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ÈÏ ‰¯‡ ‡� ‰ÎÏ...  )ו,כב( 

עד שיש כח להאדם להמשיך הרוח , כך להבחירה יתברך נתן כח כל 'ה
עד שיש כח להאדם שהוא , םו להפוך חס ושלוא,  דרך הקֻדשהונודלעלא כרצ

 כח ו יש לוידי כח בחירת כן על פי על ואף, ק מהקֻדשה בתכלית הרחוקורח
  רוחו שיש לועד שיהיה נדמה ל,  מהרוח דלעלאלהמשיך עליו איזה בחינה

ומי . לוקף גדוכי המחשבה יש לה ת, תות אמתיות ומראונואה חזיודש ורוהק
 וכן התגבר ברשעת פי על  אףוימח שמ, תר מבלעם הרשעולנו משקץ ומתֹעב י

עד שאמרו , תוראות נונות וחזיועד שהמשיך עליו מרא, כך נגד הקֻדשה כל
  . בלעם? ומנו, לם קםות העובֻאמאבל : ל"תינו זורב

ש ו קדו שאינוזמן שמרגיש בעצמ שכל, זהר מאֹדיכן צריך האדם ל על
ולֹא ירצה לילך ,  נגד הקֻדשה בשלמותואזי יכניע ויבטל עצמ, כראוי בשלמות

, תונות וחזיו מראוכי אם ירצה אז להמשיך על עצמ; ת ממנוות ובנפלאולובגד
רק ילך בתמימות ,  נכשלו בזה רבים מאֹדכאשר, תרותר ויויוכל לקלקל י

 ו ויזכה לקדש את עצמו לצאת מפחיתת מדרגתו יתברך שיעזר'ויבקש מה
וירבה , וורק בשביל זה ישתמש ויתאמץ בגֹדל כח הבחירה שיש ל, כראוי

 וונתווכל כ,  יתברך'שים לפני הולדבר בזה דבורים קד
 וזה להכניע ולשבר הרע של ידי יהיה כדי שיזכה על

 יתברך באמת ההפוך 'כדי לשוב אל ה, לגמרי
שהם חזקים , מדעת בלעם הרשע וחבריו ותלמידיו

צים ומאה שלהם ואינם רמאֹד בתֹקף הרע והֻט
צים ואדרבה הם ר, להשפיל את עצמם נגד הקֻדשה

להמשיך איזה בחינת רוח דלעלא מהקֻדשה 
להמשיך בחינת רוח , םוחס ושל, מם הטמאולמק

להגביר , מםות למקונות וחזיובחינת מרא, נבואה
קר יוהע, בום הרע על הטותר חס ושלוזה בי ידי על
הן בקֻדשה , לו כח גדוכי הדבור יש ל, ידי הדבור על
: ל"תינו זווכעין שאמרו רב, םו להפוך חס ושלוא

כי הבחירה ,  בפיווא עליהם באדם שכחואף אנו נב
  . כנזכר לעיל וכמבֹאר בפנים, לויש לה כח גד

דאי יהיה ובו, נתם להרעושכו, כאלוורשעים 
 וונתושכ, אבל איש הישראלי; אחריתם להכרית

כן הוא מתגבר גם  פי על ואף, ו ושפלות מדרגתומושמכיר את מק, בהולט
', דדות וכוולה והתבירה ותפושים הרבה מתו לדבר דבורים קדובעֹמק נפילת

ואז . באמת ' ולשוב אל הובכדי שיזכה לצאת מהרע של, בהו לטונתווכל כו
ף וס כל ףווס, ולא יהיה נאבד שום דבור, רוח מזה  יתברך נחת'ודאי יש להוב

דש והק לקבל רוח, ואז אם יזכה ויהיה ראוי לזה.  יתברך באמת'ישוב לה
, 'הלכות חדש ד(. ונו כרצוב יעשה עמו הט' ה,אמתי דרך הקֻדשה בשלמות

, עיין דיבור ו- א" אות צ,היראה ועבוד -לפי אוצר היראה  ' ט'ת חואותי
  )ט" אות מ,ברית; ד"ג י"אותיות י

  
Í¯· ˙Î¯· ‰�‰Â  ...)יא,כג(  

מר תמיד וודאי הוא גווב, לם תמידוקון העיסק בתו יתברך ע'דאי הובו
 פי על אף, םו חס ושל,תולו מי שהוא רשע ובעל עבריואפ. ונוויגמֹר הכל כרצ

אם : " שכתובווכמ, " לאושחת ל"בבחינת ,  יתברך כלל'שה להו עוכן אינ
דע להפֹך ווי, תיוו יתברך מאֹד עמקו מחשב'כי ה, "' וכווחטאת מה תפעל ל

לם ידך ולע: י"רש רשי שפווכמ', לם הום לעוכי אתה מר, ונו ולרצודוהכל לכב
כן אסור  פי על כי אף, ולעֹשה רעה כרעת' כן ישלם ה פי על ואף. נהועל העלי
גם איזה דבר כנגד וומי שפ, םוחס ושל, רהות שום דבר כנגד התולנו לעש

כמובא בכל , ת ומחריב ומקלקל הרבהולמוו בכל הע"גם חוהוא פ, רהוהת
וזה . ונומר תמיד ויגמֹר הכל כרצו יתברך ג'כן ה פי על ואף, הספרים

ידי  שהכל נעשה על, ין המבוכהיכי הוא ענ, הדבר אי אפשר להבין כלל
שזה אי ,  של האדםווי בבחירתכן הכל תל פי על ואף,  יתברך לבד'ה

שה וכן יש כמה דברים שהאדם ע ועל. ל"אפשר להבין בשום אֹפן כנ
 ואחר, שהורה הקדונו כנגד דרך התיהי,  יתברך'ן הוכנגד רצ

כן זה  פי על ואף, ונו יתברך כרצ'מר הוקא גיזה די ידי כך על
 שמצינו וכמ, וש יענש כראוי לוהאדם שעשה העברה ענ

וכן כל המעיקים ומצרים ,  למשל בפרעֹה וסנחריב והמןומכ, בכמה דברים
 כך נתגדל ונתקדש ונתפרסם שם ואחר,  יתברך'השהכבידו לבם נגד , לישראל

כי "בבחינת , כן אחרית רשעים נכרתה פי על ואף, יקאיזה ד ידי שמים על
 חס ,פי שהלך לקלל על שאף, וכן אצל בלעם". אבדויֹ' וכו' הנה אֹיביך ה

 ות הרבה על ידווקבלו ישראל ברכ, ונו יתברך גמר כרצ'כן ה פי על ףא, םוושל
 'וכן מתנהג ה.  עדי אֹבדולם ואחריתוכן הוא נענש הרבה לע פי על ואף, קאידי

 -  סימני בהמה וחיהכותהל( .כנזכר לעיל, וכן הוא בכל אדם, יתברך תמיד
  )א" אות נ,היראה ועבוד - לפי אוצר היראה א" מ' אותיות מ, דכההל

  

  ] סיפור מלידתו של רבנו הקדוש-ספר נחל נובע [

ל אנחנו כבשנו את עיר "שמעתי שאמר רבנו ז ...☺                   
כי באמת בתחילת כניסתו לברסלב דיבר תיכף (ברסלב בהמחאת כף וריקודין 

ממחאת כפים בתפילה שעל ידי זה מגרשין האוויר של חוץ לארץ וממשיכין 
וכן בשנה זו רקד . 'כמבואר במאמר אתם נצבים וכו, רץ ישראלאווירא דא

 -ובחורף זה אמר מאמר ואלה המשפטים . הרבה אודות לבטל הפונקטין
עוד שמעתי . )המדבר מרקודין והמחאת כף', סימן י

שפעם אחת סמוך לכניסתו לברסלב מזגו לו כוס 
יין לקידוש ונשפך על הארץ ומזגו לו כוס אחר 

חר כך אמר היום נטענו שם וקידש עליו וא
ושם זה לא ישתקע לעולם כי , ברסלביר חסידים

נו נקראים על שם עיר עולם יהיו אנשי שלומל
ופעם אחת אמר בביתו . ברסלב וכן היה כמפורסם

דודי רצה לישב : ל"של הרב הקדוש דודו ברוך ז
וכן . בברסלב ולא נתיישב שם ואני יושב בברסלב

נו דיבורים הרבה מפורסם עוד בין אנשי שלומ
ל "ין ישיבת ברסלב והמובן מדבריו שהיה לו זיבענ
ין ישיבתו בברסלב סודות נוראים ונפלאים יבענ

  ...מאוד
  

  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(
מה זה חיים של . ראיתי החיים של העולם, אני הייתי חי חיים...   �

  .דבור אחד מרבנו הפך הכל לכלום? העולם
  !הכל,  מקומות ברגעכובש כל מיני

הוא מהפך . יש כבר בעולם אור כזה שיכול להפֹך כל העולם, הוי! חדשות
  ! משמד לרצון-הכל לטוב 

הוא מוציא ". הצדיק עומד בין שמד לרצון: "יש תורה' ן"לקוטי מוהר'ב
ושלום חס שמד זה , בחינת שמד, כך ושלום כבר טבענו כל אנחנו חס, משמד

  .לרצון.. להפך להפך! לרצון,  שמד- הירידה הכי גדולה בעולם
 -הצדיק . רעוא דרעוין, רצון שברצונות, רצון הוא האור הכי גדול בעולם

  ?איך. הוא עומד באמצע, הוא מעלה משמד לרצון, הוא עושה משמד לרצון
  .ה, ש, מ:  בתיבת השם משה יש-משה 
  .ד, מ, ש: שמד
  .ה, מ, זה ש: משה
  .ו, מ, ש: ורצון

  !רצון.. רצון בגימטריה? ואיך רצון ש מ 
  !הוא מהפך משמד לרצון, הצדיק עומד בין שמד לרצון

, הוא מהפך! שמד, שמד זה ירידה הכי גדולה שאי אפשר לעזֹר כלל
  .הוא מהפך משמד לרצון, הוא באמצע,  משה עומד בין שמד לרצון-הצדיק 

הצדיק עומד בין . ורצון הוא הפך של שמד, שך הכי גדולשמד זה החֹ
  ! נגד כל העולם-דבור אחד רק , הוא מהפך משמד לרצון. ד לרצוןשמ

  !ְח ַנ ַנ-יש רפואות ? שמד, מה
  .ומשה זה מהפך משמד לרצון! משה? מי זה הצדיק, הצדיק
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  ...משה רבנו, רבנו, משה רבנו
הוא , אז הוא מודה, רק לראות פלא של כל דבור

מה זה ', ן"לקוטי מוהר'הוא מרגיש מה שזה , רואה
ומה ', ן"קצור לקוטי מוהר'ומה זה ', ספורי מעשיות'

  ...'שיחות'זה ה
אז הוא יש , מי שמשים לב לזה לדבור אחד באמת

פלאות .. נעשה עמו פלאות כאלה. קוןילו רפואה ות
  .חדשות שהוא מהפך משמד לרצון

הוא מוצא בכל , ים ולב ומחפש אמתימי שיש לו עינ
', ספורי מעשיות'של ', ן"לקוטי מוהר'דבור של 

שהם ! ין בעולםיפלאות כאלה שלא נתגלה עד
  !יכולים להפֹך כל העולם

היה בטבריה ? כזה' ן"לקוטי מוהר'יש עוד 
, והוא היה גאון גדול, לם היו מתנגדים גדולים לברסלבֻכ, ראש המתנגדים

אין ' ן"לקוטי מוהר'עוד ספר כמו : "הוא אמר לכל המתנגדים. ח שלוהמֹ
  !"בעולם

עוד אין כמו , דבורים כאלה! געהוא נעשה מֻש, מה זה", צו להרגוהם ר
  ".'ן"לקוטי מוהר'

  !"אין עוד בעולם' ן"לקוטי מוהר'ספר כמו : "להםאמר ככה הוא 
הוא לא צריך , האמת עד לעצמו! הוא עד לעצמו! ?אנחנו צריכים עדים

  !עדים וראיות
אז ', ן"וטי מוהרלק'ו' לקוטי תפלות'וה' שיחות'וה' מעשיות'רק לראות ה

כל התקונים וכל הרפואות וכל הישועות בדבור . טוב-יש לו כל, יש לו מספיק
  !אחד

זייט אייך .. גיוואלד: "רבנו הקדוש הוא שאג בקול גדול בקולו הקדוש
יאשו יאל ת.. אהה!" ("קיין יאוש איז גאהר ניט פאר האנדין. ניט מיאש

 היה -ולם מקבלים את זה אם היה הע !").יאוש אינו בעולם כלל, עצמכם
  !העולם חדש

  !ן מאומןָמְח ַנָמְח ַנְח ַנ רק ַנ,אי אפשר לעזֹר.. חולים כאלה
  !זה הרבי', שראלÈני ·אש ¯'י הוא "הרב? אתה יודע מי הרבי

ראש ? 'אתם יודעים מי הרבי: "הוא מדבר בכל תורה לכל אחד מישראל
  !"הוא הרבי' בני ישראל

קון ורפואה וישועה לכל י שזה נגון כזה שהוא ת,ן מאומןָמְח ַנָמְח ַנְח ַנַנ
  !אחד

. ברגע, ברגע, הוא מרפא אותו ברגע, הוא לוקח חולה שאין לו רפואה
  !כל העולם! בדבור אחד

  

  )ט"י מכתב -' אי הנחל ֵּבספר ִא (

  .ט"תשי' ח אדר ב"כ, ה"ב   �                      
החפץ להתדבק בעץ , ד מפזב ונחמום לאהובי וחביבי כנפשי הטושל
ת ו ויזכהו מעתה לילך בכל הדרכים והעצואת הברכה את' יצו ה. החיים
עדי , יני הישועה כל ימי חייויבעים ממעות הנוראות והנות הנפלאוהעֻמק

  .בזה ובבא' עם הות בנויזכה לחז
תיו וופלאי פלא' ת חסדי הואם אמרתי אספרה אפס קצה מעֹצם נפלא

רא ונשגב מאֹד וש ונור אמת קדולם אושהאיר בע, הללות ורושעשה עמנו בד
 ותויוכלו לכב לא ומים רבים, ם בשום אֹפןומאֹד כזה שלא יכבה חס ושל

ינו יה, פי שהצד השני-על-ואף. תון יריעויקצרו המ, ישטפוהו לא תוונהר
שה את ווע, תר בכלליות ובפרטיות על כל אחד ואחדורב וחוא, הסטרא אחרא

עד אשר , םו חס ושל,וס ברשתר ולתפֹ לארֹב ולחתֹושר ל בכל מה שאפושל
ת וסכסוכים ות ובלבולים ותאוות ומניעונדמה שאי אפשר לשבר הסתר

עם כל זה הצדיק , כאלה' וכו' ת והתרחקות וכוות והשלכוכובים וטרדיוע
ת אלֹקות גם ו עד שמאיר בחינת השג,ל ממשיך תקונים נפלאים כאלהוהגד

כי , ירדה השכינה לשם לא לםונה מאֹד שמעותלמטה למטה בדיוטא התח
אם , םו חס ושל,רה לגמריוקים מהתולו בהרחיל להאיר אפו יכובגֹדל כח

  .צים לקבלור
ואמת , תאוהשקר הוא ֻזהמת הנחש סטרא דמ

ך השקר וכן ברור האמת מת-ועל, הוא סמא דחיי
  .ית המתיםיהוא בחינת תח

 ורות אלה האדם בעשיוידי העליה שע-לפעמים על
 וטה מן האמת ומהפכויקא ניידי זה ד-על, בחכמה

לק על הצדיק האמת מחמת ו האמתי וחומסדר
רק האמת עד , ת מן האמתות הפוכומר סברושא

צה ו רו ואינוובודאי החפץ באמת לאמת, ולעצמ
ל לידע ולהבין האמת ו אז יכות את עצמולהטע
לה ו הגדווכן לפעמים האדם מחמת ירידת. היטב

עד , ות מאֹד כל אחד כפי ירידתולות התאורד בגושי

 שלפי האמת כבר ו ונדמה לופל בדעתושמחמת זה נ
וכל זה מחמת שמהפך , םו חס ושל,ותואבדה תקו

כי , כך האמת האמתי לא כי, האמת שלא כסדר
יתברך רבוי רחמיו שאינם כלים ' לה לנו הכבר ִג

ם והצדיקים וידי משה רבנו עליו השל-לם עלולע
יאש ירוש שאסור לאדם לילו לנו בפהם ִגו, שאחריו

ם ויתברך בכל מק' כי ה,  מן הרחמיםואת עצמ
' נה גם שם נמצא הולו בתכלית דיוטא התחתיואפ

ין כזה שיוכל להתקן הכל ויתהפך יויש ענ, יתברך
  .תות יתהפכו לזֻכיונובה וכל העוולט

 ו והצלחתומוהמתפלל תמיד לשל, המעתיק
  „Ï‡¯˘ÈÂ¯Ò „· ‡                          .באמת
  

  )ג"י, יראה ועבודה –לקוטי עצות (

כי . קר כל הדברים הם ההתחלהיע� � � �                                              
אבל אחר ההתחלה הוא ; צא מהפך אל הפךומחמת שי, תות קשוכל התחל

 דה והיראה של האדםוכן העב-ועל. כך-נכנס מעט בהרגל ואין קשה עליו כל
ריו לקבל כח ום צריך לחזֹר לאחוכי בכל י, ם הוא כפי ההתחלהובכל י

כן צריכין להתחיל בכל פעם -על, ל"תר כנושאז היה קשה עליו בי, מההתחלה
היה  לא לויכא, א בכל פעם מחדשובצריך שי, וכן כשבא אצל הצדיק. מחדש

 שמכבר היה אצל וכמ לא ,ו הוא בא מחדשין אצל הצדיק כלל ועכשיעדי
 והיה התחלת לא כי פן ואולי, כי צריך להתחיל בכל פעם מחדש, צדיקה

כי הכל כפי ההתחלה ,  אינה בשלמות כראויודתוכן גם כל עב-ואם, כראוי
 בכֹח , להתחיל בכל פעם מחדשורר לבוכן צריך להתחזק לע-על. ל"כנ

ין יהתחיל עד לא לויכא,  יתברךודתול ובהתגברות חדש לעבוהתלהבות גד
וכן בכל פעם צריך , ל" כראוי כפי כח ההתחלה כנודתודי שתהיה עבכ, לםומע

ויתגבר להתחיל מעתה מחדש , ין כראוייהתחיל עד לא פן, ש חששא זֹאתלחשֹ
 ).ב"ס סימן –ן "לקוטי מוהר(ל "וכן בכל פעם וכנ, א אל הצדיקוולב

שה באמת ובלב ורתך הקדודתך ובתוותעזרנו לעסֹק תמיד בעב...  � 
ונתחיל בכל פעם , םום ויודתך אצלנו חדשה בכל יושתהיה עבונזכה . שלם

נו אשר ובפרט קטני ערך כמ, לם לעבדךוין מעיהתחלנו עדלא  לוימחדש כא
לו בעת יואפ. דתךוין שום התחלה אמתיית בעביהתחלתי עדלא  באמת

, תזכנו תמיד להתחיל בכל פעם מחדש, תך באמת כראויושתזכנו לעבֹד א
ם ול חס ושלוולא נפ, שהודתך הקדורתך ובעבורינו בתונזכה לחדש כנשר נעו

דתך בעינינו ותיך ועבוום יהיו מצום ויורק בכל י, לזקנה ותשות כח כלל
ן ות רצור כארי לעשובת עז כנמר וקל כנשר רץ כצבי וִגוואזכה להי. כחדשים

ויֻקים בנו ". ת כחי אל תעזבניואל תשליכני לעת זקנה ככל. "אבינו שבשמים
א ייגעו ילכו פו כֹח יעלו אבר כנשרים ירוצו וליחלי' ה וקֹוי :ובמקרא שכת

  )ב" מתוך תפילה ס–' לקוטי תפילות א( ...ולא ייעפו

  
  )יז-יד,  ארץ ישראל–לקוטי עצות  (

 ,ישראל ידי קֻדשת ארץ על    �                                            
ינו לשבר הכעס ידה, םיאפיכין לאריכות וזה ז ידי ועל, כין לאמונהוז

ולא יוכל , 'דת הו מאֹד בעבורק יזדרז עצמ, והעצבות והעצלות והכבדות
 –' ן א"לקוטי מוהר(ל הכל  לסבֹוכי מאריך אפ, נע ומעכבו שום מולבלבל
  ).ה"אות ל,  אמונהיין וע.ה"קנסימן 
, ישראל  כסופים וגעגועים לארץו יתברך שיהיה ל'וצריך לבקש מה    �
והיא , ישראל וגם שיהיה געגועים לכל הצדיקים לארץ, א לשםוכה לבעד שיז

  ).שם(ל "סֻגלה לבטל הכעס והעצבות וכנ
כדי , לודה הוא חסד גדדה כנגד ִמ יתברך משלם לאדם ִמ'מה שה    �

  ).ז"קפ(ישראל  ין זה הוא בארץיקר עניוע, זה לפשפש במעשיו ידי שיבין על
כין לצאת וושם ז, תות הקֻדשה שבכל הקֻדשישראל הוא כלליו ארץ    �

 ידי ועל, שזה כלליות הקֻדשה, לידע ולהאמין שהכל בהשגחה לבד, מטבעיות
ר ות אליו יתברך ולהבדיל בין האולין להדמוזה יכ

ת של ולין לספר ספורי מעשיוואז יכ, שךובין החֹ
ת של ודעין להבחין בין מעשיוכי י, צדיקי אמת

 כין לטהר המחשבה עלוז זוא, פוךצדיקי אמת להִה
 ועל, ת של צדיקים ולהמתיק הדיניםוידי ספורי מעשי

 ).ד"רל(ת ולין מכל הצרוזה נצ ידי
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