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 ו אינול שכל זמן שנשאר להאדם שום שכל עצמ"אמר רבנו ז... 
 עמא —" עם נבל ולא חכם): "ם לבידבר(כמבֹאר על פסוק , מקֹרב כלל

). 'ן חלק א"הרוִלקוטי מ - ג"מן קכיבס(מו יתא ולא חכיריולו אידקב
ידי שסלקו את חכמתם  על, הידי ז רה היה רק עלושִעקר קבלת הת

ם לקבל ילוהיו יכ לא ם על חכמתם ושכלםידי ִאם היו מעמיכ, לגמרי
  .רהואת הת

כל זמן , םים והכשריאִפלו של הירא, לםו כל השכל של כל העיכ
 יר המֻעבד ממש בלו עו כמ,ת ִלבם לגמרי לגמריושלא זכו לשבר תאו

וכל שכלם הוא ן אין להם שום שכל כלל יי עד,שום שמץ ריח בעלמא
 מאחר שלא פשטו ,ותיח הבהמח הגוף כֹנת המדמה שהוא כֹירק בבח

ן יי מבֹרר עדווגם המדמה שלהם אינ. ותין לגמרי ִמבהמייאת גופם עד
ידי אמונת  תברך הוא עלי' כן ִעקר תקונם לִהתקרב לה על, לגמרי

, וובמשה עבד' נו בהי ויאמ:)ד"ת יושמ(נת יבח, םיחכמ
ן בם יים ולהאמים אִמתיקיצדינו לִהתקרב לידה

 שום שכל ו כִאלו אין ל, נגדם לגמריוולבטל דעת
  )ה"ת לוא, 'ה הלכה – ןית תִפלוִהלכ (.כלל

  
ÂÈÀ̆...  )טו,לב(  ] È ÔÓ˘Â ÔÂ¯ÈËÚ·...  

לח לאדם ותברך שי ' שכשהו כמ...
ר יטוב יש שמכ רות וכלים ועשיבנ, תובוט

רר ווִמתע, ידי זה  עליו עלו וטוב'חסדי ה
', ם וכויבום טיִהתקרב אליו בצדקה ומעשל

רון שמן יֻשיו"נת יבבח, ם להפךוויש חס ושל
תברך מנסה י 'כשה, כן להפךוכמ; "'בעט וכויו

, םוחס ושל, תון וצריסוריסר את האדם ביומי
כדי , בהותברך הוא הכל רק לטי ונתוודאי כוווב
ב יוא( שכתוב וכמ, תברךיזה לשוב אליו  ידי ר עלזכֹיש
יש , רהיח הבחדל כֹאבל מחמת גֹ". ' ישובון מאון וכויויאמר כ"): 'ל

 'תר מהו ביו ִנתעקם ִלב,םו חס ושל,תוידי הצר ם שאדרבא עליִלפעמ
  )' ו'ת דיותוא, 'ד הלכה –ת כלאי בהמה וִהלכ(. תברךי

  
 ...ÎÈ‚ ÂˆÚ „·…‡ ÈÂ≈‰ ˙ ‰Ó...  )כח,לב(  ]

 באמת הכל יכ, ִעקר תקון התשובה הוא על ידי שלמות תקון העצה
ם ידעואך אין י, תברךי 'ם לשוב להיראה את שמך וִמתגעגעים ליחפצ

. ו בִחנתי כפו חֹשך אשר כל אחד ִנלכד ביעצה שלמה איך לשוב ִמנ
ת ות והעצו כל החכמיכ', דת הון רק בעביכיובאמת ִעקר תקון העצה צר

תברך י 'ת לִהתקרב להום על ידי אלו העציעלולם שאינם פושל הע
ִמכל שכן . ת כללות אינם עצוכל אלו העצ, יםים ִנצחית לחיווִלזכ

ת וועל עצ. תברך רחמנא ִלצלןי 'ת מהום על ידי אלו העציכשמתרחק
ואין חכמה ואין : ביוכת. 'ת המה וכוובד עצוי או גיכ: כאלו נאמר

ן והינו זאת החכמה ותבונה ועצה שהוא נגד רצ', תבונה ואין עצה נגד ה
  .  בשם חכמה ועצה כללתברך אין ִנקראי 'ה

 ִעקר ין מאליו כי שיבו ראוי ל,ו איזה מֹח בקדקדו שיש לי מיכ
ל וב כל אחד הוא רק איך לִהנצל ִמשאך לחשֹית שצרות והתחבולוהעצ
לם שהוא מלא ודל גנות זה הען גֹיאובפרט איך שר. ת וִמתחתיויותחת

 להאדם ון לורתי לעפר ישוב ומה ופות וסובות וכל ימיו כעס ומכאונויג
לם ות העום אִפלו לחכמי ֻאמיודאי היה ראוי לכל החכמווב. ובכל עמל

ת ות ועצות ותחבולות וחכמולם יחד ויחשבו מחשבתקבצו ֻכיש
, ל מה נברא האדםיוִבשב, לםות של זה העי מה הוא התכל,תיואִמת
 שעשה אברהם ות אלו כמות ותחבולום על מחשבים ושנית ימוולבל

רה ונו לקבל התי שכבר זכועכשיבפרט . םישות הקדונו וכל האביאב

ודאי ראוי לנו לשום כל ו ב,תושות הקדוג עצ"שה הכלולה ִמתריוהקד
טות ישה בפשורה הקדום את דברי התירק לקי, חכמתנו ודעתנו

וזה ִעקר שלמות , תולה ִמכל החכמוא החכמה הגדיוזה ה, מותיוִבתמ
  . רהוום התילקא ו לבן על ידּהיכו כשז,תיתקון העצה אִמת
ש יאשרי הא]: תהלים[ ום ִספרול דוד המלך עליו השליועל כן ִהתח

ם י זה הִעקר לִהתרחק מעצת רשעיכ, םיהלך בעצת רשע לא אשר
, באמת' ת איך לעבֹד את הוד רק עציב תמולחשֹ, ת הִרחוקיבתכל

ן יג עט"נת תריישזה בח, הירה שנקראת עצה ותושוים את התיולק
 ,עצה –ראה יצר הו אי לפ'ת בו א,'הלכה ז -ת ֻסכה וִהלכ( .רייתאודא

  )ז"ת יוא
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וִכפר "נת יבח, תונות עווחין ִלסליכו ז,שראל יידי קֻדשת ארץ על
שראל  ינת ארץי בחוידי אדמת  שעל,קאידי' ואדמת' - "ומ ַעואדמת

' ן רחמי היררוזה מעידי   עליכ, וידי זה ִנתכפר עמ  על,אדמת קֹדש
ר זכֹי שומו מקיסתכל לדון כל אחד ברחמיו לפיתברך שי

. כך ם מֻגשם כלו אדמה ועפר אנחנו שירדנו למקיכ
  )ז"לת וא, 'הלכה ה - ת ערבוִהלכ(

  
  'ספר נחל נובע ג(

  )בתו באומיןימנסיעתו ויש

] לרבנו הקדוש[בעת שהיה לו  ...☺ 
 שנסתלק על ידי] שעול[החולאת של ההוסט 

אמר פעם אחת להצדיק המפורסם , זה
אם היו : המגיד מישרים מטירהאוויצע

היו , יודעים העולם איך הם צריכין אותי
כולם נופלים על פניהם ומבקשים ומתחננים 

כי כל העולם ,  יתברך שאשוב לבריאותי'לה
 עד שאי אפשר להם כלל ,צריכין אותי מאד מאד

  .להיות בלעדי
היה מספר עם אנשים שלו , אחרוןבאומין קודם ראש השנה ה☺ 

שכבר הוא אצלו שלוש שנים אחר הסתלקותו כי ,  הסתלקותוןמעניי
, מעת שבא עליו החולאת הוא נחשב בעיניו שכבר נסתלק מן העולם

 אז ,'ואמר שאינו יודע באיזה זכות הוא חי בנס כל שלוש שנים אלו וכו
. י יעזוב אותנו כי מה נעשה ועל מ,ספרו אנשיו עמו והיו מתאנחים מאד

ולא . אז תהיו אנשים כשרים, רק אתם תחזיקו עצמכם ביחד: והשיב
 יתברך יעזור לי 'כי ה. כשרים בלבד אלא אפילו צדיקים וטובים תהיו

 גמרתי ואגמר 'כי בעזרת ה, ודאי שיהיה כרצוני כאשר רציתי מכברוב
בעזרת השם איך האב אויס גיפירט אין וועל אויס [דאי וכרצוני בו

דאי יהיה ו בו,ואמר שכל מי שייגע ויתחבר לאחד מאנשי שלומנו]. ירןפ
ולא איש כשר בלבד אלא אפילו צדיק גמור כמו שאני , איש כשר באמת

   . מעלת המתקרבים אליוןבעניין לקמן יועי. רוצה
  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(
 צדקה - זה התורה ,יש לנו תורה, אנחנו ישראל...   �                        

,  לעזֹר לו-ִאם חברו צריך איזה דבר . לרחם אחד על חברו, לעזֹר. וחסד
ִאם השם יתברך , אדרבא ִלשמֹח מאֹד. ִלפחֹד לא אבל, רחמנות, לרחם

זה , להודות ולהלל להשם על המתנה, מזמין ִמצוה צריכים ִלשמֹח
 ברוך אתה ,אשר בחר בנו ִמכל העמים ונתן לנו את תורתו", מתנת ִחנם

  !" השם נותן התורה
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ִלפחֹד  לא ,זה מתנה טובה ִאם השם יתברך מזמין איזה ִמצוה  �
  . ם התורהיבשביל לקי, כל הבריאה ִנבראה רק בשביל התורה. ִממצוה

אז הם מפחדים , כשרואים שהאבא הוא מפחד ִממצוה, כן-הבנים גם
  " ?מי יודע מה זה", כן-גם

 לא !לרחם! רחמנות, דה של ישראלִמזה ה,  צדקה וחסד-זה ִמצוה   �
אנחנו . בהמות, חיות, אכזרית כזה, אין לה שום רחמנות כלום, כמו בהמה

, שום שכל, אין להם שום דעת, לם הם בהמותֻכ, ישראל עם אחד בעולם
 אין שום -התורה  לא ִאם. ִקבלו התורה לא הם, כמו בהמה, שום לב

  !רחמנות בעולם
 שהוא למעלה ִמן , נחמן ִמברסלבירבתגלה קצת ים בזמן הזה והי

  ! םיקיִמכל הצד, רהוהת
היו ילם ֻכ. םיכל הטמא, םיכל הרשע, לםולם לתקן כל העוהוא בא לע

רש  נחמן זה השֹירבנו רב. רהוִעם הת, תברךי 'היו ביחד ִעם היים וינק
 ִמן -ל "בור של רבנו זכל ִד. לה על הכלוש עוו קדיבור שיצא ִמפכל ִד. והִעקר

יש כבר !  ממש' הם דברי הום שליבורכל הִד. ותברך בעצמי 'ִמן ה, םיהשמ
  !תברךי 'ש הוא ִקבל מהורבנו הקד, תברךי ' ִמן ה-ש ות מרבנו הקדועצ

ם יקילם צדלם ֻכו היה הע-לם וש היה ִמתגלה בעוִאם רבנו הקד
  ...יםים אִמתישוקד

כל  של י שהוא הרב,שור של רבנו הקדולם האוא בעוך לביו צריעכש  �
אמת , חכמה כזה, ת כאלהולם פלאוִמתגלה בע. םיקישל כל הצד, רהוהת

. הוא המפתח של הכל, שווזהו רבנו הקד, לםון לא ִנתגלה בעייכזה שעד
ם של יתח כל השערוש פורבנו הקד! תחוש פוורבנו הקד, גרודבר ס-הבעל

ת וכל המפתח. םיקונשל כל הִת, התשובה ושל הכל
! תורותח במפתח אחד כל האווהוא פ, ואצל

  ...לםוד לא היה בעודבר כזה ע
זה , שוהִעקר הוא רק רבנו הקד

. שראלילכל , לםור לכל העיך להאיצר
 אין לנו -ן לא ִנתגלה ייכל זמן שזה עד

  !כלום
 ואין ל..  רבנו הואילם בלוהע  �
 רבנו .ות כללי שום חואין ל, כלום
על כל , תוש הוא עלה על כל החכמוהקד

רבנו . על הכל, םיקי על כל הצד,רהוהת
הוא , הוא הִאמא, ש הוא האבאוהקד
הוא , הוא האמונה, רהוהוא הת. הכל
ם י רבנו אנחנו חסריבל! הכל רבנו! הכל
ִעם רבנו . בלעדיו אין לנו כלום, הכל
  ...בוהכל ט,  הכל-ש והקד

  

  

  )ו"כ מכתב -' אי הנחל ֵּבִא (

  .ט"ט אלול תשי"י, ה"ב    �
החכם ומבין האמת מי הוא , ידיד ִלבי

עושה חדשות יחדש . האִמתיהעבד הרוכב על הסוס ומי הוא השר המושל 
שיאירו שערי ִלבו באור הדעת של הצדיק רועה , עליו שנה טובה ומאירה

יתברך באמת ' באֹפן שיזכה להתחיל מעתה לִהתקרב לה, ישראל האִמתי
  .לחיים טובים אֻרכים ולשלום, ייוובתמים כל ימי ח

ינו בחֹדש האחרון של יה, כשמגיע השנה ִלהיות ִנגמרת וִנפסקת    �
דאי צריך ובו, שאז הם ימי רצון וִכסופים דקֻדשה, הוא חֹדש אלול, השנה

ולבקש , יתברך' לִהתעורר ולִהתחזק מאד ברצונות וִכסופים גדולים לה
ולהכין עצמו , כל אחד ִממקום אשר הוא שם, ש ולחקֹר דרך ִלתשובהוִלדרֹ

ולהזכיר את עצמו שהולך ראש , לקבל הבריאה החדשה של שנה הבאה
יום קדוש כזה שבא ִממקום שבא ִמשם בחידות ושירים , ושהשנה הקד

ולִהתפלל בחשק , כן לזה-בכן צריך האדם לשתף עצמו גם. ִנפלאים מאד
ולהמשיך על עצמו זכות וכֹח האיש חסד האמת הגדול , וִהתלהבות חדש

כמו , לה שנברא אזידו ִעקר קיום העולם והבריאה ֻכ-שעל, במעלה מאד
  .  מעשיך זה היום תִחלת:שכתוב
, אחד זכר ואחד נקבה והם רק זוג אחד בעולם, יש שני ִצפרים    �

ל ִנתעו וִנתרחקו זה ִמזה עד שאין יכולים ִלמצֹא אחד את "והשני ִצפרים הנ
לל כי כל אחד מַי, ללין בקול יללה גדולה מאדוכשמגיע הלילה אז מַי, חברו

ריך הוא והשני ִצפרים אלו מרמזים בשרשם על יחוד ֻקדשא ב. על זוגו
ויש צדיק אחד . פרים אלווכנסת ישראל שִעקר הגֻאלה תלוי בִחבור שני הִצ

וכל מיני קולות שבעולם ,  יפה וִנפלא מאד וקול ִנפלא מאדרצוואשיש לו 
 לעשות בקולו כמו ןלכווינו כי הוא יכול יה, לם הוא יכול להוציאם בקולוֻכ

ת ושל כל מיני כלי שיר כל מיני הקולות שיש בעולם של כל מיני חיות ועופו

ינו שבמקום שהוא מוציא יה, וגם הוא יכול להשליך קולות. וכיוצא בזה
ידי -ועל, רק בִרחוק יהיה ִנשמע שם הקול, יהיה ִנשמע הקול כלל לא הקול

זה הוא יכול להמשיך ולחבר השתי ִצפרים הרחוקים שנתעו זה ִמזה 
  . בשלמותןהתקו זה ִעם זה ולהשקיט יללתם וִלגמֹר םולייחד
אך מחמת שיש . ל"פרים הנכי ִעקר הגֻאלה תלוי בִחבור שני הִצ    �

ל אינו רוצה להוציא שום הבל ורוח ונשימה "וזה הצדיק הנ, הבלי עולם
כי , ארו עקֹםוקא ִנראה בעיני העולם כמו שצויכן הוא די-על, בהבלי העולם

ם ארו לגמרי מהבלי העולם ואינו רוצה להוציא שווהוא באמת מעקם צו
רק אדרבא יש , ארו עקֹם כללואבל באמת אין צו. הבל ורוח בהבלי העולם

ודאי יחזיר למוטב את ווסוף כל סוף ב, ל"כנ' וה ויפה מאד וכוואר שולו צו
  .ידו בשלמות-כל העולם וכל העולם יתקן על

המזכירו , הדורש שלומו ומאחל לו שנה טובה ומבֹרכה ִממקור הברכה
ודרישת שלום , תיר בעד אריכת ימיו בנֹעם העליוןיתברך ומע' תמיד ִלפני ה

  .ים אליוווִברכת שנה טובה לכל הנלו
¯ÒÚ„Â‡ ·„ Ï‡¯˘È  

  
  )' אות א– יום הכיפורים –עצות המבוארות (

כי יום זה מחיה את ימי , כל ימות השנה הוא כלליות פורִכיום � 
נו שרצונותיו יהי, ועל ידי קדושת יום הכפורים מתקן הלב. להוהשנה כ

קת בגשמיות וועל ידי זה מתבטלים כל מיני מחל.  יתברך'יהיו רק לה
  .ועל ידי זה נמשכת שמחה לאדם. ונעשה שלום, וברוחניות
וש בקדושה גדולה וזכני ברחמיך הרבים לקבל יום הכפורים הקד...  �

ים כל החמשה יואזכה לק .ובשמחה רבה וחדוה עצומה
ביום הכפורים בתכלית השלמות  יםינויע

ולהתפלל כל החמשה תפלות , כראוי
, ונה עצומה ונוראהוביום הכפורים בכ

ולהתחרט , דוייםודות בכל מיני ִווולהת
ב באמת ועל העבר בחרטה גמורה ולעז

דרכי הרע ומחשבותי הרעות 
ולקבל עלי בקבלה חזקה , ולבלותוהמב

ולבל , ונכונה לבל אשוב עוד לכסלה
, אעשה עוד הרע בעיניך כאשר עשיתי

ולשוב בתשובה שלמה לפניך באמת 
ולבכות הרבה , בשמחה ביראה ואהבה

 .מתוך שמחה
זכני לקדושת יום , מלא רחמים �

, הכפורים האיום והנורא והנשגב מאד
 ואיום כי הוא יום זה גדול וקדוש ונורא

יום אחד בשנה אשר בחרת בו , ואדיר
נותיהם ולכפר וח עוולסל, לעמך

רחם עלינו . פשעיהם ביום הנורא הזה
וזכנו לקבל יום הגדול והנורא הזה 

, ולשוב בתשובה שלמה באמת, כראוי
נותינו ופשעינו ול ותכפר לנו על כל חטאתינו ועוומחסלח וִתפן שִתובא

  . ל היםוחהעצומים והרבים והכבדים יותר מ
ובזכות התענית , צם קדושת היום הקדוש הזהוותעזרנו בזכות ע �

זה להכניע  ידי שנזכה על, יום צום הכפורים, הקדוש של יום הנורא הזה
להכניע ולשבר ולבטל כל מיני רצונות , אצלנו כל הרצונות אליך תתברך

 עד שלא יהיה לנו שום רצון ולא שום תאוה כנגד רצונך, שלנו כנגד רצונך
, ולבלי לסור מרצונך ימין ושמאל, פן שנזכה להיות כרצונך תמידובא, כלל
ויתבטל , זה נזכה שאתה ברחמיך תבטל רצון אחרים מפני רצוננו ידי ועל

קת והן מחל, קת מבני העולםוהן מחל, קת שבעולםומאתנו כל מיני מחל
וכל מה שאני רוצה ". אין שלום בעצמי מפני חטאתי"אשר עתה , שבעצמי

, עורישות איזה דבר שבקדושה יש לי מניעות רבות ועצומות בלי שלע
ידי התענית הקדוש  והכל אזכה לבטל על. ח והלבקר הוא מניעות המֹיוע

‚Â‡¯ ÈÓÏ  :כמו שכתוב, של יום הכפורים הכלול מכל הימים של כל השנה
Î Í¯ÙÒ ÏÚÂ ÍÈ
ÈÚÂÌ‰· „Á‡ ÂÏÂ Â¯ˆÂÈ ÌÈÓÈ Â·˙ÎÈ ÌÏ . ודרשו רבותינו

  .זה יום הכפורים, ברכהזכרונם ל
ובפרט , רחם עלינו וזכנו לשוב בתשובה שלמה באמת בכל השנה �

ועזרנו להתענות התענית של יום הכפורים בקדושה , ביום הכפורים הקדוש
זה לקדש  ידי פן שאזכה עלובא, נוראה ועצומה ובשמחה וחדוה רבה באמת

ולהיות , להוכין התעניות בכל השנה יעצמי מעתה ולידע איך להתנהג בענ
 .אבוש ולא אכלם ולא אכשל לעולם ועד לא למען, כרצונך הטוב באמת

  )ג" מתוך תפילה ק–' אלקוטי תפילות (
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