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Îןוהרצ התנגדות זהו, כסדר שלא לאדם לךושה – 
 שלא, להפך והדבר, הדבר כן שיהיה צהור אני

 הוא מלחמה כל כי, מלחמה בחינת וזה. כסדר
 כי: וזהו. כסדר שלא בחינת הוא, ןוהרצ התנגדות

 הינו, כסדר שלא לך לךוכשה – למלחמה תצא
 שיתבטל – בידך אלֹקיך' ה ונונת. ןוהרצ התנגדות

, נךוכרצ כסדר לך שילך, נךורצ נגד תונורצ כל
, מה בבחינת כשתהיה – ושבי ושבית כד אימתי

 וזה. אלפין במלוי ה"הוי, אלֹקות לך כשתמשיך
 כד בראשית זוהר (מה חשב – מחשבה פרוש

. ואלֹקות במחשבתך תמיד כשתקשר). סט ותיקון
 – ברהטים אסור מלך): ז ש"שה (בחינת וזה

 שתמשיך – ושבי ושבית: וזהו. דילך מֹחין ברהיטי
 ואלֹקות שתקשר, מחשבתך ךובת" מה"

 נקרא הוגב םוממק שנמשך דבר כל כי, במחשבתך
 שבית םולמר עלית): סח תהלים (שכתוב וכמ, שבי
 וכל תוהמלחמ כל יתבטלו זה ידי ועל; שבי
, החיים בעץ נרמז דוהס וזה. נךורצ נגד תונוהרצ
 .אלול חֹדש רֹאש של תוובכונ, יט בכלל דמהבהק

  )פבסימן  -  בן חלק "הרולקוטי מ(
  

ÎÊÂÍÏ ‰˘Ú ¯˘‡ ˙‡ ¯  
Í¯„· ˜ÏÓÚ ÌÎ˙‡ˆ· ÌÈ¯ˆÓÓ ...  )יז,כה( 

Úבחינת , מלק הוא בחינת ראשית דסטרא אחרא
ועל כן כל . ים עמלקוראשית ג): במדבר כד(

 הוא רק כנגד הרֹאש בית האמת שכל ומלחמת
קֹרא ): ישעיה מא(בבחינת , שכין ממנות נמורוהד
צה להלחם לֹא ו רוכי עמלק אינ. ת מרֹאשורוהד

ל כי אם עם הרֹאש בית ואת הקטן ולֹא את הגד
 ו אין לואבל מחמת שכנגד הרֹאש בעצמ. ובעצמ

כי זה הצדיק האמת , ו בעצמושום כח להלחם עמ
 ותו ולשבר אותוהרֹאש בית כבר זכה לנצח א

כי כבר שבר , הני מדילה כלוםכי לֹא את, בתכלית
ת בתכלית תכליתן ות רעות וכל המדוכל התא

והכניע , בתכלית השלמות שאין שלמות אחריו
 ֻזהמת הנחש שהוא ֻזהמת עמלק וובטל מעצמ

 ולם מעצמוהוא הכניעם ֻכ, שהוא הסטרא אחרא
 שום ובתכלית ההכנעה והבטול עד שלא נשאר אצל

סיף אחר ו הדווע, אחיזת הרע כלל אפלו כל שהוא
וקבל על , יתברך' ם בשביל הו בכל יוכך למסֹר נפש

 יסורים קשים ומרים ממות בשביל קֻדשת ועצמ
על כן ', וכו'  ישראל וכוו יתברך ובשביל עמושמ

בודאי אין לעמלק שהוא רֹאש הסטרא אחרא שום 
  על כן כל , ואחיזה להלחם עם הצדיק בעצמ

  , עתלם בכל ו הוא מה שמערבב את העומלחמת  
  ל בכל עת על הצדיק האמת ושה מחלֹקת גדווע   
  כדי להרחיק את ישראל , הזה שהוא הרֹאש בית  
יתברך על ידי הצדיק ' כדי שלא ישובו לה, ממנו  

 כח להחזיר כל והזה שהוא הרֹאש בית שיש ל
  :לם למוטבוהע

כל , פה הרעה שהוא המן עמלקיוזֹאת הקל
יר ולהעלים  הוא להסתותיו וכל מלחמתותחבול

. שם הצדיק האמת הזה שהוא הרֹאש בית האמתי
כי קלפת עמלק מֻרצה שיתקרבו ישראל לכל 

אה שאי אפשר וולפעמים כשר, לםוהראשים שבע
ת ו להפֹך האמת לגמרי להעמיד רשע גמור לעשול
 בני וכי בודאי לֹא יטעו ב,  רֹאש ומֻפרסםותוא

תיו ועל כן הוא משתדל בתחבול, ישראל הכשרים
,  גמורו צדיק שאינו באיזה כשר אותלבש עצמלה
ל שהוא " שיחלֹק על זה הצדיק הנותן בלבוונ

 של זה ווהבעל דבר מגדיל שמ, הרֹאש בית האמתי
והוא , לק והמתנגד על הרֹאש בית האמתיוהח

כי עמלק ,  מאֹדותו מאֹד ומפרסם אומגדיל שמ
אף על , לם יתקרבו לאלו הראשיםומֻרצה שכל הע

כדי להרחיקם מהצדיק , ים קצתפי שהם צדיק
תיו לרחק וכי כל תחבול, ל הרֹאש בית האמתיוהגד

ל שכל "ישראל מהצדיק הרֹאש בית האמתי הנ
  :ות על ידולמות ישראל וכל העותקון נפש

ויזנב בך כל הנחשלים ): דברים כה(וזה שכתוב 
תינו ו שדרשו רבווכמ, דיקא' ויזנב', 'אחריך וכו

רקן ות וזותך זנבוה חשהי) תנחומא כי תצא(ל "ז
ן עם כנגד הצדיק הם בבחינת וכי ההמ. כלפי מעלה

הוא 'כי הצדיק האמת , כי הם טפלים אליו, זנב
והקטנים הטפלים אליו הם , )יד, ישעיה ט(' הרֹאש

ת זנב וטפל וב להיואבל בודאי ט. בבחינת זנב
ת רֹאש ומלהי, לצדיק הזה שהוא רֹאש בית האמתי

הוי ) ד"ת פואב( במשנה  שאמרוווכמ, ם אחרובמק
 שאמרו ווכמ. ת ואל תהי רֹאש לשועליםוזנב לארי

ר והדבוק ומֻחבר לטה:) בבא קמא צב(ל "תינו זורב
הדבק .  מלך—וכדאמרי אנשי עבד מלך . רוטה

) דברים א(י " שפרש רשוכמ, לשחור וישתחוו לך
ועמלק . 'לענין נהר פרת שסמוך לארץ ישראל וכו

, רק כלפי מעלהות וזותך הזנבותיו חובתחבול
קח קטנים במעלה שהם ושל, שמהפך מזנב לרֹאש

ת ושהיו צריכין להי, בבחינת זנב נגד הרֹאש בית

ת הקטנים וקח אלו הזנבווהוא ל, טפלים אליו
תכם ומרחקם מהצדיק מהרֹאש בית ווח, במעלה
שה מהם ודהינו שע, רקן כלפי מעלהווז, האמתי

גדיל ומ, תם למעלה למעלהוראשים ומגביה א
הכל , ומכניס בלבם שיחלֹקו על הצדיק, שמם מאֹד

בשביל להסתיר ולהעלים שם הצדיק הזה שהוא 
  :ל"הרֹאש בית האמתי וכנ
כי זה עקר , בעמלק מדר דר' ועל כן מלחמה לה

ר מוכנת וכי בכל ד, רות עמלק שבכל דותקף מלחמ
א על ידי הרֹאש בית הזה שהוא בחינת והגֻאלה לב

ל במעלה וצדיק האמת הגדשהוא ה, מֹשה משיח
אך עקר העכוב הוא על ידי המחלֹקת . רושבכל ד

שכל , העצום הזה שהוא בחינת מלחמת עמלק
.  להסתיר ולהעלים שם הצדיק הזהומלחמת

  )יט ת ותיוא, ה הלכה –ת שבת והלכ(
 

  
  )ז"כ מכתב -' בי הנחל ֵּבספר ִא(

, וכר גֻדלת מעלת נפשוהז, אהובי יקירי  �
, ן מאֹדוש ועליום קדוא בא ממק הוושבעצם שרש

ן יך מעיו בתו ולבוומחמת זה הכניס כל מֹח
להבין , בים החכמה של הצדיק האמת, החכמה

 ורתו ותות התגלות חכמתוראות נוולהשכיל נפלא
  . ותויתברך ומכירין א'  נכנסין להויד-ושעל, הגנוזה

קע רקיעים וב' אבי הנחל'ל הספר היקר והד ק
הוא רשום עמֹק .  רעמיםלו קולם כמוונשמע בע

רה וד יקרים ֻמפלגים בתמעמֹק בלב אלפי בחירי ח
ררות ו בהתעוראים בוהם ק, ויראת שמים

לים ולו קנאים גדיואפ, והתלהבות כלהב אש
עור והם י מאֹד בלי שותומפארים ומפליאים א

 שיש , אשרינו, אשרינו:מריםושים ושמחים ואׂש
צה וד ורמוסף וחו הכ,הב נאמן ורחמן כזהולנו א

 ,בעו הנחל נ– לשדך את ישראל עם הצדיק האמת
 , יתברך'הלם לו כח להחזיר כל באי עושיש ל

  . איך שהם איך שהם,לם בשלמותולתקן ֻכ
 ,השדכן הזה בשלמות יהיה המלך המשיח

 ,יתברך' שהוא ישדך ויקשר את עם ישראל עם ה
ובכֹח זה ימלא , לםוט לעובקשר חזק ואמיץ בל ימ

ת ורובד. ' דעה את ה,שבי תבלויכל , כל הארץ
ידברו הרבה , גם אחרי ביאת המשיח, הבאים

' מספר זה ויספרו על הקשר הנשגב אשר שם ה
  . לםות עורו שהוא זכות הרבים לד,בינינו

זכֹר היטב את כל , נא בני חביבי כנפשי
ין ית והחסדים שראית בעיניך בענוהדברים והסב

אמץ בכל חזק ו. ר החדשוהתגלות גֻדלת הצדיק א
ין היטב ים לעו לבחֹר לך איזה עת בכל י,תיךוכח

ל ולהשתדל לעסֹק "רא זובכל פעם בדברי רבנו הנ
 ?ו אימתייעכשלא  ואם, שיםויניו הקדיבכל עֹז בענ
  ישארולא   ברו וימינו כצל ע ,מהולך והוכי הזמן ה

  ואם אמנם האמת. לך רק מה שתחטֹף אמת בלבך
. לםוום דבר שבעל בדעתך משאל תפֹ, ֻמשלך ארצה

  'חזק ואמץ לשמח נפשך בכל מה דאפשר ובטח בה
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  נא לא לקרוא
  בשעת התפילה



 

  יבוא זמן שיגיע  �
הציון של רבנו 

  ,הקדוש לארץ
אבל כל זמן שלא 

  צריכין, נעשה
  לנסוע לאומן

  !!על ראש השנה 
  

 )ד"שבת שובה תשנ(

כל מה שמובא  �
  ן"בלקוטי מוהר
  על מעלת

התקרבות לצדיק 
רבנו  נאמר על', וכו

שגילה את , הקדוש
ואנחנו חברים , זה

  .המקבלים זה מזה
 )ב"אדר תשנ(

 

  יתברך ' תך ורחמי הויעזֹב אלא  כי             
  . מגיעים גם עליך בכל עת      
ת ופלאי פלא, תות חדשושה נפלאויתברך ע' ה    

   נתהפך הכל ויד- שעל,ראוויש צדיק נ, בכל עת
   על כל ,ל להבין זֹאתוואם אין אתה יכ. בהולט  
דע והשאר וומעט אתה י,  תאמין בזה,פנים  

שהוא לנו זכות וישועה , תאמין באמונה שלמה
 של רבנו ות בחלקו מה שזכינו להי,רבה לנצח

וברוך אלֹקינו . 'רא והנשגב מאֹד מאֹד וכווהנ
לקים על נֻקדת האמת ו הח,עיםושהבדילנו מן הת

יש ובזה , זֹאת שמחתנו, זֹאת נחמתנו בענינו, כזה
וכבר . בר עליךוח נפשך בכל אשר עלך במה לשמֹ

רא שהוא ו הנוהבטיחנו בלילה קֹדם הסתלקות
שים לבך היטב . דאֹגלך לפנינו ואין לנו ִלוה

נן היטב היטב בכל דבור ודבור של וותסתכל ותתב
 ו אגרת הנכתב לחברו כי הם כמ,ל"רבנו ז
, אני מקוה לכתב לך בכל פעם דברי אמת. וותלמיד
ל "בעים מרבנו זוכי כל דברי נ, בידי' מין המה שיז

  . שוהקד
 שכבר הגיע ,אים בעינינוושאנחנו ר, דע אחי

צים ו הר,נאינוועל ש' ל יקצֹף הוהזמן שקצף גד
ויעשה בהם , תנוומדים עלינו לכלולהשמידנו וע

  ...הארץ לאבד זכרם מן ,תולות גדונקמ
  
  
  

  )'א,  חודש אלול– המבוארות עצות(        

נת חֹדש אלול היא תקון לפגם וכו  �
היינו שעל ידי למוד כראוי וקיום . הברית

ן "הדעות והעצות המבֹארות בלקוטי מוהר
איך להתחזק בכל עת , ו"סימן וא' חלק א

הן בעליה הגדולה , ולא להתרחק מהשם יתברך
חס , הן על ידי הירידה הגדולה ביותר, ביותר
למודים אלו , בין בגשמיות בין ברוחניות, ושלום

כי כל כוונות אלול המבֹארים . ונת אלולומֻכנים כ
מרמזים על דעות , י זכרונו לברכה"בכתבי האר

שעל ידם זוכים לתקון , ועצות הנזכרות למעלה
, ועל ידי הבקיאות בלמודים ועצות אלו. הברית

, זוכים למצֹא את הזווג האמתי, וקיומם באמת
היינו שהיא מסכימה ומֻרצה . והזווג בטל לרצונו

נהגותיו ביראת השם וקיום התורה בכל לדעותיו וה
  .פרט

 ."אני לדודי ודודי לי הרועה בשושנים..."���� 
' ה. מלכי ואלקי אליך אתפלל", אבי שבשמים
אתה ידעת שבתי וקומי בנתה לרעי , חקרתני ותדע

כי , ארחי ורבעי זרית וכל דרכי הסכנתה, מרחוק
אחור וקדם , ידעת ֻכלה' לה בלשוני הן היאין מ

פליאה דעת ממני נשגבה , שת עלי כפכהצרתני ות
, אנה אלך מרוחך ואנה מפניך אברח, לא אוכל לה

 ":אם אסק שמים שם אתה ואציעה שאול הנך
חושב , מלא רחמים, רבונו של עולם ����

, רחם עלינו למען שמך, מחשבות לבל ידח ממך נדח
בקש ברחמיך , וקבץ נדחנו מארבע כנפות הארץ

, רבונו של עולם. ין מקבץצֹאן נדח וא, צֹאן אובדות
, רבונו של עולם". תעיתי כשה אובד בקש עבדך"

נותי ופשעי הרבים ומרֹב עניי ועמלי ומרֹב עֹצם עו
ומעֹצם בלבול , עור וערך ומספריוהעצומים בלי ש

ונותי מעודי עד ודעתי מרבוי הפגמים שפגמתי בע
, ח פי לדבר כללוכן איני יכול לפת-על, היום הזה

וגם , לי מאד מאד לפרש שיחתי לפניךוקשה וכבד ע
אפשר לפרש כל שיחתי לפניך ככל אשר עם -אי

  אשר לא יספיק , כי צרות לבבי הרחיבו מאד, לבבי
  אבל ". כי רבות אנחותי ולבי דוי", הזמן לפורטם  
  כן הציקתני רוחי ועצור במלין לא -פי- על-אף  
  אדברה ויעבֹר , אמרתי אשיחה וירוח לי, אוכל 
  אולי אזכה עתה למצֹא הנֻקדה טובה , מהעלי   
  ידה לשוב -שאזכה על, ך ללבי עתה באמתיהשי      

, ואיך שהוא איך שהוא. אליך מעתה באמת      
איך שנפלנו וירדנו בגלות המר הזה למקומות 

ין חובה יעם כל זה עד, שירדנו כל אחד לפי ירידתו
ר ולבקש ולחפש אחר ולחת, עלינו על כל אחד ואחד

, עור וערךיבדותנו הרבות והעצומות מאד בלי שא
ידי -על, אשר אבדנו בגלגול זה ובגלגולים אחרים

אולי נזכה לעורר רחמים גדולים . תאוותינו הרעות
אצל בעל הרחמים המרחם על כל האובדים 

אולי יש , הגוזר בתורתו להשיב אבדות, והנדחים
, תקוה למצֹא איזה אבדה מאבדות נפשנו הרבים

פי - על-ואף. לםזכה למצֹא מקצתם או ֻכאולי נ
כי אבדתי לדעת , יב מכל הצדדיםישאני בעצמי הח

ונותי הרבים מחמת תאוותי וובע, מה שאבדתי
. הייתי כמו שוטה המאבד מה שנותנין לו, הרעות

כן אולי אזכה ברחמיך למצֹא עוד איזה -פי-על- אף
נֻקדה טובה אמתיית שתוכל להתגבר על כל מה 

באֹפן שאזכה מעתה לשוב , תגברשאני צריך לה
י יולחפש ולבקש ולמצֹא כל אבדות, אליך באמת

לם למקומם הראוי ואבדת אחרים להשיבם ֻכ
לם בתכלית באֹפן שיתקנו ֻכ, למקור שנחצבו משם

  :התקון באמת כרצונך הטוב
 

  

  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

 האבא שלי היה עיוור בשתי...  �                     
 אל ,רחם עלי ורחם עליך" :הוא בכה לפני, עיניו

  ...? מי ידבר עימך?קח אותךי מי י,בתהיה ברסל
הוא החיות של כל , כל דיבור של רבנו הקדוש

... של כל ישראל לעולמי עד ולנצח נצחים, העולם
אני יושב כאן זה ש ...אין לי דיבורים, חואין לי כ

  ...גם כן נס מן השמים
כולנו צריכים , "אלוקיכם'  להבנים אתם..."

כל הלומדים וכל }, כל אחד, {לרבנו הקדוש
כולם צריכים לרבנו , הגאונים וכל הגדולים

מה שהוא , שיבינו מה שהוא גילה לנו, הקדוש
... הוא מוסר את נפשו בעדנו ובשבילנו, עושה אתנו

, צדיק קדוש כזה, דבר כזה עוד לא היה בעולם
זכות ... ל להשם יתברךהכ, שהוא נותן את כל חייו

יש לנו חיים ויש לנו תורה ויש לנו השם , כזה
זה חדש לגמרי , דבר כזה עוד לא היה... יתברך

רק לשמוע את , אני זוכה לשמוע את זה... בשבילנו
זהו הגאולה וזהו כל חיותנו , ]מ"שיש שיעור ל[זה 

ליקוטי "אני הולך אצלו לשמוע ... וכל הישועות

, איזה ישועה זה, מה שזה, "ן"מוהר
זה , זה כל תקוננו וחיותנו... איזה רפואה

זהו הכל יראת שמים ואמונה ותשובה וכל , הכל
זה דבר , זה לטובה בכל דיבור ודיבור) שנזכה(מה 

, עכשיו נתגלה לנו פלא, כזה עוד לא היה בעולם
הכל , שהוא כל חיותנו וישועתנו, פלא נורא כזה

ן לנסוע איפה ואני מוכ ...הכל, הכל, מה שצריך
אבל רבנו הקדוש הוא , אין לי כלום, שאתם רוצים

כל התיקונים וכל , מאיר לכל אחד מה שהוא צריך
 רבנו הקדוש הוא כבש כל ,וכל הישועות התשועות

 הוא ,כל אחדועם אתו ו לומד אתך והוא, העולם
,  צריך לכל אחד מה שהוא,ו בתורה שלוותמלמד א

 , דבר כזה חדשהז.  שלובכל דיבור, כל הישועות
פלא כזה שהוא יכול , היה בעולםלא שהוא עוד 

יתברך קח את הבנים שם  להנותן הוא ,לעזור לנו
 רק אני אזכה לדבר איזה דיבור ,הכל, אותםוקח 

 ,יפלו לגמרי, ים יפלוי הגו, זה הישועה שלנו,מרבנו
רק עכשיו אנחנו צריכים להשתדל ולהתגעגע לכל 

  ... כל חיותינוהואור  כי כל דיב,רבנו  שלדיבור
  
 

 

  )ז"ן ע סימ–' ת חלק ב"ימי מוהרנ(
  

 בעת, קדש-שבת- ם ששי ערבווהנה בי... ☺ 

 א אלושהייתי רץ בבהלה בשוק באדעס כדי לב

 ,םוהי ת וחצ הגיע  כבר  כי  הספינה 
ולא   ת יהיה נסגר השערושע ד איזהוובע

הספינה וכבר סלקתי  תנו לילך אלויניחו א
ת הינו המאה רובל שכר ומעלהקפיטן כל ה

והספינה מוכנת לילך מחר על כן , הספינה
ך כך ול בתון גדונבהלתי מאד והלכתי בחפז

דיעו לי שבאו עתה המשלחים מוילנא הנזכר וה
, יכלתי להתאפקלא  ןוך הבהלה והחפזולעיל ובת

ונכנסתי אליהם ודברתי עמהם מעט מאד ומסרו 
ונפטרתי , דשום על ידי לארץ הקודברי פרישת של

ם ו ובי.ועליתי על הספינה תהלה לאל, םומהם בשל
תי בֻקשטא זה תשעה ימים ון פרשת אמר בהיוראש

באו המשלחים , בבית רבי אברהם הנזכר לעיל
מוילנא הנזכרים לעיל ועמדו באכסניא שלי 

על כן לקחו החדר , תוצאווהמשלחים מרבים בה
ואנחנו עלינו על העליה ועמדנו , ממני ונתנו להם

 שלשה ימים עד שעלינו על הספינה ושם שנים א
  .פרשה הנזכרת לעיל, ם רביעיובי

דברתי עמהם קצת עד , ך שעמדנו שם יחדובת
שהתחלנו לכנס בענין וכוח קצת שבין חסידים 

לים על וכי הם מהכת המתנגדים הגד, למתנגדים
כל החסידים כמֻפרסם והתחלתי לדבר עמהם 

 שעל כל פנים יש מאמונת חכמים ואני הייתי סבור
ן מוילנא שנקראים על ולהם איזה אמונה בהגא

ואחד מהם היה עקר ,  אבל הם השיבו לי מידושמ
אמונה ' וכו' ענה ואמר וכו, ודו לווֻכלם ה, המדבר

כדברים האלה ) ן תמהובלש(' יהיה לי באדם וכו
דו לדבריו והתחלתי להתוכח ווֻכלם ה, דבר עמי

הטו לא  בל הםכן מהו אמונת חכמים א- אםועמ
געים ווהשיבו דברי שטות והבל הנ, אזן לדברי כלל

 אמונת חכמים ות כי באמת מי שאין לוקצת לכפיר
וכמבאר ,  בהשם יתברך אינה בשלמותוגם אמונת

כחה ורה תקעו תוובפרט בהת, בדברינו הרבה
לקוטי תנינא ואז ראיתי היטב החלוק ' בסימן ח

 לוכי ראיתי שאפ, שבין חסידים למתנגדים
 מרים עליו שהואוחכם שלהם שהם א- בהתלמיד

  אין להם אמונהול גם בותלמיד חכם וחסיד גד

   אני הייתי סבור, ואחר כך אמרתי להם בפרוש

  ,החסידים לי הצדיקים שלושאם אין לכם אמונה בגד
, שלכםעל כל פנים יש לכם אמונה בתלמידי חכמים 

  : דע מדרגתכם שאין לכם אמונה כללואבל עכשו אני י
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