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 שכתוב וכמ, רה אז נקראין אדםות התווח מצ"ימין את רמיכשמק
הוא רק חיה בדמות , םו חס ושל,כי אם לאו. רה אדםוזֹאת הת) במדבר יט(

 .לם מֻישב מבני אדםוקר הרחמנות להשתדל שיהיה העיוזה ע. אדם
, ל"קר הרחמנות כניע שזה וכן קריאת שמע שהוא התגלות אלֹקות ועל

כי , ח איברים"ת שהם בחינת רמווח מצ"ח תבין כנגד רמ"כן יש בה רמ על
כן אנו מבקשין קֹדם  ועל. )ח הם אותיות רחם"רמ(קר הרחמנות יזה ע

קר יכי זה ע', אבינו אב הרחמן המרחם רחם עלינו וכו: קריאת שמע
 הלכות –לקוטי הלכות . (תיווום מציהרחמנות לדעת ממנו יתברך ולקי

 )'דאות ', קריאת שמע ג
  

 Ì‰È�Ù ÏÚ ÂÏÙÈÂ ...)ו,כ(  

שהצדיקים מפילין עצמן ומכסין ומעלימין ומסלקין פניהם שהוא 
קים מהקֻדשה וכים והרחות הנמומוונה אל מקורידין עצמן בכוחכמתן ומ

בבחינת , ת שנפלו לשםושות קדות ונפשוצות משם ניצובכדי להעל, מאֹד
כי יש , תות שנפלו יש כמה בחינוית הנפשיין עליבענו. ירידה תכלית העליה

כי , קוןית המתים שנפלו לשם מכמה וכמה שנים שאין להם תונשמ
ת ות נפשוקר לברר ולהעליאך הע. ידי צדיקים כאלו אם על

ידי ירידת הצדיקים  ינו שעליה, לם הזהוהחיים עדיין בע
הם מכניסים הרהורי תשובה גם , ת כאלוומולמק

, תיהםוידי מעשיהם ותא הנפולים מאֹד עללהירודים ו
ם ותם שאיך שהם ובמקוררים אוומחזקים ומע

 'ין יחפשו ויבקשו את היאף על פי כן עד, שהם
עד שגם הם , ודום כבויתברך בבחינת איה מק

וזה בחינת . יעלו בבחינת ירידה תכלית העליה
בחינת ירידה תכלית העליה של , םינפילת אפי
 - לת אפים וקדשה דסידראהלכות נפי. (הצדיקים

 –וגם עיין אוצר הראה . 'ז' ג' אותיות ב', והלכה 
  )ט"אות ל, תפילה
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ת ונוכי מחמת עו, ישראל כן נסתלקו משה ואהרן על גבולי ארץ ועל
לים צדיקים ו גדאבל, ש אלו המצריםויכלו לגמֹר בחייהם לכב לא ישראל

ידי שהם  ף יכבשו כל אלו המצרים עלוף כל סותר מבחייהם וסובמיתתם י
רה ובארה במיתת משה ואהרן שהיו בגבול וכן דקדקה הת נגנזו שם ועל

אל משה ' ויאמר ה: " שכתוב במיתת אהרןוכמ, אבום ובארץ מוארץ אד
וכן במשה ". 'יאסף אהרן וכו' ם וכווואל אהרן בהֹר ההר על גבול ארץ אד

קר גניזתם שם היה מחמת יכי ע". אבו בגיא בארץ מוויקבר אֹת: "כתיב
קר המלחמה יישראל שזה ע מדים על גבול ארץוכי ע, שהם מצרי הקֻדשה

כן נסתלקו משה ואהרן  על. )כמבואר בפנים(ש המצרים הקשים ולכב
ס ידי זה נזכה לכנֹ שעל, חם יכבשו גם מצרים אלו כדי שבגֹדל כֹ,ונקברו שם

 -ליקוטי הלכות  (. במהרה בימינו אמן,לםוישראל ולכבשה לנו לע לארץ
  )'אות ח', הלכות מצרנות ד

  
 ˘Á�‰ Í˘� Ì‡ ‰È‰Â ..ÈÁÂ ˙˘…Á�‰ ˘Á� Ï‡ ËÈ·‰Â .. )ט,כא(  

,  מחיהווכי נחש ממית א): ח"ג מ"ראש השנה פ(ל "תינו זוואמרו רב
 לאו היו אלא בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה היו מתרפאין ואם

 ווהיה כאשר ירים משה יד"ין י שכתבנו לענו כמ,זה בחינת רמזים. קיןוזנ
כי הם בחינה אחת כמובן במשנה ראש השנה שנסמכו . "'וגבר ישראל וכו

ינו בחינת רמזים יה, ת שצריכין הכל להסתכל כלפי מעלהורושם יחד לה
ידי הרמזים  נן בכל עת עלוקר הארת הדעת להתבישבדעת שהם ע

  .' וכוושים של הדעת להתחזק לשאר על עמדוהקד
ד ווצריך ע. עיל הרמזים של הרמת ידיווכי לפעמים יש שאין מ

 משה שעשה אז נחש נחֹשת שרמז להם יראת ות ֻעבדא לזה כמולעש
. העֹנש שאל ישכחו שיש נחשים שרפים שהם ענשים קשים ומרים

רֹח מענשיו הקשים ם לבוכי אין מק. כן אתה ֻמכרח להסתכל כלפי מעלה על
לם הזה מכל שכן לאחר מיתה בגיהנם וכף הקלע וגלגולים ווהמרים גם בע

, ם תמידוכי אם להסתכל אליו יתברך ולשאת עיניו למר, רחמנא לצלן' וכו
ננו ו שרמז לנו אדווכמ. 'אליך נשאתי את עיני וכו) א, תהלים קכג(בבחינת 

 קר הוא יראת העֹנש אףישעואמר ). 'האות , ן"ת הרושיח(ל "רנו ורבנו זומ
אבל באמת ', ממות וכווקא יראת הריפי שכתוב בספרים שצריכין די על
וכן שמענו . ידי יראת העֹנש ואי שנזכה להנצל ממה שצריכין להנצל עלוהל

ורמז לנו אז . קר הוא יראת העֹנשילים שאמרו שהעובשם כמה צדיקים גד
וזה . 'ויראת העֹנש וכירא ולפחֹד מיהיטב היטב כמה וכמה צריכין להת

 ,ידי זה להסתכל כלפי מעלה שה ורמז להם עלבחינת נחש הנחֹשת שעשה מ
הלכות ברכת  (.קר הוא הרמזים האמתייםיכי הע. ידי יראת העֹנש נו עליהי

  )ט"אות צ',  הלכה א–הפירות 
  

  ] סיפור מלידתו של רבנו הקדוש-ספר נחל נובע [

ב בחודש אלול נכנס לברסלב ובא "ובשבת תקס...☺                  
הדבר בנעמיריב הסמוך לפה לכאן על שבת פרשת כי תצא וכאשר נשמע 

יתברך חמל ' אבל ה. נו דבר פלא מאוד שהוא נכנס לכאןהיה אצל
עלינו מן השמים וחשב מרחוק להטיב אחריתנו להשאיר שארית 

כי בכאן נגמרו . בארץ למען עשה כהיום הזה להחיות עם רב
 הקדושים הנדפסים ופה חיבר הספרים הנעלמים הספרים

' וכו' היינו מה שנשרף וספר הגנוז וכו. מעין כל חי
ואנחנו זכינו ברחמיו המרובים להתקרב תיכף 

ויתבאר מזה במקום אחר אם . בכניסתו לפה
ואמר אילו לא בא לברסלב . באריכות' ירצה ה

ופה ברסלב ישב . אלא בשביל לקרב אותי די
עיר כל ימיו אבל בעולם היה בשלוה מבני ה

המחלוקת הולך ומתגבר וכל מה שקירב יותר 
יתברך התגבר המחלוקת יותר אבל הוא ' אנשים לה

, ל עשה את שלו ועלה בכל יום ובכל שעה ובכל רגע"ז
ולולא שהתגבר . למעלות גבוהות ורמות אשר אין לשער כלל

 הקטרוג על העולם עד שלא היה העולם כדאי לינק מאור כזה
ועמד וגנזו היה נתגלה גדולתו בעולם והיה מחזיר כל העולם אליו 
יתברך כי זה היה מגמתו תמיד כל ימי חייו ובזה עסק תמיד לזכות 

ל ואמר מה "ענה רבנו ז. הרבים ולהוציאם מחושך לאור מאפילה לאור גדול
יהיה אם יגרשו אותי מכאן גם כן בכל מקום שאבא לשם בכל מקום 

כשיצא מזלאטיפאליע בעת שכבר באו העגלות . ן תמידשאעשה פסיעה אתק
מברסלב בשבילו להביאו לברסלב אמר כאן בזלאטיפאליע סבלתי תרתי 

' ב חודש ואני סבלתי יסורים כאן ב"כי משפט רשעים בגיהנם י, גיהנם
בדד ישב מחוץ למחנה מושבו עכשיו מתחיל ' גם אמר עד עכשיו הי, שנים

יתברך ' ן הוא שעכשיו מחיל הי יותר אך העניואיני יודע הלשון שאמר' וכו
  ...'להטיב וכו

  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(
חם  יתברך ִר'כל מה שה, אני לא ידעתי מה זה...     �                           

שאני עמדתי עם מלחמה נגד , עלי והאיר בי בכֹח נסים ונפלאות כאלה
אי אפשר להבין  .גדולים, גאונים. גדולים מֻפרסמים כאלה בכל העולם

איך אני יכול לחיות אחרי שעבר עלי מה שעבר , בדרך הטבע איך יכֹלתי
איך נשארתי , אני לא יכול להבין איך אני חי בעולם, נס שאני חי. ין זהיבענ

איך אני , המתנגדים בעצמם אמרו שלא יכולים להבין מה שזה. בחיים
הם לא יכולים להבין .  כנגד כל העולם,איך אני לוחם כנגדם, מחזיק מעמד

  .איזה כח נמצא בעולם, את זה
הוא ! כל דבור שיצא מפיו הוא רפואה לנו ולדורותינו ולכל העולם

  !קון גמורירפואה ות
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  ...!ין לא היה בעולםיתקונים כאלה שעד
' ספורי מעשיות'ו' ן"לקוטי מוהר'יש כבר . והוא כבש כבר כל העולם

 וכל מה שעובר ,לכל מה שיעבֹר עלינו,  רפואה לכל העולםאז יש כבר, כאלה
פלאות כאלה שלא שמעתי ולא , אני ראיתי את זה בעיני. עלינו ויעבֹר עלינו

 .ראיתי מימי
ין לא נתגלה יאמת כזה שעד, חכמה כזה, מתגלה בעולם פלאות כזה

  !הוא המפתח של הכל, וזהו רבנו הקדוש. בעולם
שהוא יכול לחזֹר , יןי שהוא יש לו תקוה עדכל אחד לא מאמין על עצמו

, הוא יודע שהוא כבר נטבע בכל המיני רע, הוא לא מאמין בזה. בתשובה
  ...בכל מיני

, מסבב ומסבב, דבר מסבב ככה עם האדם-הבעל: "רבנו הקדוש אמר
  !הוא מהפך הכל!" עושה להפך.. ואני

 עושה , ורבנו הקדוש-והוא ; דבר עושה ככה-הבעל', שיחות'זה בה
  .כן, לכוון ההפוך

לנצח , כל דבור שלו הוא רפואה וישועה לנו ולכל דורותינו לעולמי עד
  !נצחים

  !הוא מהפך הכל, כל דבור הוא כח כזה שהוא מתגבר נגד כחות כאלו
האם יש . 'שבע בעטלירס'המעשה של ה, יכולים לראות רק המעשיות

  ? בעולם' ן"והרלקוטי מ'האם יש תורות כאלו כמו ב? מעשה כזה בעולם
מעולם לא נתגלה תפלות : "רושיכזה שרבי נתן אומר בפ' לקוטי תפלות'
  !"לא היה תפלות כאלו בעולם, כאלו

' לקוטי הלכות'. 'לקוטי הלכות'הוא עשה , אור כזה, צדיק קדוש כזה
  !שכל דבור הוא יכול להחיות כל העולם

בכל דבור הוא מאיר לנו כל התורה ', ספורי מעשיות'ו' ן"לקוטי מוהר'
שאי , וכל הטוב וכל האור שבו וכל האור שבעולם שאי אפשר שיתגלה

לם כאין ֻכ. לםבור חכם כזה שהוא כנגד ֻכיהוא ג. אפשר להכניס בנו
  ...אין להם שום, נגדו
 

  
  )ד-ג, יראה ועבודה –לקוטי עצות (

' ם ולתפלה וכווכה לשלוידי היראה ז-על� � � � 
 ). שלום אות ביןועי; ד"י סימן - ן"לקוטי מוהר(

, ר הגנוזוצה לטעֹם טעם אומי שר� � � � 
צריך , רה שיתגלו לעתידות התודוינו סיה

-כין עלווזה ז. דת היראה לשרשהית מולהעל
 ודדות ושיחה בינושהוא בחינת התב, ידי משפט

פט ודן ויתברך וש' ה לפני ושמפרש כל לב, ונולבין ק
ובזה יסיר מעליו כל הפחדים ,  על כל עסקיוואת עצמ

פט את וכי כשאין האדם דן וש. ויעלה היראה מנפילתה
ואזי הדין נתלבש בכל ,  למעלהותופטין אואזי דנין וש, ועצמ

ת בזה ום לעשולם נעשים שלוחים למקווכל הדברים שבע, הדברים
ידי כל הדברים -על ו ודינול לקבל ענשוינו שיכיה, האיש משפט כתוב

, םוחס ושל, כשמגיע להאדם איזה דין ויסורין, אין בחושו שרוכמ. לםושבע
לה על ושלא היה ע, ידי דבר קטן-על, בה קלהידי ִס-רֹב הם באים על-פי-על

; םוחס ושל, לאת ויסורים כאלהו חוידי דבר קטן כזה יתגלגל ל-הדעת שעל
 ות בוכדי לעש, ה הדבראך כל זה מחמת שהדין שעליו מלמעלה נתלבש בז

אבל , ו בעצמופט את עצמווכל זה כשאין האדם דן וש. והמשפט המגיע ל
 צריך וואינ, אזי נתבטל הדין שלמעלה, ל" כנו בעצמופט את עצמוכשש
 וטל מעצמכי כבר ִב,  מֻלבש בהםוכי אין דינ, רא ולפחֹד משום דברילהתי

לבשת בשום דבר ואין היראה מת, ו בעצמוידי שדן את עצמ-הדינים על
, ובזה מעלה את היראה לשרשה. ררו נתעוכי הוא בעצמ, רר את האדםולע

ל "ר הגנוז כנוזה יזכה לא-ידי-ועל, ולא יראה אחרת'  רק יראת הושיהיה ל
 ).שם טו(

ר ובל הִגול הגד-קה, תינווי אבקינו ואלֹקאלֹ' הן מלפניך ויהי רצ � 
פנים וועל כל השרפים וא, אשר יראתך ואימתך על כל שנאני שחק, ראווהנ
לם ֻכ, ועל כל ברואי מעלה ומטה, לםת ֻכולמוועל כל הע, דשת הקֹווחי

על עצב נבזה ונמאס , ובכן רחם עלי ברחמיך. ירעדון ויפחדון מאימת שמך
פני לבלתי -ותהיה יראתך על, שה תמידו שתמשיך עלי יראתך הקד,ניוכמ

 .שה בכל אבריוואזכה להרגיש יראתך הקד, אחטא
 הנכבד שםליראה את ה, זה תזכני ברחמיך ליראה שלמה-ועל ידי � 

, ותהיה יראתי ברה ונקיה בלי שום פסֹלת. ינוק אלֹ'הרא הזה את ווהנ
 מעלי ומעל ותגדל חסדך עמי ותמתיק ותבטל,  לבד'הויהיה לי רק יראת 

ואל תדינני כמעשי . לםומיני דינים שבע ישראל כל זרעי ומעל כל עמך בית
רק . יצדק לפניך כל חי לא א במשפט עמי כיואל תב. פטני כמפעליואל תש

לים והמֻרבים לבטל מעלי כל המשפטים וכל הדינים ותגזֹר בחסדיך הגד
רק , םו חס ושל,רר דין ומשפטופה לע ןושלא יהיה להם שום פתח, לםושבע

רר עצמי לתשובה שלמה ולע, תזכני שאני בעצמי אשפט עצמי היטב בכל עת
ותצילנו . וב באמת לאמתונך הטות כרצועד שאזכה להי, באמת תמיד

שלא אירא , תות נפולומירא, תוניות חצוברחמיך הרבים מכל מיני ירא
ולא משום דבר , ולא משום מין חיה רעה ולסטים, ןוואפחד משום שר ואד

פני תמיד לבלתי -ותהיה יראתך על, כי אם ממך לבד אירא ואפחד, לםושבע
ואזכה ברחמיך . שוהיראה לשרשה לדעת הקדת וואזכה להעל. אחטא

למען אדע ממי , העצומים להשלים דעתי בשלמות בקֻדשה ובטהרה
שה בכל אברי ווֻימשך היראה הקד. ל לבדוליראה את שמך הגד, ראיאתי
לה ות מלא אימה ופחד ויראה גדוואזכה להי, ה גידי"ח אברי ובשס"ברמ

ותזכני ברחמיך , ידש בכל עת ובכל שעה תמול והקדובאמת משמך הגד
 .הרבים לדעת שלם באמת בקֻדשה ובטהרה

כי , דל פחיתות ושפלות ופגם דעתנואתה ידעת את גֹ, יםקאלֹ' ה � 
ת ותינו המֻגנוידי מעשינו הרעים ומחשב-על, דעתנו נפגמה ונתקלקלה מאֹד

, דעים כלל לתת עצה בנפשנוועד אשר אין אנו י, ת מאֹדותינו המֻבלבלוודע
חמֹל עלי וחנני . מלא רחמים, 'האנא . לםו בשום דבר שבעאיך להתנהג

, למען אדע את שמך באמת, שאזכה לדעת שלם דקֻדשה, מאתך דעה שלמה
' לקוטי תפילות א. (ממותוואזכה ליראה עלאה יראת הר, ואירא ממך תמיד

  )ו" מתוך תפילה ט–
  

  ) המשך-ח "י מכתב -' אי הנחל ֵּבספר ִא (

קר אריכת הגלות הוא מה שמתגבר השקר מאֹד יע   �                      
כי הסטרא אחרא שהוא השקר התפשט לאֹרך ,  חס ושלום,כמעט בלי גבול

, יתברך' ידו לה-וכל מה שמגלין איזה אמת בעולם להתקרב על, ולרֹחב
  .השקר מתנכל בתחבולותיו תכף לבלבלו ולהסתירו ולהפכו אל ההפך ממש

, ם על ישראל הוא להכניס בהם האמתקר הרחמנות שצריכים לרחיע
  .יתברך' ידי זה מעוונות ולקרבם לה-ולהוציאם על

והוא פונה , שך מסבב מאֹד את האדם ומקיפו מכל צדכשהחֹ
שך ממנו יתברך מפנה החֹ' ידי זה ה-על, עצמו רק אל האמת

ואם האמת ֻמשלך ארצה עתה ואסור לגלותו . ומאיר לו
כון ושפת אמת ִת, א כןפי כן האמת הו-על-אף, בֻפמבי

  !לעד
דל פחיתותו כל אחד כפי מה שיודע בנפשו גֹ

כמו כן , יתברך' וגֹדל רחוקו שנתרחק מאֹד מה
יקא להתקרב להרבי והמנהיג יהוא צריך ד

כי כל מה , האמת הגדול במעלה מאֹד מאֹד
הוא צריך רבי אמתי גדול , שהוא קטן ביותר

  .ביותר
כמו , מאֹד מאֹדכל מה שהצדיק קדוש ביותר וגבוה 

לו יכן הוא יכול להוריד את עצמו מאֹד מאֹד להגביה אפ
קר שלמות יוזה ע. המונחים בשפל המדרגה ביותר, התחתונים
  .מעלתו הגבוה

דוש נפלא ונורא כזה שהוא יכול להוציא כל יש צדיק גדול ונורא וִח
 העשרה מיני חצים שבהם כלולים כל מיני חטאים ועוונות ופשעים וכל מיני

הכל כאשר לכל הוא יכול לחזֹר , פגם הברית שבעולם רחמנא לצלן
ורק הוא יודע לרפאות את הבת מלכה , ולהמשיך ולהוציא ולתקן הכל

ים ורגלים יראוי לילך ולרחש על יד, "חזק ואמץ. "בשלמות] כנסת ישראל[
  .למען תהיה תקוה לאחריתנו והיתה לשלל נפשנו, להתאחז בכנפיו

כי באמת כמעט לא , כך-ב זה זמן רב כלכיתי לכתֹ לא ז,לדאבוני הרב
והקדוש ברוך , הייתי בדעתי מעֹצם הצרות ותלאות שעברו עלי לא עליך

פי -על-ואף. הוא נתן לי כח ברזל לשאת עֹל היסורים כאלו שאי אפשר לבאר
כן כבוד מעלתו היה חקוק על לוח לבי בכל העתים בכל יום ולא יצא 

   .כידוע לו מכבר, מזכרוני
דורש שלומו והצלחתו באמת , המזכירו לטוב בכל יום ויום, המעתיק
  .בכל לב ונפש
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