
 לזכות לכל הישועות            טוב להגיד ולשיר

  )ב,כודברים ( ...ולקחת מראשית כל פרי האדמה   �
' ת ולהזכיר חסדי הודוכשמביאין את הבכורים צריכין להתו

מרים ווזה שא. 'תיו עלינו עם סֻגלה שבחר בנו מכל העמים וכווונפלא
ל לבן בקש "תינו זו בכורים ארמי אֹבד אבי וירד מצרימה ודרשו רבוודויב

 עיקרחינת עמלק כידוע שהם לעקֹר את הכל לבן הוא בלעם שהוא ב
ם להתגבר על כל וצים לעקֹר את ישראל לגמרי חס ושלושר, ֻזהמת הנחש
 לגמרי חס ות מאֹד הנמשכין מזהמת הנחש ולעקרות רעואחד בתאו

ידי   והקדים לרחם עלינו עלויעזבנו ביד לא 'אבל ה. םום חס ושלוושל
קון יהם תוזהו בחינת בכורים ש. רה שמתקנת הכלושנתן לנו את הת

ן לגרש ולבער ֻזהמת הנחש בחינת לבן ועמלק מישראל ולחטא אדם הראש
לם הזה שנדמה ות עומרמז על תאוה, שאחיזתם בבחינת מתיקות הדבש

ת הם ו כל התאועיקרו. ואחריתה מרה כלענה, להילמתיקות הדבש בתח
, כמובא" אשה"בגימטריא " דבש"כי , ללוות המשגל שהוא רע הכותא

ף כי ותר ולשבר התאוה ולהסתכל על הסולהתגבר ביושם צריכין 
 המלחמה עיקרושם , רחמנא לצלן, אחריתה מרה כלענה

מה עז : "שזה בחינת, ובש את יצרור כובית גולהי
ידי בכורים  כי על, "ק מדבשומארי ומה מת

כן צריכין   ועל.הבאין מהדבש מתקנין זֹאת
 בכורים ארמי אֹבד אבי שהוא וודוילהזכיר ב

.  ֻזהמת הנחשעיקרחינת עמלק שהם לבן ב
כין וידי בכורים מתקנים כל זה וז כי על

ת זכר עמלק בחינת לבן הארמי ולעקֹר ולמח
רה ות לקֻדשת ישראל קֻדשת התוולזכ

. ם הבכוריםות שהוא יושקבלנו בשבוע
 הלכה - רהות סימני בהמה וחיה טהוהלכ(
  )ת נזו א, בריתצר היראהו אמתוך כז תו א,ד

  
ת וך לעשואלֹקיך מצו'  הם הזהוהי  �

 )טז,כודברים ( ...את הֻחקים האלה 

ל וזה כלל גד). תהלים צה( תשמעו ולום אם בקוהי
הן , םו היותושלא ישים לנגד עיניו כי אם א, דת השםובעב

 ,כמובא בספרים, ום לחברו צריך שלא יחשב מיובעסק פרנסה והצטרכות
.  השעהותום ואו היותום אישים לנגד עיניו כי א לא  יתברךודתווכן בעב
ואי , נדמה להאדם כאלו הוא משא כבד, דת השםוצין לכנס בעבוכי כשר
 לא ,םו היותו רק אואבל כשיחשב שאין ל, ו לשא משא כבד כזואפשר ל
מחר : ם לאמֹרום ליו מיווגם שלא ידחה את עצמ,  משא כללויהיה ל
, תודואר העבצא בזה בשווכי, ונה ובכֹח כראויומחר אתפלל בכ, אתחיל

ם וכי י, ומד בו השעה שעותום ואו היותו כי אם אולמוכי אין לאדם בע
 ,קאים דיוהי  תשמעוולום אם בקוהי. לם אחר לגמריוהמחרת הוא ע

  ) ערבסימן - ן חלק א"הרולקוטי מ (.והבן
  
 )יז,כודברים ( ...ם והאמרת הי' את ה  �

תודה ומ,  לפני השם יתברךו וצערודד ומפרש שיחתוכשאדם מתב
 מפרשת לפניו ואזי גם השכינה כנגד, ומתחרט על גדל הפגמים שעשה

פגם אצלה , וכי כל פגם ופגם שפגם בנשמת, ותות אַנְחָמשיחתה וצערה ומ
. 'האמירך וכו' האמרת וה' את ה): דברים כו(וזה בחינת . לוכביכ, כן גם

ן "הרולקוטי מ (.ת לתקן כל הפגמיםו שתבקש תחבולותות אַנְחָמוהיא מ
  ) רנטסימן - חלק א
  
  )ד,כזדברים ( ...ם ואשר אנֹכי מצוה אתכם הי  �

 רק זה ום שאין לום ויודת השם יתברך לחשב בכל יו העצה לעבעיקר
. ם אחרוכמבֹאר במק, " תשמעוולום אם בקוהי"שזה בחינת , ם בלבדוהי

 ועל, "'וכו' ם עשה הוזה הי"בבחינת , םו היותווצריכין שלא לחשב רק א
כי , כוב משיחייהיה ע לא כן יזכה שממנוווכמ, דת השםויזכה לעבזה  ידי

ם והי? א מרואימתי יב: ל" שאמרו חזוכמ,  ביאת המשיח תלוי בזהעיקר
בדים ודת ישראל המקימים זֹאת ועווכפי עב. ' תשמעוולום אם בקוהי'

עד , םוצץ קרן משיח בכל יוכן מתנ, םובדרך זה את השם יתברך בכל י
 ווכל אחד כפי חלק, זה הגֻאלה בשלמות ידי א עלובף תוף כל סושס

ל שישפיע ו הגדוולשבע מטוב' כן יזכה אז להתענג על ה, בהתקרבות משיח
יראה  -צר היראה ו אמתוך ת מזו א,ה הלכה  ת מתנה והלכ( .עלינו אז

  )ת קלזו א,דהוועב
  
  )מז,כחדברים ( ...אלֹקיך בשמחה ' עבדת את ה לא תחת אשר  �

' דהינו לשמֹח בה, ל מאֹדודאי דבר גדוחה דקֻדשה הוא בושמ
): דברים כח( שכתוב וכמ, דהו שלמות העבעיקרשזה , שהו הקדורתוובת

כי שמחה . 'אלֹקיך בשמחה וכו' עבדת את ה לא תחת אשר
 וכמ, תושה של כל המצודקֻדשה היא הנֻקדה הקד

כי . ישרים משמחי לב' פקודי ה): תהלים יט(שכתוב 
) שם קד(בבחינת ', ת לשמֹח בהו הוא לזכעיקרה

 וכי ב): שם לג( שכתוב ווכמ', אנֹכי אשמח בה
' אה וכווואב) שם מג(וכתיב ', ישמח לבנו וכו

שמחו ) שם לב(וכתיב , אל אל שמחת גילי
מלך ' ה): שם צז(וכתיב , וגילו צדיקים' בה

ישמחו השמים ותגל הארץ ', תגל הארץ וכו
ה המלך עליו ועל זה אמר שלֹמֹ. 'וכו
ושבחתי אני את ): קֹהלת ח(ם והשל

כי אם ' ב לאדם וכווהשמחה אשר אין ט
: ל"תינו זושדרשו רב, ת ולשמֹחולאכֹל ולשת

ת וימים ובשבת' ת ולשמֹחולאכֹל ולשת'
  .ביםוט

שה וכי באמת מי שהוא בכלל האמונה הקד
,  לשמֹח כל ימיו בכל עת ובכל רגעויש ל, האמתיית

יתברך ' בה והחסד הנפלא שעשה הוהט ור את עצמוכשיזכ
אשר פתח את עינינו והמשיך עלינו , םו רבנו עליו השלמשהידי  עמנו על

תיו וו ומצורתולקים ת, ו עבדמשהוב' שה להאמין בהואת האמונה הקד
וֻכלנו . ןות כרמושעי ישראל מלאים מצולו פיאשר אפ, םושים בכל יוהקד

ן כל לעלא ואד, ם לנצחיעד וקיחי ל, לםומאמינים באלֹקים חיים ומלך ע
ואי אפשר לבאר .  בפי כל חי לנצחויתברך שמ, לא ולית לעלא מנהומן כ

כי השמחה ,  אין חקרוכי לגֻדלת, בכתב ובעל פה עֹצם השמחה הזאת
דע בשערים בעלה ובבחינת נ, הזאת הוא לכל חד כפום מה דמשער בלבה

  )חת ו א, דההלכ - להית תפוהלכ (.ם אחרוכמבֹאר מזה במק', וכו
 

  )כד, ן" אנשי מוהר–כוכבי אור (

ל "הרב הצדיק רבי יקותיאל המגיד מטירהאוויצא זצוק                     
 תחת ו להכניע את עצמורורסמים שבדותר מכל המפוהוא אשר זכה בי

וגם הרבה מאנשי ,  באימה ופחדושתֻוד לפני הדרת קדוולעמ, ל"ר ז"ואדמ
  .ל"ר ז"ו לאדמותקרבו על ידצאי חלציו נורביו ויומק
ין ול היה איש מצ"ל הנ"ק חתן המגיד זרבי יצח, אמר המעתיק(
כל ' דת הורה ועסק בעבול בתולמדן גד, תושלם בכל המעלוומ

דם פטירת ווק, ל"זוסיא זצ' לם הרב רוד עוונתגדל בבית הצדיק יס,ימיו
    לזהווהשיב ל,  לאיזה צדיק אתקרבותול שאל א"ר הנוהצדיק והטה

  
  
  

 ל"זצ, אייזיק שלמה' ודסר בן ראאאאער בבבבשראל יייילזכרון נצח מורינו רי 

ג"תרל' מסעלון   כי תבואפרשת  – ד"בס  

.ה.ב.צ.נ.ת,�דיאמנטא�לעילוי�נשמת�מרת��בלרה�בת�  
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דו לפניו ורביו שיתווה למקונו שיצויהי,  דבריםוודויק בוהצדיק שיעס
די "מנו ורין לאנשי שלוושמע שק, קונים על כל דבריויתן להם ת

ש ונו הקדינה לרבווכשנסע בפעם ראש, ]יניקיםיודו - ה[ –" ניקעס'ודוי
ובא   דבריםיווידומהים יצאים ודמעתם על לחומנו יווראה שאנשי של

ל אל כל "נו זיורמז רב, ד הרבה אנשיםווהיו אז שם ע, מדרשלהבית ה
. לין מעליהם ויצאוילם הטלית והתפווהסירו כ, האנשים שיצאו לחוץ

 לברכה את ונונו זכריולקח רב, ל גם כן לצאת"יצחק הנ' ורצה ר
א נשאר בבית המדרש רק ול,  וסגר את הדלת]הידית[הקליאמקע 

שן את הלילקא והלך אנה יל ע"ו זצורבנ. ל"יצחק הנ' ל ור"ר זצ"ואדמ
והתחיל , לול אימה ופחד גד"יצחק הנ' ונפל על ר, ואנה בבית המדרש
ונגש . ם ההואו עד היום קטנותו כל מה שעבר עליו מיולהזכיר את עצמ

והתחיל , ]עתה תאמר[היינט זאג : ןו בזה הלשול ואמר ל"נו זיאליו רב
ומאז נתקרב , ברי מה שדומי עבריל ד"נו זיורב. ובית לפניו כל לוודולהת

, להירה ותפוועסק כל ימיו בת, ל בהתקרבות עצום ונפלא"נו זיאל רב
  ).דע לכל מכיריווקים כנווהיה איש צדיק וירא אל

 
  )סימן ד, חודש אלול-'מועדי ה –  המבוארותעצות(

כי ימי אלול הם ימי . דש אלולו זמן תשובה הוא חעיקר                    
ת ום לקבל את הלוחום למרונו עליו השלי רבמשהאז עלה ש, ןורצ

דיע ו דרך תשובה שהעיקרו. שבזה פתח דרך תשובה לכל אדם, תונוהאחר
על כן . םו בכל מקושכל אדם ידע שהשם יתברך מצוי עמ, נו הואי רבמשה

תר ולה ביוה גדיכה לעליושבין כאשר הוא ז, רוצריך כל אדם לזכ
לה ופל לירידה גדוובין כשהוא נ, חניותהן בגשמיות הן ברו, ולהרחבה

צריך הוא להתגבר שלא יתרחק ,  ברוחניותובגשמיות א, םותר חס ושלובי
 רבים מתרחקים מהשם יתברך אים שאנשיםוכי אנו ר. מהשם יתברך

 שמתרחקים מהשם יתברך וא, ב הצלחה והרחבה בגשמיותומחמת ר
, בהומר' דת הו מחמת עבוא, רהות התולו בחכמיואפ, בוי חכמהימחמת ר

מחמת , םופלים חס ושלווכן כאשר נ. אם אינה באמת לשם שמים כראוי
דת וד מעבופלים מאו נוא, תר בגשמיותולים ביויסורים גדיבלים בושמס

, םוובאים לידי פגמים רבים חס ושל, רהומיראת השם ומקיום הת', ה
יה והן בעת יהן בעת על, ר שהשם יתברך נמצא עם כל אדםואזי צריך לזכ

ד מגאות וזהר מאיצריך לה, ה והרחבה בגשמיותייולכן בעת על. ירידה
שמר יצריך גם לה, ה ברוחניותיובודאי בעת עלי, ומגסות הרוח בכל פרט

שמר יצריך לה,  גשמיתוובעת ירידה רוחנית א. רובוי אימגאות ומר
אר וכמב -בגשמיות . ולהתחזק בשמחה, ד מעצבות ומיאושוזהר מאיולה
 - וברוחניות , "בצר הרחבת לי"על הפסוק ) ה"סימן קצ(ן "הרוקוטי מיבל

". דיוקי בעואזמרה לאל"רה ובת) ב"סימן רפ(ן "הרוקוטי מיאר בלוכמב
ועל ידי זה , תיים להשם יתברךיה אמון ובתקווטחיוגם להתחזק תמיד בב

  .תית ויראת השם כראויייתחזק תמיד באמונה אמ
 

  )מאלה  תפי– בחלק לקוטי תפילות (

, תינוו אבקיואלנו וקיואל 'הובכן באתי לפניך                            
נו עליו י רבמשהח דרך התשובה שהמשיכו ושיעני בזכות וכושתעזרני ות

כי מעתה לשוב ושאזכה גם אנ, לםותיים בעים וכל הצדיקים אמוהשל
ת הדרכים ודע נפלאוכי אתה י. בתשובה שלמה לפניך באמת ובלב שלם

שרו את עצמן עם ירידו את עצמן וקושה, לםושל תשובה שהמשיכו בע
ועדין הם , ם שאני שםוני בכל מקולו עם פחות כמיאפ, הפחות שבפחותים
ציאני ויבצר לה לא ומצדם, מי שאני שם עתהומי במקימקשרים עצמם ע

תי מעלה ות אוולהעל, שה באמתוך הקדותי ולהכניסני לתוולהעל, מגלותי
ויתגלה לי , שים כאלו תמידוי וזכני להתקשר לצדיקים קדרחם על. מעלה

פן שאזכה מעתה ובא, לםודש דרכי התשובה שהם ממשיכים בעודרך הק
ולקשר ולדבק עצמי אליך תמיד , לשוב בתשובה שלמה לפניך באמת

ותשמרני ותצילני ברחמיך שלא . טול באמתיה והבוובתכלית הענ, באמת
ם וה לרחקני חס ושלילשום בחינת עליח לשום בחינת ירידה ולא ויהיה כ
ה שאתה מעלה יידי העלי ם עלוכי לפעמים נתרחק האדם חס ושל. ממך
ידי   עלוא, וב שאתה משפיע לושר והטובוי העיידי ר ינו עלידה, ותוא
 חס ור מכהה עיניו ומזיק לובוי האיכי ר, ממותךובוי הדעת בידיעת ריר

ותשמרני ותצילני ותגן , כפךכן באתי לבקש ממך שתגן עלי ב על, םוושל
הן בבחינת ירידה , לםוא אתרחק ממך לעלו, בעדי שלא יזיק לי שום דבר

לו בעשרה כתרין דמסאבותא יאפ, נהולו בדיוטא התחתים אפוחס ושל
 בכל וומלכות,  שכתובוכמ, תך תמידוא אוגם שם אזכה למצ, םוחס ושל
בכל . ה מעלהכאשר תרחם עלי ותעלני מעל, היוהן בבחינת עלי. משלה

ת וואתקרב אליך תמיד בכל הבחינ, תך תמידוא אועליה ועליה אזכה למצ
אם ,  שכתובוכמ, בין בירידה בין בעליה, םובין בטיבו בין בעקו חס ושל

פן שאזכה לתשובה שלמה ובא. ל הנךואסק שמים שם אתה ואציעה שא
 ן שעלהוש שהם ימי רצודש אלול הקדוובפרט בח, לםובאמת מעתה ועד ע

רחם עלי מעתה . ת ופתח דרך כבושה לילך בהונות אחרו לקבל לוחמשה
, שודש אלול הקדושת חום להמשיך עלי קדושאזכה להכין את עצמי מהי

תיים ינו וכל הצדיקים אמי רבמשהשת הדרך תשובה שהמשיך וקד
פי  וה כי אם עלוכי אין לי שום תק, תוראותיהם הנולם בדרכי נפלאובע

ב ווהט, תיים לבדילים האמוך ולצדיקיך הגדדרך זה שהוא ידוע ל
  ." משמים'העד ישקיף וירא , חליואני תמיד אי", בעיניכם עשו עמי

 

  )ה" כ–ל "זצ, ישראל אודסר' שיחות מר(

ל מדבר על עניין הפתק הפלא "ישראל זצ' מורינו ר[                        
  ]א"זיע, ר הקדוש"שקיבל מאדמו

  ! התגלות חדש בעולם, דשותכפי הנכתב רואים ח... 
 לא אבל, מח אותייזה ש, בזמן שמצאתי את זה וקראתי את זה, ַנ ַנְח

שום , יותר לא אבל, שזה אור גדול, ראיתי שזה פלא כזה, ידעתי מה זה
 ןַנְחָמ ַנְחָמ ַנ ַנְח", אני קראתי את זה כמו ילד קטן שלא יודע כלום. פרטים
שים שנה נודע לי יוהיום אחרי ש. תוברק מה שכ, ידעתי יותר לא ,"מאּומן

נו ירב, כי בזה נגלה חדשות בעולם! להוהוא המפתח של הגא.. שזה הפתק
  !לה בזה הפתק התגלות חדשיהקדוש ג

, לשומש, כפול, פשוט, כתוב בזוהר שלעתיד יתגלה שיר של חסד
ויהיה עולם , לתורה, ר כל העולם להשם יתברךוידי זה יחז ועל, בעומר

  !כתוב בזוהרככה . חדש
וגם הוא ', ן"קוטי מוהריל'כן מדבר מזה בהתורה ב נו הקדוש גםיורב
, פשוט, בר שיש שיר יפה כזהיהוא ד, לה את זה בהתורה שלויבעצמו ג

עשרה אותיות זה , כן יש בזה עשרה אותיות וגם. בעומר, לשומש, כפול
הכל זה בהשיר הזה כלול . קון פגם הבריתילה על תיעשרה מיני נגינה שג

  ?צריכים סימנים יותר מזה, נו. כן, ביחד
, עיקרשרבנו הקדוש מגלה כאן שהוא ה, בברור, ה רואים בפרושופ

הוא , כי הוא זה. גם ליהודים וגם לגויים, ומגלה את זה לכל העולם
  !מאּומן ןַנְחָמ ַנְחָמ ַנ ַנְח: דותועם נק, בעצמו זה השיר שיתגלה לעתיד

  .אות אחת,  זה פשוט- ַנ
  .שתי אותיות,  זה כפול- ְחַנ

  .לשו זה מש- ַנְחָמ
  .בעו זה מר-ן ַנְחָמ

  .מאּומן הוא,  זה המקום שהוא נמצא- מאּומן
  

הוא כלול בהשם של , ה"זה שם הוי, ן הוא ארבע אותיותַנְחָמהשם 
 -' יה,  פשוט-' י. זה ארבע אותיות של השם יתברך, השם יתברך י ק ו ק

  . מרבע-ה "הוי,  משלש-' יהו, כפול
  !תף עם השם של רבנוושם השם י ק ו ק מש

תף ושם השם מש: "הוא מגלה', חלק ב' נו כתב בהתורה חיככה רב
 מתפרסם השם יתברך - אם שם הצדיק מתפרסם בעולם .בשם הצדיק

  ! זה הכל תלוי בפרסום שם הצדיק". בעולם
, בעולש מרוה הוא חותם שהוא זה הצדיק של השיר פשוט כפול משופ
 יתגלה - נו הקדושישל רב ידי הפרסום על.  הוא זה השיר-עצמו הוא ב

  .ויתקדש שם השם
זהו כולל בו כל , ַנ ַנְח -זהו השם שלו , רק שיתפרסם שמו בכל העולם

 עיקרה. נוי תלוי ברבעיקרכי ה, לה וכל הישועות כלול בזה השםוהגא
ש שידעו העולם שי. רבת הצדיקיםי ביאת המשיח תלוי בקעיקר, להוהגא

לה ו הגאעיקרזה . נו הקדוש ואנשיוירב, נו ותלמידיוי רב-צדיקים כאלה 
  .כן, לפרסם לכל עם ישראל, תר להודיעו זה מ.תלוי בזה

  
היה  לא מעולם, בר בשום ספר מזהיד לא ,ַנ ַנְח-ידע מ לא כל העולם

זה פלא . בעולש מרושום צדיק שחתם חתימה כזה של פשוט כפול מש
  . מאּומן ןַנְחָמ ַנְחָמ ַנ ַנְח שזה -לה את עצמו יו ג רק הוא בעצמ ..כזה

' ן"קוטי מוהריל'זה נכתב ב, חתם ככה לא כן בחייו נו הקדוש גםיורב
זה רק בהפתק , ידענו מזה לא אבל, ו הקדוש מדבר מהשיר הזהניורב
הוא , מאּומן ןַנְחָמ ַנְחָמ ַנ ַנְח: רוש לפני כל העולםיוכאן הוא מגלה בפ. הזה

  ...ה השיר שיחזיר כל העולם להשם יתברךבעצמו ז
  
לה ואז המפתח של כל הגא,  בזמן שהוא בא לעולם-נו הקדוש ירב
לה בכללי בפרטי לכל אחד ואחד וכל הגא, כן. להובו תלוי כל הגא, אצלו

 זה רק -אבל לגלות בפרוש שאני הוא . ביאת המשיח תלוי בו. מישראל
  !בהפתק הזה


