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 שיהיה צהור יאנ – ןוהרצ ִהתנגדות זהו, כסדר שלא לאדם לךוכשה

 ִמלחמה כל כי, ִמלחמה נתיבח וזה. כסדר שלא, להפך והדבר, הדבר כן
 – למלחמה תצא כי: וזהו. כסדר שלא נתיבח הוא, ןוהרצ ִהתנגדות הוא
 – בידך אלֹקיך' ה וונתנ .ןוהרצ ִהתנגדות נויהי, כסדר שלא לך לךוכשה

 כד אימתי, נךוכרצ כסדר לך שילך, נךורצ נגד תונורצ כל שיתבטל
 ה"הוי, אלֹקות לך כשתמשיך, מה נתיבבח כשתהיה – ושבי תיושב

 ותיקון ד"כ בראשית זוהר (מה חשב – מחשבה רושיפ וזה. ןיאלפ בִמלוי
 מלך ):'ז ש"שה (נתיבח וזה. ואלֹקות במחשבתך דיתמ כשתקשר). ט"ס

 שתמשיך – ושבי תיושב: וזהו. דילך ןימֹח טייברה – םיברהט אסור
 שנמשך דבר כל כי, במחשבתך ואלֹקות שתקשר, מחשבתך ךובת" מה"

 םולמר תיעל): ח"ס תהלים (שכתוב וכמ, ישב ִנקרא הוגב םוִממק
. נךורצ נגד תונוהרצ וכל תוהמלחמ כל תבטלוי זה ידי ועל; ישב תישב
 ראש של תונוובכו, ט"י בכלל בהקדמה, החיים עץב ִנרמז דוהס וזה

  )ב"פמן יס - 'בן חלק "הרוִלקוטי מ (.אלול חֹדש
  
ÂÓ   )ד,כב( ƒÚ ÌÈ˜˙ Ì˜‰... 

ל ודאי יכובו, וחהצדיק האמת בגֹדל כֹ
ם יכות ולהגביה את הכל אִפלו הנמולהעל

ם תחת משאוי יבצום מאֹד הריוהירוד
דאי וובאמת בו, לותיהם בכבדות גדונועו
, לםם את ֻכית ולהקוא ִמשתדל להעלהו

. ום ִעמי הקם תקונת עזֹב תעזֹב ליבבח
 וינו כשהוא בעצמידה, ואבל כל זה ִעמ

 ולִהשתדל וצה גם כן בזה לרחם על עצמור
, לה שעליוולסלק המשאוי הגד, ובתקנת נפש

 שיעזֹר י והוא מצפה למו בעצמו אפשר לירק שא
 ו ואינ לגמריוצה לסלק עצמואבל ִאם ר.  לזהול
צה שהצדיק ורק ר,  כללוצה לִהשתדל בִתקון נפשור

אזי , שתדל בזה כללי ולא יעשה כלל לא והוא, ו יעשה הכל עבורובעצמ
צה ו רו כשאינו אפשר לעזֹר ליכי א. וך לעסֹק ִעמיודאי אין הצדיק צרוב

אה ית אבדה ומצוִהלכ. (פשיתרה חֹיכי הבח,  כללו בִתקונולעסֹק בעצמ
  )א"ת רמו א, צדיק–צר היראה ו אי לפו"ת טו א,'הלכה ג -

  
 ...˘Ì‡‰ ˙‡ ÁÏ˘˙ ÁÏ   )ז,כב(

ד וכן כשבא כב ועל. רש הנפשכי הוא שֹ, "אם כל חי"ד הוא והכב
, ל ִהסתלקות הנפשיד בשבוכי אולי בא הכב, ך ִלזהר מאֹדילאדם צר

ינו שבא ידה, בהוד בא לטורֹב הכב פי אך על". יאספך' ד הוכב"נת יבבח
ת ון ִלזהר מאֹד שלא ִלהייכיכן צר ועל. דו חדשה שמֻלבש בהכבִעם נפש

דף וכי כל הר, םוחס ושל, ידי זה כי יוכל לִהסתלק על, דודף אחר הכבור
כן  ועל, דווהנפש שרשה בהכב, רח ִממנווד בוהכב, דואחר הכב

, זה יוכל לִהסתלק ידי על, רח ִממנו והנפש ִנמשכת אחריווד בוכשהכב
ואִפלו . וד עצמוד ולמעט בכבון ִלברֹח ִמן הכביכי צרכן ועל, םוחס ושל

א הנפש המֻלבש יצוסתכל רק להיאזי , דוכשמגיע אליו איזה כב
, ל ִהסתלקותיכי אולי בא בשב, ברחי וד בעצמואבל ִמן הכב, דובהכב

  . םוחס ושל
נת ינו בחיהי, "שלח תשלח את האם: "לוח הקןת ִשונת ִמצויוזה בח

א יצוינו להיה, "ם תקח לךיואת הבנ"; " חיאם כל"א ישה, דוהכב
כי , ברחי וד בעצמואבל ִמן הכב, ד שבא אליוות המֻלבשים בהכבוהנפש

יטב לך ילמען : "םייוזה שִס. ל" כנ,םו חס ושל,זה ידי יוכל לִהסתלק על

רק אדרבא , דוידי הכב סתלק עלי לא זה ידי כי על, "םיוהארכת ימ
 'א הלכה –לוח הקן ת ִשוִהלכ( .דובות חדש ִמן הכייקבל נפש חדשה וח

  )ד"ת יו א,דו כב-צר היראה ו אילפ
  

  ] סיפור מלידתו של רבנו הקדוש-ספר נחל נובע [

 ,רידם שנכנס לאומין סמוך לע קֹועתיבדרך נס ...☺                      
-שם-הבעל בא אחת שפעם , ִלברכהונוב ִזכרוט-ִספר מעשה מהבעל שם

 לוגד ועצבות רהושם במרה שח והיה ,םומק לאיזה ִלברכה ונוִזכר בוט
 על ותופתח פיו ִלשאל אי יאך מ .רהו מרה שחושיש ל וב וִהכירו ,מאד

  .זה
-הבעל ִצוה ,תוחצ אחר שבת-בערב כך-אחר .יוחצ םוי כך והיה☺ 

אם ילהב ריבע םיהנמצא םירחוהא כל שיבקשו  ִלברכהונוב ִזכרוט-שם
 שני מצאו רק םירחוא הרבה יה שםה ולא , בשבתו שיאכלו ִעמואצל

 ִעמהם כך שמעו שטען-אחר .אום אליויוהב רגל לכיוה םירחוא
 ִלברכה ונוִזכר רבנו ואמר ,ִלברכה ונוִזכר בוט-שם-הבעל

  .המעשה איך היה כר היטב אתו זושאינ
 ,םו המקותושבא היה הִענין תיאך תמצ☺ 

ם שלא היה ית שנות ִמשלש מאוהיו שם נשמ
 ונוב ִזכרוט-שם-שבא הבעלוכ ,היעל להם

לם אליו כי הם  ִנתקבצו ֻכ,ִלברכה לשם
 ,ש כזה שיוכל לתקנםיא ד עלימצפים תמ

 עצבות כי היה כבד ויתה ליומחמת זה ה
 היה כי היה ןיוהִעני .ן זה מאדיעליו ִעני

ידי -ִאם על- כי, לתקנםיבלתי אפשר
 כן היה-על . מאדו וזה היה קשה ל,ורתיפט

- ועל,םיתברך אלו השני 'ה ול ןיוִהזמ ,בעצבות
 . ִלברכהונוב ִזכרוט-שם-ל הבעלוזה ִנצ-ידי

-ל ִהגיע להם הזק על"ם הניוִכמֻדמה שלאלו השנ
  .זה-ידי

  
  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

לם וש מצא רפואה לתאוה שכל העורבנו הקד...   �                          
ם יכוכמה אנשים היו ב, יתישראמה , יוא. 'יתקון הכלל'ה, ִנכשל בזה

מה יהיה , מה", םיכום וביכום וביכוהם היו ב', יתקון הכלל'כשאמרו ה
  .."מה יהיה ִממני, תוכך מונח בהתאו- כליאנ, ִממני

, שוש קדיא לא ת ירד ִמכל אחד ִמגדל הצער שהואוכמה ִטפ, יוא
? תות תאוות לעשיזה התכל, מה, מה יהיה ִממני", שהוא חזק בהתאוה

  "? חייל זה אניבשב
- גםיתיתברך ובכי 'כך ִלפני ה-כה כלו אחד איך שהיה ביתי ראיאנ

תקון 'מר וא לא י אז אנ,לםודע שיש תאוה בעוי לא ים אנואבל הי, כן
  .באה אלי שום תאוה ושום מחשבה לא םוהי. ושכחתי' יהכלל

לך ראשית ומי חיי הים מו בכל יייתי הים אניכר ִלפני מאה שנו זיאנ
  . 'יתקון הכלל'מר ו ִמתפלל ואייתיוה, םום ויובכל י, למקוהכל 

הוא אמר , ל וזקןוהוא היה חכם גד, םי כהן היה בירושלירב נפתל
תקון 'ך להגיד היצר לא אז, םוושל  חס,תיגם בברופ לא  שהואימ: "יל

ך י ִמלחמה והוא צרו שיש ליל מיהוא רק בשב' יתקון הכלל'ה. 'יהכלל
  ". ת תשובהועשת וִלבכת ולולִהתנק
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  תצא-כי

  עלון
  פרמס

  ח"תשפ



 -זה דבר קל ' יתקון הכלל'ה
  .רי תִהליםומר עשרה ִמזמול

פלא , לופלא גד, זה פלא
 'זה מתנה ִמן ה, ראות הבווִנפלא

מה ", גבורתנו לא כי זה, תברךי
דע וי לא יאנ" ?מה, מה חיינו, אנו

 יתי זכיאבל אנ,  לזהיתיאיך זכ
ת ותברך אמר לתאוי 'ה. לזה

או ויב ולא שיהיו ברֹגז ִאתי
  ...אלי

בור באיזה  איזה ִדיתי ראיאנ
', ן"ת הרושיח'בספר , ספר

 יאז זה עשה ל', ן"הרוִלקוטי מ'
וזה ִעקר . תוִמכל התאו, ש מטהר את האדם ִמכל רעורבנו הקד. תופלא

  זה,םוושל  חס,ִאם. זה הִעקר, זה הִעקר ִמכל, תי התאוה הכלל-הרע 
מה . רשהשֹ, רהוש של כל התרזה השֹ. בסדר לא אז הכל, בסדרלא 

  .ל לשבר התאוהיבשב, ל זהי רק בשב-לם הזה ושהאדם בא לע
ת וִלצעֹק ִלפני ו וִלבכ'ה ולִהתפלל הרבה ל'ך לעבֹד היכמה האדם צר

  . שיצא ִמן התאוה'ה
לם מהפך אל ות כל העול לשנובור יכשכל ִד -כזה ' תוִלקוטי תִפל'
  ..!לםוכל הע, הפך

  
  )ז-ו, דכבו –לקוטי עצות (

אין לאדם לקבל שררה �                                           
 יואִפלו מ.  אמונה שלמה שאין שלמות אחריווכי ִאם כשיש ל, גותיומנה

פי שהוא -על-אף',  וכוין באיזהו דבר שהוא ִמדרכי האמֹרישהוא מאמ
 ושב בעצמוואף שהאדם ח. גותי לקבל המנהואין ל, תברךי 'ין בהמאמ

דף ובאמת הוא רו צה בהנהגתוכן ר-ועל, לםו רחמנות על העושיש ל
נות יא למון לבילוזה יכ-ידי-ועל,  ברחמנותופתילה רדוות, דואחר הכב

ן ין ואין מניחים מרחמיאבל מן השמ, םוחס ושל, רסותוואפיק
 ).ח"סימן י, ן"לקוטי מוהר(גות בידם יהמנה

וכשבא . גותיות והמנהן המלכוכ ִת,םיידי אהבת החכמ-על� 
ם יה שמן השמי ֵלֵוֱהידוע ֶל, םינאה על החכמג איזהו ִשי מנהולמלך א

 ).שם(לם בלֹא החכמה וום לעיכי אין ק, ודוהו ִמגֻדלתירוי
גי י רחם עלינו ושמרנו והצילנו ברחמיך הרבים ִממנה,ובכן...  � 

בור שלא לשם ם על הִצים המתגאיִמפרנס, םים אכזריגיִממנה, שקר
כִאלו , פתם ברחמנותין רדילוד להנאתם ותום אחר הכבידפוהר, םישמ

, ם ִמזהיקואשר באמת הם רח, גםילם להנהום לרחם על העיצוהם ר
ִנתן להם הגֻדלה  ולא ,םיג את עצמן ִמכל שכן אחרים להנהילוואינם יכ
, נםורחם עלינו ברחמיך הרבים והצילנו מהם ומהמ. ם כלליִמן השמ

 .לםוע גֻדלתם וממשלתם ִמן העיותבטל ותשבר ותכנ
- וכל עמך ביתי ואת זרעיתווהצל א. ועזרנו ברחמיך הרבים � 

 י והצילנישמרנ. גותישראל ִמתאוה רעה הזאת של פרנסות ומנהי
ושום מחשבה ,  שלא יעלה על לבי שום תאוה וחמדה,יומלטנ

ף ארדֹ ולא ,גות וראשות וִהתנשאותיכלל של פרנסות ומנה
 מתוך תפילה –' לקוטי תפילות א (.לםוד לעואחר הכב

  )ח"י
  

  )ד"כ מכתב -' אי הנחל ֵּבספר ִא (

, ט"ח תמוז תשי"אדר, ה"ב   �                      
  .טבריא

טט וִמתפזר בכל והמש, םילבי הנע
ת ודים והחיל השירום לחפש את קיהשער

של הצדיק האמת שמגלה אִמתת האמת 
רש ומבטל שֹ, ות שלמותילם עד תכלובע
אשרי , ואשרי ל, ורשרש שֹזת השקר בשֹיאח

. קק וִלכסֹף לזהוהמבלה כל ימיו לִהתגעגע ולִהשת
  .ם וחיים אֻרכיםושל

ל וִנפלא ושהוא חכם גד, רא מאֹדול ִנפלא ונויש צדיק גד
, ת השלמותירא וִנשגב מאֹד בתכלופה נ, בור שלמות הִדוויש ל

ם עד ים ִנפלאית ושירודיל לדבר חוץ ודברן ִנפלא מאֹד ויכיוהוא מל
ובאלו , ותורצה ִלשמֹע אילם שלא ושאין ִנמצא שום ִנברא בע

ת שבהם תלוי ודע יש בהם כל החכמות שהוא יודים והחיהשיר

לם ִעם וום כל העיות וקיִעקר ח
  . לםם ֻכיכל הנברא

 ִנראה דייקאוזה הצדיק 
מחמת , פה-לם ככבדובעיני הע

לם שאינם ום של העיבורשהִד
תברך אין בהם י' להם ישבח

פה מאלו -כן הוא כבד-על, שלמות
לם שאין בהם ום של העיבורהִד

  . שלמות
,  כבד פה כללואבל באמת אינ
ץ ודברן ִנפלא ירק אדרבא הוא מל

ל שאין שלמות ובשלמות גד
דל הפלגת רק מחמת גֹ, אחריו

וכן מחמת , ראה מאֹדוה והעצומה והנו הגבו ומדרגתושלמות מעלת
כן הוא ִנראה -על, לםות ההעלמה והסתרה של זה העקף ִהתגברותֹ

, לם לפקח על ִעסקיהםום בני העיליוכשמתח. פה-לם ככבדובעיני הע
לם אז ֻכ, ם שנתקלקלו אצלםיבות לתקן החיים טוב מחשבנו לחשֹיהי
קון של כל באי ם וכן הִתיקון של כל הצדיקם על האמת שכל הִתידומ
  !פה הזה-לם תלוי רק בהצדיק הכבדוע

רא וש והנול הקד"כל מה שנמצא בדברינו איזה שבח על רבנו ז
, לו אִפלו כִטפה ִמן הים הגדוואינ, ן לידע שהכל נחשב כלֹאיכיצר, מאֹד
ת ההעלם ִמשכל יכי היה נעלם בתכל.  כללו אפשר לספר בשבחיכי א

, ו אפשר להם להשיג ִמקצת מעלתים אילום גדיואִפלו צדיק, שיואנ
ת ורוידי קצת הת-כי ִאם על,  כללו בהסיותפואין לנו שום השגה 

  . תוראות הנושים והמעשיולה בספריו הקדם שִגיהנפלא
לה למעלה למעלה מה ואשרי ילוד ִאשה שזכה למעלה כזֹאת הע

ל ו זכות גדוש אשר יש ליאשרי הא. בל לדבר והלב לחשֹושאין הפה יכ
א אשר רוש והנול הקד"ת בִדברי רבנו זוטטותיו משוכזה שיהיו מחשב

ן קצת יה להב'ל כל חד כפום מה דמשער בִלביוומהם יכ, ך אליוואין ער
  .תי עד אין תכלו וקֻדשתוקפמעט ִמזעיר עד היכן מגיע רום תֹ

ם איך ית את הפתחון ִלראיכו ז,ידי ִהתקרבות לצדיק האמת-על
שך ם ִמן החֹישה פתח שיצאו גם אחרוגם ע, וד בוצשך שִנלצאת מהחֹ
  .אתרצו לצישלהם ִאם 

ם באהבה וואקרא לשל, יםיעליך ֻהכרחתי לס לא יִמפאת ֻחלשת
  .ו ולכל אשר לולם לועזה ואהבת ע
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  )'א, התבודדות – לקוטי עצות (

, ִמי שרוצה ִלטעֹם טעם אור הגנוז  �       
, ירבה בִהתבודדות בינו לבין קונו, ינו סודות התורה שיתגלו לעִתידיה

גון ִאם כך ראוי וה, ט את עצמו בכל עת על כל עסקיו ומעשיוויִדין וישפֹ
,  יתברך הגומל ִעמו טובות בכל עת ורגע'לו לעשות ולִהתנהג כך נגד ה

והוא , ועל הכל יבוא בִמשפט ִעם עצמו, ִויכלכל דבריו בִמשפט
 ובזה —ט את עצמו על כל עסקיו ומעשיו בעצמו יִדין וישפֹ

ינו שלא יה, וינצל ִמיראות הנפולות,  הפחִדיםיסור מעליו כל
יירא ולא יפחד ִמשום שר ואדון וחיה רעה וִלסִטים ולא ִמשום 

  .  יתברך לבד יירא ויפחד'רק מה, דבר שבעולם
, ינו לדעתידה, ובזה יעלה את היראה לשרשה  �

ינו ליראה יה, ראיוזוכה לדעת שלם שידע ִממי יתי
ועל ידי זה ; ת הנכבד לבד יראת הרוממו'את ה

יזכה להשגת התורה שבִנגלה ויזכה לשפלות 
ועל ידי זה יזכה ִלתִפלה במִסירת  ; באמת

שיבטל כל ישותו וגשִמיותו בשעת , נפש
נות תועלת והתִפלה ויתפלל בִלי שום כו

רק יבטל , ב ִלכלום את עצמוולא יחשֹ, עצמו
את עצמותו וגשִמיותו ויתבטל כִאלו אינו בעולם 

שהוא אור , זה יזכה להשגת ִסתרי תורה ועל ידי —
וכל זה זוִכין על ידי ִהתבודדות . הגנוז שיתגלה לעִתיד

  ).ו" ט,ן"לקוטי מוהר(ל "כנ
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