אמונה
ָמי  ְ ַבע רֹגֶז"
ילד ְק ַצר י ִ
" ָד ְל ָע ָמל ָ
על ִמ ָ&טֹ) ְו ַעד (ָדל!ִ ,י
ד ֶ' ָ ָ
ְוזֶה ! ֵלל ָ!ל ְ נֵיָ $
ִ.רי)ְ ,ו ֵאי) '
מ ֵל ִאי רוגֶז ְוי ִ
נלד ְל ָע ָמל ְ
ְ +,
כָ
ָצל ֵמ ָע ָמל ְו ָיג) ַהֶ2ה ִ!יִ $א
לה ְל ִהֵ /
ֵע ָצה וְ ַת ְח ָ
ִל ְברֹ ַח ְל ַה ֵ 7י ְִת ָ ַר ְְ 6ו ַל ֲעסֹק ַ ָ 3רה.
ֶה ָח ָכ ֵ $עינָיו ְ רא' ַ 'ֶ $הֲפ ְֶ 6ה ָע ָמל ְל ָע ָמל ֶ'ל
נלדַ 'ֶ ,עֲמל ַ 3רָהְ ,וז
ֲ'ר ִ ְ' ִביל זֶה ָ
ָ 3רה ,א ֶ
על ַהֶ2ה וְ ז ֶכה ְל ַחֵי
ֲמל ָה ָ
ֵ ':רי ל!ִ ,י ִנ;ל ֵמע ַ
ְ
על ַה ָ א:
ָ
אמ ִרי,
מר ַר ֵ נִ ,ז ְכרנ ִל ְב ָר ָכהִ :הֵ/ה ַה!ל ְ
ָענָה וְ ַ
על ַה ָ א  $נ
על ַה ָ א ,וְ ִהֵ/הָ ,
על ַהֶ2ה ְו ָ
ֶ'ֵ' ָ
על ַהֶ2ה
על ַה ָ אֶ ,א ְפ ָ'ר יֵ' (ַ ָ
ֲמי ִני ֶ'ֵ' ָ
ַמא ִ
ֵיה,/
על?!ִ ,י ְ ָכא) ִנ ְר ֶאה ֶ'הא ַה( ִ
(ֵַ ְ )!ֵ $איזֶה ָ
מ יד) .ליקוטי מוהר") תנינא קיט(
דלי ִָ 3
ִ.רי (ְ ִ
ְ +,מ ֵל ִאי י ִ
ִ!י כ ָ
) ִאב

י"ד(:

עיקר האמונה היא על$ידי אמונת חכמי בחינת,
"ויאמינו בהש ובמשה עבדו" ,כי אי אפשר
להאמי) בהש כי א כשמאמני במשה עבדו
)ליקוטי הלכות אורח חיי פסח הלכה ו א'(
שהוא אמונת חכמי.

על ִ!י ִא ְל ַה ִ?יג ַה ְַ 3כ ִלית.
ָה ָד לא ָ א ְלזֶה ָה ָ
ִ!י ִאי ֶא ְפ ָ'ר ְל ַה ְָ 'ָ /מה ְל ַה ִ?יג ַה ְַ 3כ ִליתַ @ְ ,היְנ ְל ַה ִ!יר
את י ְִת ָ ַר ְָ !ָ 6ראי!ִ ,י ִא ַעל י ְֵדי ֶ' ְִ 3היֶה ְ זֶה
ְקא.
על ַ@י ָ
ָה ָ
ֲמ ִ3י!ִ .י ִאי ֶא ְפ ָ'ר
ֲבל ָה ִע ָ&ר הא ַמ ְנ ִהיג ַה@ר ָהא ִ
אָ
על!ִ ,י ִא ַעל ְי ֵדי
ד ְל ַה ִ?יג ַה ְַ 3כ ִלית ְ זֶה ָה ָ
ְל ָה ָ
מ'ה
ֲלה ֶ'הא ִ ְב ִחינַת ֶ
ֱמת ַה(ָדל ְ ַמע ָ
ָה ַ; ִ@יק ָהא ֶ
יעת ְו ַה ָ?גַת ַה ְַ 3כ ִליתַ ,על ְי ֵדי ָ!ל ַה ְ ִרת ֶ' ְ זֶה
ר ֵ נ 'ֶ ) ,הא ַ@י ְָקא יָכל ְל ָה ִא יר ָ נ י ְִד ַ
ַ
יטא ַה ְַ 3ח3נָה ְ ֵ' ֶפל
ֲפִ +א נ ַ ְ@ ָ
ָהע ָל ַ@י ְָקאַ (.וא ִ
יד ִע י) ְ ַע ְצ ֵמנ ַע ָ3ה ַ @רת ָה ֵא+ָ !, 'ֶ ,+נ ֵא י) ָCנֵינ יָפת
ַחנ ְ
ר גָה!ְ ) ,מ ֶ' ֲאנ ְ
ַה ְַ Bד ֵ
ֱמת ַ! ַ"/ל
ְ! ָלל( ַ D:על ִCי ֵכ) ְ גו ֶדל !ח ֶ'ל ַמ ְנ ִהיג ָהא ֶ
 $הא יָכל ְל ָה ִאיר (ַ ָ נ ַה ָ?גַת ַה ְַ 3כ ִלית ַה ַ"/ל ְ ָכל
ֶא ָחד ְו ֶא ָחד.
ל ִה ְת ַח)ֵ/
ֵע ְ
ַע( ַ
ל ִה ְת( ְ
ד ְל ַב ֵ&' ְ
ַעל ֵ!) ָצ ִר ְי!ָ 6ל ָ
ַה ְר ֵ ה ִל ְפנֵי ַה ֵ 7י ְִת' ,וְ ִל ְב!ת ִ ְד ָמעת ָ' ִלי' ְ ָכל י
ֲמ ִ3י
נְהיג א ִ
ַח ָעלֵינ ַה ֵ 7י ְִת' וְ י ִֵָ )3לנ ַמ ִ
ַעל זֶהְ 'ֶ ,יר ֵ
מ'ה ַר ֵ נ ע"ה
ֱמ) ָ!זֶה ֶ' ְִהיֶה ִ ְב ִחינַת ֶ
רעה ֶנא ָ
ֶ
ַַ 6על י ְֵדי
ֲמ ִ3יְ ,ל ַה ִ!יר ַה רֵא י ְִת ָ ר ְ
ֶ' ְַכנִיס ָ נ ַ@ ַעת א ִ
עלַ ,עד ֶ'ִ/זְ!ֶה ְל ַה ִ?יג ַה ְַ 3כ ִלית
ָ!ל ַה ְ@ ָב ִרי ֶ' ָ ָ
ֲ'ר
על ,א ֶ
ִ ְ'לֵמת ַמה ֶ7נ ְצ ִר ִיכי) ְל ַה ִ?יג ְ זֶה ָה ָ
הֶ2ה) :לקוטי מוהר") תנינא לט(
על ַה ֵָ 7פל ַ
רַק ִ ְ' ִביל זֶה ָ אנ ָל ָ

חיפוש הצדיק
צריכי) להשתדל מאוד ,ולבקש מאוד מאוד
מהש יתבר ,6בכל יו ויו ,שיזכה להתקרב לצדיק
אמיתי שיש לו בחינת רוח הקודש באמת ,כדי
שיזכה לאמונה שלימה שהיא כל היהדות ,שעיקרה
תלויה בהצדיק האמת) .לקוטי הלכות חוש) משפט שותפות הלכה ד ב'(
בראש השנה האחרו) שקוד הסתלקותו אמר
רבנו שצריכי) לבקש ולחפש מאוד מאוד את הרוח
נבואה של הצדיק המנהיג האמת ,שעיקר שלמות
האמונה שהיא עיקר היהדות  $על ידו דייקא.
בודאי אי) החיפוש והבקשה אחרי הגו Dהגשמי של
הצדיק ,כי א אחרי הרוח הקודש שלו ,שעל ידי זה
עיקר תיקונו .ולזה צריכי) יגיעה גדולה וחיפוש
הרבה עד שימצא .וא יחפש באמת בודאי ימצא.
)אב"י הנחל א(

בעל השדה
ש ֶדה ָה ֶע ְלינָה ֶ' ֵָ ְ( 7ד ִלי ָ!ל ַה ְ'ָ /מתְ .ו ֵא+
יֵ' ָ
יה
יח ֲע ֵל ֶ
ַ'(ִ ַ
יכי ַ ַעל ַה ָ? ֶדה ֶ' ְ
ַה ְ'ָ /מת ְצ ִר ִ
ְו ַעֲסוק ְ ִת&נָ.

רצה ְל ַר ֵח ַעל ִנ ְ' ָמתְ ,ל ַב ֵ&'
י!ָ 6ל ֶא ָחד ֶ' ֶ
ְו ָצ ִר ְ
ָמיוִ'ֶ ,זְ !ֶה
ַ!ָ 6ל י ָ
ל ִה ְת ַחַ )ֵ/ה ְר ֵ ה ִל ְפנֵי ַה ֵ 7י ְִת ָ ר ְ
ְ
ְל ִה ְת ָקרֵב ְל ַה ַ; ִ@יק ַהֶ2ה ֶ'הא ַ ַעל ַה ָ?דֶה'ֶ ,הא
ֲמ ִ3י!ִ ,י ִאי
ִמ ְס ֵַ!3ל ַעל ָ!ל ֶא ָחד ְל ָה ִביא ֶאל ַה ְַ 3כ ִלית ָהא ִ
ִ/צ ִחי ִ!י ִא ַעל י ְֵדי
ֶא ְפ ָ'ר ָלבא ֶאל ַה ְַ 3כ ִלית ַהEב ַה ְ
ַה ַ; ִ@יק ַהֶ2ה ֶ'הא ְ ִחינַת ַ ַעל ַה ָ? ֶדה ָה ֶע ְלינָה:
)לקוטי מוהר") סה(

רצה ַלחֲגור ָמ ְתנָיוְ ,ל ַה ְכ ִניס ַע ְצמ ִל ְהית הא
ִמי ֶ' ֶ
יִ 6ל ְהית ִאי' מד ְו ַת ִ&י ,Dוְ גִ ר
ַה ַ ַעל ַה ָ? ֶדהָ ,צ ִר ְ
ד
יִ 6ל ְהית ָ
ַחיִלְ ,ו ָח ָכְ ,ו ַצ ִ@יק (ָדל ְמאוד!ִ .י ָצ ִר ְ
ד ָב ִרי
ִ.רי) ְ
ֲלה ְמאוד!ִ ,י ַה ְר ֵ ה י ִ
מ ְפ ָלג ְ ַמע ָ
(ָדל ,
בר
ֲלת ע ֵ
מע ָ
ַדלת ַ
ַ 6:על ְי ֵדי ( ְ
עב ִרי) ָע ָליוְ ,
ָק ִ'י ְ
) . +,ליקוטי מוהר")(
ַעל ! ָ
יקי
מר!ִ ,י יֵ' ַצ ִ@ ִ
כ ָבר ִנ ְ' ַמע ִמ ִCיו ַה ָ&ד' ֶ' ַ
ְ
ֲלה ָ!ל
מע ָ
ֶ' ָע ְבד ְו ָט ְרח ַעד ֶ'ָ2כ ְל ֵאיזֶה ַמ ְד ֵרגָה ַ
ֲלת,
ֶא ָחד ְ! ִפי ַמע ָ
מרִ 'ֶ ,א ָהיָה י ֵד ַע ֶ'הא ַע ְכ ָ'ו
ֲבל ַעל ַע ְצמ ַ
אָ
רצה ֶאת
מ ְד ֵרגָה ֶ'ל ֶא ְ' ַָ 3קד ֵאינ ֶ
ֲלה ַ
אתַ Fה ַBע ָ
ְ ָ
ַע ְצמ ְ! ָלל ַרק ְ ָכל ַַ Cע הא ע ֶלה ִמ ְַ Bד ֵרגָה
ְל ַמ ְד ֵרגָה.

עמד ַע ְכ ָ'ו ַעל
מרָ !ְ 'ֶ ,בר הא ֵ
קו ֶד ִה ְס ַ+ְ 3קת ַ
יתר ְ ' או ֶפ)!ָ ,ל
ַמ ְד ֵרגָה ָ!ז ֶ' ִאי ֶא ְפ ָ'ר ְל ַה ִ?יג ֵ
ְז ַמ) ֶ' ְ, Bל ָ ִ'י) ְ ַה(.D
ארי)
יטא) וָו ִ
עמ ִדיל איס ִ( ָ
ֶער י) ָ@אס ֶה ְ
ָואלט 'י) ִ(יג ִ
ִ :)'+אי ְ 6ו ְ
מר ְ ז ַה ָ
ְו ַ
,תנְ ִ3י
יתי ִל ְפ'ט ! ָ
ִא ְיָ 6קא) איֵ Dאיי) ַמ ְד ֵרגָה ִניט ְ' ֵטיי) ְ! ָבר ָר ִצ ִ
:חת
ִמ ְCנֵי ֶ' ֵאי ִני יָכל ַלעֲמוד ַעל ַמ ְד ֵריגָה ַ
)שיחות הר") קעט(

מגדולת רבנו
מר אֲנִ י ִאי' ֶֶ Cלא וְ נִ ְ' ָמ ִתי הא ֶֶ Cלא (ָדל
ַ

)חיי

מוהר") גדולת השגתו(

ָהר ַה ְמ ַט ֵהר ִמ ָ!ל ַה ְ! ָת ִמי
מר אֲנִ י נ ָ
ַ

)חיי מוהר")

מעלת המתקרבי אליו(

אני יודע בברור שאני מנהיג הדור יחידי בעול ואי)
מנהיג כמוני.
אל תתבהל ואל תתבלבל ואל תיפול ברוח 6משו
דבר שבעול ,כי ברו 6הש דייקא בדור היתו הזה
בזמ) החוש 6של עכשיו ,מאיר בעול  $אור כזה $
חידוש שבחידושי שלא היה מימות עול,שיכול
)אב"י הנחל(
לתק) את כל העול.

הבעל דבר ש ליבו על זה מאוד לבלבל את
העול ,והקי בעול מפורסמי הרבה של שקר.
וג בי) הצדיקי האמתיי הכניס מחלוקת עד שאי)
אחד יודע היכ) האמת.
על"  $זֶה ֵאינ
ֲדיִ) לֹא ָהיָה ָ ָ
" ִח@' ָ!מנִ י ע ַ
+,ת'ֶ ,הא (ָדל ָ!ל6ְ !ָ $
ֲפ+ו ְ! ִט ָCה ִמ) ַהָ ִמ ְ(ד ָ
אִ
,+,
ִ&3ִ )3נִ י ְלכ ָ
אתנ ,הא י ֵ
ֶ'הא יָכל ְל ַת ֵ&) ָ
על ,לֹא
אתנ וְ ֶאת ָ!ל ָה ָ
חלי ָ!מנ .הא י ְַת ֵ&) ָ
ִ
)ישראל סבא .גדול הש(
ֲפֶ +א ָחד ְ ִלי ִ!)&3
ִֵ 7אר א ִ
יָ

הרופא הגדול
יתרְ ,ו ָכל ַמה
:חר ָה ַר ִ י ַה(ָדל ְ ֵ
יְ 6ל ַב ֵ&' ַ
ָצ ִר ְ
יתר,
יַ 6ר ִ י (ָדל ְ ֵ
יתר ,הא ָצ ִר ְ
ֶ7הא ָק ָט) ְ ֵ
כל ְל ַה ְל ִ י' ֵש ֶכל ֶע ְלי)
ֶ' ְִהיֶה ,א ִָ )Bנ ְפ ָלא ָ!זֶה ֶ' ַ
,חק ְ!מת!ִ .י ָ!ל ַמה
מר ָ
ָ!זֶה ) ְ@ ַהיְנ ַה ָ?גָת ית"ש( ְל ָק ָט) ְ
יתר.
רפא (ָדל ְ ֵ
יֵ 6
יתר ,הא ָצ ִר ְ
ֶח ָל' ְ ֵ
ֶַ 7הח ֶלה נ ְ
למר ' ַ@י ִלי ִא ֶא ְהיֶה ְמקו ָרב ֵא ֶצל
ַעל ֵ!): ,ל ְִ 3ט ֶעה ַ
ִאי' ָ! ֵ'ר ָ'Cט ַה ְ B,חזָק ְ י ְִר:ת ה' ְו ִנ ְכ ָ ד ְק ָצת,
:חר ַה ַ; ִ@יק ַה(ָדל
ל ַחֵ2ר ַ
ְו ָל ָBה ִלי ְל ַב ֵ&' (ְ דלת ְ
ְקאַ ,ה ְלוַאי ֶ' ֶא ְהיֶה ִמ ְִ 3ח ָ+ה ְ!מ ִאי' ָ! ֵ'ר ַהֶ2ה'
ַ@י ָ

:ד ַר ָ א,
למר ֵ!)!ִ ,י ְ
Eעי) ָ זֶה ַ! ָBה ֲאנ ִָ'י(: .ל ְִ 3ט ֶעה ַ
) ְ!מ ֶ' ִ
ַפ' (ו ֶדל ְִ Cחיתת ְוגו ֶדל
ָ!ל ֶא ָחד ְ! ִפי ַמה ֵֶ 7ד ַע ְ נ ְ
ִרחק ֶ' ְִ /ת ַר ֵחק ְמאוד ֵמ ַה ֵ 7י ְִת ָ ַר ְ!ְ ,6מ ֵכ) הא
ֲלה
ֱמת ַה(ָדל ַ ַBע ָ
ְקא ְל ִה ְת ָק ֵרב ְל ָה ַר ִ י ָהא ֶ
י@ַ 6י ָ
ָצ ִר ְ
)ליקוטי מוהר") ל(
ְמאוד ְמאוד.
נתגלה לנו אור הצדיק האמת בעצמו ,הוא רבנו
ז"ל .אנחנו צריכי להתדבק רק אליו ולא לחפש
במקומות אחרי ,כי הוא דר 6חדש כמו רשב"י
והאר"י ז"ל והבעל ש טוב בעצמו .וממנו כבר לא
יהיה חדשות עד משיח צדקנו.
וכמו שקשה ,למה היה צרי 6לבוא רשב"י בעול $
לא היה די במשה רבנו עליו השלו שהיה כבר
וכו'? כבר אמר רבנו ז"ל בחיי מוהר") :כי קוד
שנמצא הצדיק האמת יכולי) להתקרב להש יתבר6
)היינו בדרכי שמקוד( וכשכבר נמצא צדיק האמת אזי אי
אפשר להתקרב להש יתבר 6בלתי דרכו ועצותיו,
כי כי כבר נתחדש )עכשיו בעול( חוליי הנפש
כאלו עד ש)שכל אד( מוכרח לרפואותיו )של זה הצדיק(.
)מכתבי שמואל א כב(

יש ב'ספר המדות' דבור מרבנו שגילה" :ביאת
המשיח תלוי בקרבת הצדיקי!" הצדיקי ה רבנו
)ישראל סבא .הלכתא כנחמני(
הקדוש ואנשיו האמתיי,

הנהגה
ֲמ),
ֲמ ְי ַנ ֲהגֵ ) ְי ַ' ְעיָה מ"ט( ַ $היְנ ִמי ֶ'הא ַרח ָ
ִ!י ְמ ַרח ָ
הא יָכל ִל ְהית ַמ ְנ ִהיג.
מ'ה ַר ֵ נ!ִ ,י הא ָהיָה ַמ ְנ ִהיג
ֲמ) ָ!זֶה הא ַרק ֶ
ְו ַרח ָ
ִי ְ ָר ֵאל ,וְ הא י ְִהיֶה ַה ְַ Bנ ִהיג ֶל ָע ִתיד!ִ ,י " ַמה ֶָ 7היָה
מ'ה ַר ֵ נ ָהיָה ל ַר ֲח ָמנת
הא ֶ' ְִהיֶה" ְוכ' ) ֶקהלֶת א( ִ!י ֶ
ָאל,
מ ַסר נ ְַפ' ִ ְ' ִביל ִי ְ ר ֵ
ָאלָ ,
ֱמת ַעל ִי ְ ר ֵ
ֶאֶ
ח'' ַעל ַע ְצמ ְ! ָלל
וְ ִה ְ' ִל ְי 6נ ְַפ' ִמ ֶ/גֶד ,וְ לא ָהיָה ֵ
) ְ'מת ל"ב(.

)לקוטי מוהר") תנינא ז(

אי) לאד לקבל מנהיגות ושררה ,כי א כשיש לו
אמונה בשלמות שאי) שלימות אחריו.
כי המנהיגות ,עיקרה בבחינת רחמנות ,ועיקר
הרחמי תלוי בהסרת עבודה זרה ,ואפילו שמH
עבודה זרה.

וא Dשהוא חושב בעצמו שיש לו רחמנות על
העול ,על$כ) רוצה בהנהגתו ,באמת  $הוא רודD
אחר הכבוד ותולה רדיפתו ברחמנות.
ועל$ידי $זה יכולי) לבוא למינות ואפיקורסות חס
ושלו .אבל ,מ) השמי מרחמי) ואי) מניחי)
)כתבי רבי נחמ) יח(
המנהיגות בידו.
ֱמת ָ!ל
יח ָ!זֶה ֶ ,א ֶ
מ ְ'(ִ ַ
' ֵאי) ְל ִי ְ ָר ֵאל ַמנְ ִהיג ַ
ְכ ֶ
רצה ִלEל ֶאת ַה ֵ,7
,ל ָ לְ ,ו ָכל ָה ֶ
מב ְ
על ְמעו ָרב ְ
ָה ָ
ֲונתינ ָה ַר ִ י.
ַהג ַע ְכ ָ'ו ַ ,ע ֵ
נטל!ְ ,מ ֶ' ְִ Bתנ ֵ
ֵ
יח
ַ' ִ( ַ
יחְ 'ֶ ,
יה ַמ ְ'(ִ ַ
ֲל ֶ
יכי) ֶ' ְִהיֶה ע ֵ
ִ!י ִי ְ ָר ֵאל ְצ ִר ִ
ְוי ְִר ֶאה ָ ֶה ֶ' ַעֲמוד ָ!ל ֶא ָחד ַעל ְמקמ ָה ָראי ל
ֱמת,
ֶא ֶ
יח ַהֶ2ה י ְִהיֶה ָCר' ְו ָקד' (ָדלְ ִ ,ב ִחינַת
ְו ַה ַַ ִ('ְ B
מ'הְ ,וז יָכל ְל ַה ְנ ִהיג ֶאת ִי ְ ָר ֵאל.
פ ִרי'ת ֶ
7,ת ְ
ְקד ַ
)לקוטי מוהר") תנינא עב(

ממשלה
ַליָא ֵאי) ל ' ֶמ ְמ ָ' ָלהְ ,וַ $D:על$
יֵ' ֶא ָחד ֶ' ְ ִא ְת( ְ
מ'ל ַעל ָ!ל
ב ֶה ְע ֵל (ָדל ,הא ֵ
ִCיֵ $כ) ְ ִא ְת ַ! ְסיָא ְ
יה
מת ֶ
יקי ַה@ר!ִ ,י ָ!ל ִנ ְ' ֵ
ֲפַ +על ָ!ל ַצ ִ@ ֵ
ַה@רַ .וא ִ

ָעי
ִ +,נ ְכנ ִ
מ ְלכתְ ,וכ ָ
ַ 3ַ +,חת ֶמ ְמ ַ' ְלַ 3
ֵה ! ָ
כפ ִפי ֵא ָליוַ ,רק ֶ'הא ְ ֶה ְע ֵל (ָדלְ ִ ,ב ִחינת
ְ
' ִמי") .ליקוטי מוהר")(
מ(ָ' ִל ְ
) ַמ ְל ִכי א(ָ ְ " :כל ָמק ,מ ְק ָטר ,
ִ!י ִהֵ/ה ַה ְ! ָללַ 'ֶ ,ה ְֶ Bמ ָ' ָלה ְ יַד ַה ַ; ִ@יק ִל ְפעול
ְCע+,ת ִ! ְרצנ!ְ ,מ ֶ' ָ@ ְר' ֲח ַז"ל )מ ֵעד ָק ָט) ט"ז(ַ " :צ ִ@יק
מ'ל ִ י – ַצ ִ@יק.
מ'ל ְוכ'; ִמי ֵ
ֵ
יס Dהא ַה ַ+ִ 7יט"; ְוהא
ֵא'ית מ"ב(ְ " :ו ֵ
ח ינַת ) ְ ר ִ
ְוזֶה ְ ִ
ָפי ֶ'+
' ֶר' ְ! ָל ִלת ִנ ְ'מת ִי ְ ָר ֵאלְ ,ו ֵה ָה ֲענ ִ
ַה ְמ ַק ְ ִלי ִמ ֶ./B
ֲבדת
ל ִה ְתע ֵרר ִל ָ  ַלע ַ
ְו ִע ַ&ר ַה ְֶ Bמ ָ' ָלה ְ $ל ָה ִאיר ְ
ְהדה וְ ֶאל ַעB
ַה ֵ 7י ְִת ָ ַר ְַ 'ְ " .6מע ה' קל י ָ
ָפיַ ,היְנ
יאַ ;"/היְנ ְל ָה ִאיר ֶהרַת ַה ַ; ִ@יק ַ ֲענ ִ
ְִ 3ב ֶ
)ליקוטי מוהר") לד(
יא"/
ְ ֵלב ִי ְ ָר ֵאלְ ,וזֶהְ " :ו ֶאל ַעִ 3ְ Bב ֶ
מר!ָ " :ל ִמי ֶ'ֵ' ל ֵאיזֶה ִה ְרהר
ַר ֵ נ ַה ָ&ד' ַ
מר ַר ֵ נ
'בה  $זֶה ִנ ְמ ָ' ְִ 6מ ֶ/ִ Bי!" ָ! ָכה הא ַ
ְָ 3
ַה ָ&ד'.
ראי ַה ְר ֵ ה
ַחנ ִ
עררת ֶ'ל ַע ְכ ָ'וֲ ,אנ ְ
ז ָ!ל ַה ִה ְת ְ
ימ) (ַַ )!ֵ $על ַה(ְ ,א ָ+ה!ִ ,י ָ!ל
'בה ,זֶה ִס ָ
ַ ֲע ֵליָ 3ְ $
יד ִעי
ֲפֹ+'ֶ +א ְ
יכי ְל ִה ָמ ֵ' ְְ 6ל ַר ֵ נ ,א ִ
על ְצ ִר ִ
ָה ָ

ֶ'נ
ֲבל זֶה ַה! ַֹח ֶ'ל ַר ֵ נ י ְ
ד .א ָ
יכ) ,זֶה ָ ָ
ֵמ ֵה ָ
נת) ְמנ ָחה:
על וְ הא ע ֶ ה ְCע+,ת ְוהא לֹא ֵ
ָ ָ
)ישראל סבא .למעלה מהטבע(

כבוד והתנשאות
א היה לאד יישוב הדעת ,היה רואה שכל ענייני
העול הזה ,הכל שטות והבל .ובפרט התאווה של
כבוד ומנהיגות ,להיות מפורס ולנסוע על המדינה,
הכל הבל ורעות רוח ,והוא שטות גדול באמת ,כי
באמת אי) שו תענוג ונחת רוח אפילו בעול הזה,
כי הוא מלא ייסורי ובזיונות ,רחמנא ליצל).
)ליקוטי עצות .כבוד לה(

מי שרוצה כבוד הוא שוטה

)ליקוטי עצות .כבוד כד(

בזה הזמ) ,אי) בנמצא ,שירצה אחד התנשאות
לש שמי .על$כ) ,עכשיו אסור לרדו Dאחר
ההתנשאות ,אלא יברח מ) הכבוד וההתנשאות
)אבי הנחל .ליקוטי מוהר") תנינא פ(
בתכלית באמת.
בזמ) הזה אי) מהראוי שירצה אחד התנשאות,
אלא יברח מ) הכבוד וההתנשאות באמת.
)ליקוטי עצות .כבוד לד(

למנ ֶ' ָ& ֶ'ה ָל ֶה ֶ' ָ ִרימ ֶאת
מר ַעל ְ :נ ֵ'יֵ 'ְ $
ַ
ַס ִ3י
ֲמת ֶ' ִה ְכנ ְ
ַ?אתֵ ,מח ַ
ַע ְצ ָמ) ְל ַה ְנ ִהיג ְ ַר ָ נת ְו ִה ְתנ ְ
יתר ִמ ַ@י
ֱמת ַה ְר ֵ ה ֵ
ָ ֶה א ֶ
,ר ָס
צק"ל ְל ִב@ 3יל ִמ ְBפ ְ
ַַ Cע ִס ֵCר ַר ֵ נ ְז ַ
ֶא ָחדְ 6ְ 'ֶ Bֶ 'ֶ ,ז ַמ) ַרב ָהיָה ִמ ְת ַ+ֵ Cל ְ ִה ְת ַל ֲהבת,
ָק ָ'ה ַה ֶ@ ֶלתְ ,ו ָהיָה ִנ ְד ֶמה
ָר ָדה ְונ ְ
:חת ( ְ
ֲמת ֶ' ָחתל ַ
ֵמח ַ
ֲפי ֶאת ַע ְצ ָמ ֵא ֶצל ַה ֶ@ ֶלת ְ! ֵדי
ידיו @ח ִ
ֲס ָ
ל'ֶ ,ח ִ
נדע לָ 'ֶ ,היָה זֶה רַק
:חרַ 6ְ !ָ $
מע ְִ 3פ ָ+תְ ,ו ַ
ִל ְ' ַ
ֲמנָא ִל ְצ ַל).
ָחתלֲ ,ה ֵרי ֶ' ִה ְת ַ+ֵ Cל ְל ֵ' ֶה ָחתל ַרח ָ
ֲבנֶי" ָה ַ ְרזֶל(
)א ָ

סכנה גדולה להיות מפורס ולהנהיג את העול .לא
מבעיא כשאינו ראוי כלל ולובש טלית שאינו שלו,
אלא אפילו עובדי הש ,גדולי הדור ,יש עליה סכנות
נוראות בהנהגת העול ,כי בהנהגת העול ולומר
תורה ברבי יכולי לעבור ממש "גנוב ונאו Dורצוח"
)ליקוטי עצות .כבוד לה(
בכל עת ובכל רגע רחמנא ליצל).
בעת שהיה המחלוקת על רבי נת) )תלמיד רבנו(
נתנו לו התחזקות שלא יפול בדעתו ,וסיפרו לו איזה
מעשה שהיה בעול:

שהיה רופא והיה לו תלמיד העוזר לו .וברבות
הימי ההמו) ע התחילו לעשות עסק ופרסו
מהעוזר יותר מהרופא ,עד שהוא נתפרס בעול
ונתכבד יותר.
ופע אחת עשה המל 6סעודה וישבו כל אחד לפי
כבודו ,וישב התלמיד העוזר קוד ואחר כ 6הרופא.
ענה הרופא ואמר :אתה הרי כ) יודע את החילוק
ביני לבינ!6
ענה ואמר אליו :אל תיפול בדעת 6ואל יהיה ל6
חלישות הדעת ,כי כ) מנהג העול שבכל דור ודור,
תשעי ושמונה אחוז אינ יודעי מ) האמת ,והשני
)כוכבי אור ספורי נפלאי עמוד ר"ז(
אחוז יודעי.

מלחמת עמלק
עיקר מלחמת עמלק שבכל דור ,הוא כנגד ש ה',
שהוא ש הצדיק האמת שהוא ש הש ,כי שמו משותD
בש הצדיק .אשר הצדיק הזה האמת ,הוא הפאר

והיופי וההידור של כל העול ,הוא הח) האמת של כל
העול ,אשר כל מי שנכלל בש האמת של זה הצדיק
הוא מסתכל על עצמו בכל הד' יסודות שה כל
המדות ,וזוכה לחזור בתשובה להש יתבר.6

וא זה הצדיק האמת שבכל דור היה נתגלה
בעול ,וכל העול היו מקורבי אליו באמת ,היה
העול כבר מתוק) ,כי זה הצדיק יש לו כח לתק) כל
העול ,א לא היו מעלימי) ומסתירי) אותו.
על כ) מרוצה עמלק ,שכל אלו הראשי יהיו גדולי
ומפורסמי בש גדול בעול .ויהיה לה
התנשאות גדול .וכל כוונתו הרעה רק כדי להעלי
על ידי זה ש הראש בית האמתי שהוא הראש של
כל הראשי שבעול.
כי זה עיקר תוק Dמלחמות שבכל דור ,כי בכל דור
מוכנת הגאולה לבא על ידי הראש בית הזה שהוא
בחינת משה משיח שהוא הצדיק האמת הגדול במעלה
שבכל דור .א 6עיקר העיכוב הוא על ידי המחלוקת
העצו הזה שהוא בחינת מלחמת עמלק שכל
מלחמתו להסתיר ולהעלי ש הצדיק הזה כנ"ל.
)לקוטי הלכות אורח חיי שבת הלכה ז ט(

אחרית הימי
ר!
ָמי י ְִת ַ( ֵ ר וְ י ְִת ַ7ֵ Cט ַה ֶֶ 7קר ְל ְ
ֲרית ַה ִ
ְ :ח ִ
על ַחס
ל ָר ְח  ְמאֹד ְ ִלי ִ'ערְ ,ל ַה ְטעת ֶאת ָ!ל ָה ָ
ְ
ְו ָ'ל ֵמ ַה ֵ 7י ְִת ָ ַר ְִ ,6ל ְתֹCס ַה!ֹל ִ ְ' ָק ָריו ְ ַכ ָBה

ֲל ְק ָלקת
ֲסתת ְו ִד ְב ֵרי ח ַ
ְו ַכ ָBה ִמינֵי ִ3Cיִי ַוה ָ
:מ ְָ 3לאת ֶ'ל ֶה ֶבל.
ט ָענת ְו ְ
ימת ְ
ְו ַע ְר ִמ ִ
יתר ַעד ֶ'הא
ֲבל ַעלְ $י ֵדי ִה ְת ַ7ְ Cטת ַה ֶֶ 7קר ְ ֵ
אָ
נחת ַחס ְו ָ'לְ !ִ 'ֶ ,מ ַעט י ְִתע
מ ָ
מְ 6ל ַמ ְרגע ְ
ָס ְ
ְקא ַעלְ $י ֵדי ִר י
ַה!ֹל ִ ְ' ָק ָריו ַחס ְו ָ'ל ,ז ַ@י ָ
ֱמת ,וְ ַעלְ $י ֵדי
ַה ֶֶ 7קר ְמאֹד ְמאֹד י ְִת ַה ֵַ 6ְ Cה ֶֶ 7קר ֶאל ָהא ֶ
מ ָ@ַ 7י ְָקא ח ֵזר
בEלִ ,
ָעת ַה ֶֶ 7קר ִ
זֶה ְ ַע ְצמ ַה ְכנ ַ
ֱמת ֵמ ֶא ֶרְ 3ִ Hצ ַמח" $
ֱמתְ ִ ,ב ִחינַת "א ֶ
צמ ַח ָהא ֶ
ְו ֵ
ְקאַ 'ְ /ִ 'ֶ ,ל ְַ 6עד ֶל ָע ָפר וָ ֶר ,Hז ַ@י ְָקא
" ֵמ ֶא ֶר@ַ "Hי ָ
)מכתבי ר' ישראל ו'(
ֱמת.
ַ+ה ָהא ֶ
י ְִת( ֶ
בכמה מקומות בספרי החסידות מובא ,מעשה
מהבעל ש טוב בעת שהתפלל ביער ,שראוהו
תלמידיו שמכה ראשו באיל) וצועק בבכיה,
וכששאלוהו לפשר התנהגות מוזרה זו ,ענה ואמר:
שצפה ברוח הקודש על הדורות הסמוכי לביאת
המשיח שיהיו רביס' )רבני( כמו ארבה )ויש גורסי שאמר ,שיהיו
הרבה רבני כמו העלי שבאיל)( וה אלו שיעכבו את הגאולה!
)ראה אוצר חיי פרשת תצא(

עתיד הקדוש ברו 6הוא לנקו עמו מאות נביאי
השקר שממלאי בטנ בכבוד וגאות ,ומראי עצמ

כצדיקי הדור ,וצדי נפשות יקרות ודורסי וטורפי
אות ברגל גאוה ושקר ,ומעורי עיניה של ישראל
מלראות אור המנהיג האמת שמגלה ומאיר אור הש
)אב"י הנחל צ(
לכל באי עול לדור דור לנצח.

רשעי בחוש ידמו
ל ֵה ֶפ ְ:6
ָא'י3ֵ $בת ַר ִ יְ .
ָאל ) ְ'מת ל( ר ֵ
רֹא' ְ נֵי ִי ְ ר ֵ
ר י) .לקוטי מוהר") קיא(
ָא'י3ֵ $בת ַ
מאל$א ב( ר ֵ
ִ@מ ) ְ' ֵ
ְר ָ' ִעי ַ ח ֶֹ' ְ 6י ָ
ב ְת ִמימת ָ! ָראיַ ,על$
/הג ַר ָ נת ְ ַכ ְ'רת ִ
ִמי ֶ' ֵ
ָמיוְ ,ו ָכל ַמה
+,ה ְלס Dי ָ
ְי ֵדי$זֶה ז ֶכה ֶ' ַ ֲע ֶלה ִלגְ ד ָ
+,ה ז,
+,ה ְ את ַה@ר ,הא ע ֶלה ִלגְ ד ָ
ֱ'ב ִלגְ ד ָ
ֶ/ֶ 7ח ָ
+,ה ְו ַה ָ!בד הא
ְ!ג) ַ @ר ַהֶ2ה ֶ' ִע ַ&ר ַה(ְ ד ָ
זכה ֶ' ְִת ַק ֵ ל
,ר ָסֲ .אזַי ֶ
יקי) את ְל ַצ ִ@יק ְמפ ְ
ְ! ֶ' ֲַ Bח ִז ִ
ֱמת ֵאינ ֵ!) ,רַק
,ר ָס (ָדל ֶ 'ֶ D: ,א ֶ
ָמיו ִל ְמפ ְ
ְ ס Dי ָ
נת ִני) ל ְ ָכר ק ֶד
ֶ'הא ִאי' ָ! ֵ'ר ָ'Cטְ ,ו ְ
)ליקוטי מוהר") רלו(
:חר 6ְ !ָ $וְ כ'
על ְו ַ
צא ִמ) ָה ָ
ֶ' ֵ
יש מנהיגי שנקראי בש רבי ,ובודאי אינ
יכולי להנהיג אפילו את עצמ) ,מכל שכ) אחרי.
וא$Dעל$פי$כ) ה נוטלי גדלה לעצמ) ורודפי
אחר ההתנשאות להנהיג העול.

צרי 6כל אחד לראות שלא להסמי 6אות שלא לית)
לה שו תוק Dועז ,כי ה עצמ אינ חיבי כל$כ 6כי
יש לה יצר הרע גדול להנהיג העול ,א 6אלו הנותני
לה תק Dועז ונסמכי על$יד שיהיו נקראי בש
)ליקוטי מוהר") סא(
רבי ,ה עתידי לית) די) וחשבו).
,ר ָס ִמי ֶ'ל ֶ' ֶקר!ִ ,י ַעל ַה ַ ַעל ָ@ ָבר
מר ְל ִע ְניַ) ַה ְמפ ְ
ַ
עת ִמ ֶ@ ֶר ְ6
על ְל ַה ְט ָ
ָק ֶ'ה ְמאד ִל ְטרו ַח ִע ָ!ל ָה ָ
,ר ָס ֶא ָחד ְ ָמק ְCל ִני
ֱמיד ְמפ ְ
ָ'רַ ,עלֶ )!ֵ $הע ִ
ַה ָ
,ר ָס ֶא ָחד ְ ָמק ְCלנִ י.
מפ ְ
ְ
ָ'י,
מר ַעל ְמ ,פ ְר ָס ֶא ָחד ֶ'הא ָע ַקר רא' ֶא ֶלֲ Dאנ ִ
ְו ַ
ִ Bת י) .חיי מוהר") עבודת הש(
ַ@אי לא יָקמ ִ ְת ִחַת ַה ֵ
ֶ' ְ ו ַ
יש מנהיגי שמתנהגי ברבנות וממשלה ומושלי
על ע דל בחינ ,כי לא נית) לה גדולה מ) השמי
כלל ,רק ה מתגאי מעצמ על הדור בחינ .עד
שיש לה כח אפילו להעניש את מי שאינו רוצה
להכניע את עצמו תחת ממשלת .ובאמת אי) זה
נקרא מעניש אלא מזיק ,כי ה "מזיקי עלמא".
ועל ידי הגאווה הזאת של אלו המנהיגי הדור ,על
)ליקוטי עצות .כבוד כח(
ידי זה מתגבר תאות ניאו Dבעול.

עזות של קדושה
הרשעי החולקי על הצדיק ה ממשיכי
אריכת הרוח שלה מהרב דסטרא אחרא בחינת
עשו ,בחינת 'יש לי רב' וכו' ,והרוח שלה גדול
בשעתו ,בחינת רוח סערה ,א 6לסו Dמסער גופה
ונשמתה ,בחינת להאבידו וכו'.
על כ) אסור להתגרות בה ,כי מחמת שהרוח שלה
גדול בשעתו יכול להזיק לו חס ושלו ..א לא מי שהוא
צדיק גמור או שמקורב לצדיק כזה ,שהוא צדיק גמור ,אז
אינו מתירא מה כלל ,וצדיק גמור הוא מי שכבר ברר כל
הארבעה יסודות והכניע וביטל הרע לגמרי )ל .הלכות פסח ג(
פע אחת אני הלכתי לרב לישקה ,הוא היה זק) ,הוא
היה יותר גדול מכול והוא אהב אותי .ואני נכנסתי
לבית שלו והוא קיבל אותי באהבה ,אבל הוא היה
מתנגד לברסלב .וזה היה אחרי שכבר זכיתי להתקרב
לרבי ישראל וקיבלתי כל מיני בזיונות ושפיכות דמי,
אז רב לשקיה אמר לי" :א אתה מרגיש שזה מכניס
ב 6יראת שמי ואמונה וקיו התורה  $אל תשמע
לשו רב ולא לשו אד בעול"

...ברו 6הש ,זה היה לי חיזוק גדול ,כי הוא
משלה ,מצד המתנגדי .אבל היה לו איזה נקודת
אמת ,הוא הכיר בי שאני מחפש את האמת אז הוא
)ישראל סבא עמוד כ"ט(
אמר לי דיבורי כאלה.
ִ' ְמע
ְ ָכל ֶרגַע ֶ' ַע ִי ְ ָר ֵאל י ְִת ָק ְרב ְל ַר ֵ נ ְולֹא י ְ
ְל ָכל ָה ַר ָ ִניְ ,ל ָכל ַה ְִ Bתנַ(ְ ִדי  $ז י ְִהיֶה ַה(ְ ,א ָ+ה
)ישראל סבא למעלה מהטבע(
ֵֶ 3כ!)!ֵ ,D

עשה ל רב
עשה ל 6רב ,היינו שיתק) בחינת המלכות ,ואזי
כשיתק) בחינת מלכות שלו ויוכל למשול בכל מה
)ליקוטי מוהר") ג'(
שירצה
'עשה ל 6רב' $וא אינ 6יכול למצאו ,התיקו) על$
ידי 'וקנה ל 6חבר' הינו על$ידי הספרי הקדושי
הנכתבי בקנה ,תחבר אות אלי 6ותעיי) בה
היטב ,תוכל לידע מי הוא הרב האמת ,כי עיקר
התיקו) על$ידי ריבוי הספרי) :לקוטי הלכות ראש חודש הלכה ז נה(

עוד

כתבו אנשי$שלומנו ,מהסתלקות מורנו רבי נת)

שבמוצאי שבת$קדש האחרונה שלפני הסתלקותו ,נכנס לשלש הסעודות ואמר אז את הפרוש

הנ"ל על המשנה שאמר בזה הלשו):

מע) דאר Dזי 6מקרב זיי) צוא איי) רבי,

או) אז סע ניט דא קיי) רבי – איז מע) זי 6מחבר צוא דער פע) צרי 6לקרב עצמו
לרבי ,וכשאי) רבי ,מתחברי לעט.
וג אמר אז לרבי מאיר יהודה :אפילו כשהאד
הוא בעל עבירה הגדול ביותר ,העיקר שיחזיק עצמו
ברבינו ,בוודאי יעשה תשובה ויהיה לו תיקו):
)עלי לתרופה סיפור הסתלקות(

רבנו הקדוש ר' נחמ) מברסלב ,הוא הרבי שלנו ושל
כל ישראל .יש לו כל המיני עצות ,כל המיני רפואות
לכל אחד ואחד מה שהוא צרי6
הרבי כבר הכי) לנו 'לקוטי מוהר")'' ,לקוטי
תפלות'' ,לקוטי הלכות'' ,לקוטי עצות' ,הוא כבר
הכי) לנו הכל! לכל אחד ואחד .הרפואות
)ישראל סבא .סוד כוונת הפתק(
והישועות והתקוני.
,חד ל ְל ִפי
ד ז ֶכה ִל ְמצוא ַ@ ְר! ַה ְמי ָ
ָלאו ָ!ל ָ
' ֶר' ִנ ְ' ָמת ָל'ב  ְל ַה ֵ 7י ְִת ָ ַר ְְ ,6ו ַעל זֶה ָצ ַעק
רח
ַער ֶאת ְ
ָ@ ִוד ַה ֶֶ Bל ְָ ,6ע ָליו ַה ָ7לBֶ ַ " ,ה ְי ַז ֶ!ה נ ַ
י,"6
) ַ@י ְָקא( ִל ְ'מור ִ! ְד ָב ֶר ָ
ְוגִ ָ+ה ָלנ אֲדנֵנ מ ֵרנ ְו ַר ֵ נ ַה ָ&ד'ֵ ,ז ֶכר ַצ ִ@יק
יע ל ַה ֵ7
ַ' ִַ C
ֲמי ַרת ְִ 3ה ִ+י י ְ
ִל ְב ָר ָכהַ 'ֶ ,עלְ $י ֵדי א ִ

ָד ַעת ְל ַה ִ?יג ֵמ ַע ְצמ ַ@ ְר!
בינָה ו ַ
י ְִת ָ ַר ְָ 6ח ְכ ָמה ִ
ְקא ְל ִפי 'ו ֶר' ִנ ְ' ָמת ַמה ַ +ל ֲע ת
,חד ל ַ@י ָ
ַה ְמי ָ
'בה ְ' ֵל ָמה.
על ַעד ֶ' ִ ְז ֶ!ה ַעלְ $י ֵדי$זֶה ִל ְת ָ
ְ זֶה ָה ָ
)השתפכות הנפש א(

ַהג ְ ֵאיזֶה ָ@ ָבר,
יְ 6ל ִה ְתנ ֵ
ידע ֵא ְ
רצה ֵל ַ
' ָד ֶ
ְ! ֶ
)ספר המידות דעת יד(
ַהג:
יְ 6ל ִה ְתנ ֵ
ָבי) ֵא ְ
י ְִפ ַ3ח ֵס ֶפר ְוי ִ
מי שהוא שונא ממו) ,מלמדי אותו מלמעלה
)ספר המידות(
הדר 6שיל 6בה
ב ִה ִיריְ 3ִ ,ז ֶ!ה
ַ!י ְ
' ְִ 3ס ַ!ֵ 3ל ַ ַָ 7מיִ ְ! ֶ' ֵה ז ִ
ְ! ֶ
)ספר המידות .אמונה יד(
ֲכ ִמי
ֶלאֱמנַת ח ָ
ֵח ַעל
7,ה י ְָקרָה ְמאוד!ִ ,י ַעל$י ְֵדי ֶ' ְִ Bתַ /:
ָחה ִ@ ְקד ָ
ֲאנ ָ
7,הַ ,על $י ְֵדי$זֶה נִ ְפ ָסק ֵמ ֶח ֶבל ַה ְ E,מה
ֶ'רָחק ֵמ ַה ְ&ד ָ
7,ה.
וְ נִ ְת ַק ֵ7ר ְל ֶח ֶבל ִ@ ְקד ָ
7,ה!ִ ,י
ָחה ִ@ ְקד ָ
ֲלת י ְִק ַרת ָה ֲאנ ָ
עד ְמבור ִמ( ֶדל ַמע ַ
ֲונתיו ,א
ד ַעל ע ָ
ֵח ָה ָ
ָחה ֶ' ְַ /:B
ְמבור ָ' ֶ' ָה ֲאנ ָ
(פי
יתר טב ִמ ַ! ָBה ִס ִ
ַעל ִמעט ַה ָ?גָת ,הא ֵ
ְו ַתעֲנִ ת.

ָחה
ֲבל ַ ֲאנ ָ
ִ!י ְ ַת ֲע ִנית ֵאינ ְמ ַ' ֵ ר ַרק ַה(ְ Dל ַבד ,א ָ
ֶפ' ְו ַה ִחת ֶ'+
ֲליֶ Dאת ַהֶ /
ְמ ַ' ֵ ר ָ!ל ַה( ,Dוְ גַ ַמח ִ
)ליקוטי מוהר") קט(
ֵמ ַרע ְלטב
!סִ 3ָ Dמיד
.פי) ֶ' ְִהיֶה ֵ
ַה ִע ָ&ר הא ָהרָצ) ְו ַה ִ! ִ
למ ִדי) ְוע ִ י)
תִ 6ְ !ָ 6מ ְת ִַ +ְ Cלי) ְו ְ
ב ְ
ֵא ָליו י ְִת ָ ַר ְְ ,6
)שיחות הר") נא(
ִמ ְצות
7,ה ְל ִה ְת ָק ֵרב
ֱמת רָצ) ִ@ ְקד ָ
רצה ֶ א ֶ
' ָד ֶ
ְ! ֶ
ד
י 6עד ְל ַב ֵ&' ִמָ 7
ְל ַה ֵ 7י ְִת ָ ַר ְֵ ,6אינ ָצ ִר ְ
יע ל
יד ַ
7,ה ְ ַע ְצמ ִ
ְו ִל ְלמוד ִמ ֶַ ./Bרק ָה ָרצ) ִ@ ְקד ָ
רח ְל ַה ֵ 7י ְִת ָ ַר ְ.6
ַחת ַ
ַמה ַ+עֲשתַ .לעֲשת נ ַ
עסק ִָ 3מיד ְל ָה ִאיר ַה ַ@ ַעת
ֱמת ָה ֵ
ִ!י (ַ ַה ַ; ִ@יק ָה ַרב ָהא ֶ
ד ִאי ֶא ְפ ָ'ר ל ְל ָב ֵאר ַה!ל ִ ְפ ָר ִטת ַ ֶCה
ִ ְבנֵי ָ
ב ְכ ָ3ב .רַק ֶ' ַעלְ $י ֵדי ָה ְר ָמ ִזי ֶ'ִ 7ָ Bִ 'ֶ +נ ְמ ָ' ְ6
ִ
ְ ִחינַת ֶה ַרת ָה ָרצ) הא ֵמ ִאיר ְל ָכל ֶא ָחד ְ ַד ְע3
ָקי ְמאוד ְל ַה ֵ 7י ְִת ָ ַר ְ.6
ֶ' ְִת ַחֵ2ק ִ ְרצנת ֲחז ִ
ָבי) ֵמ ַע ְצמ ַמה ֲַ +עשת
ְוז ַה ֵ 7י ְִת ָ ַר ְֵ 6מ ִאיר לִ 'ֶ ,
ְל ִה ְת ָק ֵרב ְל ַה ֵ 7י ְִת ָ ַר ְִ !ְ 6פי ַה ָָ 7עה ְו ָה ֵעת ַה;ו ֶר ְ.6
)לקוטי הלכות אורח חיי נטילת ידי לסעודה הלכה ו מו(

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

א רוצי אמת ,אז הש יתבר 6נות) לנו מלא 6של
אמת והוא מלמד אותנו על כל דבר על כל יו
תמיד .המלא 6תמיד נמצא בלב והוא מלמד אותנו
)ישראל .סבא פלאות חדשות(
הכל!
מי שאומר ליקוטי תפילות ,אז הוא מוצא אמת.
)סבא ישראל(

כניסה לעבודת הש
ַה ִא ְ קל ִת ְ' ָמע ) ְִ 3ה ִ+י צ"ה( ,זֶה ְ! ָלל (ָדל
ֲבדת ַה ֵ+'ֶ :7א ָי ִ י ְל ֶנגֶד ֵעינָיו ִ!יִ $א את
ַע ַ
וְה ְצ ָט ְרכת ָ $צ ִר ְי+'ֶ 6א
ָסה ִ
ַהֵ ,ה) ְ ֵע ֶסק ְַ Cרנ ָ
ַ$ 6
ֲבדת י ְִת ָ ר ְ
Bבא ַ ְָ .פ ִריְ ,ו ֵכ) ַ ע ָ
ֲבר ַ! ָ
ַיחֲ'ב ִמ ַלח ֵ
לֹא ָי ִ י ְל ֶנגֶד ֵעינָיו ִ!י ִא את ַה ְואת ַה ָָ 7עה.
)ליקוטי מוהר") ער"ב(

ָה ָע ַבד ַה ֵ 7רַק
:בר ָ
:ב ָר ָה" )י ְֶחז ְֵקאל ל"ג( ֶ' ְ
" ֶא ָחד ָהיָה ְ
ַעל$י ְֵדי ֶ' ָהיָה ֶא ָחדָ 'ֶ ,ח ַ'ב ְ ַד ְע'ֶ 3הא רַק י ְִח ִידי
עלִ .ָ 'ֶ ,רי
על ,וְ לֹא ִה ְס ַ!ֵ 3ל ְ! ָלל ַעל ְ נֵי ָה ָ
ָ ָ
'ר
ביו ְ
מנְעי את ,וְ לֹא ַעל ִ
ִ
ֵמֲ :חרֵי הש
על ,וְ זֶהֶ " :א ָחד ָהיָה
Bנְעי ,רַק ְ! ִא +הא ֶא ָחד ָ ָ
ַה ִ
ָה".
:בר ָ
ְ
)השמטה בליקוטי מוהר")(

ֲבדת ַה ֲֵ ,7אזַי ַה ֶ@ ֶר ְְ Bַ 'ֶ 6ר ִאי) ל
ְ! ֶ' ָד ִנ ְכנָס ַ ע ַ
יקי) את ִמ ְל ַמ ְע ָלה,
ִה ְת ַרחֲקת .וְ ִנ ְד ֶמה ל ֶ' ְַ Bר ִח ִ
ֱמת
בא ֶ
ֲבדת ַה ֵֶ ,7
יחי) את ְ! ָלל ִל ָ!נֵס ַלע ַ
ְו ֵאי) ַמִ ִ/
י6
ָ!ל ַה ִה ְת ַרחֲקת הא ַרק !ִ +,ה ְת ָק ְרבתְ .ו ָצ ִר ְ
ִה ְת ַח ְ2קת (ָדל ְמאד ְמאד ִל ְב ִלי ִלCל ְ ַד ְע ,3ח"ו,
ָמי ְו ָ'נִ י'ֶ ,הא
עב ִרי ַ! ָBה ְו ַכ ָBה י ִ
ראה ֶ' ְ
ְ! ֶ' ֶ
ֲדיִ)
ֵע ִ יגִ יעת (ְ דלת ִ ְ' ִביל עֲבדת ַה ֵַ ,7וע ַ
ִמ ְת ַי( ַ
הא ָרחק ְמאדְ ,ולא ִה ְת ִחיל ְ! ָלל ִל ְכנס ְל ַ' ֲערֵי
7,ה.
ַה ְ&ד ָ
ָהר ְמאד ִל ְהית
ד ִלֵ 2
יָ 6ה ָ
ָדעִ ;ָ 'ֶ ,ר ְ
ִ!י זֶה י ַ
ל ַה ְר ִחיק ָה ַע ְצבת ְמאוד ְמאוד
ְ ִ ְמ ָחה ִָ 3מידְ ,
ראה ֶ' ֵאי) 
ֲפְ Bַ 'ֶ !ְ +ת ִחיל ְל ִה ְס ַ!ֵ 3ל ְ ַע ְצמְ ,ו ֶ
ַוא ִ
רצה ַה ַ ַעלָ @ָ $בר
ֲט ִאיְ ,ו ֶ
' טבְ ,והא ָמ ֵלא ח ָ
מ ָרה ְ'ח ָרהַ ,חס$
ְל ַה ִCיל ַעל ְי ֵדי זֶה ְ ַע ְצבת ָ
י6
ְו ָ'לַ $D: ,עלCִ $יֵ $כ) סר ל ִלCל ִמֶ2הַ ,רק ָצ ִר ְ
י6
ְל ַח ְֵ Cו ִל ְמצוא ְ ַע ְצמ ֵאיזֶה ְמ ַעט טב!ִ ,י ֵא ְ
ָמיו ֵאיזֶה ִמ ְצוָה א ָ@ ָבר טב.
ֶא ְפ ָ'ר ֶ'+א ָע ָ ה ִמ ָ
)לקוטי מוהר") רפב(

צדיק האמת הוא מטה כלפי חסד ומוצא טוב בכל
אחד מישראל ,ומלקט כל הנקודות הטובות
)אב"י הנחל(
הנמצאות בכל אחד מישראל

ספרי רבנו
בתיו
2כה ֶ' ְִהי ַמ ְח ְ' ָ
ד ְ! ֶ' ֶ
ִ!י הא זְ כת (ָדל ְל ָה ָ
'טטת ְ ִד ְברֵי ַר ֵ נ ז"ל ַה ָ&ד' וְ ַה/רָא ְמאוד,
ְמ ְ
)חיי מוהר") פ"ג(
ֲ'ר ֵאי) עֲרו ְֵ 6א ָליו.
אֶ
כי כל דבריו הקדושי היו בפלס ומשקל גדול ,מה
לגלות ומה שלא לגלות .ואפילו תיבה אחת יתירה,
היה מדקדק עליה שלא לדבר או שלא להעתיק .כפי
מה שהיה יודע בהשגתו העצומה" )הארת ר' נת) בסו Dתורה נ"ז(
ֲפ+
ֱמת א ִ
צא ִמ ִCי ַה ַ; ִ@יק ָהא ֶ
ֱמת ֶ' ֵ
ַ@ע @ִ 'ֶ ,ר א ֶ
ָקר ִמ ִ@ ְב ֵרי 3רָה ֶ'ל ַצ ִ@יק ֵ :חר.
ְ ִמ ֵ+י ְ@ ָע ְל ָמא ,הא י ָ
:חר יָכל ִל ְהית ָ' ַ3עֲרבת
ִ!י ְ ַה ִ@ ְברֵי 3רָה ֶ'ל ָה ֵ
ֱמת ,הא
צא ִמ ִCי ַה ַ; ִ@יק ָהא ֶ
ֲבל זֶה ַה ִ@ ר ַה ֵ
ַה ְר ֵ ה .א ָ
)ליקוטי מוהר") תורה קצב(.
ֱמת ְל ַבד,
רַק א ֶ
כל מי שרוצה לרח על עצמו ועל בניו שיקנה ספרי
רבי נחמ) ויעסק בה ויקי אות ,אז יהיה עול
)ישראל סבא .ספריו הקדושי(
חדש לגמרי...
רבנו הקדוש הוא כבר הגאולה ,ה'ליקוטי מוהר")'
זה הגאולה ,ה'ליקוטי הלכות' זה הגאולה .רבנו

הקדוש כבר גילה הכל לנו לתק) אותנו ,לחדש אותנו,
)ישראל סבא – אר Hישראל(
כ).
שיהיה לכל ילד ,לכל ילדה ספרי רבנו ,אז יהיה
עול אחר לגמרי ,עול חדש.
אנחנו נראה עכשו מה שלא היה בכל הדורות .לא
היה אור כזה! זה יביא לנו אור כזה שלא היה
)ישראל סבא(
מעול…
כל דיבור של רבנו הוא כל התורה כולה! רק תיבה
אחת מ) 'הסיפורי מעשיות' עולה על הכל .על כל
התורה ,על כל החכמות .מילה אחת! עוד לא היה
)ישראל סבא – נחל נובע(
בעול אור פלא כזה!

התבודדות

ַה ִה ְת

דלה ִמ) ַה!ל.
ֲלה ֶע ְלינָה גְ ָ
דדת הא ַמע ָ
ְ
)לקוטי מוהר") תנינא כה(

ְל ַד ֵ רְ ,ל ַד ֵ ר ִע ַה ֵ 7י ְִת ָ ַר ְ!ְ 6מ ִל ְפנֵי ָח ֵברָ !ָ ,כה
ָר ָצה ַר ֵ נ ַה ָ&ד'ַ /ְ 'ֶ ,ד ֵ ר ִע ַה ֵ 7י ְִת ָ ַר ְ!ְ 6מ ִע
ָח ֵבר טב.

ְכלי ְל ַד ֵ ר ִע ַה ֵ 7י ְִת ָ ַר ְְ ,6ל ַס ֵCר ל ַה!ֹל ַמה
י ִ
אמר? ֲא ִני
3:ה ֵ
עבר ָע ָליוְ .מ ַס ְִ Cרי לָ " :מה ָ
ֵֶ 7
יֶ 6את זֶה"ְ ,ל ַד ֵ ר ִע ַה ֵ7
יֶ 6את זֶה ַו ֲא ִני ָצ ִר ְ
ָצ ִר ְ
י,6
רצה!ָ ,ל ַמה ֶ7הא ָצ ִר ְ
י ְִת ָ ַר ְ!ָ 6ל ַמה ֶ7הא ֶ
ְל ַד ֵ ר ִע!ְ Bמ ֶ' ְַ Bד ְ ִרי ִע ֵ )ִ ,ע  ָ :אָ ְ ,ל')
ילה,
ְרגִ ָ
יכי
ְל ִה ְת ַ+ֵ Cל ֶאל ַה ְֵ ִ 7פ ִ'יטת ֶ ,אֱמנָהְ .צ ִר ִ
ֲמי) ַ ֵַ 7על ָ!ל ָ@ ָבר:
ל ַהא ִ
ַחנ ְל ִה ְת ַק ֵ7ר ְ
ֲאנ ְ
)ישראל סבא לבקש ולהתפלל(

ְכלי) ָלבא ַל!ל ְל ָכל טב ְלתרָה
ַעלְ $י ֵדי ְִ 3פ ָ+ה י ִ
ל ָכל
ל ָכל ָהעֲבדת ְ
ל ָכל ַה ְ&ד7,ת ְ
ֲבדה ְ
ַוע ָ
)השתפכות הנפש יב(
עלמת.
ַהEבת ֶ' ְ ָכל ָה ָ
וְכל
ִע ַ&ר ַה ְ!לֵי ַזיִ) ֶ'ל ִאי' ִי ְ ְר ֵא ִלי הא ַה ְִ 3פ ָ+הָ .
ֵצר ָה ָרע,
ד ִל ְכ 'ֵ ,ה) ִמ ְל ֶח ֶמת ַה ֶ
ַה ְִ Bל ָחמת ֶ' ָ; ִר ְיָ 6ה ָ
חל ִקי ַה!ל ַעל$יְדֵי
וְה ְ
Bנְעי ַ
ֵה) ְ'ר ִמ ְל ָחמת ִע ַה ִ
רצה ִלזְ!ת
מ ָ!ָ 7ל ִחתַ .על !ֵ) ִמי ֶ' ֶ
ְִ 3פָ+הִ .
ב ָ&'ת
ֱמתָ ,צ ִר ְיְ 6ל ַה ְר ת ִ ְת ִפ+ת ַ
ָאל ֶ א ֶ
7,ת ִי ְ ר ֵ
ִל ְקד ַ
ַ; ַח
וְ ִ יחת ֵ ינ ְל ֵבי) קנ!ִ ,י זֶה ִע ַ&ר ַה ְ!לֵי ַזיִ) ְלנ ֵ
)לקוטי מוהר") ב(
ַה ְִ Bל ָח ָמה:

כ 6קיבלתי מרבי המובהק מוהר"ר ברסלבר ,שלזכות
לעצה אמיתית צריכי) מקוד לצעוק הרבה הרבה
מעומקא דליבא בחינת "צעק ליב" "ותקננו בעצה
טובה מלפני "6ואחר הצעקה צריכי) להביט על
ההשגחה ,ויש הרבה לכתוב ולספר) .מכתבי ר' ישראל קרדונר(

שמחה

ִמ ְצוָה (ְ ד ָלה ִל ְהית ְ ִ ְמ ָחה ִָ 3מיד,
ל ִה ְת ַ( ֵ ר ְל ַה ְר ִחיק ָה ַע ְצבת וְ ַה ָָ Bרה ְ'חֹ ָרה ְ ָכל !ח
ְ
)לקוטי מוהר") תנינא כד(

ָה ִע ָ&ר ִל ְהית ְ ִ ְמ ָחה ִָ 3מיד .וִ י ַ ַBח ַע ְצמ ְ ָכל ַמה
טתאַ ,ל ֲע ת ַע ְצמ
ֲפַ +על$יְדֵי ִמֵ+י ִ@ ְ' ָ
כלַ ,וא ִ
ֶַ 7
צחק א ְק ִפיצת
וְל ֲע ת ִענְ ְינֵי ְ'טת ְ
'טה ַ
ְ! ֶ
&די!ְ ,דֵי ָלבא ְל ִ ְמ ָחה'ֶ ,הא ָ@ ָבר (ָדל ְמאוד.
ִוְר ִ
)לקוטי מוהר") תנינא מח(

ג על ידי השמחה יכולי) להחיות אד אחר .כי יש
בני אד שיש לה יסורי גדולי ונוראי רחמנא
ליצל) ואי אפשר לה לספר מה שבלב .וה היו
רוצי לספר ,א 6אי) לה בפני מי לספר ולהשיח
עמו את כל אשר ע לבב .וה הולכי מלאי

יסורי ודאגות ,וכשבא אד ע פני שוחקות יכול
להחיות אות ממש ,ולהחיות אד אינו דבר ריק,
)חיי מוהר") מ"ג(
כי הוא דבר גדול מאד.
ְ! ֶ'ֵ' ִ@י ִני ַחס ְו ָ'לַ ,על ִי ְ ָר ֵאלַ ,עלְ $י ֵדי
&די) ְו ַה ְמ ָח:ת ַ!ַ Dנ ֲע ֶ ה ַה ְמ ַָ 3קת ַה ִ@י ִני וְ כ'
ִר ִ
) ליקוטי מוהר") י'(

צרי 6לאד שיהיה לו עזות גדול דקדושה כדי
שיוכל לעמוד כנגד העזי פני המונעי .ועיקר
העזות וההתחזקות הוא על ידי שמחה וחדוה.
לזכות לשמחה הוא על ידי תורה ותפילה ,והעיקר
הוא תפילה ,שיתפלל בכל פע להשיג הנסתר ממנו.
על ידי השמחה – עיקר העזות להתקרב לצדיקי
אמת ,שה כלליות הקדושה ,שעיקר שלמות
)ליקוטי עצות שמחה ה$ו(
האמונה נמש 6על יד
עיקר פג הברית היא על ידי עצבות ומרה
שחורה .וכ) להפ – 6עיקר שמירת הברית הוא על
ידי שמחה .על ידי שמחה זוכי) שהש יתבר6
בעצמו יעזור לו לשמור ברית קודש )ליקוטי עצות שמחה יח(

תיקו הכללי
יטל
למר י' ַק ְִ C
ְִ )&3ל ִמ ְקרֵהַ $לי ְָלה ,ח"וַ ,
מרָ ְ את ַהֵ ,אי) ָצ ִר ְי6
מי ֶ'2כֶה ְל ְ
ְִ 3ה ִ+יִ ,
ִל ְפחֹד עד ְ! ָלל ִמ ְCגָ ַה/רָא ֶ'ל ַה ְִ Bקרֶה ,ח"ו!ִ ,י
בזְ כת ִֵ )&3ח ְטא זֶה יָבא
נִת ַַ )&ֵ 3על$יְדֵי$זֶה ִ
ַ@אי ְ
ְ וַ
!תב ) ְִ 3ה ִ+י קמ"ז(
נְפצתינ!ְ ,מ ֶ' ָ
ֵ
יח ִצ ְד ֵקנ ְל ַק ֵ H
ְמ ִ' ַ
ָמינ,
ָאל י ְַכֵ/ס"ְ ִ ,מ ֵהרָה ְבי ֵ
נִד ֵחי ִי ְ ר ֵ
ְר' ַליִ ה' ְ
" נֵה י ָ
)ליקוטי מוהר") תנינא צב(
מ).
ֵ
)מזמורי(

מקוה
יע ְ ָכל ַה ָ;רת!ְ ,מ ֶ' ָ!תב
מ' ַ
ַה ְִ Bקוֶה ִ
מ'יע ְ ֵעת ָצרָה" ִ!י הא ֶח ֶסד
ִ
" ִמ ְקוֵה ִי ְ ָר ֵאל
יע ִמ ָ!ל ַה ָ;רתְ .ו ַעל ֵ!) ַה ְִ Bקוֶה ְמ ַט ֵהר
ַ 'B
ֶע ְלי)ִ 'ֶ ,
יע ִמ ָ!ל ַה ָ;רת
ַ 'B
ִמ ָ!ל ַה ְ E,מאתְ ,ו ַעל ֵ!) ַה ְִ Bקוֶה ֶ' ִ
מ ָ!ל
ִ.רי ,הא ְמ ַט ֵהר ִמ ָ!ל ַה ְ E,מאת ִ
מ ָ!ל ַה ִ
ִ
)ליקוטי מוהר") נ"ו ז(
ֲט ִאי.
ַהח ָ
)י ְִר ְמיָה י"ד(:

ֲריכת
ל ַחִי ַוא ִ
ָקל ְו ִל ְרפה ְ
ָסה ְ נ ֵ
ְוז ֶכה ְל ַפ ְרנ ָ
ַ .6וְ ִנ ְת ַ ֵEל
לע ֵרר ְ נֵי  ָד ְל ַה ֵ 7י ְִת ָ ר ְ
ָמי ְ
יִ
ל ַד ַעת
ֲמי ְ
ל ַרח ִ
ַה ַBחֲלו ֶקת ְו ַה ַ! ַעס ְוז ֶכה ְל ָ'ל ְ
)קיצור ליקו"מ נ"ו י"ד(
(ָדל:

ילת ִמ ְקוֶה ַמזְ ִ! ִירי) זְכת בת.
ְדי ְט ִב ַ
ַעל$י ֵ

)ספר המידות זכות אבות חלק א' א(

רצ ִחי
ָצל ֵמ ְ
ִמ ְקוֶה ְמ ,ס(ָל ְל ִהֵ /
רבי נת) הפליג מאוד במעלת הטבילה במקוה ומי
שחזק מאוד להיות רגיל בזה בכל יו יש לו תקוה
)כוכבי אור(
לעול בכל מה שיעבור עליו.
)חיי מוהר") תעה(

חצות
ימת חֲצת
דדת ַ ַ+י ְָלה וְ ֵכ) ַעלְ $י ֵדי ִק ַ
ַעלְ $י ֵדי ִה ְת ְ
ז ֶכה ִל ְהית ְ ִ ְמ ָחה ְו ַלחֲ'וב ְ ָכל ֵעת ַעל ְַ 3כ ִלית
'בה
על ַה ָ א ַעד ֶ'ָ'ב ִ ְת ָ
ְוספ ָה:חֲר) ָל ָ
ֱמתְ .וז ֶכה ְל ִה ְס ַ!ֵ 3ל ַעל ָ!ל ַמה ֶַ 7ה ֵ7
ְ' ֵל ָמה ֶ א ֶ
ל ָה ִבי) ֶ' ַה!ל הא ְ! ֵדי ִל ְרמוז ל
י ְִת ָ ַר ְְ 6מ ַס ֵ ב ִעְ B
ְר ָמ ִזי ְב ָכל ֵעת ְל ִה ְת ָק ֵרב ֵא ָליו ֶ'ֶ2ה ִע ַ&ר ַהִ7ב
)קיצור ליקוטי מוהר") נ"ד טו(
ֲמ ִ3י.
ַה ַ@ ַעת ָהא ִ

ימת חֲצת
ִק ַ
ְ!מ ְִ Cדי).

הא ַה ְמ ַָ 3קת ַה ִ@י ִני ְוהא ְמ ,ס(ָל
)קיצור ליקוטי מוהר") קמ"ח א(

ימת חֲצת ִי ְז ֶ!ה ְל ָה ִבי) ֶאת ַהָ 3רה ְו ִל ְדרו'
ַעלְ $י ֵדי ִק ַ
)ספר המידות למוד חלק א' עט(
א ָת.F

הלכה
זכי) ִל ְהית
רִ "6
Cס ִקי ְו" ְ ',ל ָח) ָע ְ
ַעלְ $י ֵדי ִלBד ְ
ר ְ ) ,Hו ַעלְ $י ֵדי$זֶה ז ֶכה ְל ָה ִקי ַ' ֲע ֵר י (ַ) ֵעדֶ)
מ'ל ַעל ָה ֶ
ֵ
ַ ַעל ַה ַ יִת
ל ַה ִ יג ַעלְ $י ֵדי$זֶה ָח ְכ ָמה ִע ָ+ה ְו ָח ְכ ָמה ַ3ָ 3ה ֶ'הא ִע ַ&ר ַ3עֲנג (ַ) ֵע ֶד)(.
ְ

ְו ַעֵ) ְ " ִ יחת ָה ַר")" ֶ' ָ! ַתב ָ'ִ :חב (ָדל ַעל ָ!ל
Cס ק )לימוד הלכה(
ֶא ָחד ִמ ִ ְ ָר ֵאל ִל ְלמד ְ ָכל י ִ'ער ֵ
ֲפַ 'ְ ִ +עת ַה ְ@ ָחק ְ! ֶ' ֵאי) ל ְCנַאי
חֹק ְולא ַיעֲבורַ .וא ִ
א ֶ'הא ַ ֶ@ ֶר ְַ $D: 6עלCִ $יֵ $כ) ַעל ָ!ל ָCנִ י י ְִל ַמד
רֵ ְ "6איזֶה ָמק ֶ'הא,
ֵאיזֶה ְס ִעיְ ', " Dל ָח)ָ $ע ְ
עמד ָ' ְ ֵס ֶדר ִלBד
ֵ
ֲפָ ְ +מק ֶ' ֵאינ
אִ
ֵצא י
ְמי ַחָיו לא י ֵ
ר ְ ."6או ֶפ) ֶ' ָ!ל י ֵ
ַ " ְ 7,ל ָח)ָ $ע ְ
ָמי ְ! ֶ' ֵאי)
ב ְ'ר ַה ִ
רִ ."6
ְ ִלי ִלBד " ְ ',ל ָח) ָע ְ
רֵ !ְ "6ס ֶדר
:ר ָ ָעה " ְ ',ל ָח)ָ $ע ְ
ְ' ַעת ַה ְ@ ָחק י ְִל ַמד ָ!ל ָה ְ
ַת ִחיל ְ! ֵס ֶדר.
:חרַ 6ְ !ָ $יחֲזור ְוי ְ
ְ +,ו ַ
ַעד ֶ' ְִגמור ! ָ
ָמי ֶ' ָCגַ
ל ַת ֵ&) ָ!ל ַה ְCג ִ
וְהא ִָ( )&3דל ְמאוד ְל ָברֵר ְ
Cס ִקי ְמ ָב ְר ִרי) ַהEב
ֲונתיו!ִ ,י ַעל$יְדֵי ִלBד ְ
ַעל$יְדֵי ע ָ
ה ִ&3נִי) .קיצור ליקוטי מוהר") רפו אות א(
ֵמ ָהרַע ֶ'הא ְ! ָלל ָ!ל ַ

חברי
העני) של רבנו הוא רבי ותלמידי .כל החסידי $
גדולי וקטני ,אי) גדולי ואי) קטני ,כולנו
)ישראל סבא(.
חברי.
ַחד ְ י ְִר:ת ָ' ַמיֲִ ,אזַי ְ! ֶ' ֶא ָחד
' ְַ 7ניִ ְמ ַד ְ ִרי י ַ
ְ! ֶ
ֲבר ֶא ְצל ְ ִחינַת
ֱ'ב ח ֵ
ֲבר ְ ֵאיזֶה ִד רֶ ,נח ָ
ֵמ ִאיר ַלח ֵ
:חר6ְ !ָ $
ְַ 3ל ִמיד ְו ִל ְפ ָע ִמי ַנ ֲע ֶ ה ְל ֶה ֶפ ְַ @ְ ,6היְנ ְ! ֶ' ַ
ֲבר ֵאיזֶה ִד רֲ ,אזַי ַנ ֲע ֶ ה הא
הא ְמ ַק ֵ ל ֵמח ֵ
ָהר,
ד ִלֵ 2
י!ָ 6ל ָ
ֲברְ .ו ָצ ִר ְ
ִ ְב ִחינַת ְַ 3ל ִמיד ְל ַג ֵ י ח ֵ
ְל ִה ְ' ַ@ֵ 3ל ְו ַל ֲעסֹק ָ זֶה!ִ ,י "לא תֹה ְברָָ Fל ֶ' ֶבת
על.
י!ָ 6ל ֶא ָחד ַל ֲעסֹק ְ יִ7ב ֶ'ל ָ
ְצרָ!ִ "Fי ָצ ִר ְ
יָ
)לקוטי מוהר") תנינא ז(

סיפר ר' ישראל )סבא( על הקשר שלו ע רבי ישראל
קרדונר :אני כל כונתי לא היה בשביל לתת כבוד
לרבי ישראל ,כל כונתי היה לחפש אולי אני אמצא
איזה אור ,אולי הוא יכול להאיר בי איזה אור  $אי6
לעבוד הש באמת ,זה העיקר.
וג$כ) הוא  $אותו הדבר .וזה היה העני) שלנו.
הוא לא חיפש להתעלות עלי ,העני) שלו היה רק
בשביל שאולי הוא יצליח להאיר בי איזה ניצוH

מרבנו הקדוש ,שיהיה לי טובה בעול הזה ובעול
הבא .זה היה עיקר כונתינו ועיקר הקשר שלנו.
)ישראל סבא לחפש האמת(
בשביל זה הצלחנו.
מי זה חבר טוב – חבר שמקרב אותי לצדיק.
)רבי ישראל בר אודסר(

ֱמת ְוא ֲח ִזי ֶאת
יקי א ֶ
ֲב ִרי ַה ְמקו ָר ִבי ְל ַצ ִ@ ֵ
ַהח ֵ
יערר זֶה ֶאת
ְח ְ2ק זֶה ֶאת זֶה ִו ְ
ַע ְצ ָמ ָ ֶהָ ,ראי ֶ' ַ
זֶה.
ֱמת
!ח ַה ַ; ִ@יק ָהא ֶ
ְו ִע ַ&ר ַה ִה ְת ַח ְ2קת הא ְ גו ֶדל ַ
ַפ'
ֶ'הא (ָדל ָ!ל ָ! ְַ 6עד ֶ'ָכל ְל ַהעֲלת (ַ נ ְ
ֲדיִ) ֵמחֹל ֶאל ַה& ֶד'
ָצה ע ַ
יתר ְולא י ְ
גמה ְ ֵ
ַה ְָ C
ֲפ!ְ +חט ַה ַ? ֲע ָרה (ַ ,את יָכל ַה ַ; ִ@יק ְל ַהעֲלת
אִ
טבה ְ גו ֶדל !חְ ,וזֶה ִע ַ&ר ַה ִה ְת ַח ְ2קת
ל ַח ְ@' ְל ָ
ְ
ֶ'ל ָ!ל ֶא ָחד.
יכי ִל ְ'מֹר ַע ְצ ֵמנ ְמאֹד ֶ'ֹ+א ִCָ 3גֵ
ַחנ ְצ ִר ִ
ֲאנ ְ
ֲפ!ְ +חט ַה ְ? ָע ָרה!ִ ,י רָאי
ֲבה ַחסְ $ו ָ'ל א ִ
ָה:ה ָ
ָכינ
ֲמת ֶ'ִ 2
ֵתר עֹז ֵמח ַ
ֵתר ְ ֵאת ְוי ֶ
ָלנ ֶל ֱאהֹב ַע ְצ ֵמנ ְ י ֶ
ֶ' ְִהיֶה ָלנ ֵאיזֶה ֵח ֶלק ַ ְִ Cרס ְו ִה ְת(ַ+ת אר ַה ַ; ִ@יק
על
ֲ'ר ָ זֶה ָ3לי ִָ )&3ה ָ
על ,א ֶ
ֱמת ָ ָ
ָהא ֶ
)ישראל סבא למעלה מהטבע(
ִ ְ' ֵלמת:

מעלת הקיבו Hשל ישראל האוחזי) עצמ) בהצדיק
האמת באהבה ואחדות גדול ,ובתכלית השלו
האמיתי ,וממשיכי) על עצמ) בכל עת הארת הדעת
הקדוש שלו ,ומתקבצי) ומתועדי) בכל עת לדבר זה
ע זה ביראת שמי ,ומהארת הדעת הקדוש שעוסק
הצדיק הנ"ל להאיר בה ,הקיבו Hהזה הוא יקר
ונעלה מאוד .ועל ידי זה הקיבו Hתיהיה הגאולה
במהרה בימינו ויבוא משיח ויתק) הכל בשלמות.
)אב"י הנחל א(

הדפסת הספרי
הנני להביע בזה את רצוני באופ) מוחלט ,ברור
ונמר ,Hכי כל רכושי וזכויותי ,מכל מי) וסוג שהוא,
ישמשו לאחר אריכות ימי ושנותי א 6ורק למע)
המטרה של הדפסת והפצת ספרי ר' נחמ) מברסלב
)מתו 6לשו) הצוואה של סבא(

ד Dאחד מספרי רבנו יהיה תיקו) על הכל ,ובכל
מצוה אני עליכ שעיקר עסקכ יהיה להדפיס את
הספרי ,שיתקיי יפוצו מעינותי 6חוצה ,ותהיו
חזקי בממו) ברצו) ובטרחא) .רבי נת) "עלי לתרופה"  $סיפור הסתלקות(

כל העול יעסקו בספרי רבנו! רק אנחנו צריכי
לשי ליבנו להכניס כל חיותנו על זה .כל אחד שיש
לו איזה כס – Dרק על זה ,להדפיס ספרי רבנו!
אנחנו צריכי למסור כל נפשנו וזרענו על זה,
להדפיס ולהדפיס דברי רבנו בעול.
)ישראל סבא(

אני לא משתמש ע הכס Dשאני מקבל מהממשלה.
הוא כולו על הדפוס של ספרי רבנו .אני לא מקבל
מזה כלו! כל הכס Dשאני מקבל מהביטוח לאומי,
)ישראל סבא(
כולו מוקדש לדפוס על ספרי רבנו".
רבי ישראל קארדונר ,כתב לכליליות אנשי שלמנו,
שמצא את עצמו כמחויב בחיוב הקדוש הזה $
להודיע לבני אד גבורותיו ,אשר הגדיל הש
לעשות עמנו ,שהקדי לנו רפואה למכותינו ,והופיע
עלינו הדעת הקדושה .וזאת הייתה עיקר כוונתי
בהשתדלותי בהדפת ספרי רבנו הקדוש ,אשר מלאי
עצות יקרות ונחמדות והתחזקות נפלאה לכל אחד
)כתבי רבי ישראל קרדונר(
ואחד לפי מדרגתו.

איזה זכות הרבי זה להדפיס ,אפילו א רק אד
אחד ילמד ויזכה על ידי זה מה שיזכה כבר כדאי
לעשות מסירות נפש עבור זה ,וכמו שאמר רבי נת),
שהוא לא מצליח להתחיל לעשות משהו בעני) רבנו
עד שהוא מצייר לעצמו שכבר נושאי אותו על קרש
)מכתבי שמואל ו(
הטהרה ולהכניסו לקבר

הפצה
למלא כל הבתי ,כל הסביבה ,כל מקו על ספרי
)ישראל סבא(
רבנו .אז יהיה הגאולה השלמה!
כי כל אחד מישראל מגדול ועד קט) ,צרי 6לעסוק
בבני) היכל הקודש הנ"ל ,הינו לקרב נפשות להש
)ר' נת) .ליקוטי הלכות פורי ו' א'(
יתבר ,6כי בשביל זה נברא
לא נוכל לחיות ולא לאכול ,אי 6אנחנו יכולי לנוח
ולישו) בצער ובצרות כאלה של ע$ישראל?!
עד עכשיו לא היה אפשר לדבר מזה ,כי העול לא
רצו להתקרב...

אנחנו ישני ,מדוע ניש)? צריכי להודיע האמת,
זה מתקבל!
נו ,אנחנו יושבי ומדברי ומדברי ,אוטו יש לי,
נהגי יש לי ,דלק ג כ) יש לי ,מתי שאת רוצי אני
מוכ) לבוא ,יכולי לנסוע יומ ולילה ולפרס את
רבנו בכל אר Hישראל .אני רוצה לנסוע פע
לירושלי ,פע לכותל ,אולי אזכה להכניס אור רבנו,
זה העיקר שבכל העיקרי! זה העיקר העול ,עיקר
הכל! אני מוכ) לנסוע ,אני מוכ) לנסוע לאיפה שאתה
)ישראל סבא(
רוצי...
ניסע בכל אר Hישראל כל היו וכל הלילה ע
רמקול ונשמיע ניגוני ונעשה רעש שיש רבי נחמ)
מברסלב בעול וג מי שיודע לנג) ניגוני ,זה טוב
מאוד ,רק העיקר הוא האמת ,אמת ואמונה .וג כ)
אנחנו יכולי לרקוד בכל הרחובות בכל מקו בכל
עיר בכל כפר ברמזורי כשיש אור אדו אז נעמוד
)ישראל סבא(
ג כ) ונרקוד"...
אנחנו צריכי לשמוח ולרקוד בכל מקו ,זה העיקר
של הכל ,העיקר היסוד והשורש של הכל ,זה
)סבא(
התיקו)!

וג כ) אנחנו יכולי לרקוד בכל הרחובות ,בכל
מקו ,בכל כפר .ברמזורי כשיש אור אדו אז
)סבא(
נעמוד ג כ) ונרקוד...
יהיה שמח בכל הרחובות ,בכל מקו .יהיה שמח
)סבא(
מאוד ,ירקדו ,רק ירקדו!
עיקר העניי) שאנחנו צריכי לגלות ולפרס
ולמסור נפשנו על העניי) הזה ,שעיקר הגאולה תלויה
)ישראל סבא(
ברבנו נחמ) מברסלב
"א מצאתי מישהו רוצה להתקרב לרבנו ,מסרתי
את נפשי ...רק זה ,אי) רחמנות גדול מזה!" )שיחות סבא(
כמי הפני לפני ,כ) לב האד לאד .קל וחומר
כשהצדיק מסביר פני יפות ומקרב אותנו באהבה
ובשמחה עצומה עד אי) סו ,Dבודאי אנחנו חייבי
לאהוב אותו ולשבחו ולפארו ולהודיע ולפרס שמו
בעול ולעסוק בענייניו ולהפי Hמעיינותיו חוצה
לכל המקומות הרחוקי החיצוני מהקדושה ,כדי
)אב"י הנחל עא(
להטיב לכל בני ישראל לדור דור

הפתק
זה פלא כזה שלא היה מעול ,דבר כזה ...הוא כבר
נפטר והוא מדבר איתי" :תלמידי היקר" .ככה
קיבלתי במכתב!
זה נס ,כל הפתק היה נס אי 6שנברא.
ואי 6הוא חי חתיכת נייר שישי שנה? והוא היה
חי בלי פרסו ,בלי פעולה ,בלי שו דבר ,כלו ,לא
היה שו מחשבה שיתפרס.
למה הפתק היה לפני שישי שנה ,מדוע הוא לא
התפרס? ככה ,אנחנו לא מביני!
ובשני האחרונות פתאו הוא מתעורר .הוא
מתפרס בכל העול...
הפתק בכל יו אהיה חדש! לא כמו שהוא בא
כבר תשעי שנה ,הוא אהיה חדש בכל יו! הפתק
בכל יו אהיה חדש...
שישי שנה לא ידעתי מזה ,רק ידעתי שזה פלא,
שזה מחיה אותי ,בכל פע שנפלתי לקחתי את
הפתק וקראתי וראיתי שנעשה עני) אחר ,שנעשה

שיר חדש.
והיו אחרי שישי שנה נודע לי שזה הפתק...
הוא הפתח של הגאולה! כי בזה נתגלה חדשות
בעול ,רבנו הקדוש גילה בזה הפתק התגלות
)שמע ישראל(
חדש!
רבנו הקדוש אמר בחייו לפני מאה שמוני שנה
שיחה" :האש שלי תוקד עד ביאת המשיח" ,ככה
כתוב בהספר 'חיי מוהר")' .ופה הוא מגלה בפתק:
"מה שאמרתי אז ,ש'האש שלי תוקד עד ביאת
המשיח' – זה אמרתי עלי "!6שעל ידי יהיה מאיר
)ישראל סבא נס הפתק(
האור עד ביאת המשיח.
על ידי הפתק ,אני המגשר בי) רבנו לע ישראל.
)שיחות סבא ישראל(

שיר חדש – נ נח
כתוב בזוהר שלעתיד לבוא יתגלה שיר של חסד $
פשוט ,כפול ,משולש ,מרובע ,ועל ידי זה יחזור כל
העול להש יתבר ,6לתורה ,ויהיה עול חדש.
ככה כתוב בזוהר.

ג הוא מגלה שהוא זה השיר .השיר הזה :פשוט
כפול משולש מרובע ,זה אני בעצמי ,נחמ)!
איזה נחמ)? מאומ).
נ – זה פשוט ,אות אחת .נח – זה כפול ,שתי
אותיות .נחמ – זה משולש .נחמ) – זה מרובע.
רבנו הוא הגאולה .בלי רבנו אי) גאולה .העיקר
הוא רבנו ,הוא הגאולה .הגאולה עדי) לא היה
בעול ,עכשיו הוא זמ) הגאולה וכל העול יתהפ,6
)שיחה של סבא(
יתהפ 6הכל לטובה...
עכשיו יתגלה בעול רבי נחמ) .הוא אמר שהש
שלו נחמ) ,זה פשוט כפול משולש מרובע .אי ?6נ
)שיחה של סבא(
נח נחמ נחמ) מאומ)...
נ נח ,זה יש לו כח ,זה פותח כל השערי ,כל
השערי רחמי ,כל השערי תפילה ,כל השערי
תשובה ,כל התורה!
רק להזכיר את הש של רבנו ,נ נח נחמ נחמ)
מאומ) ,זה מספיק .זה דבר קל להגיד ,ומי שאומר נ

נח ,אז הוא מחזיק ,הוא נכנס בהשורש של הבריאה,
בהשורש של כל התורה ושל כל הצדיקי .נכנסי
בעול אחר.
רק להגיד בפה את הש הקדוש הזה ,נ נח נחמ
נחמ) מאומ) ,זה ממתיק כל הצרות וכל הדיני וכל
העוונות וכל הנפילות וכל הכפירות של העול.
זה מספיק להחריב כל הסטרא$אחרא ,כל החוש,6
הכל מהפ 6הכל .שזה כח כזה ...כח חדש שלא היה
)מתו 6ישראל סבא(
מעול !"
סבא ישראל חיזק את אחד מאנשיו שהיה עוסק
בהתקנת שלטי נ נח ואמר לו :דע ל 6שזה עושה
שעשועי גדולי בשמי!
ופע אחת אמר :אילו היו רגליי בריאות ,הייתי
משלי 6הכל ומתקי) יומ ולילה שלטי ע הש נ
נח נחמ נחמ) מאומ).

אי יאוש ,יש תיקו הכללי!
שלום אחי היקר!

כל נער ,בגיל מסוי ,כשמתחיל אצלו כח להוליד ,נכנס
לתקופת התמודדות לא קלה ,זה מוב) וטבעי ,ולא צרי6
להיבהל בגלל זה ,בס $6הכל זה אומר שאתה בריא.
אבל פה מתחיל הניסיו) ,אי 6להשתדל לצמצ את הנפילות
בקטע של שמירת הברית.
כל חטא מפיל לעצבות בנפש ,הנשמה נסלדת ...המוח
נאט ,מתחיל להיות מריר ,כמו מי) קליפה כזו שאוטמת
את הלב וענ) שחור מעכיר ומסתיר את אור הנשמה...
אז מה עושי כדי לא ליפול? אי 6לקו יותר מהר?
דבר ראשו) ,העצה הכי חשובה של ר' נחמ) :טבילה ותיקו)
הכללי!
א קרה והוצאת זרע לבטלה ]או ראית "קרי" בשעת שינה[ ,תשתדל
למצוא באיזה מקו מקוה או מעיי) או י .טבול גופ 6באותו
היו ]אפשר ג בשעות הלילה[ ואחר כ 6תקרא את ה"תיקו) הכללי".
"ואמר רבי נחמ) ,שמי שזוכה ,ביו שנפל ,לטבול באותו היו
ולומר את התיקו) הכללי ,שוב לא ידאג ,כי בודאי תיק) בזה
מאוד את הפג!"

כמה טיפי:
* בדר 6כלל ,בכל איזור שיש בתי כנסת פעילי ,בשעות
הבוקר יש מקוה פתוח .תברר אצל חברי או שכני
ש"בענייני" היכ) נמצא מקוה קרוב] .בשביל טבילה ,שווה
ג לנסוע כמה קילומטרי[

* כאשר אתה מסופק א תספיק לטבול בשעות הקרובות ,אז
מומל Hלקרוא את ה"תיקו) הכללי" בשביל להרגיע את
הנפש בתיקו) הנפלא הזה ,וכאשר תטבול תקרא שוב פע
את התיקו) הכללי ,כי שלמות התיקו) נעשה כאשר קוראי
אחרי טבילה.
* אחי ,תאמי) בבקשה ,תנסה! – ג א אתה לא רגיל
לטבול ,תנסה ותראה שזה ממש עושה ל 6טוב .זה ממש
ישפר את ההרגשה ואת ההצלחה בחיי ,בלימודי
ובשמחה הפנימית .יהיה ל 6הרבה סבלנות לעצמ6
ו לאחרי .תתחיל להרגיש שאתה מקרי) אור ]אנרגיה חיובית[
לכול ,וממלא יאהבו אות.6
* א תרגיל את עצמ 6לטבול בכל יו ,אז בכלל החיי של6
יהפכו ל"ג) עד)" ,כי אי) הרגשה טובה מזו! כל יו
שטובלי ,כל היו שמחי! כל מי שטובל ולא משנה איפה,
יכול לומר בפה מלא שזה יותר שווה מה"קנטרי קלאב" או
מכל הצעה אחרת...

מה עושי כדי להתמודד ע "הרהורי"] ,מחשבות שאינ6
מעוניי) בה באמת[?...
* להגיד "שמע ישראל אדוני אלוהנו אדוני אחד" "ברו6
ש כבוד מלכותו לעול ועד" .וא מתגברי ההרהורי,
נסה לדמיי) את האותיות כמו סרט שר Hמול העניי.
* נסה לדמיי) את הש י $ה $ו $ה על המצח ,זה יקדש ל 6את
הדמיו) .ג לצייר ש ש $ד $י שהוא ש השומר מפני
מזיקי.
* לשיר :נ .נח .נחמ .נחמ) מאומ)] .טוב לדמיי) את האותיות
במחשבה בזמ) טבילה במקוה ,וכמו כ) בזמ) של מעידה רוחנית,
"הש הזה מהפ 6מהרע לטוב"[

* לבקש עזרה משמי על זה "בזכות יוס Dהצדיק".
* לדבר ע הש ג על נושא זה ,בלשו) של ,6לספר לו
הכל בצורה אישית כמו חבר קרוב .בדר 6זו אתה הופ 6כל
מועקה לזעקה וכל נפילה לתפילה .רבי נחמ) אמר :כל
הדיבורי שאד משיח ע הש ,ה כמו "רוח הקודש" –
הש עונה ל 6בתו 6הלב של ,6דר 6המילי שאתה מדבר
אליו הוא למעשה מדבר אלי !6כדאי לעשות זאת במקו
שאי) אנשי אחרי ,כמו ביער ,פרדס או שדה פתוח.
אפשר ג בחדר לבד.

* להדליק את האור ,לשי מוזיקה ,לשנות מקו ,לצאת
מהבית ,לנשו אויר צח .להתקשר לחבר .העיקר להסיט את
המחשבה למקו אחר.
* אמר רבי נחמ) :המחשבה ביד האד להטותה כרצונו.
ועוד אמר :אי) שני מחשבות יכולות להיות ביחד .לכ)
פשוט לחשוב על משהו אחר ]על משהו טוב באמת ,וכ) על
דברי שבאמת הייתה רוצה[ ודבר נוס ,Dחשוב מאוד הציע
רבי נחמ) :אל תסתכל אחורה לבדוק א המחשבה הרעה
נעלמה !
* תשתדל כמה שפחות להסתכל על תמונות ]בעיתוני,
בסרטי וכדומה[ שסת נכנסות למוח ומטרידות את
המחשבה.
* תקרא הרבה בספרי מעודדי .בפרט בספרי רבי נחמ)
שמראי ל 6את גודל אהבת הבורא אלי 6ואת הקרבה שיש
ל 6אליו ]למרות שפעמי יש תחושה הפוכה[ – תאמ Hל 6את
הספר " משיבת נפש" .תתרחק ממטיפי מוסר מלחיצי
ש מבאישי ]מבעסי[ את ריח נשמת!6
* תמיד תמצא את הטוב שב .6חפש כל הזמ) נקודות טובות.
על ידי זה תהיה שמח מעצמ 6ולא יבואו ל 6מחשבות
וגירויי חיצוניי] .למד היטב תורה רפ"ב בליקוטי מוהר") ,ש רבנו

יפתח ל 6עניי חדשות ,עניי שרואות רק את הנקודות הטובות ב ,6באחרי
ובכל המציאות כולה[

* אי) שו ייאוש בעול כלל! * אני נופל וק בראש
מור!
* תחפש את הכי Dשבקדושה ,לרקוד ולשמוח ,לטייל בארH
ישראל ,להפי Hיהדות ,לעשות חסד .חפש את כל מה שאתה
מרגיש שמשמח אות 6ומביא ל 6אור של קדושה ]אל תשי
לב לאנשי שמבלי לשי לב עלולי להחליש את דעת ,6בכ 6שה
טועני שצרי 6לעשות את מה שה עושי בקדושה .זכור תמיד,
שאור הש הוא "מלֹא כל האר "Hוכל אחד שואב ממנו לפי עניינו
ושורשו ,ומה שטוב לו לא בהכרח נצר 6ל ,6לכ) תל 6אחר חפ Hלב6
והעיקר שזה יהיה בקדושה ובתנאי שהקדמת לזה שיחות ותפילות
להש  $שיראה ל 6את מה שטוב ל 6לעשות[

* אחי תזכור ,יש ל 6שליחות אלוקית להגשי על פני
האדמה ,יש ב 6ניצו Hמשיח ,ויש ל 6תפקיד חשוב בגאולה.
אל תית) ליצר הרע להפיל אות ,6תלח בו בכל כוח – 6ע
ישראל צרי 6אות $ 6חזק ואמ!H

אח שלי ,אוהבי אות!6
תשמור על עצמ 6ועל הנשמה של $ 6תחזיק
מעמד!
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:daÈ ãÉåñÀéäÇ ãòÇ ,eøòÈ eøòÈ ,íéøÄ îÀ àÉ äÈ
úÆà ,êÈ
À ì íÆlLÀ
Ç iLÆ éÅøLÀ àÇ ,äãeã
È MÀ äÇ ìÆáaÈ úaÇ
:eðÈì zÀ ìÀ îÈ
Ç bLÆ êÅ
À ìeî Àb
:òìÇ qÈ äÇ ìàÆ êÄÀ éìÈ
Ç ìòÉ úÆà õÅtðÄ åÀ æçàÉ
Å iLÆ éÅøLÀ àÇ
.ð÷

:åÉ fËò òé
Ç ÷Ä øÀ aÄ eäeììÀ äÇ ,åÉ LãÀ ÷È aÀ ìàÅ eììÀ äÇ dÈéeììÀ äÇ
:åÉ ìãË
À b áøÉ kÀ eäeììÀ äÇ ,åéúÈ øeá
É âÀ áÄ eäeììÀ äÇ
:øÉåpëÀÄ å ìÆáðÅaÀ eäeììÀ äÇ ,øôÉÈ åL ò÷Ç úÅ aÀ eäeììÀ äÇ
:áÈâòË åÀ íéÄpîÄ aÀ eäeììÀ äÇ ,ìÉåçîe
È óúÉ áÀ eäeììÀ äÇ
éÅìöÀ ìÀ öÄ aÀ eäeììÀ äÇ ,òîÇ LÈ éÅìöÀ ìÀ öÄ áÀ eäeììÀ äÇ
:dÈéeììÀ äÇ ,dÈé ìÅläÇ zÀ äîÈ LÀ
È päÇ ìkÉ :äòeø
È úÀ

