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ות ים בגשמיכה ִלגמֹר תקון כל הדברוהיה ז, טא האדםווִאם לֹא היה ח
כי , ידי תִפלה ואיזה ֻעבדא קלה מאֹד רק על, תועיגי עמל ויות בליורוחנ

שִאם , ןום באדם הִראשית תלויולמואה היה גמר תקון כל העיבשעת הבר
ת ולמומר תקון כל העוהיה ג, ומעץ הדעת והיה ִמתפלל תִפלתכל ולֹא היה א

 לֹא גמר וידי חטא אך על, י"כמבֹאר בִכתבי האִר, םו היותובשלמות בא
ן ובִעצב'עד אשר ִנגזר , תולמות אף גם פגם וִקלקל כל העולמותקון הע
ן כמה וכמה יכישצר, )יט, בראשית ג(' בזעת אפיך תאכל לחם, תאכלנה

לם ום שבעים הדבריקֹדם שמתקנ, תוט מלאכ"ת שהם לות ומלאכועייג
  :צא בהםו ללבשם וכיות מהם לאכלם אום להנישיהיו ראוי

 ִמן וכה ִלפרֹש עצמותר וזו ביווגם עתה כל מה שהאדם מקדש עצמ
כה וכן זוכמ, תברךי ו להכיר ולהגדיל שמו ודעתולם ולשום כל ִלבוהע

עה יגי עמל ויהפרנסה בלכה לקבל ווז, תוט מלאכ"ר מעליו עֹל הלילהעב
רה וכל המקבל עליו עֹל ת): ג"ת פואב(ל "תינו זו שאמרו רבווכמ, להוגד

  .ן ִממנו עֹל מלכות ועֹל דרך ארץירימעב
המת הנחש ן ִמֻזיִנמשכ, תוט מלאכ"נת ליעת הפרנסה שהוא בחיכי יג

ידי  תברך עלי וידי שלא ִהשתדל להגדיל שמ על, ִמפגם עץ הדעת
ן יעין סנהדר(פגם מאֹד וכפר בִעקר , באאדר, םיכל הדבר

שהם , תוט מלאכ"ן כל הליוִמשם ִנמשכ, :)לח
כן כשאדם  ועל. ת וִטרדת הפרנסהועינת יגיבח

ומשים כל , תברךי' ן בהי ומאמומקדש עצמ
על כל דבר ודבר ' ת לשם הודו להוִלב
 על'  נהנה ִממנו להגדיל שם הואה אושר

חה וידי זה ד על, לםוידי כל דבר שבע
, תוט מלאכ"נת הליֻזהמת הנחש שהוא בח

, ם בנקליקון כל הדבר ִתוכה שיגמר אצלווז
 עמל י בלו וכל ִהצטרכותוומשיג פרנסת

 יוכפ. 'ידי הגדלת שם ה קון עלכי ִעקר הִת. עהיגיו
ת וט מלאכ"ל ִמלוכן ִנצוכמ', ן להגדיל שם היכומה שז

', שם ה בנקל ִמוכה לקבל פרנסתווז, עת הפרנסהיגימעצבות ו
 שכתוב וכמ, תון על כל ִהצטרכות האדם ועל כל הישועוטחששם ִעקר הִב

ומסים ', שקר הסוס ִלתשועה וכו' ל וכויח שע ברבואין המלך נ): תִהלים לג(
כי הכל , קאידי' ובשם קדש'.  בטחנוושמח ִלבנו כי בשם קדשי וכי ב: שם

  :)' ה-'  הלכות שבת ה- לקוטי הלכות ('ם הִנמשך ִמֶש
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 ואזי אין ל, םופל תחת המקוואזי הוא נ, םוטא חס ושלוכשהאדם ח
הן ): "יד, בראשית ד(ן י שכתוב בקוכמ, םו המקוכי צר ל, לם כללום בעומק

פל חס וכי נ". ' נע ונד בארץ וכויתים מעל פני האדמה והיו הייתוגרשת א
נת יבח, ם ושם המצר והדחקונת מקיוא בחשה, נת ִצמצוםים בבחוושל

 אחר החטא חס ולתיכי נפ. ןום שהיה על חטא אדם הִראשיגלות ִמצר
ם ונת למעלה ִמן המקיכי קֹדם החטא היה בבח, הוא מהפך אל הפך, םוושל

, ולם אצללם היו ֻכות העומושכל מק, ִנמצא, לםו של עומונת מקיוהיה בבח
לם ום בעו מקום אזי אין לו המקפל אל תחתוו אחר שחטא שאז ניועכש
  . נת המצר והדחקיפל אל תחת בחוכי נ, כלל

לם ֻכ' ת וכוות והבהמווכל החי, לם כללום בזה העו מקוכי האדם אין ל
ם ו מקווהאדם אין ל. ילם הזה הגשמום לכל אחד ואחד בעויש להם מק

מד במדרגה וכה ועווִאם ז, םונת למעלה ִמן המקיכי הוא בבח, לםוכלל בע
לם ולם ואין העו של עומונת מקים אזי הוא בחיבוידי מעשיו הט  עלוז

ם אליו ית תאבומום תחתיו וכל המקית משעבדומוואזי כל המק, ומומק
ם ונת למעלה ִמן המקית ִלבחומות כל המקול לעלוכי הוא יכ, שיהיה אצלם

 ותולם מגרשין אם אזי ֻכוטא חס ושלואבל כשהאדם ח. תישזה ִעקר התכל
' רק ה, ם אצלם כללו מקוכי אין ל',  וכויתוהן גרשת א: נתיבבח, םמוִממק

נת ילם ברחמיו עד ישוב בתשובה שהוא בחותברך מקים את האדם בעי

תינו ונת מה שאמרו רביוזה בח. ' וכווזר למעלתושאז ח, םולמעלה ִמן המק
ן שלא בצער יוהם ִמתפרנס'  וכוינות שועל חנוילֹא רא): קידושין פב(ל "ז

 את מעשי וִקפחתי את יתואלא שהרע',  וכוינו לשמש את קי שנבראתיואנ
לם ום דירה ופרנסה בעות יש להם מקופות והעושכל החיהיינו . יפרנסת

 ִלמצֹא ול וקשה לו צער גדולם ויש לווהאדם הוא נע ונד בע, שלא בצער
 שעל',  את מעשי וכויתווכל זה מחמת שהרע, לםורה בעים פרנסה ודומק

  :)ד"  י-'  הלכות ציצית ג-לקוטי הלכות  ('ם וכוו המקו לידי זה צר
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ת שזהו ִעקר וצי הקֻדשה בין הקִלפוצין ניפלום ניידי כל החטא על... 
וִעקר הפגם הוא מה שמתגבר חס . לם כידועום שבעיפגם של כל החטא

, יאדאג מחטאת): תִהלים לח(נת ים בבחיידי החטא ם העצבות עלוושל
ות הקֻדשה יא כללינה שהיכי השכ, וויתעצב אל ִלב): ו, בראשית ו(נת יבח
, נת עצבותית שכנגד הקֻדשה הם בחווהקִלפ. שראליא שמחתן של יה

ם יידי החטא ועל. ד"כרה וכמבֹאר בהת, )תוקף הדין (נאיתוקפא דד
'  בהצי השמחה ִלשמֹחוצינת ניצי הקֻדשה בחושניצ, םום חס ושלירמוג

ת השמחה הם וצוצי אלו נ.תברךי ותברך ִלשמֹח בשמחת אחדותי
ת שהם ום בין הקִלפיפלוצי הקֻדשה שנוצינת ניבח

ואזי . א הקֻדשהיכי השמחה ה, נת עצבותיבח
ם והעצבות והמרה שחֹרה ִמתגבר חס ושל

וזה ִעקר . שראל ִלשמֹחים ליואינם מניח
ם יִעקר פגם כל החטא, נהיגלות השכ

 הלכות נפילת -וטי הלכות לק (לםושבע
  ):' ב-' אפים וקדושת הסידרא ד

  
  )מעשה מקאפצין פאשא ,כוכבי אור(

פעם אחת היה אצל  ...    �     
שראל יש אחד מאחינו בני יגר אוהמלך הת

, ושהיה חשוב בעיניו מאֹד ִמכל שרי המלוכה אשר ל
תר ִמכל שרי המלוכה ולה ועצומה מאֹד יוויאהבהו אהבה גד

  .  יחדו לִהשתעשע ִעמו לביתותורא אום היה קום ויוובכל י. ואשר ל
ל עליו ִלפני המלך ית להעלווחשבו מחשב,  שרי המלוכהוויקנאו ב    �

, ן פאשאיוהיה ביניהם פאשא אחד שהיה ִנקרא קאפצ. לםואבדוהו ִמן העיו
וִלפני הישראל . םיתר ִמכל השרולה יו להישראל הזה היתה גדוששנאת

 ִלמצֹא וח בידי שיצלות חפצום חשב מחשבוובכל י, והב לוא כוהראה עצמ
  . לה ִלפני המלךיעליו איזה על

 ול לדבר ִעמיוִהתח, ל"ל להישראל הנ"פעם אחת בא הפאשא הנ    �
הב וושמע ִמפיו איך שהוא א,  באשר שהיה אצל המלךוויספר ל, בערמה

 ו אינור ִאתכי כשאתה בא לפניו לדב, ם ִמדבר אחדיסורי ואך יש ל, תךוא
ל ו יכווהוא אינ, דף ִמפיךוכי הוא מרגיש ריח רע נ, ל ִלסבל ריח פיךויכ

א ו כי בכל עת שתבילזֹאת עצת, ם ִמזהילום גדיסורי וויש ל, ת בלעדיךוִלהי
כדי שלא ירגיש המלך , ם ִלפני פיךיתאחז ִמטפחת ִעם בשמ, ִלפני המלך

.  לֹא תבאש בעיני המלךם יבטלו הריח רע למעןיכי הבשמ, הריח הרע ִמפיך
. ת כןו לעשווִנסכם בדעת, ן ִלדבריוי האמומותיל מחמת תמ"והישראל הנ

, ל" כי שמע מהישראל הנול אל המלך ויספר ל"אחר כך הלך הפאשא הנ
כי בכל עת שמדבר ִעם המלך מרגיש ריח רע , םילום גדיסורי ושאמר שיש ל

יֹאחז ,  המלךינואד, ִעמךא לדבר ו כשיבועל כן ִנסכם עצת, צא ִמפי המלךוי
וזה לך , ם נגד פיו כדי שלא ירגיש ריח רע ִמפי המלךיִמטפחת ִעם בשמ

כי למחר כאשר יבֹא לדבר ִעמך תראה בעיניך שיאחז , ם דבריית כי כנוהא
 כשאראה וואמר ל, כששמע זֹאת המלך ִנתכעס מאֹד. את המטפחת נגד פיו

  . לםו ִמן העותום דבריך אז אאבד איאשר כנ
  
  
  

  ג"רצעלון ת  ד"בס
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 תוקד עד ביאת האש שלי
 ...חזק ואמץ בעבודתך , המשיח 



  אני  נהר
  המטהר
  מכל

  הכתמים

ם מחר ִלפני ול בא בי"וִהנה הישראל הנ    �
 וויאחז המטפחת נגד פיו כאשר יעץ ל, המלך

והמלך כשראה . ן ִלדבריויכי האמ, הפאשא
, ם הם דברי הפאשאיזֹאת ויוכח לדעת כי כנ
כאשר יבֹא ", ם האלהיתכף כתב ִמכתב כדבר

 ותוכו איסר כתב זה ִלפניכם תשלוש המיהא
ת ותיל חיבי מתכף לִכבשן האש אשר כ

והמלך חתם את המכתב ". ם שםיִנשרפ
אבקש ִממך שאתה , שיואמר לזה הא, ותמובח

ש שנכתב יא את המכתב הזה להאיבעצמך תב
. ינום פלושהוא במק[ הכתֹבת]על האדרעס 

  ח למלך אשר יוִהבט, ל לקח המכתב" הניוהישראל
  . ו והלך לביתוולֹא ידע מה כתוב ב. יעשה כדבריו

ק מאֹד בִמצוה למול ילדי יהיה מחז, ל"שראל הניש יזה האוִהנה     �
 ועה שהיה לילֹא פנה אל שום מנ, ובכל עת שכבדוהו בִמצות ִחתוך, שראלי

ך ִלנסֹע ים שהיה צרו היותוואז בא. כי המצוה היתה יקרה בעיניו מאֹד
 ודיאשר חפץ להציל יד' וה, ם אשר ִנשלחוִלמסֹר המכתב מהמלך למק

. ו להכפר ולמול את בנו שיסע ִעמוִסבב שבא אחד ִמכפר אחד וִכבד, הנאמן
ל יִהתח,  להניח את המצוה הזאת בשום אֹפןי היה ִלבלוומחמת כי דרכ

 הפאשא ושבא לנגד' וִסבב ה. ולחשב מה אעשה לִצווי המלך בדבר ִמכתב
 ִמכתב שימסרהו ווהמלך מסר ל, ויספר להפאשא שהיה אצל המלך. ל"הנ
 להניח את יודרכי ִלבל, ִמצות ִחתוך'  הון לים ִהזמווהי, וש שנשלח ליאלה

ך ילו מבקש ִממך שתקח את המכתב ותיעל כן אנ, המצוה הזאת בשום אֹפן
  .  לשםותוא

ד ִלפני וכי עתה יוכל להלשין עליו ע, ל שמח מאֹד"וִהנה הפאשא הנ    �
 ודיהמכתב מויקח הפאשא . ן המלך ִעם המכתבוכי לֹא עשה רצ, המלך
ת של ותיוזה היה מֻמנה ִלשרֹף החיבי מ. ש שנשלח אליוי לזה האוומסר
, ך כבשן האש וִנשרףו לתותול ויזרֹק א"ותכף חטף את הפאשא הנ, המלך

  . ִמדה כנגד ִמדה'  על פי הוכאשר מגיע ִמשפט
למחר חזר ובא ִלפני , ול שנעשה ל" לֹא ידע כלל מהניוִהנה הישראל    �
ד לֹא מסרת את ו העוואמר ל,  המלך תמה מאֹדותואה אוכשר. המלך

 המלך את המכתב ינו אדוהשיב ל. ל"ש הניהמכתב שנתתי בידך להא
תברך ייען כי השם , שימסרנה להאישהוא , ל"ן פאשא הנימסרתי לקאפצ

ן המלך יאז הב.  להניח את המצוה הזאתיודרכי ִלבל,  ִמצות ִחתוךין ליִהזמ
ושאל המלך תכף את .  הפאשא שִהלשין עליו לפניוהלֹא דבר הוא שישרף זה

ם נגד פיך בעת שאתה מדבר יחז ִמטפחת ִעם בשמומה זה שאתה א, שיהא
 ששמע ִממך שאינך יכי אמר ל,  עצה הזאתו שהפאשא נתן לוהשיב ל. ִעמי
 המלך איך שהפאשא ִהלשין עליו לפניו ואז ִספר ל. ל ִלסבל ריח פיויכ

ם יועל כן תאחז ִמטפחת ִעם בשמ, בל ריח פיל ִלסו שאינך יכושאמרת ל
  . שלא תרגיש ריח רע ִמפי

 עתה וואמר ל, ו המלך מה שהיה כתוב בהמכתב שנתן לוויספר ל    �
ל "ולהפאשא הנ, דיו ִמכל רעיהשליט בארץ אשר מציל יד' דע אשר הו ייאנ

ומאז והלאה . ו ברֹאשוגמול'  הווישב ל, וכן נעשה ל, ת בךוכאשר זמם לעש
והיה חשוב , ום אשר ִאתיתר ִמכל השרו בעיני המלך יוִנתגדל בחשיבות

  .ויקר בעיניו מאֹד מאֹד
  

  )סימן נח(

צריך האדם להרגיל את                                                      
, עד שיעורר את לבבו באמת, עצמו לדבר בינו לבין קונו באמת גדול לאִמתו

עד שיתחיל לדבר בחמימות שבלב דברי אמת שבלבבו בִהתעוררות 
ש מאֹד ִמלפניו יעד שיתבי, עד שיראה פחיתותו וגֻדלת הבורא, בתשובה
ין ישליך חטאתיו אחרי כתפיו ולֹא ִעו ִהיכי עד עכש. יתברך
אזי ִנכנס בו , ו כשיודע אותםיועכש, בהם

דל פשעיו כנגד רב ושליט בושה גדולה על גֹ
והבושה הזאת , ִעקרא ושרשא דכל עלמין

 ועל ידי הבושה הזאת ..ִנתגלה על פניו
  ..מוחלין לו על כל עוונותיו

  

  )עט מכתב - 'ספר ִאֵּבי הנחל ב (

, יד ִלבי ובשרוִלכב    �                
 ו בבטן ִאמומעת תִחלת הוית' אשר גזר עליו ה

פתח עיניהם יו, לםול בע"ם את דגל רבנו זצישיר
תלוי  גלה לכל העם שבזהיע וידושראל וייוִלבם של 

נו את יראו ויביוֻכלם , כל ִעקר גֻאלתנו ופדות נפשנו
  . לםור עכשו בעיהאמת המא

 דבר כי מאֹד ן שוםי אפשר להאדם להביא
  . תברךיתיו ועמקו מחשב

ם ינים ומבידעום אינם יים והבעריליהכס
 ום כמיבפרֹח רשע"' מה זה עשה ה, ִענין זה

, "צו כל פעלי און לִהשמדם עדי עדיעשב ויצ
אבל . דם עדי עדיחם ולהשמי להפרולמה ל

 ירק שא, וולֹא עולתה ב' ם דרכי היבאמת ישר
חזק . שיון זֹאת בשום שכל אניאפשר להב

  .ם ואמץ כח לחזֹר אל קֻדשת היהדותיתנומ
  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

לם ואשרינו שיש כבר בע                                                                  
דדות וא מהִהתביצוהוא ה, דדות של רבי נתןוזה היה הִהתב', תוִלקוטי תִפל'

, תנוולשמח א, לנויא בשביצוהוא ה, ִטפה ִמן היםאיזה , ץוצי איזה נושל
ל ובור יככל ִד. 'תוִלקוטי תִפל'הוא עשה . תנוות אולרפא, תנוולחזק א
  !בורכל ִד. לםולחזק כל הע, לםולשמח כל הע, לםות כל העולרפא

', תוהלכ לקוטי'ִמ', תולקוטי תִפל'ם לִהפרד אִפלו רגע אחד ִמילואיך יכ
  !רהולה על כל התוזה ע
הוא . שורה תִפלה של רבנו הקדוא תיכל ִמלה ה.. 'תולקוטי תִפל'ה, יוא

 זה חכמה כזה ום שלים וִדבוריקונני ִתיכל מ. לםוהרבי שלנו ושל כל הע
  .כן, לם אחר לגמריוהיה עילם ושכל הע

רה ובור הוא כל התכל ִד? כזה' תוִלקוטי תִפל'לם ו יש בעוהִאם היה א
  !תואלם וכל הרפוום שבעיגונוכל הִנ
  ...ש ורבי נתןושל רבנו הקד' תוִלקוטי תִפל, 'י אשרינווא

לם ֻכ, תשובה נעשה ִמזה הספר-כמה בעלי', תוִלקוטי תִפל'זה הספר 
  !" לםו אין בע- 'תולקוטי תִפל' הוכמ", הוואמרו שאין כמ

יש : "ו אמרתי ליאנ, רילֹא זקן ולֹא צע,  אחדיש יהודים היה איבירושל
  !"לֹא כלום,  החיים לֹא חיים- זה יבל, ר פלא כזהו את אלוורוכבר בד
אתה החיית .. וה: "כך הוא אמר-ואחר', תולקוטי תִפל' הו נתתי ליאנ

  "'!תוִלקוטי תִפל, 'צר כזהולֹא ידעתי שיש לנו א, כך-ב כלוהוא ט, את נפשי
לִהתפלל ואמר ' תולקוטי תִפל'הכנסת ִעם ה-הוא בא בכל לילה לבית

הוא לֹא ידע מה . 'תולקוטי תִפל'ם מהיבווהוא חי חיים ט' תוִלקוטי תִפל'
והוא בכל פעם קרא . 'תוִלקוטי תִפל'..  מתנה כזהו נתתי ליאנ, ת ִאתיולעש
 יעשית ל! מה עשית: "יהוא היה שמח מאֹד ואמר ל, יתוהוא שמח א, יתוא
  .."כזה' תוִלקוטי תִפל, 'ר כזהוא, ב כזהוט

 ידעתי יואנ,  פרנסהוב והיה ליאב-תלב הרצל בו חנות ברחוהוא היה ל
 יהוא נתן ל, "ך לאכֹליהאדם צר: " וִבקשתיי באתיאנ, ות שליאיפֹה הב

כך אהב -הוא כל. ידוש היה לל הִקיכן בשב-וגם, ד שבת קֹדשוגעל ִלכביק
  )ההמשך יבוא( ...'תוִלקוטי תִפל 'ו נתתי ליאנ, יתוא

  
  

 ון את עצמימה שהאדם מקט-כל � � � �                                            
ם ינו לתחתונת אלקותידהינו להמשיך שכ, תרושך יו כח המויש ל, תרובי

וכן להמשיך , ולמום שברא את עיותברך מי ונושזהו רצ, שישכן ִעמנו
ת ובות טווכן להמשיך ההשפע, תברךי ודתואנשים אליו לקרבם לעב

האמת -לִהתקרב להצדיקכה להמשיך ווכן הוא ז-ווכמ. שראלית לווברכ
 ).יז,  גאוה וענוה–לקוטי עצות (

וִנזכה , ותזכנו לשבר ולבטל כל התאות רעות וכל המדות רעות ...  ����
עד , עד אשר ִנזכה לענוה אִמתיית בבחינת עפר ממש, לבטל עצמנו לגמרי

  וִנזכה להמשיך אלהותך וקֻדשתך . כן כח המושך-שנזכה שיהיה לנו גם
  ולהמשיך כל העולם כלו לאמונתך הקדושה ולצדיקיך אלינו            

אשר גלית לנו , האִמתיים ולעבודתך ולתורתך הקדושה     
 ידי כל צדיקי הדור האִמתיים-ידי משה נביאך ועל-על
  ). מתוך תפילה ע–לקוטי תפילות א (
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