומר ליקוטי תפילות מי
  )בא ישראלס(                                                                                                            

        כניסה לעבודת הש�כניסה לעבודת הש�כניסה לעבודת הש�כניסה לעבודת הש�

 ָ)ד�ל ְ!ָלל ֶזה ,)ה"צ 3ְִהִ+י�( ִתְ'ָמע� ְ ק�ל� ִא� ַה���
 א�ת� ִא�$ ִ!י ֵעיָניו ְלֶנֶגד ָיִי� ֶ'+א :ַה�7ֵ ַ ֲעב�ַדת

 ֶ'+א ָצִרי6ְ  $  ְוִהְצָטְרכ�ת� Cְַרָנָסה ְ ֵעֶסק ֵה(, ַה���
 $  ִיְתָ ַר6ְ  ַ ֲעב�ָדת� ְוֵכ( ,ַ ְ.ָפִרי� ַ!�Bָבא �ַלֲחֵבר ִמ��� ַיֲח'ב

  .ַה7ָָעה ְוא�ת� ַה��� א�ת� ִא� ִ!י ֵעיָניו ְלֶנֶגד ָיִי� אלֹ
  )ב"( ער"ליקוטי מוהר( 

 ַרק ַה�7ֵ ָעַבד ֶ':ְבָרָה�) ג"ל ְיֶחְזֵקאל( ":ְבָרָה� ָהָיה ֶאָחד"
 ְיִחיִדי ַרק ֶ'ה�א ְ ַדְע�3 ָחַ'בֶ' , ֶאָחד ֶ'ָהָיה ְיֵדי$ ַעל

 ֶ'ָ.ִרי�, ָהע�ָל� ְ ֵני ַעל ְ!ָלל ִהְס3ֵַ!ל ְולֹא, ָ ע�ָל�
 �ְ'�ר �ִביו ַעל ְולֹא, א�ת� �מ�ְנִעי� ש�ה ֵמ:ֲחֵרי

 ָהָיה ֶאָחד: "ְוֶזה�, ָ ע�ָל� ֶאָחד ה�א ְ!ִא+� ַרק, ַה�Bְנִעי�
  ". :ְבָרָה�

  )("השמטה בליקוטי מוהר(                                                                                         



 ל� ֶ'Bְַרִאי( ַהֶ@ֶר6ְ  ֲאַזי, ַה�7ֵ ַ ֲעב�ַדת ִנְכָנס ְ!ֶ'�ָד�
, ִמְלַמְעָלה א�ת� ֶ'Bְַרִחיִקי( ל� ְוִנְדֶמה. ִהְתַרֲחק�ת

 �ֶבֱאֶמת, ַה�7ֵ ַלֲעב�ַדת ִלָ!ֵנס ְ!ָלל א�ת� ַמִ/יִחי( ְוֵאי(
 ְוָצִרי6ְ . ִהְתָקְרב�ת !,+� ַרק ה�א ַהִהְתַרֲחק�ת ָ!ל

, ו"ח, ְ ַדְע�3 ִלCל ִלְבִלי ְמאד ְמאד ָ)ד�ל ִהְתַח2ְק�ת
 ֶ'ה�א, ְוָ'ִני� ָיִמי� ְוַכBָה ַ!Bָה ֶ'ע�ְבִרי� ְ!ֶ'ר�ֶאה
 ַוֲעַדִי(, ַה�7ֵ ֲעב�ד�ת ִ ְ'ִביל ְ)ד�ל�ת ִ יִגיע�ת ִמְתַיֵ)עַ 

 ְלַ'ֲעֵרי ִלְכנס ְ!ָלל ִהְתִחיל ְולא, ְמאד ָרח�ק �אה
    .ַהְ&ד,7ָה

ֶ'ָ;ִרי6ְ ָה�ָד� ִל2ֵָהר ְמאד ִלְהי�ת  ,ֶזה ָיד�עַ  ִ!י
  ד וד ְמאו�ְלַהְרִחיק ָהַעְצב�ת ְמא, ְ ְִמָחה 3ִָמיד

� ְור�ֶאה ֶ'ֵאי(   ,ל ְלִהְס3ֵַ!ל ְ ַעְצמ�ַוֲאִפ+� ְ!ֶ'Bְַתִחי
ָ@ָבר $ ְור�ֶצה ַהַ ַעל, ְוה�א ָמֵלא ֲחָטִאי�, '�� ט�ב

$ ַחס, ְלַהCִיל� ַעל ְיֵדי ֶזה ְ ַעְצב�ת �ָמָרה ְ'ח�ָרה
ַרק ָצִרי6ְ , ֵכ( �ס�ר ל� ִלCל ִמ2ֶה$Cִי$ ַעל$ :D, ְוָ'ל��

 ְוִלְמצCֵי ֵאי6ְ , ְ ַעְצמ� ֵאיֶזה ְמַעט ט�בא וְלַח!ִ
  .ָבר ט�בֶאְפָ'ר ֶ'+א ָעָה ִמָ�ָמיו ֵאיֶזה ִמְצָוה א� @ָ 
 )( רפב"לקוטי מוהר(

האמת הוא מטה כלפי חסד ומוצא טוב בכל  צדיק
ומלקט כל הנקודות הטובות , אחד מישראל

   )י הנחל"אב(                      הנמצאות בכל אחד מישראל 



        ספרי רבנוספרי רבנוספרי רבנוספרי רבנו

יו ְחְ'ב�תָ א ְזכ�ת ָ)ד�ל ְלָה�ָד� ְ!ֶ'�2ֶכה ֶ'ִ�ְהי� מַ ה� ִ!י
 ,דוַהָ&ד�' ְוַה/�ָרא ְמא ל"זְמ'�ְטט�ת ְ ִדְבֵרי ַרֵ נ� 

 )ג"( פ"חיי מוהר(                                 .6ְ ֵאָליווֵאי( ֲער ֲאֶ'ר

מה , כל דבריו הקדושי� היו בפלס ומשקל גדול כי
, אחת יתירה ואפילו תיבה. לגלות ומה שלא לגלות

כפי . היה מדקדק עליה שלא לדבר או שלא להעתיק
  )ז"נת( בסוD תורה נ' הארת ר(  " מה שהיה יודע בהשגתו העצומה

ת ֲאִפ+� ֶ'ִ@ �ר ֱאֶמת ֶ'��ֵצא ִמCִי ַהַ;ִ@יק ָהֱאמֶ  ,ַ@ע
 .ֵחרה�א ָיָקר ִמִ@ְבֵרי �3ָרה ֶ'ל ַצִ@יק :, ְ ִמֵ+י ְ@ָעְלָמא

 ֲער�ב�ת�3ָרה ֶ'ל ָה:ֵחר ָיכ�ל ִלְהי�ת ָ'� 3ַ  ְ ַהִ@ְבֵריי !ִ 
ה�א  ,תֲאָבל ֶזה ַהִ@ �ר ַה��ֵצא ִמCִי ַהַ;ִ@יק ָהֱאמֶ  .ַהְרֵ ה
  .)קצב תורה( "ליקוטי מוהר(                                                         , ְלַבד ֱאֶמתַרק 

מי שרוצה לרח� על עצמו ועל בניו שיקנה ספרי כל 
אז יהיה עול� , י� אות�רבי נחמ( ויעסק בה� ויק

  )ספריו הקדושי�. ישראל סבא(                                                     ... חדש לגמרי

' ("ליקוטי מוהר'ה, הקדוש הוא כבר הגאולה רבנו
רבנו . זה הגאולה' ליקוטי הלכות'ה, זה הגאולה



, לחדש אותנו, הקדוש כבר גילה הכל לנו לתק( אותנו
  ) ארH ישראל –ישראל סבא (                                                                                       .כ(

אז יהיה , לכל ילדה ספרי רבנו, לכל ילד שיהיה
    .עול� חדש, עול� אחר לגמרי

לא . אנחנו נראה עכשו מה שלא היה בכל הדורות
זה יביא לנו אור כזה שלא היה  !היה אור כזה

 )ישראל סבא(                                                    …מעול�

רק תיבה ! כולה דיבור של רבנו הוא כל התורה כל
על כל . עולה על הכל' הסיפורי מעשיות'אחת מ( 
עוד לא היה ! מילה אחת. על כל החכמות, התורה

  )נחל נובע –ישראל סבא (                                        ! בעול� אור פלא כזה

        התבודדותהתבודדותהתבודדותהתבודדות

  .!לה�א ַמֲעָלה ֶעְלי�ָנה �ְגד�ָלה ִמ( הַ ַהִהְת �ְדד�ת 
  )( תנינא כה"לקוטי מוהר(                                                          

ָ!ָכה , רַדֵ ר ִע� ַה�7ֵ ִיְתָ ַר6ְ ְ!מ� ִלְפֵני ָחבֵ לְ  ,ְלַדֵ ר
מ� ִע� ֶ'ְ/ַדֵ ר ִע� ַה�7ֵ ִיְתָ ַר6ְ !ְ , ָרָצה ַרֵ נ� ַהָ&ד�'

  . ָחֵבר ט�ב



ְלַסCֵר ל� ַה!ֹל ַמה , ְיכ�ִלי� ְלַדֵ ר ִע� ַה�7ֵ ִיְתָ ַר6ְ 
ֲאִני ? ה :3ָה א�ֵמרמָ : "ְמַסCְִרי� ל�. 7ֶע�ֵבר ָעָליו

ְלַדֵ ר ִע� ַה�7ֵ , "ָצִרי6ְ ֶאת ֶזה ַוֲאִני ָצִרי6ְ ֶאת ֶזה
, ָ!ל ַמה 7ֶה�א ָצִרי6ְ , ִיְתָ ַר6ְ ָ!ל ַמה 7ֶה�א ר�ֶצה

ְ ָל'�( , ִע� :ָ א, ְלַדֵ ר ִע�B ְ!מ� ֶ'Bְַדְ ִרי� ִע� ֵ (
  , ְרִגיָלה

ְצִריִכי� . ֶ ֱאמ�ָנה, � ִ ְפִ'יט�תְלִהְתCֵַ+ל ֶאל ַה7ֵ 
  :ָברֲאַנְחנ� ְלִהְתַק7ֵר �ְלַהֲאִמי( ַ �7ֵ ַעל ָ!ל @ָ 

  )ישראל סבא לבקש ולהתפלל(                                          

 ְיֵדי 3ְִפָ+ה ְיכ�ִלי( ָלב�א ַל!ל ְלָכל ט�ב ְלת�ָרה$ ַעל
ד,�7ת �ְלָכל ָהֲעב�ד�ת �ְלָכל ַוֲעב�ָדה �ְלָכל ַהְ& 

 )השתפכות הנפש יב(                                   .ַה�Eב�ת ֶ'ְ ָכל ָהע�ָלמ�ת

ְוָכל  .ַהְ!ֵלי ַזִי( ֶ'ל ִאי' ִיְְרֵאִלי ה�א ַה3ְִפָ+הִעַ&ר 
 ,עֵה( ִמְלֶחֶמת ַהֵ�ֶצר ָהרָ  ,ַהBְִלָחמ�ת ֶ'ָ;ִרי6ְ ָה�ָד� ִלְכ '

ְיֵדי $ ת ִע� ַה�Bְנִעי� ְוַהח�ְלִקי� ַה!ל ַעלֵה( ְ'�ר ִמְלָחמ�
ַעל ֵ!( ִמי ֶ'ר�ֶצה ִלְז!�ת  .�ִמ�7ָ ָ!ל ִח��ת� .3ְִפָ+ה

�ת ָצִרי6ְ ְלַהְר �ת ִ ְתִפ+�ת �ַבָ&' ,ִלְקד,7ַת ִיְָרֵאל ֶ ֱאֶמת
ַזִי( ְלַנֵ;ַח  ִ!י ֶזה ִעַ&ר ַהְ!ֵלי ,ְוִיח�ת ֵ ינ� ְלֵבי( ק�נ�

  )ב ("לקוטי מוהר(                                                                              :ַהBְִלָחָמה



שלזכות , ר ברסלבר"קיבלתי מרבי המובהק מוהרכ6 
לעצה אמיתית צריכי( מקוד� לצעוק הרבה הרבה 

ותקננו בעצה " "צעק ליב�"מעומקא דליבא בחינת 
ואחר הצעקה צריכי( להביט על " טובה מלפני6

   )ישראל קרדונר' מכתבי ר(     .ויש הרבה לכתוב ולספר, ההשגחה

        שמחהשמחהשמחהשמחה

 ,ִמְצָוה ְ)ד�ָלה ִלְהי�ת ְ ְִמָחה 3ִָמיד
   ָכל !ח��ְלִהְתַ)ֵ ר ְלַהְרִחיק ָהַעְצב�ת ְוַהBָָרה ְ'חָֹרה ְ  

  )( תנינא כד"לקוטי מוהר(                                    

 יַBַח ַעְצמ� ְ ָכל ַמהוִ  .ִלְהי�ת ְ ְִמָחה 3ִָמידָהִעָ&ר 
ַלֲע�ת ַעְצמ� , ְיֵדי ִמֵ+י ִ@ְ'ט�ָתא$ ַוֲאִפ+� ַעל, ��7ֶַכל

 ְ!'�ֶטה ְוַלֲע�ת ִעְנְיֵני ְ'ט�ת �ְצח�ק א� ְקִפיצ�ת
  .דוֶ'ה�א ָ@ָבר ָ)ד�ל ְמא, ְ!ֵדי ָלב�א ְלְִמָחה, ְוִר&�ִדי�

  )( תנינא מח"לקוטי מוהר(                                                                                   

כי יש . על ידי השמחה יכולי( להחיות אד� אחר ג�
בני אד� שיש לה� יסורי� גדולי� ונוראי� רחמנא 

וה� היו . צל( ואי אפשר לה� לספר מה שבלב�יל
שיח א6 אי( לה� בפני מי לספר ולה ,רוצי� לספר

וה� הולכי� מלאי� . עמו את כל אשר ע� לבב�



וכשבא אד� ע� פני� שוחקות יכול , יסורי� ודאגות
, קיולהחיות אד� אינו דבר ר, להחיות אות� ממש

  )ג"( מ"חיי מוהר(                                            . כי הוא דבר גדול מאד

 ְיֵדי$ַעל, ִיְָרֵאל ַעל, ִ@יִני� ַחס ְוָ'ל��ְ!ֶ'ֵ�' 
  '�:ת ַ!D ַנֲעֶה ַהְמ3ַָקת ַהִ@יִני� ְוכְוַהְמחָ  ִר&�ִדי(

   )'( י"ליקוטי מוהר(                                                            

לאד� שיהיה לו עזות גדול דקדושה כדי  צרי6
ועיקר . שיוכל לעמוד כנגד העזי פני� המונעי�
   .העזות וההתחזקות הוא על ידי שמחה וחדוה

והעיקר , לשמחה הוא על ידי תורה ותפילה תלזכו
   .שיתפלל בכל פע� להשיג הנסתר ממנו, הוא תפילה

עיקר העזות להתקרב לצדיקי  –השמחה  על ידי
עיקר שלמות ש, שה� כלליות הקדושה, אמת

  )ו$ ליקוטי עצות שמחה ה(                    האמונה נמש6 על יד� 

פג� הברית היא על ידי עצבות ומרה  עיקר
שמירת הברית הוא על עיקר  –וכ( להפ6 . חורהש

על ידי שמחה זוכי( שהש� יתבר6 . ידי שמחה
  )ליקוטי עצות שמחה יח(בעצמו יעזור לו לשמור ברית קודש 

  



        תיקו� הכלליתיקו� הכלליתיקו� הכלליתיקו� הכללי

 )ימזמור( ַקCִיְטל 'יל�ַמר , ו"ח, ַלְיָלה$ְלִמְקֵרה 3ִ&�(
ֵאי( ָצִרי6ְ , ַה����ִמי ֶ'�2ֶכה ְל�ְמָר� ְ א�ת� , 3ְִהִ+י�

ִ!י , ו"ח, ִלְפחֹד ע�ד ְ!ָלל ִמCְָג� ַה/�ָרא ֶ'ל ַהBְִקֶרה
ֶזה �ִבְזכ�ת 3ִ&�( ֵחְטא ֶזה ָיב�א $ְיֵדי$ ְ ַוַ@אי ִנְת3ֵַ&( ַעל

 )ז"3ְִהִ+י� קמ(ְ!מ� ֶ'ָ!ת�ב , ְנפ�צ�ֵתינ� ְלַקֵ Hְמִ'יַח ִצְדֵקנ� 
, ִ ְמֵהָרה ְבָיֵמינ�, "ִנְדֵחי ִיְָרֵאל ְיַכֵ/ס'  �ֵנה ְיר�ָ'ַלִי� ה"

  )( תנינא צב"ליקוטי מוהר(                                                                                     .�ֵמ(

        מקוהמקוהמקוהמקוה

 ):ד"ִיְרְמָיה י(ְ!מ� ֶ'ָ!ת�ב , מ�ִ'יַע ְ ָכל ַהָ;ר�ת ַהBְִקֶוה
ִ!י ה�א ֶחֶסד " ָרֵאל מ�ִ'יע� ְ ֵעת ָצָרהִיְ  ִמְקֵוה"

ר ְוַעל ֵ!( ַהBְִקֶוה ְמַטהֵ . ֶ'�Bִ'יַע ִמָ!ל ַהָ;ר�ת, ֶעְלי�(
ְמא�ת ,Eיַע ִמָ!ל, ִמָ!ל ַה'ִ�B'ֶ ְקֶוהBִַהָ;ר�ת  ְוַעל ֵ!( ַה
ְמא�ת �ִמ!ָ , �ִמָ!ל ַהִ�.�ִרי� ,Eל ה�א ְמַטֵהר ִמָ!ל ַה

  )ו ז"( נ"ליקוטי מוהר(                                                                                .ַהֲחָטִאי�

�ְלַחִ�י� ַוֲאִריכ�ת  ְוִלְרפ��הְלַפְרָנָסה ְ ָנֵקל ְוז�ֶכה 
ְוִנְתַ Eֵל . ָד� ְלַה�7ֵ ִיְתָ ַר6ְ ָיִמי� �ְלע�ֵרר ְ ֵני �

ַדַעת ֶקת ְוַהַ!ַעס ְוז�ֶכה ְלָ'ל�� �ְלַרֲחִמי� �לְ וַהBֲַחל
  )ד"ו י"מ נ"קיצור ליקו(                                                                              : ָ)ד�ל



         .ַמְזִ!יִרי( ְזכ�ת �ב�ת ִמְקֶוהְטִביַלת  ְיֵדי$ ַעל

   )א 'המידות זכות אבות חלק א ספר(

ָ)ל  ִמְקֶוה   )עהת( "חיי מוהר(                         ֵמר�ְצִחי� ְלִהָ/ֵצלְמס,

הפליג מאוד במעלת הטבילה במקוה ומי  רבי נת(
שחזק מאוד להיות רגיל בזה בכל יו� יש לו תקוה 

    ) כוכבי אור(                                           .לעול� בכל מה שיעבור עליו

        חצותחצותחצותחצות

 ְיֵדי ִקיַמת ֲחצ�ת$ ִהְת �ְדד�ת ַ ַ+ְיָלה ְוֵכ( ַעל ְיֵדי$ ַעל
ל 3ְַכִלית� ב ְ ָכל ֵעת עַ וְוַלֲח' ְ ְִמָחה ִלְהי�תז�ֶכה 

ִ ְת'�ָבה  ֶ'ָ�'�בְוס�פ� ָה:ֲחר�( ָלע�ָל� ַהָ א ַעד 
� ְוז�ֶכה ְלִהְס3ֵַ!ל ַעל ָ!ל ַמה 7ֶַה7ֵ . ְ'ֵלָמה ֶ ֱאֶמת

ז ל� וְרמִיְתָ ַר6ְ ְמַסֵ ב ִע�B �ְלָהִבי( ֶ'ַה!ל ה�א ְ!ֵדי לִ 
ב ֶ'2ֶה� ִעַ&ר ַה�7�ִ ֵאָליוְרָמִזי� ְבָכל ֵעת ְלִהְתָקֵרב 

   )טוד "( נ"קיצור ליקוטי מוהר(                            .ַהַ@ַעת ָהֲאִמ3ִי

ָ)ל ֲחצ�ת ִקיַמת  ה�א ַהְמ3ַָקת ַהִ@יִני� ְוה�א ְמס,
   )א ח"( קמ"קיצור ליקוטי מוהר(                                .ְ!מ� Cְִדי�(

' וִיְזֶ!ה ְלָהִבי( ֶאת ַה�3ָרה ְוִלְדר ֲחצ�ת ִקיַמתְיֵדי $ ַעל
  )עט' המידות למוד חלק א ספר(                                       .ָתFא�



        הלכההלכההלכההלכה

ְלָח( ָער�6ְ "ִל�Bד �Cְסִקי� וְ  ְיֵדי$ ַעל ז�ִכי( ִלְהי�ת " ',
Hֶד( ֶזה ז�ֶכה ְלָהִקי� ַ'ֲעֵרי ַ)( עֵ $ ְיֵדי$ ְוַעל(, ַ ַעל ַהַ ִית �מ�ֵ'ל ַעל ָה�ֶר

   ).�3ָה ֶ'ה�א ִעַ&ר 3ֲַענ�ג ַ)( ֵעֶד(ְוָחְכָמה 3ַ  ִעָ+�הֶזה ָחְכָמה $ְיֵדי$�ְלַהִיג ַעל
 ִח��ב ָ)ד�ל ַעל ָ!ל :ֶ'ָ!ַתב ָ'�" ("ִיח�ת ָהרַ "ְוַעֵ�( ְ  

 )לימוד הלכה( ֶאָחד ִמִ�ְָרֵאל ִלְלמד ְ ָכל י�� ִ'ע�ר �Cֵסק
ל� Cְַנאי  ַוֲאִפ+� ִ ְ'ַעת ַהְ@ָחק ְ!ֶ'ֵאי( .רוְולא ַיֲעב חֹק

D: 6ְי$ ַעל$א� ֶ'ה�א ַ ֶ@ֶרCִ $ ִני� ִיְלַמדCָ ֵכ( ַעל ָ!ל
 Dְלָח("ֵאיֶזה ְסִעי , ֶ'ה�אְ ֵאיֶזה ָמק�� " ָער�6ְ $',

 ֲאִפ+� ְ ָמק�� ֶ'ֵאינ� ע�ֵמד ָ'� ְ ֵסֶדר ִל�Bד
ְלָח(" ַ  �� ֶפ( ֶ'ָ!ל ְיֵמי ַחָ�יו לא ֵיֵצא יוְ א". ָער�6ְ $ 7,
ְלָח("י ִל�Bד ְ לִ   ְ!ֶ'ֵאי(�ִבְ'�ר ַהָ�ִמי� ". ָער�6ְ  ',

ְלָח("ְ'ַעת ַהְ@ָחק ִיְלַמד ָ!ל ָה:ְרָ ָעה  ְ!ֵסֶדר " ָער�6ְ $ ',
ָ+� ְו:ַחרוַעד ֶ'ִ�ְגמ   . ר ְוַיְתִחיל ְ!ֵסֶדרוָ!6ְ ַיֲחז$ ר !,

ֶ'Cַָג�  Cְָגִמי�הַ ד ְלָבֵרר �ְלַתֵ&( ָ!ל וְוה�א 3ִ&�( ָ)ד�ל ְמא
ב ְיֵדי ִל�Bד �Cְסִקי� ְמָבְרִרי( ַה�E$ ִ!י ַעל, ְיֵדי ֲעו�נ�ָתיו$ ַעל

   )א אות  רפו ("יקוטי מוהרלקיצור (      .ֵמָהַרע ֶ'ה�א ְ!ָלל ָ!ל ַה3ִ&�ִני�

  

  



        חברי�חברי�חברי�חברי�

 $ כל החסידי� . של רבנו הוא רבי ותלמידי�העני( 
ו לנוכ, אי( גדולי� ואי( קטני�, גדולי� וקטני�

  .)ישראל סבא(                                                                                         .חברי�

ד ֲאַזי ְ!ֶ'ֶאחָ , ְמַדְ ִרי� ַיַחד ְ ִיְר:ת ָ'ַמִי�ְ!ֶ'7ְַנִי� 
ִחיַנת ֶנֱחָ'ב ֲחֵבר� ֶאְצל� ְ  , ֵמִאיר ַלֲחֵבר� ְ ֵאיֶזה ִד �ר

6ְ !ָ $ ְ@ַהְינ� ְ!ֶ':ַחר, 3ְַלִמיד ְוִלְפָעִמי� ַנֲעֶה ְלֶהֶפ6ְ 
ֲאַזי ַנֲעֶה ה�א , ה�א ְמַקֵ ל ֵמֲחֵבר� ֵאיֶזה ִד �ר

, ְוָצִרי6ְ ָ!ל �ָד� ִל2ֵָהר .ִ ְבִחיַנת 3ְַלִמיד ְלַגֵ י ֲחֵבר�
לא תֹה� ְבָר�F ָלֶ'ֶבת "ִ!י , ְלִהְ'3ֵַ@ל ְוַלֲעסֹק ָ ֶזה

Fל ע�ָל� ִ!י ָצִרי6ְ ָ!ל ֶאָחד ַלֲעסֹק ְ ִי�7ב�" ְיָצָר'ֶ.  
  )( תנינא ז"לקוטי מוהר(                                                       

על הקשר שלו ע� רבי ישראל  )סבא(ישראל ' רסיפר 
אני כל כונתי לא היה בשביל לתת כבוד : קרדונר

כל כונתי היה לחפש אולי אני אמצא , לרבי ישראל
אי6  $ אולי הוא יכול להאיר בי איזה אור, איזה אור

  .קריזה הע, ד הש� באמתובלע
  . וזה היה העני( שלנו. אותו הדבר $ כ( הוא $ וג�

העני( שלו היה רק , פש להתעלות עלייהוא לא ח
 Hבשביל שאולי הוא יצליח להאיר בי איזה ניצו



שיהיה לי טובה בעול� הזה ובעול� , מרבנו הקדוש
. קר הקשר שלנויקר כונתינו ועיזה היה ע. הבא

  )ישראל סבא לחפש האמת(                                         .בשביל זה הצלחנו

  .חבר שמקרב אותי לצדיק –חבר טוב  מי זה
  )רבי ישראל בר אודסר(            

 ָרִבי� ְלַצִ@יֵקי ֱאֶמת ְוא�ֲחִזי� ֶאתוַהְמק ַהֲחֵבִרי�
ת ֶזה ִויע�ְרר� ֶזה ֶאת ָרא�י ֶ'ְ�ַח2ְק� ֶזה אֶ , ַעְצָמ� ָ ֶה�

  . ֶזה
ֶדל !ַח ַהַ;ִ@יק ָהֱאֶמת וְוִעַ&ר ַהִהְתַח2ְק�ת ה�א ְ ג

ַנְפ'�  ֶ'ה�א ָ)ד�ל ָ!ל ָ!6ְ ַעד ֶ'ָ�כ�ל ְלַהֲעל�ת ַ)�
' ַהCְג�ָמה ְ י�ֵתר ְולא ָיְצ�ה ֲעַדִי( ֵמחֹל ֶאל ַה&דֶ 

ת � א�ת� ָיכ�ל ַהַ;ִ@יק ְלַהֲעל�)ַ , ֲאִפ+� ְ!ח�ט ַהַ?ֲעָרה
ְוֶזה ִעַ&ר ַהִהְתַח2ְק�ת  ,ֶדל !ח�ו�ְלַחְ@'� ְלט�ָבה ְ ג

  . ֶ'ל ָ!ל ֶאָחד

ֵג� ְצִריִכי� ִלְ'מֹר ַעְצֵמנ� ְמאֹד ֶ'+ֹא C3ִָ  ֲאַנְחנ�
ִ!י ָרא�י , ְוָ'ל�� ֲאִפ+� ְ!ח�ט ַהְ?ָעָרה$ ָה:ֲהָבה ַחס

� ת ֶ'2ִָכיננ� ֶלֱאהֹב ַעְצֵמנ� ְ ֵיֶתר ְֵאת ְוֵיֶתר עֹז ֵמֲחמַ לָ 
ר ַהַ;ִ@יק ֶ'ִ�ְהֶיה ָלנ� ֵאיֶזה ֵחֶלק ַ Cְִרס�� ְוִהְתַ)+�ת א�

ֲאֶ'ר ָ ֶזה 3ָל�י 3ִ&�( ָהע�ָל� , ָהֱאֶמת ָ ע�ָל�
  )ישראל סבא למעלה מהטבע(                                                           : ִ ְ'ֵלמ�ת



של ישראל האוחזי( עצמ( בהצדיק  הקיבוH מעלת
ובתכלית השלו� , האמת באהבה ואחדות גדול

וממשיכי( על עצמ( בכל עת הארת הדעת , האמיתי
ומתקבצי( ומתועדי( בכל עת לדבר זה , הקדוש שלו

ומהארת הדעת הקדוש שעוסק , ע� זה ביראת שמי�
הקיבוH הזה הוא יקר , ל להאיר בה�"הצדיק הנ

זה הקיבוH תיהיה הגאולה  ועל ידי. ונעלה מאוד
  .במהרה בימינו ויבוא משיח ויתק( הכל בשלמות

  )י הנחל א"אב( 

        הדפסת הספרי�הדפסת הספרי�הדפסת הספרי�הדפסת הספרי�

ברור , להביע בזה את רצוני באופ( מוחלט הנני
Hמכל מי( וסוג שהוא, כי כל רכושי וזכויותי, ונמר ,

ישמשו לאחר אריכות ימי ושנותי א6 ורק למע( 
מ( מברסלב    נח' המטרה של הדפסת והפצת ספרי ר
)מתו6 לשו( הצוואה של סבא(                                                    

 Dובכל , אחד מספרי רבנו יהיה תיקו( על הכלד
מצוה אני עליכ� שעיקר עסקכ� יהיה להדפיס את 

ותהיו , שיתקיי� יפוצו מעינותי6 חוצה, הספרי�
  )סיפור הסתלקות $" עלי� לתרופה"רבי נת( ( .חזקי� בממו( ברצו( ובטרחא



רק אנחנו צריכי�  !העול� יעסקו בספרי רבנו כל
כל אחד שיש  .לשי� ליבנו להכניס כל חיותנו על זה

 Dלהדפיס ספרי רבנו, רק על זה –לו איזה כס!    
, אנחנו צריכי� למסור כל נפשנו וזרענו על זה

  .להדפיס ולהדפיס דברי רבנו בעול�
 )ישראל סבא(                                                            

 .לא משתמש ע� הכסD שאני מקבל מהממשלה אני
אני לא מקבל . הוא כולו על הדפוס של ספרי רבנו

, כל הכסD שאני מקבל מהביטוח לאומי !מזה כלו�
 )ישראל סבא(                   ".כולו מוקדש לדפוס על ספרי רבנו

, נשי שלמנוכתב לכליליות א, ישראל קארדונררבי 
 $שמצא את עצמו כמחויב בחיוב הקדוש הזה 

אשר הגדיל הש� , להודיע לבני אד� גבורותיו
והופיע , שהקדי� לנו רפואה למכותינו, לעשות עמנו

וזאת הייתה עיקר כוונתי . עלינו הדעת הקדושה
אשר מלאי� , בהשתדלותי בהדפת ספרי רבנו הקדוש

ל אחד עצות יקרות ונחמדות והתחזקות נפלאה לכ
  )כתבי רבי ישראל קרדונר(                                               . ואחד לפי מדרגתו



אפילו א� רק אד� , זכות הרבי� זה להדפיס איזה
אחד ילמד ויזכה על ידי זה מה שיזכה כבר כדאי 

, וכמו שאמר רבי נת(, לעשות מסירות נפש עבור זה
שהוא לא מצליח להתחיל לעשות משהו בעני( רבנו 

י� אותו על קרש עד שהוא מצייר לעצמו שכבר נושא
   )מכתבי שמואל ו(                            הטהרה ולהכניסו לקבר

        הפצההפצההפצההפצה

כל מקו� על ספרי , כל הסביבה, כל הבתי�למלא 
  )ישראל סבא(                !אז יהיה הגאולה השלמה. רבנו

צרי6 לעסוק , כל אחד מישראל מגדול ועד קט( כי
ות להש� הינו לקרב נפש, ל"בבני( היכל הקודש הנ

   )'א' ליקוטי הלכות פורי� ו. נת(' ר( כי בשביל זה נברא        , יתבר6

אי6 אנחנו יכולי� לנוח , ולנוכל לחיות ולא לאכ לא
  ! ?ישראל$( בצער ובצרות כאלה של ע�שוליו

כי העול� לא , עכשיו לא היה אפשר לדבר מזה עד
  ...רצו להתקרב



, צריכי� להודיע האמת? מדוע ניש(, ישני� אנחנו
  !זה מתקבל

, אוטו יש לי, אנחנו יושבי� ומדברי� ומדברי� ,נו
מתי שאת� רוצי� אני , דלק ג� כ( יש לי, נהגי� יש לי
יכולי� לנסוע יומ� ולילה ולפרס� את , מוכ( לבוא

אני רוצה לנסוע פע� . רבנו בכל ארH ישראל
, אולי אזכה להכניס אור רבנו, פע� לכותל, לירושלי�

עיקר , זה העיקר העול�! זה העיקר שבכל העיקרי�
אני מוכ( לנסוע לאיפה שאתה , אני מוכ( לנסוע! הכל

 )אישראל סב(                                                                                          ...   רוצי�

בכל ארH ישראל כל היו� וכל הלילה ע�  ניסע
רמקול ונשמיע ניגוני� ונעשה רעש שיש רבי נחמ( 

זה טוב , מברסלב בעול� וג� מי שיודע לנג( ניגוני�
וג� כ( . אמת ואמונה, רק העיקר הוא האמת, מאוד

אנחנו יכולי� לרקוד בכל הרחובות בכל מקו� בכל 
אז נעמוד  עיר בכל כפר ברמזורי� כשיש אור אדו�

  )ישראל סבא(                                                                          ..."ג� כ( ונרקוד

זה העיקר , צריכי� לשמוח ולרקוד בכל מקו� אנחנו
זה , העיקר היסוד והשורש של הכל, של הכל
  )סבא(                                                                                                         !התיקו(



בכל , כ( אנחנו יכולי� לרקוד בכל הרחובות וג�
דו� אז ברמזורי� כשיש אור א. בכל כפר, מקו�

  )סבא(                                                                       ...נעמוד ג� כ( ונרקוד

יהיה שמח . בכל מקו�, שמח בכל הרחובות יהיה
  )סבא(                                      !רק ירקדו, ירקדו, מאוד

העניי( שאנחנו צריכי� לגלות ולפרס� עיקר 
שעיקר הגאולה תלויה , ולמסור נפשנו על העניי( הזה

  )ישראל סבא(                                                              ברבנו נחמ( מברסלב

מסרתי , מצאתי מישהו רוצה להתקרב לרבנו א�"
    )שיחות סבא( !"אי( רחמנות גדול מזה, רק זה... את נפשי

  

קל וחומר . כ( לב האד� לאד�, הפני� לפני� כמי�
כשהצדיק מסביר פני� יפות ומקרב אותנו באהבה 

Dבודאי אנחנו חייבי� , ובשמחה עצומה עד אי( סו
לאהוב אותו ולשבחו ולפארו ולהודיע ולפרס� שמו 
בעול� ולעסוק בענייניו ולהפיH מעיינותיו חוצה 

כדי , קי� החיצוני� מהקדושהלכל המקומות הרחו
  )י הנחל עא"אב(              רדור דולהטיב לכל בני ישראל ל



        הפתקהפתקהפתקהפתק

הוא כבר ... דבר כזה, פלא כזה שלא היה מעול� זה
ככה ". תלמידי היקר: "נפטר והוא מדבר איתי

  !בקיבלתי במכת

  .כל הפתק היה נס אי6 שנברא, נס זה

והוא היה ? הוא חי חתיכת נייר שישי� שנה ואי6
לא , כלו�, בלי שו� דבר, בלי פעולה, חי בלי פרסו�

  .היה שו� מחשבה שיתפרס�
מדוע הוא לא , למה הפתק היה לפני שישי� שנה

  !אנחנו לא מביני�, ככה? התפרס�

א הו. האחרונות פתאו� הוא מתעורר ובשני�
  ...מתפרס� בכל העול�

לא כמו שהוא בא ! בכל יו� אהיה חדש הפתק
הפתק ! הוא אהיה חדש בכל יו�, כבר תשעי� שנה

   ...בכל יו� אהיה חדש

, רק ידעתי שזה פלא, שנה לא ידעתי מזה שישי�
בכל פע� שנפלתי לקחתי את , שזה מחיה אותי

שנעשה , הפתק וקראתי וראיתי שנעשה עני( אחר



  .שיר חדש

... אחרי שישי� שנה נודע לי שזה הפתק יו�וה
כי בזה נתגלה חדשות ! הוא הפתח של הגאולה

רבנו הקדוש גילה בזה הפתק התגלות , בעול�
  )שמע ישראל(                                                                                          ! חדש

הקדוש אמר בחייו לפני מאה שמוני� שנה רבנו 
ככה , "האש שלי תוקד עד ביאת המשיח: "שיחה

: ופה הוא מגלה בפתק. '("חיי מוהר'כתוב בהספר 
האש שלי תוקד עד ביאת 'ש, מה שאמרתי אז"

שעל ידי יהיה מאיר !" זה אמרתי עלי6 –' המשיח
  )ישראל סבא נס הפתק(                       .האור עד ביאת המשיח

  .אני המגשר בי( רבנו לע� ישראל, הפתק ל ידיע
  )שיחות סבא ישראל(    

        נ נחנ נחנ נחנ נח    ––––שיר חדש שיר חדש שיר חדש שיר חדש 

 $ בזוהר שלעתיד לבוא יתגלה שיר של חסד  כתוב
ועל ידי זה יחזור כל , מרובע, משולש, כפול, פשוט

. ויהיה עול� חדש, לתורה, העול� להש� יתבר6
  . ככה כתוב בזוהר



פשוט : זההשיר ה. הוא מגלה שהוא זה השיר ג�
  !נחמ(, זה אני בעצמי, כפול משולש מרובע

  .מאומ(? איזה נחמ(

שתי , זה כפול –נח . אות אחת, זה פשוט – נ
  .זה מרובע –נחמ( . זה משולש –נחמ . אותיות

העיקר . בלי רבנו אי( גאולה. הוא הגאולה רבנו
הגאולה עדי( לא היה . הוא הגאולה, הוא רבנו

, ה וכל העול� יתהפ6עכשיו הוא זמ( הגאול, בעול�
  )שיחה של סבא(                                                   ...יתהפ6 הכל לטובה

הוא אמר שהש� . יתגלה בעול� רבי נחמ( עכשיו
נ ? אי6. זה פשוט כפול משולש מרובע, שלו נחמ(

  )שיחה של סבא(                                                 ...נח נחמ נחמ( מאומ(

כל , זה פותח כל השערי�, זה יש לו כח ,נ נח
כל השערי , כל השערי תפילה, השערי רחמי�

  !כל התורה, תשובה

נ נח נחמ נחמ( , להזכיר את הש� של רבנו רק
ומי שאומר נ , זה דבר קל להגיד. זה מספיק, מאומ(



, הוא נכנס בהשורש של הבריאה, אז הוא מחזיק, נח
נכנסי�  .בהשורש של כל התורה ושל כל הצדיקי�

  . בעול� אחר
נ נח נחמ , זהרק להגיד בפה את הש� הקדוש ה

זה ממתיק כל הצרות וכל הדיני� וכל , נחמ( מאומ(
  . העוונות וכל הנפילות וכל הכפירות של העול�

, כל החוש6, אחרא$ זה מספיק להחריב כל הסטרא
כח חדש שלא היה ... שזה כח כזה. הכל מהפ6 הכל

  )מתו6 ישראל סבא(                                                                          !"מעול� 

ישראל חיזק את אחד מאנשיו שהיה עוסק  סבא
דע ל6 שזה עושה : בהתקנת שלטי נ נח ואמר לו

  !שעשועי� גדולי� בשמי�
הייתי , אילו היו רגליי בריאות: ופע� אחת אמר

משלי6 הכל ומתקי( יומ� ולילה שלטי� ע� הש� נ 
  . נח נחמ נחמ( מאומ(

        



        !!!!יש תיקו� הכללייש תיקו� הכללייש תיקו� הכללייש תיקו� הכללי, , , , אי� יאושאי� יאושאי� יאושאי� יאוש
  

  !שלום אחי היקר

נכנס , להוליד כחכשמתחיל אצלו , בגיל מסוי�, כל נער
ולא צרי6 , זה מוב( וטבעי, לתקופת התמודדות לא קלה

  .הכל זה אומר שאתה בריא$ בס6, להיבהל בגלל זה

אי6 להשתדל לצמצ� את הנפילות , אבל פה מתחיל הניסיו(
  .בקטע של שמירת הברית

המוח ... הנשמה נסלדת, כל חטא מפיל לעצבות בנפש
פה כזו שאוטמת כמו מי( קלי, מתחיל להיות מריר, נאט�

  ...את הלב וענ( שחור מעכיר ומסתיר את אור הנשמה

  ?אי6 לקו� יותר מהר? אז מה עושי� כדי לא ליפול

טבילה ותיקו( טבילה ותיקו( טבילה ותיקו( טבילה ותיקו( : נחמ(' העצה הכי חשובה של ר, דבר ראשו(
  !!!!הכלליהכלליהכלליהכללי

תשתדל , ]בשעת שינה" קרי"או ראית [זרע לבטלה  א� קרה והוצאת
טבול גופ6 באותו . י�למצוא באיזה מקו� מקוה או מעיי( או 

  ". תיקו( הכללי"ואחר כ6 תקרא את ה] אפשר ג� בשעות הלילה[היו� 

לטבול באותו היו� לטבול באותו היו� לטבול באותו היו� לטבול באותו היו�     ,,,,ביו� שנפלביו� שנפלביו� שנפלביו� שנפל, , , , שמי שזוכהשמי שזוכהשמי שזוכהשמי שזוכה, , , , ואמר רבי נחמ(ואמר רבי נחמ(ואמר רבי נחמ(ואמר רבי נחמ(""""
כי בודאי תיק( בזה כי בודאי תיק( בזה כי בודאי תיק( בזה כי בודאי תיק( בזה , , , , שוב לא ידאגשוב לא ידאגשוב לא ידאגשוב לא ידאג, , , , ולומר את התיקו( הכלליולומר את התיקו( הכלליולומר את התיקו( הכלליולומר את התיקו( הכללי

        !"!"!"!"מאוד את הפג�מאוד את הפג�מאוד את הפג�מאוד את הפג�
  



  :כמה טיפי�

בשעות , �בכל איזור שיש בתי כנסת פעילי, בדר6 כלל* 
תברר אצל חברי� או שכני� . הבוקר יש מקוה פתוח

שווה , בשביל טבילה[. היכ( נמצא מקוה קרוב" בענייני�"ש
  ]ג� לנסוע כמה קילומטרי�

אז , כאשר אתה מסופק א� תספיק לטבול בשעות הקרובות* 
ע את בשביל להרגי" תיקו( הכללי"מומלH לקרוא את ה

בול תקרא שוב פע� כאשר תטו, הנפש בתיקו( הנפלא הזה
קו( נעשה כאשר קוראי� כי שלמות התי, את התיקו( הכללי

  .טבילהאחרי 

ג� א� אתה לא רגיל  –! תנסה, תאמי( בבקשה, אחי* 
זה ממש . תנסה ותראה שזה ממש עושה ל6 טוב, לטבול

בלימודי� , ישפר את ההרגשה ואת ההצלחה בחיי�
יהיה ל6 הרבה סבלנות לעצמ6 . ובשמחה הפנימית

 ]אנרגיה חיובית[תתחיל להרגיש שאתה מקרי( אור . לאחרי�ו
  . וממלא יאהבו אות6, לכול�

אז בכלל החיי� של6 , א� תרגיל את עצמ6 לטבול בכל יו�* 
כל יו� ! כי אי( הרגשה טובה מזו, "ג( עד("יהפכו ל
, כל מי שטובל ולא משנה איפה! כל היו� שמחי�, שטובלי�

או " קנטרי קלאב"ווה מהיכול לומר בפה מלא שזה יותר ש
  ...מכל הצעה אחרת

  



מחשבות שאינ6 [, "הרהורי�"מה עושי� כדי להתמודד ע� 
  ?]...מעוניי( בה� באמת

  

ברו6 "" שמע ישראל אדוני אלוהנו אדוני אחד"להגיד * 
, וא� מתגברי� ההרהורי� ".ש� כבוד מלכותו לעול� ועד

  .נסה לדמיי( את האותיות כמו סרט שרH מול העניי�

זה יקדש ל6 את , ה על המצח$ ו$ ה$ נסה לדמיי( את הש� י* 
י שהוא ש� השומר מפני $ ד$ ג� לצייר ש� ש. הדמיו(
  .מזיקי�

טוב לדמיי( את האותיות [. נחמ( מאומ(. נחמ. נח. נ: לשיר* 
, וכמו כ( בזמ( של מעידה רוחנית, במחשבה בזמ( טבילה במקוה

  "]הש� הזה מהפ6 מהרע לטוב"

  ".בזכות יוסD הצדיק"� על זה לבקש עזרה משמי* 

לספר לו , בלשו( של6, לדבר ע� הש� ג� על נושא זה* 
בדר6 זו אתה הופ6 כל . הכל בצורה אישית כמו חבר קרוב

כל : רבי נחמ( אמר. מועקה לזעקה וכל נפילה לתפילה
 –" רוח הקודש"ה� כמו , הדיבורי� שאד� משיח ע� הש�
� שאתה מדבר דר6 המילי, הש� עונה ל6 בתו6 הלב של6
כדאי לעשות זאת במקו� ! אליו הוא למעשה מדבר אלי6

. פרדס או שדה פתוח, כמו ביער, שאי( אנשי� אחרי�
  . אפשר ג� בחדר לבד



לצאת , לשנות מקו�, לשי� מוזיקה, להדליק את האור* 
העיקר להסיט את . להתקשר לחבר. לנשו� אויר צח, מהבית

  . המחשבה למקו� אחר

. המחשבה ביד האד� להטותה כרצונו :אמר רבי נחמ(* 
לכ( . אי( שני מחשבות יכולות להיות ביחד: ועוד אמר

וכ( על , על משהו טוב באמת[פשוט לחשוב על משהו אחר 
 חשוב מאוד הציע, ודבר נוסD] דברי� שבאמת הייתה רוצה

אל תסתכל אחורה לבדוק א� המחשבה הרעה : רבי נחמ(
  !נעלמה

, בעיתוני�[על תמונות  תשתדל כמה שפחות להסתכל* 
שסת� נכנסות למוח ומטרידות את ] בסרטי� וכדומה

  .המחשבה

בפרט בספרי רבי נחמ( . תקרא הרבה בספרי� מעודדי�* 
שמראי� ל6 את גודל אהבת הבורא אלי6 ואת הקרבה שיש 

תאמH ל6 את  –] למרות שפעמי� יש תחושה הפוכה[ל6 אליו 
מלחיצי�  מטיפי מוסרמתתרחק ". משיבת נפש"הספר 

  !   את ריח נשמת6] מבעסי�[מבאישי� ש

. חפש כל הזמ( נקודות טובות. תמיד תמצא את הטוב שב6* 
על ידי זה תהיה שמח מעצמ6 ולא יבואו ל6 מחשבות 

ש� רבנו , ("ב בליקוטי מוהר"למד היטב תורה רפ[. וגירויי� חיצוניי�



באחרי� , ת ב6עניי� שרואות רק את הנקודות הטובו, יפתח ל6 עניי� חדשות
  ]ובכל המציאות כולה

אני נופל וק� בראש ! * אי( שו� ייאוש בעול� כלל* 
  !מור�

לטייל בארH , לרקוד ולשמוח, תחפש את הכיD שבקדושה* 
חפש את כל מה שאתה . לעשות חסד, להפיH יהדות, ישראל

אל תשי� [מרגיש שמשמח אות6 ומביא ל6 אור של קדושה 
בכ6 שה� , לולי� להחליש את דעת6לב לאנשי� שמבלי לשי� לב ע

, זכור תמיד. טועני� שצרי6 לעשות את מה שה� עושי� בקדושה
וכל אחד שואב ממנו לפי עניינו " מלֹא כל הארH"שאור הש� הוא 

לכ( תל6 אחר חפH לב6 , ומה שטוב לו לא בהכרח נצר6 ל6, ושורשו
והעיקר שזה יהיה בקדושה ובתנאי שהקדמת לזה שיחות ותפילות 

  ]שיראה ל6 את מה שטוב ל6 לעשות $ ש� לה

יש ל6 שליחות אלוקית להגשי� על פני , אחי תזכור* 
. ויש ל6 תפקיד חשוב בגאולה, יש ב6 ניצוH משיח, האדמה

ע�  –תלח� בו בכל כוח6 , אל תית( ליצר הרע להפיל אות6
  !חזק ואמH $  ישראל צרי6 אות6

  

  ! אוהבי� אות6, אח שלי

תחזיק  $ מה של6 תשמור על עצמ6 ועל הנש
  ! מעמד



 éììëä ïå÷éú 
'éììëä ïå÷éú,'  

"çéùî ìù øåà äæ" )àáñ(.  

  

  

  



    



 éîöò øù÷î éðéøä  úøéîàá'éììëä ïå÷éú '   

ïîåàî ï Èî ÀçÇð Èî ÀçÇð ÀçÇð Çð éáøì.   

æè.  

ã Äå Èã Àì í Èz Àë Äî , Àî ÈL Àê Èá é Äúé Äñ Èç é Äk ì Åà é Äð Åø: 

äÈå Éä Àé Çì Àz Àø Çî Èà, ä Èz Èà éÈð Éã Âà , é Äú Èá Éåè Èêé Æì Èò ì Ça:  

ä Èn Åä õ Æø Èà Èa ø ÆL Âà íé ÄL Éåã À÷ Äì,é Åøé Äc Çà Àå , é Äö Àô Æç ì Èk
í Èá:  

í Èú Éåá Àv Çò ea Àø Äé ,eø Èä Èî ø Åç Çà , Æäé Åk Àñ Äð Àêé Äq Çà ì Ça í

í Èc Äî ,ì Çáe  Èú Èô ÀN ì Çò í Èú Éåî ÀL ú Æà à ÈO Æàé:  

é Äñ Éåë Àå é Ä÷ Àì Æç úÈð Àî äÈå Éä Àé ,é Äì Èø Éåb Àêé Äî Éåz ä Èz Çà :  

 Âçíé Äî Äò Àp Ça é Äì eì Àô Èð íé Äì Èá , ä Èø Àô ÈL ú Èì ÂçÇð ó Çà
é Èì Èò:  

äÈå Éä Àé ú Æà ÀêÅø Èá Âà ,é Äð Èö Èò Àé ø ÆL Âà , ú Éåìé Åì ó Çà
é Èú Éåé Àì Äë é Äðeø Àq Äé:   

ãé Äî Èú é Äc ÀâÆð Àì äÈå Éä Àé é Äúé Äe ÄL , ì Ça é Äðé Äîé Äî é Äk

èÉån Æà :é Äa Äì ç Çî ÈN ï Åë Èì ,é Äã Éåá Àk ì ÆâÈiÇå , ÈN Àa ó Çà é Äø

ç Çè Æá Èì ï Ék ÀL Äé :ì Éåà ÀL Äì é ÄL Àô Çð á Éæ Âò Çú à Éì é Äk,  à Éì

ú Çç ÈL ú Éåà Àø Äì Èê Àãé Äñ Âç ï Åz Äú:  



íé Äi Çç ç Çø Éà é Äð Åòé Äã Éåz , Èt ú Æà ú Éåç Èî ÀN ò ÇáN ÈêéÆð, 

ç ÇöÆð Èê Àðé Äîé Äa ú Éåî Äò Àð:  

áì.  

ìé Äk ÀN Çî ã Äå Èã Àì ,ò ÇL Æt éeN Àð é Åø ÀL Çà ,ä Èà Èè Âç éeñ Àk :  

 Çàï Éå Èò Éåì äÈå Éä Àé á ÉL ÀçÇé à Éì í Èã Èà é Åø ÀL , ïé Åà Àå
äÈi Äî Àø Éåçeø Àa :  

é Äz ÀL Çø Áç Æä é Äk ,é Èî Èö Âò eì Èa ,í Éåi Çä ì Èk é Äú Èâ Âà ÇL Àa:   

 Èê ÆãÈé é Çì Èò ã Ça Àë Äz ä Èì Àé ÇìÈå í Èî Éåé é Äk, é Äc ÇL Àì Àê Çt ÀäÆð ,

ä Èì Æñ õ Äé Ç÷ éÅð Éá Àø Çç Àa:  

 Èê Âòé Äã Éåà é Äúà Èh Çç , ÂòÇåé Äúé Äq Äë à Éì é Äð Éå ,é Äz Àø Çî Èà ,

äÈå Éä Àé Çì é Çò ÈL Àô é Åì Âò ä Æã Éåà , Éå Âò Èúà ÈOÈð ä Èz Çà Àå ï
ä Èì Æñ é Äúà Èh Çç :  

 Èêé Æì Åà ãé Äñ Èç ì Èk ì Ål Çt Àú Äé úà Éæ ì Çò ,à Éö Àî úÅò Àì , ÷ Çø
eòé ÄbÇé à Éì åé Èì Åà íé Äa Çø í Äé Çî ó Æè ÅL Àì :  

é Äì ø Æú Åñ ä Èz Çà , ) - ïàë ,î ÷éñôäì êéøö èò - ( é Äð Åø Àv Äz ø Çv Äî ,

ä Èì Æñ é Äð Åá Àá Éåñ Àz è Ål Çô éÅp Èø :  

 Èê Àìé Äk ÀN Çà , Àê Åì Åú eæ ÀêÆø Æã Àa Èê Àø Éåà Àå , Èêé Æì Èò ä Èö Âòé Äà 

é Äðé Åò:  



ñeñ Àk eé Àä Äz ì Çà ,ãÆø Æô Àk ,ïé Äá Èä ïé Åà , ÆñÆøÈå â Æú Æî Àa ï
í Éåì Àá Äì Éåé Àã Æò , Èêé Æì Åà á Éø À÷ ì Ça :  

íé Äá Éåà Àë Çî íé Äa Çø ò ÈL Èø Èì , Æñ Æç äÈå Éä Àé Ça Çç Åè Éåa Çä Àå ã

ep Æá Àá Éåñ Àé :  

äÈå Éä Àé Çá eç Àî ÄN ,íé Ä÷é Äc Çö eìé Äâ Àå , ì Èk eðé Äð Àø Çä Àå
á Åì é Åø ÀL Äé:  

àî.  

ã Äå Èã Àì ø Éåî Àæ Äî Çç ÅvÇð Àî Çì : Èc ì Æà ìé Äk ÀN Çî é Åø ÀL Çàì ,

ä Èò Èø í Éåé Àa, äÈå Éä Àé eä Åè Àl Çî Àé :  

é Äå eä Åø Àî ÀL Äé äÈå Éä ÀéeäÅi Çç ,õÆø Èà Èa ø ÇMËà Àå , ì Çà Àå
åé Èá Àé Éà L ÆôÆð Àa eäÅð Àz Äz :  

éÈå Àc N Æø Æò ì Çò ep Æã Èò Àñ Äé äÈå Éä Àé , Àë Çô Èä Éåá Èk ÀL Äî ì Èk Èz 
 Éåé Àì Èç Àá :  

é Äz Àø Çî Èà é Äð Âà ,é ÄðÅp Èç äÈå Éä Àé , é Äk é ÄL Àô Çð ä Èà Èô Àø
 Àê Èì é Äúà Èè Èç:  

eø ÀîàÉé é ÇáÀé Éåà é Äì ò Çø , Èé é Çú Èî Éåî ÀL ã Çá Èà Àå úeî:  

ú Éåà Àø Äì à Èa í Äà Àå ,ø Åa Çã Àé à Àå ÈL , ïÆå Èà õ Èa À÷ Äé Éåa Äì
 Éåì ,ø Åa Çã Àé õeç Çì à ÅöÅé :  



é Èà Àð ÉN ì Èk eL Âç Çì Àú Äé é Çì Èò ã ÇçÇé ,ä Èò Èø eá ÀL ÀçÇé é Çì Èò 

é Äì:  

 Éåa ÷eöÈé ì ÇòÇi Äì Àa ø Çá Àc , óé Äñ Éåé à Éì á Çë ÈL ø ÆL ÂàÇå
íe÷ Èì:  

Lé Äà í Çb é Äî Éåì ÀL , Àç Çì ì Åë Éåà Éåá é Äz Àç Çè Èa ø ÆL Âàé Äî ,

á Å÷ Èò é Çì Èò ìé Äc Àâ Ää :  

äÈå Éä Àé ä Èz Çà Àå ,é Äð Åîé Ä÷ ÂäÇå é ÄðÅp Èç ,í Æä Èì ä Èî Àl ÇL ÂàÇå :  

é Äa Èz Àö Çô Èç é Äk é Äz Àò ÇãÈé úà Éæ Àa , é Äá Àé Éà Çòé ÄøÈé à Éì é Äk
é Èì Èò:  

é Äa Èz Àë Çî Èz é Än Ëú Àa é Äð ÂàÇå , Åáé Äv ÇzÇåí Èì Éåò Àì ÈêéÆð Èô Àì é Äð :  

äÈå ÉäÀé Àêeø Èa ,ì Åà Èø ÀN Äé é Åä Éì Áà , ã Çò Àå í ÈìÉåò Èä Åî
í ÈìÉåò Èä , ï Åî Èà Àå ï Åî Èà:  

áî.  

ìé Äk ÀN Çî Çç ÅvÇð Àî Çì ,ç Çø É÷ éÅð Àá Äì:  

í Äé Èî é Å÷é Äô Âà ì Çò â Éø Âò Çz ìÈi Çà Àk,  â Éø Âò Çú é ÄL Àô Çð ï Åk
íé Ää Éì Áà Èêé Æì Åà:  

íé Ää Éìà Åì é ÄL Àô Çð ä Èà Àî Èö ,é Èç ì Åà Àì , à Éåá Èà é Çú Èî
íé Ää Éì Áà éÅð Àt ä Æà Èø Åà Àå :  



ä Èì Àé ÈìÈå í Èî Éåé í Æç Æì é Äú Èò Àî Äã é Äl ä Èú Àé Èä , ø ÉîÁà Æa
íÉåi Çä ì Èk é Çì Åà , Èêé Æä Éì Áà äÅi Çà :  

ä Èø Àk Àæ Æà äÆl Åà ,é ÄL Àô Çð é Çì Èò ä Èë Àt ÀL Æà Àå ,é Äk  ø ÉáÁò Æà
 Àê Èq Ça , ì Éå÷ Àa íé Ää Éì Áà úé Åa ã Çò í Åc Çc Æà ä Èp Äø
ä Èã Éåú Àå ,âÅâ Éåç ï Éåî Èä :  

é Èì Èò é Äî Áä ÆzÇå é ÄL Àô Çð é Äç Âç Éåz ÀL Äz ä Çî , é Äìé Äç Éåä

íé Ää Éìà Åì, åéÈð Èt ú ÉåòeL Àé ep Æã Éåà ã Éåò é Äk:  

é Çä ÉìÁà ,ç Èç Éåz Àù Äú é ÄL ÀôÇð é Çì Èò , Æà Åî Èê Àø Èk Àæ Æà ï Åk ì Çò õÆø
íé Äð Éåî Àø Æç Àå ï Åc ÀøÇé ,ø Èò Àö Äî ø Çä Åî :  

 Æà í Éåä ÀzàÅø Éå÷ í Éåä Àz ì , Èêé Æø Éåð Äö ì Éå÷ Àì , ì Èk
 Èêé Æø Èa ÀL Äî eø Èá Èò é Çì Èò Èêé ÆlÇâ Àå:  

 Éåc Àñ Çç äÈå Éä Àé äÆe Çö Àé í Èî Éåé ,é Än Äò ä Éøé ÄL ä Èì Àé Çl Çáe ,

éÈi Çç ì Åà Àì ä Èl Äô Àz :  

é Äò Àì Çñ ì Åà Àì ä Èø Àî Éåà ,é Äð Èz Àç Çë ÀL ä Èî Èì , ø Åã É÷ ä Èn Èì
áÅé Éåà õ Çç Çì Àa Àê Åì Åà :  

 Àaé Çú Éåî Àö Çò Àa ç ÇöÆø ,é Èø Àø Éåö é Äðeô Àø Åç ,é Çì Åà í Èø Àî Èà Àa 

 Èêé Æä Éì Áà äÅi Çà í Éåi Çä ì Èk :  



é ÄL Àô Çð é Äç Âç Éåz ÀL Äz ä Çî ,é Èì Èò é Äî Áä Æz ä Çîe , é Äìé Äç Éåä

ú ÉòeL Àé ep Æã Éåà ã Éåò é Äk íé Ää Éìà Åì ,é Èä Éìà Àå éÇð Èt:  

èð.  

 ÇçÅvÇð Àî Çì ,úÅç ÀL Çz ì Çà , Äî ã Äå Èã Àìí Èz Àë , Çç Éì ÀL Äa
ìeà ÈL ,å Éúé Äî Âä Çì ú Äé Ça Çä ú Æà eø Àî ÀL ÄiÇå :  

é Çá Àé Éà Åî é Äð Åìé Äv Çä ,é Èä Éì Áà,  Åá Àb ÇN Àz é Çî Àî Éå÷ Àú Äî Äné Äð:  

ïÆå Èà é Åì Âò Ét Äî é Äð Åìé Äv Çä , Äð Åòé ÄL Éåä íé Äî Èã é ÅL Àð Çà Åîeé :  

é ÄL Àô Çð Àì eá Àø Èà äÅp Ää é Äk ,íé Äf Çò é Çì Èò eøeâÈé ,à Éì 

äÈå Éä Àé é Äúà Èh Çç à Éì Àå é Äò ÀL Äô :  

ï Éå Èò é Äì Àa ,eð Èð Éåk Äé Àå ïeöeø Àé ,é Äúà Èø À÷ Äì ä Èøeò ,

ä Åà Àøe :  

ú Éåà Èá Àö íé Ää Éì Áà äÈå Éä Àé ä Èz Çà Àå ,ì Åà Èø ÀN Äé é Åä Éì Áà ,

í Äé Éåb Çä ì Èk ã É÷ Àô Äì ä Èöé Ä÷ Èä , é Åã Àâ Éa ì Èk ï Éç Èz ì Çà
ä Èì Æñ ïÅå Èà :  

áÆø Æò Èì eáeLÈé ,îÁäÆéá Æì Èk Çë e ,øé Äò eá Àá Éåñé Äå :  

ïeòé ÄaÇé äÅp Ää í Æäé Äô Àa ,í Æäé Åú Éåú Àô ÄN Àa ú Éåá Èø Âç,  é Äk

 Çò Åî ÉL é Äî :  

 Éåî Èì ÷ Çç ÀN Äz äÈå Éä Àé ä Èz Çà Àå,í Äé Éåb ì Èë Àì â Çò Àì Äz :  



ä Èø Éî ÀL Æà Èêé Æì Åà ÉåfËò ,é Äa Çb ÀL Äî íé Ää Éì Áà é Äk :  

é Äc Àñ Çç é Åä Éì Áà ,é Äð Åî Àc Ç÷ Àé , Áàé Èø ÀøL Àá é Äð Åà ÀøÇé íé Ää Éì :  

é Än Çò eç Àk ÀL Äé ï Æt í Åâ Àø Çä Çz ì Çà , Èê Àìé Åç Àá Éåî Åòé Äð Âä ,

 Éåî Åãé Äø Éåä Àå, é Èð Éã Âà eðÅp Äâ Çî :  

 Éåîé Ät úà Çh Çç , Éåîé Åú Èô ÀN ø Çá Àc ,í Èð Éåà Àâ Äá eã Àë Èl Äé Àå ,

eø Åt Çñ Àé ù Çç Çk Äîe ä Èì Èà Åîe :  

ä Èî Åç Àá äÅl Çk ,äÅl Çk , Åðé Åà Àå Éåî , íé Ää Éì Áà é Äk eò ÀãÅé Àå
ä Èì Æñ õÆø Èà Èä é Åñ Àô Çà Àì á É÷ÂòÇé Àa ì ÅL Éî :  

áÆø Æò Èì eá ËLÈé Àå ,eî ÁäÆé á Æì Èk Çë ,øé Äò eá Àá Éåñé Äå :  

ì Éë Áà Æì ïeòé Äð Àé ä Èn Åä ,eò Àa ÀN Äé à Éì í Äà ,eðé ÄìÈiÇå :  

 ÈêÆf Ëò øé ÄL Èà é Äð ÂàÇå , Èê Æc Àñ Çç ø Æ÷ Éa Çì ïÅp Çø ÂàÇå , é Äk

 Èäñ Éåð Èîe é Äì á Èb ÀN Äî Èúé Äé ,é Äì ø Çö í Éåé Àa :  

é Äf Ëò , Èêé Æì Åà ä Èø ÅnÇæ Âà , Éì Áà é Äa Çb ÀN Äî íé Ää Éì Áà é Äk é Åä

é Äc Àñ Çç:  

æò.  

ø Éåî Àæ Äî ó Èñ Èà Àì ïeúeã Àé ì Çò Çç ÅvÇð Àî Çì :  

íé Ää Éì Áà ì Æà é Äì Éå÷ ,íé Ää Éì Áà ì Æà é Äì Éå÷ ä È÷ Èò Àö Æà Àå ,

é Èì Åà ïé Äæ Âà Çä Àå :  



 Äú Èø Èö í Éåé Àaé Äz ÀL Èø Èã éÈð Éã Âà é ,ä Èø Àb Äð ä Èì Àé Çì é ÄãÈé,  à Éì Àå
âeô Èú ,é ÄL ÀôÇð í ÅçÈp Ää äÈð Âà Åî:  

íé Ää Éì Áà ä Èø Àk Àæ Æà ,äÈé Èî Àä Æà Àå, ø ó Åh Çò Àú Äú Àå ä Èçé ÄN Èà é Äçe

äÈì Æñ:  
éÈðé Åò úÉåøËî ÀL Èz Àæ Çç Èà ,ø Åa Çã Âà à Éì Àå é Äz Àî Çò Àô Äð :  

í Æã Æw Äî íé ÄîÈé é Äz Àá ÇM Äç ,ò úÉåð ÀLíé Äî Èì Éå :  

ä Èì Àé Èl Ça é ÄúÈðé Äâ Àð ä Èø Àk Àæ Æà ,ä Èçé ÄN Èà é Äá Èá Àì í Äò ,NÅt ÇçÀéÇå 

é Äçeø :  

éÈð Éã Âà çÇð Àæ Äé íé Äî Èì Éåò Àì Çä ,ã Éåò ú Éåö Àø Äì óé Äñ Éé à Éì Àå :  

 Éåc Àñ Çç ç ÇöÆð Èì ñÅô Èà Æä ,ø ÉãÈå ø Éã Àì ø Æî Éà ø ÇîÈb:  

ì Åà úÉåp Çç ç Çë ÈL Âä ,ä Èì Æñ åé Èî Âç Çø ó Çà Àa õ Çô È÷ í Äà:   

àé Ää é Äú Éål Çç ø Çî ÉàÈå ,ï Éåé Àì Æò ïé Äî Àé ú Éåð ÀL :  

dÈé é Åì Àì Çò Çî ø Éåk Àæ Æà , Èê Æà Àì Ät í Æã Æw Äî ä Èø Àk Àæ Æà é Äk :  

 Èê Æì Ãò Èt ì Èë Àá é Äúé Äâ Èä Àå ,ä Èçé ÄN Èà Èêé Æú Éåìé Äì Âò Çáe:  

íé Ää Éì Áà , Èê Æk Àø Çc LÆã Éw Ça ,íé Ää Éìà Åk ì Éåã Èb ì Åà é Äî :  

 Æô ä ÅN Éò ì Åà Èä ä Èz ÇààÆì, ÈêÆf Ëò íé Än Çò Èá Èz Àò Çã Éåä:  

 Èê Æn Çò Çò Éåø Àæ Äa Èz Àì Çà Èb ,äÈì Æñ ó Åñ Éåé Àå á É÷ÂòÇé éÅð Àa :  



íé Ää Éì Áà í Äé Çn Èêeà Èø, eìé ÄçÈé í Äé Çn Èêeà Èø , eæ Àb Àø Äé ó Çà
úÉåî Éä Àú :  

ú Éåá Èò í Äé Çî eî Àø Éæ ,íé Ä÷ Èç ÀL eð ÀúÈð ì Éå÷ , Èêé Æö Èö Âç ó Çà
eë Èl Çä Àú Äé :  

 Çø ì Éå÷ìÇb ÀìÇâ Ça Èê Àî Çò ,ì Åá Åz íé Ä÷ Èø Àá eøé Äà Åä , äÈæ Àâ Èø
õ Æø Èà Èä L Çò Àø ÄzÇå :  

 Èê Æk Àø Çc íÈi Ça , Èê Àìé Äá ÀLe íé Äa Çø í Äé Çî Àa ,à Éì Èêé Æú Éåá Àw Äò Àå 

eò Èã Éð :  

 Èê Æn Çò ïà Év Çë Èúé ÄçÈð ,ï Éø Âä ÇàÀå ä ÆL Éî ãÇé Àa:  

ö.  

ä ÆL Éî Àì ä Èl Äô Àz ,íé Ää Éì Áà Çä Lé Äà ,éÈð Éã Âà  ä Èz Çà ï Éåò Èî
ø ÉãÈå ø Éã Àa eð Èl Èúé Äi Èä :  

eã ÈlËé íé Äø Èä í Æø Æè Àa ,ìÆìÉåç ÀzÇå ìÅá Åú Àå õÆø Æà , í ÈìÉåò Åîe
ì Åà ä Èz Çà í ÈìÉåò ã Çò :  

à Èk Çc ã Çò LÉåðÁà á ÅL Èz ,í Èã Èà éÅð Àá eáeL ø Æîà ÉzÇå :  

 ÈêéÆðé Åò Àa íé Äð ÈL ó Æì Æà é Äk ø Éá ÂòÇé é Äk ì Éåî Àú Æà í Éåé Àk ,

ä ÈìÀé Èl Çá ä Èøeî ÀL Çà Àå:  

eé Àä Äé äÈð ÅL í Èz Àî Çø Àæ ,ó Éì ÂçÇé øé Äö Èç Æk ø Æ÷ Éa Ça :  



õé ÄöÈé ø Æ÷ Éa Ça ,ó Èì ÈçÀå ,ùÅáÈé Àå ì ÅìÉåîÀé áÆø Æò Èì :  

 Èê Æt Èà Àá eðé Äì Èë é Äk, Èê Àú Èî Âç Çáe eð Àì Èä Àá Äð :  

 ÈêÆc ÀâÆð Àì eðé Åú Éð Éå Âò ä Èz ÇL , ÈêéÆð Èt ø Éåà Àî Äì eð Åî Ëì Âò :  

 Äk Èê Æú Èø Àá Æò Àá eð Èt eðé ÅîÈé ì Èë é , Éåî Àë eðéÅð ÈL eðé Äl Äk
äÆâ Æä:  

eðé ÅúÉåð ÀL é ÅîÀé ,äÈð ÈL íé Äò Àá ÄL í Æä Èá , ú Éøeá Àâ Äa í Äà Àå
äÈð ÈL íé Äð Éåî ÀL ,í Èa Àä Èø Àå ,ì Èî Èò ïÆå ÈàÈå ,Lé Äç æ Èâ é Äk ,

ä ÈôËòÈpÇå:  

 Çò Åã Éåé é Äî , ÈêÆt Çà æ Éò,  Èê Àú Èà Àø Äé Àëe , Æú Èø Àá Æò Èê :  
ò Çã Éåä ï Åk eðé ÅîÈé ú Éåð Àî Äì ,à ÄáÈð Àå ,ä Èî Àë Èç á Çá Àì :  

äÈå ÉäÀé ä ÈáeL ,é Èú Èî ã Çò , Èêé Æã Èá Âò ì Çò í ÅçÈp Ää Àå:  

øÆ÷ Éa Çá eð Åò Àa ÇN , ÈêÆc Àñ Çç ,äÈð Àp Çø Àðe ,ä Èç Àî ÀN Äð Àå , ì Èë Àa
eðé ÅîÈé:  

eð Åç Àn ÇN ,eð Èúé Äp Äò ú Éåîé Äk ,ä Èò Èø eðé Äà Èø ú Éåð ÀL :  

 ÈøÅé ÈêÆìÃò Èô Èêé Æã ÈáÂò ì Æà ä Æà, í ÆäéÅð Àa ì Çò Èê Àø Èã ÂäÇå :  

eðé Åì Èò eðé Åä Éì Áà éÈð Éã Âà í Çò Éð é Ääé Äå ,eðé ÅãÈé ä ÅNÂò Çîe ,

eðé Åì Èò äÈð Àð Éåk ,eäÅð Àð Éåk eðé ÅãÈé ä ÅNÂò Çîe:  

  



ä÷.  

 Éåî ÀL Äá eà Àø Ä÷ äÈå Éä Àé Çì eã Éåä,  

åé Èú Éåìé Äì Âò íé Än Çò Èá eòé Äã Éåä:  

 Éåì eøé ÄL , Éåì eø ÀnÇæ ,åé Èú Éåà Àì Àô Äð ì Èë Àa eçé ÄN :  

 ÉåL Àã È÷ í ÅL Àa eì Àì Çä Àú Ää , Éä Àé é ÅL À÷ Çá Àî á Åì ç Çî ÀN ÄéäÈå:  
 äÈå Éä Àé eL Àø Äc , ÉåfËò Àå ,ãé Äî Èz åéÈð Èô eL Àw Ça :  

ä ÈN Èò ø ÆL Âà åé Èú Éåà Àì Àô Äð eø Àë Äæ ,é Äô é Åè Àt ÀL Äîe åé Èú Àô Éîå:  

í Èä Èø Àá Çà ò ÇøÆæ ,c Àá Çò Éå ,á É÷ÂòÇé éÅð Àa ,eé Èøé Äç Àa :  

eðé Åä ÉìÁà äÈå Éä Àé àeä ,åé Èè Èt ÀL Äî õ Æø Èà Èä ì Èë Àa :  

 Éåúé Äø Àa í Èì Éåò Àì ø ÇëÈæ ,äÈe Äö ø Èá Èc ,øÉåc óÆì Æà Àì :  

í Èä Èø Àá Çà ú Æà ú Çø Èk ø ÆLÂà, ÷ Èç ÀN Äé Àì Éåú Èòeá ÀLe :  

 Èä Æãé Äî ÂòÇiÇå á É÷ÂòÇé Àì ,÷ Éç Àì ,úé Äø Àa ì Åà Èø ÀN Äé Àì íÈìÉåò:  

ø ÉîàÅì , Èê Àì ,ï ÇòÈð Àk õÆø Æà ú Æà ï Åz Æà ,íÆë Àú Çì ÂçÇð ì Æá Æç:  

ø Èt Àñ Äî é Åú Àî í Èú Éåé Àä Äa ,è Çò Àî Äk, d Èa íé Äø Èâ Àå :  

é Éåb ì Æà é Éåb Äî eë Àl Çä Àú ÄiÇå ,ø Åç Çà í Çò ì Æà ä Èë Èì Àî Çn Äî :  

í È÷ ÀL Èò Àì í Èã Èà Ççé Äp Ää à Éì ,íé Äë Èì Àî í Æäé Åì Âò ç Çë ÉåiÇå :  

 Äz ì Çàé Èçé ÄN Àî Äá eò Àb ,eò Åø Èz ì Çà é Çàé Äá Àð Äì Àå:  

õ Æø Èà Èä ì Çò á Èò Èø à Èø À÷ ÄiÇå ,ø Èá ÈL í ÆçÆì ä Åh Çî ì Èk :  



Lé Äà í ÆäéÅð Àô Äì ç Çì ÈL ,ó Åñ Éåé ø Çk Àî Äð ã Æá Æò Àì:  

 Éåì Àâ Çø ì Æá Æk Çá ep Äò , ÉåL ÀôÇð ä Èà Èa ìÆæ Àø Ça :  

úÅò ã Çò , Éåø Èá Àã à Éa ,äÈå Éä Àé ú Çø Àî Äà ,eä Àú Èô Èø Àö :  

 Àê Æì Æî ç Çì ÈL ,eä Åøé ÄzÇiÇå ,íé Än Çò ì Åù Éî ,eä Åç Àz ÇôÀéÇå :  

å Éúé Åá Àì ï Éåã Èà Éåî ÈN , ÉåðÈé Àð Ä÷ ì Èë Àa ì Åù Éîe:  

åé Èø ÈN ø Éñ ÀàÆì , ÉåL ÀôÇð Àa ,åéÈð Å÷ Àæe, íÅk ÇçÀé :  

í Äé Èø Àö Äî ì Åà Èø ÀL Äé à ÉáÈiÇå ,í Èç õÆø Æà Àa øÈb á É÷ÂòÇé Àå :  

ã Éà Àî Éån Çò ú Æà øÆôÆiÇå ,åé Èø Èv Äî eä Åî Äö ÂòÇiÇå :  

 Éån Çò à Éð ÀL Äì í Èa Äì Àê Çô Èä ,åé Èã Èá Âò Ça ì ÅkÇð Àú Ää Àì :  

 Éåc Àá Çò ä Æù Éî ç Çì ÈL,  Éåa ø Çç Èa ø ÆLÂà ï Éø Âä Çà :  

í Èá eî ÈN ,åé Èú Éåú Éà é Åø Àá Äc ,í Èç õ Æø Æà Àa íé Äú Àô Éîe :  

 Àê Æù Éç ç Çì ÈL , Àê ÄL ÀçÇiÇå , Éåø Èá Àc ú Æà eø Èî à Éì Àå :  

 Çô Èäí Èã Àì í Æäé Åîé Åî ú Æà Àê ,í ÈúÈâ Àc ú Æà ú ÆîÈiÇå :  

íé Äò Àc Àø Çô Àö í Èö Àø Çà õ Çø ÈL ,í Æäé Åë Àì Çî éÅø Àã Çç Àa :  

ø Çî Èà ,á Éø Èò à ÉáÈiÇå, íé Äp Äk ,í Èìeá Àb ì Èë Àa :  

ã Èø Èa í Æäé Åî ÀL Äb ï ÇúÈð ,í Èö Àø Çà Àa úÉåá ÈäÆì L Åà :  

í ÈúÈð Åà Àúe íÈð ÀôÇb ÀêÇiÇå,  Àb õ Åò ø Åa ÇLÀéÇåí Èìeá :  

ø Çî Èà ,äÆa Àø Çà à ÉáÈiÇå ,÷ÆìÆé Àå ,ø Èt Àñ Äî ïé Åà Àå :  



í Èö Àø Çà Àa á ÆNÅò ì Èk ì ÇëàÉiÇå ,í Èú Èî Àã Çà é Äø Àt ì Çëà ÉiÇå :  

í Èö Àø Çà Àa ø Éåë Àa ì Èk ÀêÇiÇå ,íÈð Éåà ì Èë Àì úé ÄLà Åø:  

á ÈäÈæ Àå ó Æñ Æë Àa í Åàé Äö ÉåiÇå ,ì Åù Éåk åé Èè Èá ÀL Äa ïé Åà Àå :  

 Çø Àö Äî ç Çî ÈNí Èúà Åö Àa í Äé ,í Æäé Åì Âò í Èc Àç Çt ì ÇôÈð é Äk :  

ïÈð Èò N Çø Èt , Àê Èñ Èî Àì ,LÅàÀå ,ä Èì Àé Èì øé Äà Èä Àì :ì Çà ÈL ,

åé Èì ÀN àÅáÈiÇå ,í Äé Çî ÈL í Æç Æì Àå ,í Åòé Äa ÀNÇé :  

øeö ç Çú Èt ,í Äé Èî eáeæÈiÇå ,ø ÈäÈð ú Éåi Äv Ça eë Àì Èä :  

 ÉåL Àã È÷ ø Çá Àc ú Æà ø ÇëÈæ é Äk , Çà ú Æà Éåc Àá Çò í Èä Èø Àá :  

ï ÉåN ÈN Àá Éån Çò à Äö ÉåiÇå ,åé Èøé Äç Àa ú Æà äÈp Äø Àa :  

í Äé Éåb ú Éåö Àø Çà í Æä Èì ï Åz ÄiÇå ,eL Èøé Äé íé Än Ëà Àì ì Çî ÂòÇå :  

åé Èw Ëç eø Àî ÀL Äé øeá Âò Ça ,eø Éö Àð Äé åé Èú Éø Éåú Àå ,dÈéeì Àì Çä:  

æì÷.  

eð Àá ÇLÈé í ÈL ìÆá Èa úÉåø ÂäÇð ì Çò , Äë Èa í Çb eðÅø ÀëÈæ Àa eðé
ï Éåi Äö ú Æà :  

d Èë Éåú Àa íé Äá Èø Âò ì Çò ,eðé Åú Éåø Ép Äk eðé Äì Èz :  

øé ÄL é Åø Àá Äc eðé Åá ÉåL eðeì Åà ÀL í ÈL é Äk , eðé Åì Èì Éåú Àå
ä Èç Àî ÄN ,eð Èì eøé ÄL ,ï Éåi Äö øé ÄM Äî :  

äÈå Éä Àé øé ÄL ú Æà øé ÄLÈð Àêé Åà ,ø ÈëÅð ú Çî Àã Çà ì Çò :  



 Èk ÀL Æà í Äàí Äé Èì ÈLeø Àé Àê Åç ,é Äðé Äî Àé ç Çk ÀL Äz :  

é Äk Äç Àì é Äð ÉåL Àì ÷ Ça Àã Äz ,é Äë Åø Àk Àæ Æà à Éì í Äà , à Éì í Äà

í Äé Çì Èùeø Àé ú Æà ä Æì Âò Çà ,é Äú Èç Àî ÄN Là Éø ì Çò:  

í Éåã Áà éÅð Àá Äì äÈå Éä Àé ø Éë Àæ ,í Äé Èì ÈLeø Àé í Éåé ú Åà ,

íé Äø Àî Éà Èä ,eø Èò eø Èò ,d Èa ãÉåñÀé Çä ã Çò :  

ú Ça ä Èãeã ÀM Çä ì Æá Èa , Àê Èì íÆl ÇLÀi ÆL éÅø ÀL Çà , ú Æà
 Àê Åìeî Àb eð Èì Àz Àì ÇîÈb ÆL :  

æ ÅçàÉi ÆL éÅø ÀL Çà ò Çì Èq Çä ì Æà Àê Äé Çì Èì Éò ú Æà õ Åt Äð Àå:  

ð÷.  

 ÉåL Àã È÷ Àa ì Åà eì Àì Çä dÈéeì Àì Çä,  Éåf Ëò Çòé Ä÷ Àø Äa eäeì Àì Çä :  

åé Èú Éøeá Àâ Äá eäeì Àì Çä ,eäeì Àì Çä  Éåì ÀãËb á Éø Àk :  

ø ÈôÉåL ò Ç÷ Åú Àa eäeì Àì Çä ,ø Éåp Äë Àå ì ÆáÅð Àa eäeì Àì Çä:  

 ìÉåç Èîe ó Éú Àá eäeì Àì Çä ,á Èâ Ëò Àå íé Äp Äî Àa eäeì Àì Çä:  

ò Çî ÈL é Åì Àö Àì Äö Àá eäeì Àì Çä , é Åì Àö Àì Äö Àa eäeì Àì Çä
ä Èòeø Àú :dÈé ìÅl Çä Àz ä Èî ÈL Àp Çä ì Ék ,dÈéeì Àì Çä: 

 


