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תם ור אי וִהזה,ותושראל קֹדם מית שבוכל המדרג משה בץוזהו שִק
אתם :  שכתובוכמ, רה הזאתוים את כל דברי התין לקיכילם צרשֻכ
' וכו' טריכם וכוראשיכם שבטיכם ִזקניכם ושֹ' לכם וכום ֻכום הייִנצב

ל ישִהתח: םיי סיל ובמי ִהתחיראה ִממ. ךאב מימימחֹטב עציך עד שֹ
לך ווה, ם במעלה מאֹד מאֹדילונת הגדישהם בח, שראלימראשי בני 

 םיישסעד , שבום באלו העשרה שחילם שכלולות שבעושב כל המדרגווח
רק ,  שלא ִלשמהושנתגיירם ינושהם הגבע, אב מימיךמחֹטב עציך עד שֹ

 מיים בינו שבאו גבע,מלמד: ל"תינו זו שאמרו רבוכמ(מחמת אימה 
לם קֹדם וִקבץ ֻכ, נהוטא התחתות דיים על תכליוהם מרמז). 'וכומשה 

:  שכתוב שםוכמ, רהוסר את התו ואמר שלֻכלם הוא מ,וִהסתלקות
  . 'וכו' ת הילעברך בבר

 וכמ, רהוסר את התוף הוא מות עד הסורור שם שלכל הדיוכן ִהזה
 פה ִעמנו ונ את אשר ישיכ' ולא ִאתכם לבדכם וכו: שכתוב
ת שלֻכלם ורולה' אלֹקינו ואת אשר איננו פה וכו' ִלפני ה

 יכ, ףות עד הסורות שבכל הדוִנמסרה לכל המדרג
 יהיה מי ,רהוידי הת חו לנצח עלילם יצלֻכ
רה ו דרך התיכ,  מאיזה מדרגה שהוא,היהיש

 – לוח הקןת ִשוִהלכ (.ום ביסוהוא מגן לכל הח
  )ג"ת יו א,'דהלכה 
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רה בכל אדם ואפשר לקבל את הת יא
רה ום את התיזכה לקייינו שידה, ובכל זמן

נת ישזה ִעקר בח, נםורה על מכון דרכי התיולהב
ות בכל יות וִבפרטירה שבכל זמן בכללוקבלת הת

    ִאם עלי אפשר כיוכל זה א, אדם
  ר ן ִלשבֹיכישצר, תולות גדועיידי יג

  כל  כה ושז  קֹדם  תוצומע ת ועימנ
  : ל"תינו זוכמאמר רב, רהונת קבלת התיאחד ִלבח

   .'ן וכוי אל תאמי ולא יגעתי מצאת,ןי תאמי ומצאתייגעת
ך וך הים ולתו ממש ולירד לתות מֻרצה ִלמסֹר נפשון ִלהייכי צריכ
ר נו ִלשבֹיהי, שהורה הקדול לחפש אחר דרכי התיבשב, ם ממשוהתה

, ואז כשהוא מֻרצה לזה. םו ים ותהושהם ממש כמת ות עצומועימנ
 וזר לואזי ע,  כל כךושה חזק אצלורה הקדו להתון והחשק שיש לווהרצ

 יכ, ן מאליהןית ִמתבטלועיוהמנ, תועיר כל המנכה ִלשבֹותברך שזי 'ה
ש ברוך הוא וואין הקד, תיויוש ברוך הוא בא בטרוניא ִעם ברואין הקד

ידי  והִעקר הוא על. רצהיל לשברם ִאם ת להאדם שלא יוכועילח מנוש
ן ול ִנסיים על האדם רק בשבית אינם באועי כל המניכ, ןוקף הרצתֹ

רה ונת קבלת התין מהקטרוג שמקטרג השטן על בחיוגם ִנמשכ, רהיובח
עד , כך שה כלון הקדואבל תכף כשהוא חזק בהרצ. וכן בפרט, בכלל

אזי ִממילא , תועיר כל המנ ממש וִלשבֹושהוא מֻרצה ִלמסֹר נפש
דאי ובו, ת כאלוועיר מנ מאחר שמֻרצה ִלשבֹיכ, םין כל הקטרוגיִנתבטל

ידי זה ִממילא  ואז על, ל זהירה בשבות לקבלת התו זה ִלזכוע לימג
 לא נתיוזה בח. רה בשלמותוכה לקבלת התווז, תועין כל המניִנתבטל

 חזק  תכף כשהואיכ', ב אליך הדבר מאד וכוו קריכ' א וכוים היבשמ
וכן לעבֹר , ל זהים בשבית לשמון דקֻדשה עד שהיה מֻרצה לעלובהרצ

 יב אליך כו קרי כ:אזי תכף, י שם"רש רשיל זה כעין שפימעבר לים בשב
ם אליו יבום שבקֻדשה קריואז כל הדבר, ת ִממילאועין כל המניִנתבטל

 -ראה יצר הו אי לפד"ת כו א,'הלכה ד -ם ית הכשר כלוִהלכ( .ל"כנ
  )ז"ת מו א,רהואת התירה וקרותתלמוד 
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ח לנו י שִהבטוכמ, רהוִתשתכח הת לא י"מֻרמז בזה שבזכות רשב

בהקדמת הלקוטי  (ם אחרוכמבֹאר במק, פקון ִמן גלותאי דא :שבזֹהר
שזה , ם מהקֻדשה מאֹדיקות הרחומון ִלמקיפלו אִפלו כשניכ. )ן"הרומ

, ן את עצמןיאשיידי שאינם מי על, כן יפ על אף, רהושכחת התנת יבח
איה 'נת יבבח, תברךי ודון ִמשם את כבין ומחפשירשון ודיאלורק ש

נת המאמר סתום ית ִלבחות לעלון ִלזכילוזה יכ ידי על', ודום כבומק
קי יוהכל בכֹח הצד; ת הקֻדשהיבתכל', איה'נת ישהוא בח, תידבראש

נת יג את בחית ולהשושזכו לעל, חבריוי ו"נת רשביאמת שהם בח
ך ִמשם יעד שזכו להמש, נהות הקֻדשה העלייל בתכל"המאמר סתום הנ

לה ם שִגין שבתקונין אנפיבענת הִשישזה בח, םין ִנפלאירה ורזות ִסתרי
  .ל"נת המאמר סתום הנישהוא בח', תיבראש 'תתיבל על "י ז"רשב

. ו זרעיִתשכח ִמפ  לאירה הזאת לפניו לעד כינת וענתה השיוזה בח
ם יקוהיו רחים ית הימישראל שבאחריע לידורה הוא שמי ִעקר השיכ

 אזלת יד ואפס עצור יראה כי יכ: " שכתוב שםוכמ, דתברך מאי' מה
נת איה יזה בח". ' וכוומאלקיאיה : "ואז נאמר". ועזוב

 לא ידי זה תברך ועלי' ן איה הין ומבקשישמחפש
תברך י ון למצאיכוה זידי ז  עליכ, ו זרעיִתשכח ִמפ

 ,' גהלכה - םימוב מהיתות חית גבוִהלכ. (ל"כנ
 תו א,רהיספ  פסח–ראה יצר הו איט לפ" יתוא

  )ח"קמ
 

  
  )'י, השנה ראש – ' מועדי ה–עצות המבוארות ספר (

בראש השנה צריך להתחזק מאד � 
וכל אדם . ח רב ובהתעוררות רבהלהתפלל בכֹ

א בעל לתו לצדיק האמת שהויצריך לקשר תפ
כפי , לה בבחינת דיןיח שיכול להתפלל תפכֹ

לה יועל ידי התפ. שצריך להתפלל בראש השנה
 טראיהס מן להוציא האמת צדיק זוכה ,דין בבחינת

לת צדיק יכי עקב תפ. שת ישראלואחרא את כל החיות שבלעה מקד
טרא אחרא להשיב את כל יכרחת הסומ, ח גדולשהוא בעל כֹ, האמת

ן "קוטי מוהריאר בלו כמב,והדעת שבלעה מישראלהרחמנות , לותיהתפ
  ". תקעו תוכחה"בתורה ' חלק שני סימן ח

ועל ידי זה ,  יתברך'רים גרים ואזי מתגדל כבוד היועל ידי זה מתגי
וזוכים , מתבטלות האמונות הכוזבות, זוכים לנבואה ולאמונה אמתית

 'בהנו שזוכים להאמין באמת יהי,  הן בעבר;דוש העולםילהאמין בח
והן , שהוא ברא את העולם מאין ליש ומנהיג את העולם בכלל, יתברך

סיון יסה בדרך הטבע מחמת הנוהמכ, בפרט להאמין בהשגחתו הפרטית
שעיקר , קוטי הלכותיאר בכל ספרי אמת ובפרט בלוכמב, והבחירה

 הן ;סה בדרך הטבעוסיון אמונת השגחה הוא בגלל שההשגחה מכינ
גם . כרחים לקיום האדםונים המיבשאר העניהן ברפואה וכן , בפרנסה

 יתברך יחדש את 'זוכים להאמין שה, קונים הנזכרים למעלהיעל ידי הת
בלי שום דרך , בהשגחה פרטית, וינהיג את העולם בגלוי, העולם לגמרי

שזה עיקר , גון שיושר לעתידיועל ידי זה זוכים לקול השיר והנ. הטבע
ן חלק שני בתורה "קוטי מוהריאר הכל בלוכך מב. תענוג עולם הבא

  ".תקעו תוכחה"
שה ובטהרה גדולה ובשלמות והשנה בקד ותזכנו לקבל ראש...  � 

לה ישת התפוונזכה בימי ראש השנה הקדושים להמשיך עלינו קד. גדול
 קונים הנעשיןישות והתועם כל הקד ח האמתישל הבעל כֹ בבחינת דין

  לתקן כל ,ולתקון הדעת קון הברית בשלמותיעד שנזכה לת ,זה ידי על
  
  
  

  נצבים וילךפרשת  – ד"בס
  צ"מספר תשעלון 

  לזכרון נצח מורינו
  ל"זצ, ודסראער בשראל י' ר

 ... יהודי הוא בן של מלך מלכי המלכים

ֵאר ׁשֵּכָ ֵדל וִמְתּפָ ִמְתּגַ ּל ַמה ׁשֶ ּ ּ ם ם ּ ֵאר ׁשֵ ֵדל וִמְתּפָ ַּהַצִדיק יֹוֵתר ִמְתּגַ ּ ּ יֹוֵתרּ ַרך ּבְ ם ִיְתּבָ ְַהׁשֵ  )סז', מ ב"קל(. ּ



ות ושה מחיצות פרוסות בפני תאחין שבראשנו שיהיו שלֹושה מהשלֹ
וה וידי הדעת והשכל האמת שלא תהיה לתא להגן בפנינו על, אוףינ

לנו אני ורק נזכה כ, הזאת שום שליטה ואחיזה בנו כלל מעתה ועד עולם
ה הזאת ווש מתאווכל עמך ישראל להיות קדושים וטהורים באמת ולפר

לתנו תמיד רחמים ותחנונים יותהיה תפ, לה בשלמותיונזכה לתפ. לגמרי
שיהיה לנו רחמנות , ותשפיע עלינו רחמים, לפני המקום ברוך הוא

. כרצונך הטוב, על עניים הגונים ועל כל מי שצריכין לרחם עליו, תייאמ
 .כרצונך הטוב, ותעזרנו שנזכה לעשות בעלי תשובה וגרים הרבה בעולם

ובפרט בימי ראש השנה . ותזכנו ליראה שלמה באמת תמיד � 
תרחם עלינו ותמשיך עלינו יראה ופחד , הקדושים שהם ימי יראה

ובפרט בעת שמיעת קול שופר תזכנו , שה גדולה ועצומהוואימה דקד
ותשפיע פחדך ואימתך ויראתך עלינו ועל כל , בנו יראה גדולהא בִלושיב

ראוך כל המעשים וישתחוו לפניך כל ויי, ישראל ועל כל באי עולם
אבינו . דה אחת לעשות רצונך בלבב שלםולם אגויעשו כיהברואים ו

השנה בתכלית  שת ראשונו ברחמיך לקבל ולהמשיך עלינו קדיזכ, מלכנו
שת ויה גדולה מתוך שמחה ובקדיוה ובבכוהשלמות בשמחה ובחד

ל שופר ת שמיעת קווים מצויונזכה לק. המחשבה ביותר ביראה גדולה
נותיה ו עם כל פרטיה ודקדוקיה וכו, כראויבשלמותשה גדולה ובקד
 אם :כמו שכתוב, ובאימה וביראה גדולה, ם בהיג מצות התלוי"ותרי

' אשרי העם יודעי תרועה ה" :ונאמר. יחרדו לא יתקע שופר בעיר ועם
כי תפארת .  בשמך יגילון כל היום ובצדקתך ירומו.באור פניך יהלכון

 ."מגננו ולקדוש ישראל מלכנו' כי לה. זמו אתה וברצונך תרום קרננווע
תקעו " : ונאמר."'בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך ה" :ונאמר

קי וק לישראל הוא משפט לאלכי חֹ. דש שופר בכסא ליום חגנוובח
   ".יעקב

כרונות ושופרות ייות וזו ונזכה לסדר לפניך מלכ� 
עד שנזכה לרצות אותך , דולונה גדולה ובשלמות גובכ

ים וויק, שתביא לנו את משיח צדקנו חיש קל מהרה
 ותמהר ".'והריחו ביראת ה" :מקרא שכתוב

ותחיש לגאלנו ותבנה לנו את בית קדשנו 
, נה לארצנויונשוב בגילה ור, ותפארתנו

כימי עולם וכשנים "ושם נעבדך ביראה 
אליך ונשובה חדש ' השיבנו ה. קדמוניות
פי והגיון לבי  יהיו לרצון אמרי. דםימינו כק
לקוטי  (. אמן ואמן,"צורי וגואלי' לפניך ה

  )' מתוך תפילה ח–'  בתפילות
  

  )המשך, ה"כ מכתב -' אי הנחל ֵּבִאספר (

הצדיק האמת שהוא ִעקר הפאר והחן ...   �                
ידי בחינת - עושה בעלי תשובה וגרים על,פי האמת של העולםוהיֹ

כי יש כמה נפשות שמתקרבין וִמתדבקין בו רק מחמת שמו , לבדשמו 
, ידי זה לבד הם ִנתדבקין בו-ששמו לבד הולך וִמתפשט בעולם ועל, לבד

והוא מלמד אותם חכמתו ומכניס בהם דעתו כדי להצילם ִמסטרא 
ומכניע ומבטל ושורף הרע לגמרי וִנתקבצים , נהיבחינת ש, דמותא

  ...יתברך'  לה,חים והמֻפזריםדוִנתקרבים ועולים כל הִנ
 צריך לִהזהר מאד שלא יכשל חס ,אִפלו האדם הגדול שבגדולים

, כמו שהיה אצל הבן מלך ִעם החכמים שלו, ידי ִרבוי חכמתו-ושלום על
והבן מלך . ידי ִרבוי חכמתם נפלו לאפיקורסות רחמנא ִלצלן-שעל

והיה , עולםמחמת שהיה בו טוב היה ִנזכר ִלפעמים היכן הוא ב, בעצמו
אבל תכף כשִהתחיל , לוגונח וִמתאנח הרבה על שנפל ִלמבוכות כא

וכן היה , לשמש ִעם השכל חזרו וִנתחזקו אצלו החכמות של אפיקורסות
ן יפור הנורא של השבעה בעטלירס עיכמבֹאר בתִחלת הִס, כמה פעמים

וִמזה מובן איך . )מעשה יג, פורי מעשיות משנים קדמוניותבספר ִס (שם
  .ריכין לִהזהר ולִהשמר שלא ִלכנֹס בזה כללצ

פי רֹב -ועל, אדם שמרבים לעסֹק רק בחכמות-ִלפעמים יש בני
ינו בשביל חשיבות וכבוד ידה, נתם בזה רק בשביל הבלי עולם הזהוכו

ידי זה שוכחין -ומחמת שעוסקין רק בחכמות על, או ממון וכיוצא
ה הגדולה שצריך נו איך ִללחֹם המלחמיהי, טכסיסי ִמלחמה לגמרי

וִלפעמים באים , האדם ִללחֹם בעולם הזה שהוא ִמלחמת היצר
  !כן צריכין ִלזהר ִמזה מאד-על, ידי החכמות-לאפיקורסות גמור על

 הגדול , ִנמצאים זקנים וחשובים שחולקין על הצדיק,בכל דור
  ,יתברך'  לה  ביותר הרחוקות נפשות  לקרב  העוסק   ,שהוא ִחדוש ִנפלא

    , שם מקום שהוא בכל  לו  שיאיר  עד   ,אחד כל   על     הארתו  ךוממשי
  . בחינתו  לפי אחד  כל      

 עד שאי אפשר לרֹב העולם לידע ,העזי פנים ִערבבו את העולם מאד
וִעקר , היכן הצדיק והמנהיג האמת שיכול להנהיג את ישראל כראוי

וִעקר הכנעתם . קאיידו די-ברור האמונה וקיום העולם בזה הדור על
כי מי שמסתכל על האמת לאִמתו וִמשתדל , ידי אמת-הוא רק על

. ןרא ִמשום רע עִייודאי אינו ִמתיוב, גע תמיד להשיג נֻקדת האמתיוִמתי
וצריך ִלהיות חזק מאֹד בדעתו ִלבלי להניח את עצמו לִהתנצח ִמשום 

ויכרת , יתברך כרצונו' וסוף כל סוף יגמֹר ה, כי האמת מנצח תמיד, אדם
ובעלי לשון הרע ומחלֹקת יכרעו ויפלו ולא יוכלו , כל שפתי חלקות' ה

אדרבא יתגלו ויתעלו , לבלבל העולם ִמלשמוע קול דברי הצדיק
 עד שידע כל פעול כי אתה ,האמרות טהורות של הצדיק בכל העולם

  .'לם אֻגדה אחת לעשות רצונך וכוויעשו ֻכ' פעלתו וכו
-כתבתי זמן רב כל לא ,עליך לא רו עלילרגל היסורים הקשים שעב

, אבל אהבתו אהבת אמת חקוק בעֹמק ִלבי תמיד בלי שום הפסק, כך
  .ומעתיר בעד שלומו וישועתו ודורש שלומו ושלום ביתו

¯ÒÚ„Â‡ ·„ Ï‡¯˘È ˜È˙ÚÓ‰  
  

  )ל"זצ, ישראל אודסר' מר(
ת ילדים כן בבי- היה לו גםרקארדונרבי ישראל ...   �                        

ולֹא היה להם מספיק לחם ולֹא כסף בשביל ִלמוד הילדים ותמיד היה 
 וִאם, והוא ִקבל הכל באהבה גדולה ונתן צדקה הרבה, ביסורים וסבלו

אדם חִמשה -אז הוא היה לווה מאיזה בן, היה לו לתת צדקהלא 
הוא היה צריך בשביל לעזֹר , כן. עשרים שקלים, עשרה שקלים, שקלים

  .הוא היה לו תמיד כסף. אז הוא היה לווה, קנות לחם לילדיםלִמשהו ִל
הוא בא פתאום איש , היה אחד מירושלים ִממאה שערים

ורבי ישראל הראה , ואין להם כסף, נו. וִאשה וילדים ִלטבריה
 לא הוא. כן כסף והוא נתן לו צדקה הרבה-להם דירה וגם
 ושלום יש ִמשהו שאין לו-הוא דאג ִאם חס, דאג לעצמו

מעשים , והוא חטף ִמצוות. לחם בשביל הילדים
  .טובים

השם נתן לו , רבי ישראל הוא היה גרוש
הוא בא מחברון . ה'ִאשה גיטעל

ככה , ה'לירושלים ומצא לו ִאשה גיטעל
, והיא הלכה ועסקה בִצדקות. היה שמה

והיא הלכה , הכנסת אורחים והכנסת כלה
היא באה ִלשני , תמיד לקבל כסף מהעשירים

: שירים הכי גדולים שבירושלים ואמרה להםהע
מה יהיה לכם , ִמכל הכסף, מה יש לכם ִמכל העשירות"
הם היו כבר  .והם אהבו ִלשמֹע מה שהיא מדברת" ?ִמזה

היא . ה'אבל הם אהבו ִלשמֹע דבורים ִמגיטעל, ִמחוץ לקֻדשה
  ...!שאין להם כלום, עשתה להם חשבון שהם עניים

  
  ) באומיןוישיבתונסיעתו מ - 'ספר נחל נובע ב(

באומין ] רבנו הקדוש[ע היה "בשבועות תק ...☺                      
אחר כך אמר  .  תורה באותו היום טוב  אמר ולא בתחילת כניסתו לשם 

וסיים . אתם אינכם כל כך חוטאים שאומר לכם תורה לנו בדרך הלצה
כגון , ם דייקאאחר כך בעצמו כי יש כמה תורות שנעשים על ידי חטאי

. שהתורה שבאותן הפרשיות נעשו על ידי חטאים, פרשת העגל וכיוצא
 חטאו ישראל לא אלמלי:): נדרים כב(וכן אמרו רבותינו זכרונם לברכה 

 לא היה להם רק הספר תורה וספר יהושע כי שארי נביאים וכתוביםלא 
י "רש רשי כמו שפ,נעשו רק על ידי שחטאו ישראל והצרכו להוכיחם

ינו כל י דה,נמצא שעל ידי החטאים של ישראל נעשו תורות שלמות. םש
  .ספרי נביאים וכתובים

 בא אליו איש אחד שהיה קצת מקורב ,בתחילת כניסתו לאומין
 ואמר לו שאנשי הבית המדרש דשם מתנצלים על ,לרבנו זכרונו לברכה

 ענה ואמר הוא.  ואמר איזה תרוצים על זה,לם לקבל פניםשלא באו ֻכ
אם יהיו אנשי שלומנו .  חסידים חדשים איני מבקש עוד:זכרונו לברכה

ואם לאו די . הישנים המקורבים מכבר אנשים כשרים באמת מה טוב
  .)פאר נויט בין איך אליין גינוג (לעולם אני לבד

 מי יודע מה זאת עשינו פה :נפתלי' בעת שישב באומין אמר לר
כי הדבר נראה . רב בכאן כל כך שאנו מוכרחים עכשיו להתע,באומין

שאין אנו יכולים לצאת מכאן כי תפסו אותנו לכאן ואין רוצים להניח 
  .אותנו מפה
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