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 שיזכה לדעת ,תברךי 'ן לבקש ולִהתחנן הרבה ִלפני היכיבאמת צר
ן לִהתגבר יכידאי צרוכי בו, ן של ִצמצום הִהתלהבותיאיך לִהתנהג בִעני

 אך אף, קקות עצוםוד בִהשתיתברך תמי 'קק להומאֹד ִלכסֹף ולִהשת
כן  ועל. ותר ִממדרגתוהיה יי שלא ,ן לצמצם הִהתלהבותיכיכן צר יפ על
ן לִהתקרב יכוכי ִאם כשז,  באמתיש הישראלית או אפשר ִלהייא

 את הדרך אשר ילך בה ואת המעשה ותורו אווהם י, ם אִמתייםילצדיק
  . באֹפן שיהיה הִהתלהבות והתשוקה כראוי בהדרגה ובִמדה, אשר יעשה

ן ילא תסור ִמן הדבר אשר יגידו לך ימ: "רהוותה תוזה שִצ
ם איך לצמצם ידעום אִמתיים הם יים והצדיקיכי רק החכמ, "ושמֹאל
 על כי אף. ן ושמֹאלית ימו ִלנטיִלבל, ר כראוי בהדרגה ובִמדהואת הא

נת ילה בחא ֻכישה, שהורה הקדופי שמשה רבנו כבר מסר לנו את הת
 על אף, ףוס ש של איןור הקדושים לקבל את האום הקדית וִצמצומוִמד
רה ושיפרשו לנו את הת, רור לחכמי הדור ודון בכל דיכיכן אנו צר פי

א בערכנו ישה הורה הקדוכי הת, שהושה בחכמתם הקדוהקד
ם ידעושים הם יום הקדירק החכמ, ףוס נת איןיבח

שה באר ורה הקדוִללמֹד ִעמנו ולפרש לנו את הת
רה בהדרגה ור התולמען נוכל לקבל א, היטב

וזה .  הזמןיר וכפו הדיובִמדה בערכנו כפ
ם ישין החכמום שעיגים והסיינת הגדריבח

 –ם ית נדרוִהלכ( .םיין פניע, רור ודובכל ד
 -צר היראה ו אי לפ' ה'ת דיותו א,'גהלכה 

  )א"ת עו א,דהוראה ועבי
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, ןורת הגאות הוא בכסף וממיִעקר שב
כי ִעקר , נת מלכותי שהוא בח,שהוא עשירות

כי הכל , הממשלה והגֻדלה הוא אצל העשיר
, תר ִמגאותוך ִלזהר בייכן הוא צר ועל. ן אליויכיצר
רבה לך וכֹל אשר יוכסף וזהב ' ִהשמר לך וכו: " שכתובוכמ

כי ִעקר הגאות והִהתנשאות הוא , "'ורם לבבך ושכחת וכו, רבהילך 
ל ושמקטֹן ועד גד,  כנראה בחוש,ם של האדםין והחפצוין הממיבִענ

, דוידי הגאות והכב והִעקר על, ןוות ממוידי תא למם עלום עיבדוֻרבם א
עד שהרבה , וצה לִהתנהג למעלה ִממה שיש לוידי שכל אחד ר על
רה ורה התיכן ִהזה ועל. םיכמבֹאר בפנ, ידי זה למם עלום עיבדוא

כי ,  מאחיוו לבבלִבלתי רום,  כסף וזהבושה על המלך שלא ירבה לוהקד
נת ין והעשירות הוא בחוכי הממ, ןותר הוא בממוזת הגאות בייִעקר אח

כן  ועל. כידוע, ן ִאתחזין בהינודכל גו, ןִיע נת בתישהוא בח, מלכות
ן יונון מהגילם ִנמשכום שבעיכי כל החפצ, "הכסף יענה את הכל"

נת ישהוא בח, ןִיע ם בבתיוֻכלם כלול, תודנת הִמישהם בח, ןיִעלא
, דון של הגאות והכבון ִעקר הנסיוכן שם בהממ ועל, עשירות ומלכות

שנגד זה , ןִיע נת בתיכי הוא בבח, םיכמבֹאר בפנ, תודלל כל הִמושכ
 ת ערלהוִהלכ. (רהין והבחוששם ִעקר הנסי, נת קִלפת נֹגהי יש בחדייקא

  )ד"ת סו א,ן ופרנסהוממ -צר היראה ו אי לפ'ת זו א,'ה הלכה –
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מות יכן ִנקראת האמונה תמ ועל. א רק אמונה לבדיִעקר השלמות ה
מה ושלמה יא תמיאלֹקיך כי האמונה ה' ם תהיה ִעם הינת תמיבח

ִתשבע  לא ש לדברייוכל א לא םים יגעי כי כל הדבר,ת השלמותיבתכל
 לא מר החכם לדעתוגם ִאם יֹא. 'ִתמלא אֹזן ִמשמֹע וכו ולא תון ִלראִיע

  . ידי אמונה רה כי ִאם עלוכן אין שלמות להדעת והת ועל. יוכל ִלמצֹא

ידי   אפשר להשיג בהדעת שום דבר בשלמות כי ִאם עליכי א
תברך יתיו ותברך ובצדיקיו ובִמצי' ן בהיהאמונה כי מאחר שהוא מאמ

א בלתי גבול ית השלמות כי האמונה היבאמונה שלמה הוא שלם בתכל
 ו אפשר להשיגיפי שא על  אף,ףון בהאמת שהוא עד אין סיוא מאמכי ה

כן  ועל. תיף ותכלו אבל האמונה מקפת הכל עד אין ס,בדעת בשום אֹפן
נת י בבח, שום מום ופגם כללין שתהיה האמונה בשלמות בליכיצר

. לוידי זה דעת גד כה להשיג עלו ואז ז," ומום אין בךילך יפה רעיתֻכ"
 –רה ור בהמה טהות בכוִהלכ. (ן לדעתיכואמונה זידי שלמות  כי על
 )ת יו א,גהלכה 
  

  ] סיפור מלידתו של רבנו הקדוש-ספר נחל נובע [

 שם לִהסתלק לאומין ִמברסלב דם שיצאוק ...☺                      
 המזוזה אצל עמד ,העגלה ת עלות ולחוץ לעלישיצא ִמפתח הב בעת

  תראו לִהתקבץ יחד:לםולהע ענה ואמר ,על המזוזה ויד וִהניח
ונה אולי תוכלו להמשיך ו כי ִאם תתפללו בכ,ולִהתפלל יחד

  .ד הפעםו לכאן עיתוא
 וִדבר ,ף ימיוו לאומין בסוִעמ כשנסעתי☺ 

ת ות נאוכמה שיח ןיתנחומ דברי ִעמי על העגלה
והבנתי . את הנפש מאד ת מאד המחייןושוקד

 'ה של דל הרחמנותשים גֹוִמדבריו הקד
 תברך האמתי 'ף יגלה הוף כל סווס ,ךתברי

 ואמרתי יתיענ אז  .'וכו תנויאחר ביוייט
 ' ה,כן-פי-על-אף :הלב ררותובִהתע לפניו

וועט פארט  גאט( ונור כרצוגמיתברך י
 הוא  מה:ההין תמו בלשיהשיב ל). רןיספוא
 ' הלא ה,רוגמי תברךי 'שה מרוא שאתה זה

ס יוז ער וועט איוואס א(ד ימר תמוג תברךי
  .)יסוד אירט תמיפ גאט .ןיריפ
  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(
ם כאלה ים פלאיתברך עשה ִאתי דברי 'ה...   �                                

 וש היה לורבנו הקד. םוושל  חס,דואיזה כב, שלא ִנשאר בי איזה גאוה
ד ובם אִמתיים שברחו ִמן הפרסום והכיצדיק, שיםואדם שהיו קד-בני

 ודה שלו הוא כל העב,םוהשל נר עליוושראל קרדיורבי . לםושל זה הע
 ִמפגם ית נקוִלהי,  לרבנו היה רק על זהיתוסק לקרב אושהוא היה ע

, יתנו ִלבכם ל: "מרוש או רבנו הקד;בלב, וזה תלוי באדם עצמ. תיהבר
זה כל ,  לב זה הנשמה-" ִלבכם". "לו יכי כבר אעשה מה שאניואנ

  ! לב ה-החיות 
תנו הכל מה ורה מלמדת אוהת, רהויש לנו ת, םיאנחנו יהוד

. רהול זה התיבשב. ם לִהתנהג והכליכיאיך צר, תום לעשיכישצר
. תושים ִמכל התאוום וקדירום והיו טהילום גדית שלנו היו צדיקוהאב

. ותושרֹף אי וותושחֹט איצחק ויתברך אמר לאברהם שיקח את י 'ה
צה ו שרוכמ, צחקי - ודי יחוט וִלשרֹף את בנאברהם הוא היה מוכן ִלשחֹ

  ...תברךי 'ה
 ת שלנויבב, להית אכו ִמלחמה ִלשבר תאויר היה לי צעייתי כשהיאנ

 יאנ. בשר לא ם אבליבום טיהיה מאכל, היה בשר אִפלו בשבתלא 
, ן לאכֹל בשרו תאביאז היה ל, יהיה ל לא אהבתי מאֹד בשר כי

והם נתנו כמעט בכל , םי וֻממח' הראיי, םיבום טיחטוובישיבה היה ש
  " ?צה לאכֹל בשרואתה ר: "יתואִלם אוהם היו ש. בובשר ט, לילה בשר
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  מורינו נצח לזכרון

  ל"זצ, ודסרא ערב שראלי' ר
  ד"בס

  פרשה
  שופטים

  עלון
  פרמס

  ז"פשת



 אכלתי ולא !"לא" :אמרתי
 .הבשר בקערה ִהשארתי ,הבשר

 ,רצה הגוף ,הרבה ִמזה וסבלתי
 ולא ותוא וִהכנעתי לחמתי יואנ

 ִמלחמה יל היה .בשר אכלתי
 וכמ בשר יתירצ ,מאֹד קשה

  !החיים
,  ִמלחמה קשהיהיתה ל, נו

.  שום ִמלחמהים אין לואבל הי
 לא ושב ִאם כן לאכֹל אוח לא יאנ

  . ִמלחמהיאין ל, לאכֹל
 איזה ,םוושל  חס,ִאם יש

, ם ִללחֹם ִמלחמהיכי צר-פגם 
ב ִאם יש ותר טוי, אדרבא

  לאת הםו התאו- לא אבל. כל החיים, תברך הכלי 'ם להיתנוִמלחמה ונ
הם ברֹגז ִאתי ,  ִאתם שום ִמלחמה ושום עסקים אלי כלל ואין ליבא

התאוה . ם לִהתקרב אלייצור לא ,יתום להכיר איצור לא הם, לגמרי
  .לםוף העוא שמה בסיה

היו יש, תואת התאו, תםור אם ִלפתֹילו אז יכ-ם באמת יצוִאם ר
  ...אוויב ולא ברֹגז לגמרי

  

  ) המשך-ג "כמכתב  - 'אי הנחל ֵּבספר ִא(

 שבזה תלוי ,צה לִהתקרב להצדיק האמתוכשר...  �                       
ם ים וִמשתטחיתר וִמתפשטות ביועים המניודאי ִמתגברו אזי ב,הכל

כן ידע - על. ִמזה העסק דקֻדשהום למנעילפניו מאֹד מאֹד ִמכל הצדד
 כי ;רצה באמתי ִאם ,לם שלא יוכל לשברהועה בעיהאדם שאין שום מנ

עה ִמתגבר יידי המנ-כי על, ל ִהתגברות החשקית הם רק בשבועיהמנ
 הוא - מאיזה דבר ותום אינעוכי כן דרך האדם שכל מה שמ. החשק

ם ילון גדין חזק וִכסופו חשק ורצווכשיהיה ל, ותותר לעשושק ביוח
ח  ִמכֹואיצו ולהוזכה לגמריודאי וב, תוך לעשיכראוי לזה העסק שצר

  .עלואל הפ
צה לִהתקרב וכך ִנתלהב ור-ות כל ימיו ואחרילך בגשמושהוא ה ימ

אזי ִמדת הדין מקטרג עליו ואין , תברךי' כהו בדרכי הילולהצדיק שי
. ריווזר לאחות חועיאה המנול כשריוהכס, עהי מנון לי ומזמותוח אימנ

' כי באמת ה, דייקא אז ו שהוא בר דעת הוא מקרב את עצמיאבל מ
  . עה הזאתיהמנ ִנסתר בותברך בעצמי

 וח כֹית רק כפועילח על שום אדם מנותברך שי' אין ה
, רצה לִהתגבר עליהם כראויי שיוכל לעמֹד בהם ִאם וכלתיו

ת הם רק ועי כי כל המנ,עה כלליכן באמת אין שום מנ-על
   ואז ,והִעקר הוא לב חזק ואמיץ, םייזת עיניבאח

עה ִמלִהתקרב י שום מנואין ל
 ומֻבטל כי הכל בטל, אל האמת

'  בהו שמחזק ומאמץ את לבבילמ
  ! תברךי

ת יאדם יש להם כח ִלמנֹע ולהס-בני
תברך ומהצדיק י'  מהואת האדם לרחק

 יכן מ-על, תר ִמן היצר הרעוהאמת י
צה באמת לִהתקרב אל האמת ושר
ל כנגד ו ִהתחזקות גדוך שיהיה ליצר

לעמֹד בעזות , םינעום והמיתיהמס
 וִמצחהיה יל נגד עזותם הרע ווגד

יש ִמפני יתבי ואל ,חזק לֻעמת ִמצחם
  .םיגיהמלע
צה ִלבחֹר בחיים ו שרימ

 ו אפשר ליא, ולִהתקרב לצדיק האמת
ב שאין ידי שיחשֹ-לִהתקרב כי ִאם על

 לםו בעידי יחולם כי ִאם הוא לבדובע
ן ו כגונעוסתכל על שום אדם המיולא 

ת ועי המנוא,  ובניוו וִאשתוו וִאמיאב
ם יגילם המלעוני הע ִמשאר בושיש ל

, ם ִמן דרך האמתינעום ומיתיומס
סתכל עליהם י ולא ך שלא יחושיוצר
אחד היה "נת יהיה בבחירק , כלל

  .לםוד בעיכִאלו הוא יח, "אברהם
הצדיק האמת ואנשיו 

 "שומרי העיר"ם הם יהכשר
 ודולים כבהמג  ,האִמתיים

ידי זה -ועל, לםותברך בכל העי
 תומום ִלמקיפלום כל הניכוז

 ודום ִמכביקום הרחיהמֻטנפ
 ,הית העלית בתכלותברך לעלי

ידי -תברך עלי' וִלמצֹא שם ה
רש ושד, הבקשה והִחפוש לבד

. תברךי ודוומבקש ומחפש את כב
קף ידי ִהתגברות תֹ- עלדייקאו

ידי זה -על, כך-ההעלמה כל
 ודוכב כך - אחר וִנתעלה מם וִנתר

  !בשלמות לם והע וִנתקן  בה ולט ִנתהפך הכל  ף וולס , תרובי תברך י
 ו הקשור בִלבוהבוא. םי ההכרח לסי,מחמת ִטרדת ערב שבת קֹדש

ם לכל ושת שליודר,  באמתובתו וטומוד המעתיר ִלשלים תמובכל י
  „ÒÓ‰Â ˜È˙ÚÓ‰ ,È‡ ·„ Ï‡¯˘Â¯Ò„¯          .ם רבושל, ם אליויוהנלו

  
  )ה-ד, כבוד –לקוטי עצות (

, תברך הואי 'ד הוִעקר כב�                                            
כי אז ִאסתלק , תברךי 'ין את עצמן להתר מקרבום בייקוכשהרח

תברך י ודוהוא עלא ותתא וִנתגדל כב-ךיבר-וִאתיקר שמא דֻקדשא
. תברךי 'ם להיקוך כל אדם לִהשתדל מאֹד לקרב הרחיכן צר-על. מאֹד

-ק כלו רחיואנ, תברךי 'ל לִהתקרב להו יכיאיך אנ: מרוגם אין לאדם ל
, תרוק ביוכל מה שהוא רח, כי אדרבא? םיי הרעיידי ִרבוי מעש-כך על

תר כשישתדל לשוב ולִהתקרב אליו ותברך ביי 'ד הו כבויד-תגדל עלי
 ).ד"סימן י, ן"לקוטי מוהר(ל "תברך כני ודוכי זה ִעקר כב, תברךי

קר וִע. וד לשרשולה הכבוכן ע, 'ראי היד שמכבד את ו הכבילפ� 
ם פגמי היראה יזה משל-ידי-ועל,  בלב שלם'ראי הישיכבד , הדבר

 ).שם(ם וכה לשלווז
, שול והקדודך הגדו ותן בלבי שאחֹס על כביקומה בעזרת...  � 
 לא כי, דנוותינו הרבים דל כבונוכי בעו, י וִנשמתיד נפשי ורוחוועל כב

ר נפלו חלקי עד אש, נו את נפשינו מאֹדידנו ובזודך ועל כבוחסנו על כב
קצונו ם וִשוידנו בגודל כב. בעֹמק ִזלזול הגלות מאֹד, דנווכב

ם מאֹד בכלל ישראל מרודיוראה את עמך . דהכֻטמאת הִנ
 . וִבפרט

.  שהוא היראהוד לשרשות הכבו שאזכה להעליועזרנ � 
  , דיִמפניך תמ ראה יל שאזכה  שה והקד ראתך י עלי  ותשפיע 

 יותעזרנ. רא הזהוהנכבד והנראה את השם יל            
ראת יל, ראה בשלמותילהגיע ל

   . ממות באמתוהר
ותזכנו ברחמיך הרבים לכבד  � 

שנזכה ,  באמת ובלב שלם'הראי י
וִלתן להם כל , לבטל עצמנו באמת נגדם

באֹפן שיֻתקן , ד באמת ובלב שלםוהכב
ראה יוִנזכה ל, ראהיעל ידינו פגמי ה

נו קוים ביו.  פגם כלליבשלמות בל
שיו ו קד'ה יראו את :ִמקרא שכתוב

ידי -וִנזכה על. ראיויר לוכי אין מחס
ואזכה שיהיה , זה ִלשלמות אמתי

 רפואת הנפש יוִתרפאנ, ם בעצמיושל
ת ובאֹפן שאזכה ִלהי, ורפואת הגוף

 שום מום י בל,שלם בשלמות אִמתי
 מתוך –' לקוטי תפילות א. (ופגם

  )ד"תפילה י
  
  
  
  

¯Ò„Â‡ Ï‡¯˘È È·¯ ¯Ó‡ ,ˆÊ"Ï:  
‡Â·ÈÔÂÈˆ‰ ÚÈ‚È˘ ÔÓÊ  Ï˘   

ı¯‡Ï ˘Â„˜‰ Â�·¯,  
‰˘Ú� ‡Ï˘ ÔÓÊ ÏÎ Ï·‡ ,  

 ÏÚ ÔÓÂ‡Ï ÚÂÒ�Ï ÔÈÎÈ¯ˆ˘‡¯ ‰�˘‰!!!   
)�˘˙ ‰·Â˘ ˙·˘"„(  

 

  

Ê Â�·¯ ¯Ó‡"Ï:  
  

� ÈÏ˘ ‰�˘‰ ˘‡¯‰ ,ÏÎ‰ ÏÚ ‰ÏÂÚ!!  
ÈÏˆ‡ ‡ÏÙÂ  ,‰˘ ¯Á‡ÓÈÏ˘ ÌÈ·¯Â˜Ó  ÌÈ�ÈÓ‡Ó

ÈÏ ,Â¯‰ÊÈ ‡Ï ‰ÓÏ ÏÎ ÈÏ‡ ÌÈ·¯Â˜Ó‰ ÌÈ˘�‡‰, 
ÌÏÂÎ ÂÈ‰È˘ ‰�˘‰ ˘‡¯ ÏÚ ,¯„ÚÈ ‡Ï ˘È‡ ?

ÏÎ ÈÎ �ÚÈÈÏ˘ ÔÈ  ‰�˘‰ ˘‡¯ ˜¯ ‡Â‰!  
  

� ÊÂ¯Î ˙Â˘ÚÏ ¯È‰Ê‰Â ,˘¯Ò˘ ÈÓ ÏÎ  
ÂÈÏ‡ ·¯Â˜ÓÂ Â˙ÚÓ˘Ó Ï‡ ,ÏÚ ‰È‰È  ˘‡¯

ÂÏˆ‡ ‰�˘‰.  ‚‰Â� ‡Â‰ ÔÎÂ ˘È‡ ¯ÒÁÈ ‡Ï
˙Â¯Â„Ï: Ï˘ ‰�˘‰ ˘‡¯‰È ,ÏÂ„‚ ˘Â„ÈÁ ‡Â‰, 

‰Â 'Ú„ÂÈ Í¯·˙È  ‰˘Â¯È· ‰Ê‰ ¯·„‰ ÔÈ‡˘
È˙Â·‡Ó. ‰ ˜¯ 'Ô˙� Í¯·˙È ‰�˙Ó· ˙‡Ê ÈÏ, 

˘‡¯ Â‰Ó Ú„ÂÈ È�‡˘ ‰�˘‰. ‡ÈÚ·Ó ‡Ï , Ì˙‡
ÈÏ˘ ‰�˘‰ ˘‡¯· ÔÈÈÂÏ˙ È‡„Â· ÌÎÏÂÎ .  

ÂÏÈÙ‡ ‡Ï‡  
  

ÂÏÂÎ ÌÏÂÚ‰ ÏÎ ,‰�˘‰ ˘‡¯· ÈÂÏ˙ ÈÏ˘.  
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