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 כי' ה שם ולהגדיל דיעוולה לידע אפשר אי                                         
 דויס צדיק בחינת הוא האמת הצדיק כי, האמת הצדיק ידי על אם

 שאין הקֻדשה בתכלית הברית שמירת ידי על הוא וגֻדלת שעקר, לםוע

, ברית דנטיר מאן הוא צדיק: שוהקד הרובז שכתוב וכמ, אחריה קֻדשה

 עשה זה לֻעמת זה את אבל, תורוהד כל צאיןוי ברית מבחינת ומשם

 שם מתגברת הנחש מזהמת שנמשך פהיוהקל אחרא הסטרא כי, אלֹקים
 כי, בשלמות הברית לקֻדשת כיןושז אנון זעירין כן ועל. תרובי קאידי

 אשרי כן פי על אף אך, כראוי זֹאת לקֻדשה כיןוז אינם הכשרים וליאפ

 תינוונובע אבל, םוושל חס גמורים פגמים פנים כל על גםופ ושאינ למי

 כידוע, לצלן רחמנא', וכו מאֹד גמיםושפ ששכיח מה הרבה שכיח הרבים

 הצדיקי היכן דעיןוי שאין לםושבע הערבוביא כל ומשם. הללו תורובד

  .'וכו אמת
כי עמלק הוא ֻזהמת , רוזה בחינת מלחמת עמלק שבכל דו

ת שהם בחינת ודות שבכל הארבעה יסוהנחש שכלול מכל הרע
, ים עמלקוראשית ג) במדבר כד(ת בבחינת וכלל כל הגֻלי

ר ור ודוכי בכל ד, לם רצועה מרדות לישראלווהוא מע
כי הוא , םורב על הכלל ועל הפרט בכל יוהוא א

לה מסית את יכי בתח. 'השטן הוא המסית וכו
תיו הרעים למה ותיו ומדוכל אחד בתאו

 ו בנעוריו ובילדותוומחטיא, ושמסית
ואחר , ו שמחטיאובפגם הברית כמ

, תולוף אחר גדו לרדוכך מסית
ף וולרד' ן וכוות להוט אחר הממולהי

כי כל הקנאה והתאוה ', ד וכוואחר הכב
ת הכל נמשך ות רעודיוכל המ' ד וכוווהכב

שה ואף גם ע,  בכל זהוולֹא די ל. לקמקלפת עמ
לה בין וריא גדולה עד שנעשה קטגוערבוביא גד

לם עד והתלמידי חכמים ומרבה ומגדיל השקר בע
לם ומקים מהם ות הרבה בעות וכפירות זרושמכניס דע
ואי . כידוע כל זה', צים בתקנת ישראל וכוומרים שרוראשים שא

  .אפשר להאריך בזה כאן
 ווכל עקר קנאת, רו מלחמת עמלק שבכל דוכל זה הוא בחינת

, ר הצדיקי אמתו של קלפת עמלק הוא להעלים ולהסתיר אווהתגרות
 שלם עד שימחה ויתברך שאין שמ' כן נשבע ה ועל. 'שהם בחינת שם ה

יתברך ' כי ה, )י"ומובא בפרוש רש(ל "תינו זו שאמרו רבוכמ, זכר עמלק
): ת יזושמ( שכתוב וכמ, רור ודו בכל דוצריך ללחֹם עמ, לו כביכובעצמ

צה ו שרוכי על זה עקר התגברות". רור דובעמלק מד' מלחמה לה"
ר ום מדו חס ושלודיעושלא לה' ר הצדיק שהוא בחינת שם הולהעלים א

 וידי פגם הברית שממשיך בֻזהמת צה להתגבר בכל זה עלוור, רולד
 ש עלובר שיוכל להעלים השם הקדוכן ס על, תורושמשם המשכת הד

  .די זהי
 בקֻדשת ואבל איש בער לֹא ידע שהצדיק האמת קדש את עצמ

ידי תקף  כי על, לה על הכלו עוראה כל כך עד שקֻדשתובקֻדשה נ, הברית
,  בשום אֹפןון ונשגב כזה שאי אפשר להעלימו המשיך דעת עליוקֻדשת

כי , רור לדוש האמתי מדולין להמשיך הדעת הקדוידי זה הכל יכ שעל
, םוידי מֹשה רבנו עליו השל שה שקבלנו עלו הקדרהוהוא דעת הת

שכל ". לםווגם בך יאמינו לע): "ת יטושמ(יתברך '  הושהבטיח ל
ש הזה לחזק ופי הדעת הקד רה עלודושי תיהצדיקים הממשיכין ח

ידי זה את כל  ת אמתיים לקים עלות עֻמקוולקים בלב כל ישראל עצ
כי שפת אמת , אֹפןרם בשום ורה הזאת אי אפשר להעלים אודברי הת

  .ן לעדוכית
ידי מצות מילה  מרי הברית עלווגם כי כל ישראל הם בכלל ש

כי כל זה הוא בחינת מצות מילה , שו ששמעתי מפיו הקדושה כמוהקד

וזה בחינת . שהיא בחינת קלפת עמלק, שהוא לחתך ולבער הערלה
 מי רבתאושהם ר, חתוך ופריעה שהם כנגד תרין עננין דמכסין על עינא

 –' ן ב"כמבואר בלקוטי מוהר (שמשם ֻחרבן בית המקדש, מי זערתאוור
פין על הברית וותרין עננין אלו הם בחינת קלפת עמלק שח. )ז"סימן ס

 -לקוטי הלכות (. ידי מצות חתוך ופריעה תם עלוקֹדש שמעבירין א
  )' ז אות- ' תפילין זהלכות

  
  )'א ןסימ, פסח –  נמבוארותעצות(

ימי חֹדש ניסן ימי תשובה הם  �                                                  
ם וי, בימי רֹאש השנה,  בחֹדש תשריוהינו שכמ.  ימי חֹדש תשריוכמ

צריך לעסֹק בתשובה ובעניני יראת השם , ת ושמיני עצרתוֻסכ, כפור
כך גם בניסן צריך לעסֹק בתשובה , תר מבכל השנהות יווקיום המצו

ליקוטי  (.ת השנהותר משאר ימות יוקיום המצווביראת השם ו
  ).סימן מט, ן"מוהר

שים ותר בשני החדשים הקדוותזכני לקדש עצמי בי... ���� 
שהם ימי , שהם ניסן ותשרי, שהם שני ראשים של השנה

שאזכה בכל שנה ושנה לשוב בהם בתשובה , תשובה
שלמה ולהתקדש בהם בקֻדשה יתרה ובשמחה 

לה ו קֻדשה גדואזכה להמשיך עלי. להוגד
ותשובה שלמה תמיד משני החדשים האלו 

ת ורר ולגלוותזכני לע. על כל השנה כלה
ואזכה מהרה לסדר , עשרה מיני נגינה
ת ום תמיד שירולפניך בכל י

ל גילה ורנן לשמך ות הרבה בקוותשבח
בשיר ושבח ונגון וזמרה ועֹז , שול והקדוהגד

עד , שיםובכל עשרה מיני נגינה הקד, וחדוה
שהוא , זכה שיתער על ידינו השיר שיתער לעתידשנ

השיר ",  שכתובוכמ, שיר פשוט כפול משלש מֻרבע
, ויֻקים בנו מקרא שכתוב". יהיה לכם כליל התקדש חג

ת ודוותזכנו לידע ולהשיג ס". ושרים כחֹללים כל מעיני בך"
רייתא דעתיקא ועד שאזכה להשיג ולידע א, שהוהקבלה הקד

 מתוך –' לקוטי תפילות א (:יא לעתיד לבֹאסתימאה דעתידא לאתגל
  )ט"מתפילה 

  
  )ה"מ מכתב -' בי הנחל ֵּבספר ִא(

כן בלבי וד ידידי שמחת לבי מחמד עיני השולכב  �                         
 בים ותניו לחגֹר עצמור מושהתחזק לקבל חכמה ואזר אז, תמיד

בע אב ונחל נוחפץ לדרֹך בנתיבי החכמה של ה, החכמה באמונה ברורה
ל לירד לעֹמק ושיכ) לםו ברית בל ינתק לעווכרת עמ( לכל החכמים

ומאיר עיני ישראל איך לצאת , הנפילה והירידה של כל אחד ואחד
 ,ת של שטות והבל ושוא ושקרות ואמונומשטף מימי המבול של כפיר

ת עד שנתבסס ונתבסם החבור ות נפלאווסבב סב'  הובעבור זה חפץ ב
 ירפאהו בשלמות 'ה. 'אבי הנחל'לד הספר ואשר מזה נוהיחוד שלנו 

  .אמן ואמן, וישמרהו מכל רע ומכל מחלה וכאב
עורה אהבתך הישנה אשר אהבתני , איככה תתאפק, חמדת לבבי

. פכים מיםומן המצר ומעמקי עמקים רוחי ונפשי ש. בכל חבה ואחוה
לבי נמס ושבור ! אהה אהה, ל מרולי ואקרא אליך בקותי קוהרימ

בלב מר ונמס ! אהה אהה, עשים בקרביועקים ורותי צוקרבי וכל עצמב
ונשבר אבכה ואאנין על גדל הצרה והשבר והֻחרבן הקשה כֻחרבן בית 

 תי הרבים והעצומים הצליח מעשה שטן לשברונוכי בעו, המקדש
  ידי הקשר -ם את ההיכל הקדש שנבנה עלוולקלקל ולהחריב חס ושל

  
  
  

��...נצחתי�אנצח�גמרתי�ואגמור
 !...אני�נהר�המטהר�מכל�הכתמים�

 ד"בס
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תיו ובנפלא בינינו 'ההאמת אשר עשה 
 נתגדל ונתקדש ויד-שעל, תוראוהנ

ד ו וכב'הד ות כבולמוונתעלה בכל הע
מלך ישראל  ,רא מאֹדו הנאמן הנועבד

רי ושיעם לדואלם ומוג, לםות עורולד
שעקר הגֻאלה , בעוהנחל נ, ת לנצחורוד

שיתגלה , וו תלוי בינה של עכשוהאחר
  . הוא האלֹקים'הלדעת כי , לםו בעוחכמת

רב ווהוא א, םו חפץ בשלול שאינונא הגדוהוא השקלפת עמלק 
רר מחלֹקת בפרט על הצדיק האמת ואנשיו ום ולעותמיד לקלקל השל

יתברך ' לם להתקן ולשוב להולים כל העו היו יכויד-הכשרים שעל
ואפלו , מעים דבריו כללואך מחמת המחלֹקת אינם ש, בשלמות

תרים וא חרק אדרב, מעים דבריו אינם נכנסים בלבם כראויוכשש
  .תם מלבםותרם ולדחולס

 שכתוב וכמ, דת עשוידת ישראל כלל אלא ממי ממוהשקר אינ
רם ווכשם שמדת השקר מרעה מאֹד כי הוא ג, "וישטֹם עשו את יעקֹב"

. כן מדת האמת משבחת מאֹד, רסותות ואפיקות וכפירות ורעות רבוצר
  . םוועקר הגֻאלה תלוי באמת ושל, עקר הגלות הוא שקר ומחלֹקת

ם האמתי שהוא רפואת הגוף ורפואת הנפש לנצח הוא ועקר השל
 וסים בור הצדיק האמת שאנו חוא, לקים על נֻקדת האמתוכשאין ח

וכן גלה לנו רבנו שההכרח . לםום בעוכי חוץ מזה אין שום של, לנצח
', גע עד הנפש וכווואם המרירות נ, ם האמתיולסבל מרירות בשביל השל

ידי -הנמשכין על' ת וכוות וכל הברכות נפלאוועם ורפואה וישואבל של
  .תולמו ממתיק ומתקן הכל ובכל הע-איש שלם כזה 

  . םועקר האמונה תלויה בשל
  . םוכשיש אמת יש של

  . לצדיק שהוא רחמןומוטב לקרב את עצמ
  . ת זמן רב בשביל שעה אחת שיתקרב לצדיקוב לבלוט

  .  מכון אל האמתופי כן אינ-על-רש ואףויש נאה ד
  . רהוכחין את התוידי מחלֹקת על הצדיק ש-על

  . להוהתקשרות לצדיק הוא רפואה גד
  . ל" זהו עקר מהדרשים הנ-ת גֻדלת כח הצדיק ות נפלאוראועזוז נ

  . בזה ובבאו והצלחתומורש שלוהמתפלל עליו תמיד בכל לב וד
‡ ·„ Ï‡¯˘ÈÂ¯Ò„  

, סב,  נז,מו, מא, מ, לט, לג, כז, כב, יד: םות שלוא' תולקוטי תפל'
  .מד: 'חלק ב, קט, קז, צו, צה, צד

  
  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

חזק " חזק ואמץ", "חזק ואמץ ",שהוא מחד...  �                        
  ... אמונה זה אמת,וזה, זה שקר?  כפירה,זה אמת, אמתהב, באמונה

מבטל ומשבר , ממתיקוהוא , לא היה מעולם,  חדש, טוב כזהזה...
  ...ל הרעכ

 ...אמת ואמונה, רק העיקר הוא האמת, ניגונים זה טוב מאד...
על כל הדברים , שתזכה להתגבר על כל המכשולים, השם יברך אותך

  ...שהם מרחקים מן האמת
  ... שנזכה להתקרב להשם יתברך באמת...
" ן"ליקוטי מוהר "כבריש לנו , הרחמנות של כל אחד מישראל...

דברתי אני ? איך אנחנו יכולים לישון, ואורות כאל... "סיפורי מעשיות"ו
אנחנו צריכים , עוד ועוד,  עוד, לי עודחסראבל , אתך קצת

לרוץ והאש  אל תוך להיות החיילים הראשונים לרוץ
   ...ולנצח כל העולם

 ואנחנו ,על זה שידענו דבר כזה... 
 כל ונפתח חנות על ,חבורהנעשה , ישנים

 אחד  אם יש לנו רק דף...העולם
רחמנות ממש  זה ,"ליקוטי תפילות"מ

?  איפה אנחנו,אפשר לתאר כזה שאי
 ,איפה משפחותינו? איפה אנחנו

יש כבר בעולם ? איפה אנחנו? זרעינו
ליקוטי "וכזה " ליקוטי תפילות"

 ,כזה" ליקוטי הלכות"וכזה " ן"מוהר
וגם אנחנו ? איך אפשר לישון? איך אפשר

ם מרבנו צריכים רק תמיד לדבר לפני העול
אנחנו צריכים  .ל"להביא אותם לרבנו זול "ז

לעשות אסיפה גדולה ולראות כל מיני עצות לרחם 

עלינו ועל זרעינו ועל כל , על העולם
 דיבורים כאלה ההיה כבר, העולם

עכשיו אנחנו צריכים לחשוב וליתן ? בעולם
צריכים בכל פעם אנחנו , כל כוחנו על זה

ולרחם  ,םלהתחדש ולהיות חברים טובי
 זה , הלוואי...עלינו ועל זרעינו ועל כל העולם

 כל הכוח ,כל אחד, םהעיקר שבכל העיקרי
, נההביא ל י... ואצלו אצל משפחת,שיש לו

 ,זה יהיה עולם חדשו ,רבנושל אור הלהאיר בעולם 
יש מוכן כל מה ... אנחנו צריכים לחברים טובים 

  ... להגאולהרבנו הקדוש הוא כבר הכין הכלרק  , צריכיםאנוש
לקום לדבר עם ? עבודה לדבר עם השם יתברך, שמעת דבר כזה... 

אני ?  מה זה?אתה רוצה לדבר עם השם יתברך? זהמה , השם יתברך
לדבר עם השם ? לישון, לא: "בא רבנו הקדוש אומר, רוצה לישון

הוא רוצה , הוא רוצה לדבר עם השם יתברך, זה הכי טוב ,"יתברך
  ...לקום בחצות

  ...?הוא רוצה גם כן לדבר עם השם יתברך למעלה? מה יהיה אתך ...

האבא שלי היה עיוור , הייתי ילד עני, עוד בזמן שאני הייתי ילד ...
אני כל ימי חיי  ,והאימא שלי קיבלה את זה באהבה ורעות ,בשתי עיניו

בעלי , ועכשיו אני לא רוצה לשמוע מהם ...למדתי מתחילה רק בישיבת 
ולא נתנו , הם קיבלו כל הכסף של אמריקה ,רחמנא ליצלן, גאווה כאלה

   ...אוי ,חתיכת לחם אפילו
  

  )קיט- קטזנים סימ–' ת חלק ב"ימי מוהרנספר (

גם בעת שהלכו הערביים עם החפצים היה לי  ...☺                      
ך כך הלכו השאר ואני ובת, וצער קצת כי ערבי אחד נתעכב לתקן משא

והערבי לא ידע להיכן , אחר כך הלך הערבי ואני אחריו וונתעכבתי עמ
וגם אני לא ידעתי והלך הערבי בתחלה לכמה בתים , יושא המשאיל

והיה , כי לא ידע להיכן צריכין לשא, יואחרים ורצה להניח שם המשא
ועזרני השם יתברך , תה שעה אבל לא נתמהמה הרבהול באולי צער גד

על העליה המֻיחדת שישנתי שם ועלינו , א לבית האכסניא שליולב
דיה להשם ום ונתתי שבח והובלילה ושם הנחתי כל החפצים בשל

וגם תהלה לאל יש לנו אכסניא , םותנו ביחד בשלויתברך שהביא א
ת בה מה שנרצה ללמד ולהתפלל ולים לעשובה עליה מֻיחדת שיכוט

  : שמשנה הרבה מהפרענקין ברוך השם אשר עד כה עזרני, כדרכנו
ב והלכנו ום טואחר כך התחלנו להכין עצמנו על שבת וי ...☺ 

לגלח עצמנו אצל ישמעאל וגם אמנות הגלוח שלהם משנה מאד 
הכנסת ושם אין מרחץ של -מאמנים שלנו והלכנו לטבל במקוה שבבית

, בום טולו בערב שבת וערב יילכים שם לטבל אפווגם אין ה, ישראל
ן ושמחנו ויה הכל על נכ וברוך השם הוב ושבת עצמום טומכל שכן בי

מאד שזכינו אחר חלישות ויסורין כאלו וטלטולים כאלו שהיה לנו על 
  : ם מנוחה ברוך השםות ושבת קדש למקוא על חג השבועוהים לב
בעת שהיינו בחצר בית , ם ערב שבת קדשו היותווהנה בא ...☺ 

נזדמן לנו שם עני אחד ספרדי שעמד , הכנסת בשביל לטבל שם במקוה
לו החשובים מעט אין יחצר בית הכנסת כי רב העניים הפשוטים ואפשם ב

תנים ותר נורק החשובים בי, אם בחצר בית הכנסת-להם אכסניא שם כי
 וזה הספרדי הנזכר לעיל ומשה גבאי שעמדנו אצל' להם אכסניא אצל ר

 והיה לנו לנחת וודברנו עמ, ננוודע לדבר קצת בלשוהיה מצפת והיה י
ך דבריהם ו רבי יהודא ומתואחד מהעיר שמך דבריו בא וובת

ב ום טונה לילך אחר יודיעו לנו שיש ספינה שרצוה
והבטיח לנו רבי יהודה הנזכר לעיל , ןולציד

רה ודיע לנו מזה וזה היה אצלנו בשולה
  : ם כזהובה מאד במקוט

לה לאל קבלו יוהנה תה ...☺ 
תנו בבית הבעל הבית הנזכר לעיל וא

, ל ובנחתוד גדוב בכבום טות ויבשב
ם מנוחה על העליה ווהיה לנו מק

ת שם מה ושהיה ברשותי לעש
שארצה והשם יתברך עזרני שם 

ד שבת ול לחדש שם לכבו הגדובחסד
רה דברים נאים וין מתן תית מענוושבוע

  :בעזרת השם יתברך
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