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˙…‡ ÍÈÁ‡ ˘…̄„Â˙…·˘‰Â ÂÏ Â...  ) ב,כבדברים'(  
 המשיב כל עיקרן הצדיק שהוא ענייוהבן היטב פרוש המקרא הזה ל

וא חפץ וה. צא כלםו עד שמודתויגע בעבילם שהוא מתות של כל באי עוהאבד
קים ממנו ֻמכרח ולם לבעל האבדה מיד אך כל זמן שהם רחבכל עת להשיב ֻכ

ב אחיך וקר לא בבחינת ואם'  וכוותו עד דרֹש אחיך אולאספם אליו והם עמ
א אל ו שצריכין לב)ן חלק א"הרולקוטי מ(  שכתוב בסימן קפחווכמ. 'אליך וכו

עין ', לם וכווהעיר ו שאבד ושכח מיד כשיצא לאווהצדיק לחזֹר אחר אבדת
יתברך הם באים ' ת הבאים אל הצדיק שיקרבם להונמצא שכל אלו הנפש. שם

תם ות ומעלה אוקח כל אלו הנפשו והצדיק ל,אליו לבקש אחר אבדתם
 כמובא(ראים ורה נפלאים ונודושי תיידם ח ומחדשם בבחינת עבור וממשיך על

, חזיר להם אבדתם ובזה משיב ומ)עין שם, יגסימן  -חלק א  ן"הרומבלקוטי 
 שאמרו וכמ(לם וויר העורה ששכח כשיצא לאו אבדתם הוא התעיקרכי 
. ל" שכתוב שם בסימן קפח הנוכמ, שהוא אבדה) 'נדה ל -ל שם "תינו זורב

זר וממשיך ותם ומחדשם וחוועתה בכל פעם שבאים אל הצדיק הוא מעלה נפש
רה שנשכח ונאבד מהם הוא ו בחינת התהיינו, רהולהם ת

דוש שחדש יידי הח ר להם עתה ביתר שאת עלמחזי
רה שממשיך וידי הת וגם על. תם בבחינת עבורונפש

ל עד שיש להם כח ור גדולהם הוא מאיר עליהם א
 לא עדייןבעצמם לחפש ולבקש אחר שארי אבדתם ש

כי בודאי אי אפשר להחזיר להם כל אבדתם , מצאו
ר ות מאֹד בפעם אחת שלא יזיק להם רבוי האוהמֻרב

ובהכרח , רם כבוי הנרוכי רבוי השמן ג, םו ושלחס
ררותם ולהחזיר להם מעט מעט כפי הכנתם וכפי התע

רה שהם ורה ותוידי כל ת ובכל פעם על. אל האמת
ידי זה נמשך  מקבלין מהצדיק בעת שבאים אליו על

ידם אחרי שארי אבדתם כי  ר ונר לחפש עלולהם א
צוה כי נר מ:  שכתובוכמ, ר ונרורה נקראת אוהת
פוש ית צריכין לחפש אחריהם והחווהאבד. רורה אוות

ר ונר וידי א  עלהיינו, ל"תינו זו שאמרו רבוכמ, תוהוא בנר
ידי  ר נשמתם ועלוידי זה מאיר א תם עלות שהחכם מזכה אורה והמצושל הת
. 'פש וכוונשמת אדם ח' לין לחפש ולמצֹא את אבדתם בבחינת נר הוזה יכ

 )ת בוא, גלכה  ה–ת אבדה ומציאה והלכ(
 

[  ÓÚ ÌÈ˜˙ Ì˜‰Â...  )ד,כב'( 

 אפילות ולהגביה את הכל ול להעלובודאי יכ, והצדיק האמת בגֹדל כח
, לותיהם בכבדות גדונובצים תחת משאוי עווכים והירודים מאֹד הרוהנמ

 ובבחינת עזֹב תעזֹב ל, לםת ולהקים את ֻכוובאמת בודאי הוא משתדל להעל
צה גם כן בזה לרחם ו רו כשהוא בעצמהיינוד, וכל זה עמאבל . והקם תקים עמ

רק שאי , לה שעליוולסלק המשאוי הגד, ו ולהשתדל בתקנת נפשועל עצמ
 וצה לסלק עצמואבל אם ר.  לזהו והוא מצפה למי שיעזֹר לו בעצמואפשר ל

 יעשה וצה שהצדיק בעצמורק ר,  כללוצה להשתדל בתקון נפשו רולגמרי ואינ
אזי בודאי אין הצדיק , ישתדל בזה כלל ולא יעשה כלל לא אוהו, והכל עבור

,  כללו בתקונוצה לעסֹק בעצמו רו כשאינוכי אי אפשר לעזֹר ל. וצריך לעסֹק עמ
צר ו לפי את טוו א,הלכה ג -ת אבדה ומציאה והלכ. (פשיתוכי הבחירה ח

  )ת רמאו א, צדיק–היראה 
 

[  ÎÊÂ ˜ÏÓÚ ÍÏ ‰˘Ú ¯˘‡ ˙‡ ¯... )יז,כה( 

אל תהי בז לכל ': ל"תינו זוים מאמר רביפי שבודאי צריכין לק על אף
לק על הצדיק האמת ואבל מי שהוא ח, זכות ולדון את הכל לכף', אדם

בכמה ' אל תהי בז לכל אדם'ים יסק בזה להכניס בלב כל אחד לקושע(
ים אליו ו וכל הנלוותוומבזה ומחרף א, )כמבֹאר בפנים, תווכמה בחינ

זה הוא מסטרא , םוצה לשפך דמם ממש חס ושלוור, ליםו גדתונות ובזיובחרפ
,  ולרחם עליוותוואסור לזכ, "'ויבז בעיניו וכו: "ושנאמר ב, עמלק דהמן

אל תהי 'בזה מקימין מצות , ו ולהכניעותובזה שמשתדלין להפיל א, ואדרבא
ת והלכ. ( בשלמותזאתכי על ידי זה מתגבר כח הצדיק שמקים ', וכו' בז
 ,ועין צדיק. ת מבו א,מחלֹקת -צר היראה ו לפי את יבו א,ה הלכה –תיקי ואפ

  )ת סזופורים א, ת קפהוא
  

  )צג–צא ים מכתב–' ב הנחל יֵּבִאספר (

 ואשר נשא את לב, ד בת עיני ולביובה ומבֹרכה לכבושנה ט  �                      
בער המ, הווקם כמ לא  בהחכם האמת אשר לפניו ולאחריוולקשר ולדבק עצמ
לם ות ומכניס האמת בעות כזביות ואמונות של כפירות ומבוכוומבטל כל מיני טֻעי

ליכך בדרך ובעל החסד והרחמים י. לםו יתברך לכל באי עוומאיר ידיעת אלֹקות
  .ףו שהוא המנוחה והנחלה בלי קץ וסוהישר אל נֻקדת האמת לאמת

  .ם הדיןו על רֹאש השנה שהוא יות השנה צריכים להכין את עצמוכל ימ
ך ול כבר היית על רֹאש השנה בת-לה לאיב שתהוש תשיש בחלקך הטוש

ל כבר זכית לטעֹם מעט מצוף -לה לאיותה, ש של הצדיק האמתוהקבוץ הקד
כי ' ברוך ה, דבש אמריו הנעימים המחיין את הנפש לנצח

  .יניךישע לך בכל ענווי' קוה לה. כלים לא רחמיו
  
 אל ולבאשר נתן את , ד מחמד עיניולכב �
ר ובע מקות של הנחל נות והתפלורות והתוהמעשי

רה ותשתכח הת לא ויד-חכמה שהבטיח לנו שעל
בה ומבֹרכה ון בשנה טומצי' יברכך ה. מישראל

ויערה עליך רוח , בים ואֻרכיםוומֻאשרה בחיים ט
  . חכמה ובינה איך למלט נפשך מן השטן המקטרג

ת והי זכיתי ל'הדיעך כי ברוך וא, לידיד לבי היקר
  .שוהקד דש בין הקבוץוברֹאש השנה בירושלים עיר הק

                                   ‡ ·„ Ï‡¯˘ÈÂ¯ÒÚ„  
  
מד ברֹאש המאמינים והמֻקשרים והע, עיני ולבי �

ידי -ועל, ת ישראלושל על כל נפשובהצדיק האמת השליט ומ
המאיר ת על עצם האמת ות וחקירוזה זכה להשמר ולהנצל מהתנגדות וֻקשי

ת ות כזביולם ולהנצל מרוח שקר וֻטמאה ולהמלט מהשקר של אמונו בעעכשיו
  . תווכפיר

ת ורלך שזכית בגֹדל רחמנות וחנינוב חלקך ומה נעים גואשריך מה ט
ת ון של המינות כפירורא יתברך לברֹח ולהמלט מרוח שקר ושטות ושגעוהב

לם מהצדיק ות שהם בחינת מימי המבול המרחיקים את העות כזביוואמונ
לם לגמרי ומביאים ומחזירים וידי זה מחריבים ומאבדים את הע-ועל, האמת

  .הו וחשך ואפלהו ובוהולם לתוהע
  

  )'ד,  חודש אלול– המבוארות עצות( 

כי . דש אלולועיקר זמן תשובה הוא ח�                                          
ליו השלום למרום לקבל את  רבנו עמשהשאז עלה , ימי אלול הם ימי רצון

ועיקר דרך תשובה שהודיע . שבזה פתח דרך תשובה לכל אדם, הלוחות האחרונות
על כן צריך כל .  יתברך מצוי עמו בכל מקום'שכל אדם ידע שה,  רבנו הואמשה

הן בגשמיות , ה גדולה ביותר ולהרחבהישבין כאשר הוא זוכה לעלי, רואדם לזכ
בגשמיות או ,  חס ושלום,פל לירידה גדולה ביותרובין כשהוא נו, הן ברוחניות

כי אנו רואים שאנשים .  יתברך'צריך הוא להתגבר שלא יתרחק מה, ברוחניות
או , ב הצלחה והרחבה בגשמיותו יתברך מחמת ר'רבים מתרחקים מה

  או , לו בחכמות התורהיואפ, בוי חכמהי יתברך מחמת ר'שמתרחקים מה
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  ד"בס
  ח"צתקת' עלון מס

  

  נא לא לקרוא
  בשעת התפילה

  שראליני באש ראצל ה, ראש השנה   �

ַרך ם ִיְתּבָ ם ַהׁשֵ ֵדל וִמְתָפֵאר ׁשֵ ם ַהַצִדיק יֹוֵתר ִמְתּגַ ֵדל וִמְתָפֵאר ׁשֵ ִמְתּגַ ל ַמה ׁשֶ ְּכָ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּּ יֹוֵתרּּ  )סז', מ ב"קל( . ּבְ



  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 
  נאמר על ', וכו

  ,  הקדושרבנו
  , שגילה את זה

ואנחנו חברים 
  .המקבלים זה מזה

 )ב"אדר תשנ(
 

וכן . אם אינה באמת לשם שמים כראוי, בהומר' מחמת עבודת ה
גדולים ביותר  יסוריםיבלים בומחמת שמס,  חס ושלום,כאשר נופלים

ובאים ,  ומקיום התורה'מיראת ה', ד מעבודת הואו נופלים מא, בגשמיות
,  יתברך נמצא עם כל אדם'ר שהואזי צריך לזכ,  חס ושלום,לידי פגמים רבים

  . יה והן בעת ירידהיהן בעת על
ד מגאות ומגסות וזהר מאיצריך לה, יה והרחבה בגשמיותיולכן בעת על

בוי ישמר מגאות ומריצריך גם לה, ה ברוחניותידאי בעת עליוובו, הרוח בכל פרט
זהר מאד מעצבות ישמר ולהיצריך לה, ובעת ירידה רוחנית או גשמית. אור

) ה"ן קצסימ(ן "קוטי מוהריאר בלוכמב -בגשמיות . ולהתחזק בשמחה, יאושיומ
) ב"סימן רפ(ן "קוטי מוהריאר בלוכמב -וברוחניות , "בצר הרחבת לי"על הפסוק 

תיים יה אמוטחון ובתקויוגם להתחזק תמיד בב". קי בעודיואזמרה לאל"בתורה 
 . כראוי'תית ויראת היועל ידי זה יתחזק תמיד באמונה אמ,  יתברך'לה

שתעזרני ותושיעני בזכות , ינוקי אבותוקינו ואלואל'  באתי לפניך ה,ובכן...  � 
, תיים בעולםי רבנו עליו השלום וכל הצדיקים אממשהח דרך התשובה שהמשיכו וכֹ

כי אתה יודע . שאזכה גם אנכי מעתה לשוב בתשובה שלמה לפניך באמת ובלב שלם
שרו את עצמן ישהורידו את עצמן וק, נפלאות הדרכים של תשובה שהמשיכו בעולם

ין הם יועד, לו עם פחות כמוני בכל מקום שאני שםיאפ, עם הפחות שבפחותים
, יבצר להוציאני מגלותי לא ומצדם, מי במקומי שאני שם עתהימקשרים עצמם ע

רחם עלי . ולהעלות אותי מעלה מעלה, שה באמתוולהעלותי ולהכניסני לתוך הקד
דש וויתגלה לי דרך הק, וזכני להתקשר לצדיקים קדושים כאלו תמיד

פן שאזכה מעתה ובא, דרכי התשובה שהם ממשיכים בעולם
ולקשר ולדבק , לשוב בתשובה שלמה לפניך באמת

ה וובתכלית הענ, עצמי אליך תמיד באמת
  . טול באמתיוהב

ותשמרני ותצילני ברחמיך  � 
 ולא ח לשום בחינת ירידהשלא יהיה כֹ

 , חס ושלום,ה לרחקניילשום בחינת עלי
 חס ,חק האדםכי לפעמים נתר. ממך

ה שאתה מעלה יידי העלי  על,ושלום
בוי העושר והטוב יידי ר ינו עלידה, אותו

בוי הדעת בידיעת יידי ר או על, שאתה משפיע לו
 ,בוי האור מכהה עיניו ומזיק לויכי ר, רוממותך

כן באתי לבקש ממך שתגן עלי  על, חס ושלום
ותשמרני ותצילני ותגן בעדי שלא יזיק לי , בכפך

הן בבחינת , אתרחק ממך לעולם ולא ,ברשום ד
לו יאפ, לו בדיוטא התחתונהי אפ, חס ושלום,ירידה

גם שם אזכה ,  חס ושלום,בעשרה כתרין דמסאבותא
.  ומלכותו בכל משלה:כמו שכתוב, למצוא אותך תמיד

. כאשר תרחם עלי ותעלני מעלה מעלה, היוהן בבחינת עלי
 ואתקרב , אזכה למצוא אותך תמיד,בכל עליה ועליה

,  חס ושלום,אליך תמיד בכל הבחינות בין בטיבו בין בעקו
 אם אסק שמים שם :כמו שכתוב, בין בירידה בין בעליה

פן שאזכה ובא. אתה ואציעה שאול הנך
ובפרט , לתשובה שלמה באמת מעתה ועד עולם

 משהבחודש אלול הקדוש שהם ימי רצון שעלה 
רחם .  בהלקבל לוחות אחרונות ופתח דרך כבושה לילך

 שאזכה להכין את עצמי מהיום להמשיך עלי ,עלי מעתה
 משהשת הדרך תשובה שהמשיך וקד, שת חודש אלול הקדושוקד

כי אין לי שום , תיים בעולם בדרכי נפלאותיהם הנוראותירבנו וכל הצדיקים אמ
, תיים לבדיפי דרך זה שהוא ידוע לך ולצדיקיך הגדולים האמ וה כי אם עלותק

לקוטי . ("משמים' עד ישקיף וירא ה, חליואני תמיד אי", יכם עשו עמיוהטוב בעינ
  )א" מתוך תפילה מ–' בתפילות 

 

  )קצ-פד קנים סימ–' ת חלק ב"ימי מוהרנספר (

ק ות מרחודש לעת ערב התחלנו לראוק-ם שבתובי ...☺                        
ע אל הספר עד יכלנו להגי ולא ,שה ימיםווהלכנו סמוך לאדעס של, את אדעס

שבאנו , עזרני השם יתברך, לך-פרשת לך, ם שלישיום שלישי לעת ערב ביוי
  : ובלילה קדשנו הלבנה בשמחה, וושמחנו בישועת, לספר אדעס
 היינוד, לינטער שבוע אחתואצל אדס עמדנו על הים קדם שנכנסנו לק☺ 

בשבת , כךך ו לך עד שלישי וירא בת-ם שלישי פרשת לךום שלישי וירא מיועד י
ל ווהיה לנו פחד גד, לה מאדוסערה גד-היה רוח, לך בלילה-פרשת לך

  : נצלנו' ובחסדי ה, לווחלישות גד
דש פרשת וק-לינטער בשבתום שלישי יצאנו מהספינה ונכנסנו לקובי☺ 

-אך היה מעשה, קדש הרבה מאד-שבת-ושמחנו בליל, לינטערווירא היינו בק
א מאד מאד "ג את רי"ר ואחר כך חזק ר"י מט"קת עם רושנעשה אז מחל, שטן

   .ןומו מהרה אמן כן יהי רצין שיתקיויהי רצ, תול וברך כמה ברכול גדובק

  : תולינטר עמדנו שני שבועובק☺ 
שאול ' לה אצל רות היינו בשמחה גדולדופרשת ת, ם שלישיובי☺ 

  : ד קצת מספינתנוווע, ג היה שם"וגם ר, עם הרב שהיה שם
שבת קדש פרשת ויצא יצאתי מאדעס ושבתנו ערב , ם ששיובי☺ 

  : 'קצע וכוודש פיטובקהלת ק
והכל , ם בשמחהופרשת וישלח באתי לביתי בשל, ם חמישיובי☺ 

 לה ברוך השם אשר עד כה עזרני עד הנה עזרונו רחמיךוקבלונו בשמחה גד
לים להביאנו ותיך הגדושזכינו בחסדיך ונפלא, נואלקי' עזבונו חסדיך הולא 

תנו ונו עמנו לזכאלקי' ם כן יהי הוולהחזירנו לביתנו בשל, ראללארץ יש
אשר , ת לבוברחמיו לשוב אליו יתברך באמת מעתה כי לפניך נגלו כל תעלומ

ב בעיניך עשה עמנו וא לארץ ישראל והטורק בשביל זה טרחתי הטרח הזה לב
  תם ונשלם : ואליו תמיד איחל אולי יחוס אולי ירחם אמן

  
  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

לא ,  שלא היה בעולם, לגמרי ורוחניזה דבר חדש...   �                       
ין פלא יזה ענ,  אני חזק כנגד כולם, וברוך השם אני הייתי חזק,נתגלה בעולם

כל הגדולים וכל החכמים ,  יודעים כלל מה זה רבנולא, כזה שכל העולם כולם
 אי אפשר לדבר ,יש עוד לדברו,  רבנו הקדוש זההוכל העולם לא יודעים כלל מ

 כל דיבור , דף כל,"ן"ליקוטי מוהר ",פלאות כאלהמ, ין פלאות כאלהימענ
הוא היה צדיק  ו,לא שווה כלום כנגד כל דיבור שלוכל העולם , שלו

 , בעולם כמו הואשלא היה,  כמותווחכם כזה שלא היה
אני ורבי נתן מצחקים  ":והוא צחק מכולם ואמר

 טעות  ...ת טעוזה?  הציונים..."ל העולםמכ
  . ד"כמו חב
 אני ,צלתייברוך השם שנ  �

 הוא היה ,יץבשמואל הור קרבתי את
 אני קרבתי אותו ,ה הקדוש"נכד השל

 ,אבא שלו היה מתנגדהו, לרבנו הקדוש
 ואל ,תרחם עלי ":הוא בקש אותו

, כברזל היה חזק שמואל ו,"תהיה ברסלב
 ."אני רק ברסלב" :אבא שלוה ואמר לועמד

,  ברסלבמה זה, העולם לא יודעים כלום מברסלב
יש הרבה ... ודוע  בעולםאין ,חכם כזה וצדיק כזה

ברוך השם אני , ר אבל אני לא יכול לדב,לדבר
שמח שזכית לבוא ולראות אותי ולשמוע כמה 

רבנו הקדוש , זהב אפשר לדבר ישאמה  ,דיבורים
בל יקוק ק הרב .כל דיבור שלו הוא חדש לגמרי

 הוא אמר ,"רק ברסלב ": והוא אמר,אותי
 וברוך השם אני ,"רק ברסלב יש בעולם ":לי

  ... צחתיינ
צחתי ינ ": אמר הוארבנו הקדוש  �
לבטל  הוא בא לעולם ," גמרתי ואגמור...ואנצח

 ...התאוות של העולםאת , את היצר הרע
, לא היו רוצים לדעתו, יםדעוהעולם לא י

הם רצו ו, כל התאוותב םמשוקעיכולם תמיד 
אבל האמת ,  של היצר הרעווהבעלי גאלהיות 
 היה הכנה השואה. ח והמנצח הכלוהוא הכ

אבל , כולם סבלו כזה שלא היה כל העולםאז , לגאולה
  ": רבנו הקדוש היה לו שיחה,הוא מתגבר על כל העולםוח והאמת הוא בעל כ

 כולם לא ,לו מה זה הפירוש כולם לא ידעו כלל אפי," נחל נובע מקור חכמהאני
ח חדש ו וכהחדשתורה ,  חדשזה עניין ,מה זה התורהוידעו כלל מה זה רבנו 

 כולם לא שווים אפילו , כנגד כל החכמים של כל העולם, כל העולםשהוא כנגד
 רק רבנו הקדוש גילה ,ין של ברסלבי זה ענ,ין חדשי זה ענ,דיבור אחד שלו

כל העולם ש וגילה פתח הוא ,מן הים הגדול , טיפה מהיםאיזה , דבר קטןאיזה
והוא ,  רבי נחמןמה זהלא מכירים ולא יודעים , לא יודעים כלום אפילו מה זה

 התורה או איזה דיבור מן, מעשיותה דיבור אחד שלו מן ,כולםמ צחקהיה מ
 יודעים כלל מה לא,  כל העולם כולם, כל החכמים,אפשר לדבר מזה  אי...שלו

  . "נחמ נחמן מאומןנ נח "זה רבנו 
בתפילות אולי אזכה להתגבר ,  עוד זמן שאני מקווה להשםיהיה  �

כל דיבור ל  שים לגווע מגודל החיות יכול,ולהמשיך ולספר מה זה רבנו הקדוש
 אפילו דיבור ,"סיפורי מעשיות ", רבנו הקדוש בעולםשגילה, גילה בעולםש

 יו כולם ה...כולם רואים, והתורה שלו" סיפורי מעשיות"ה מי יודעאחד 
 רק שקר , לא היה כלום, אבל זה שקר,גאונים שהם,  שהם חכמיםושביםח

 מי יוכל להכניס בעולם דבר , ברוך השם אני לא מדבר סתם,ושקר ושקר
ליקוטי "ה קח ,"ן"ליקוטי מוהר"ב כל תורה שגילה , כולו חדש,כזה

  .ותראה מה שזה" ן"מוהר
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