
����לזכות�לכל�הישועות�ַנ�ַנְח�ַנְחָמ�ַנְחָמן�מאומןטוב�להגיד�ולשיר���
 )סז',�מ�ב"קל(�:ַהַּצִּדיק�יֹוֵתר�ִמְתַּגֵּדל�ּוִמְתָּפֵאר�ֵׁשם�ַהֵּׁשם�ִיְתָּבַרְך�ְּביֹוֵתרם�ל�ַמה�ֶּׁשִּמְתַּגֵּדל�ּוִמְתָּפֵאר�ֵׁשָּכ

 
 
[     ˙ÚÏÂ˙ È�˘Â ·ÂÊ‡Â Ê¯‡ ıÚÂ... )ד,יד( 

 על ,י בפרשת מצֹרע"רש רשי שפו כמ,נגעים באים על גסות הרוח
ת נגעים ו וזהו בחינת ארבעה מרא."לעתוב ושני תוועץ ארז ואז"פסוק 

: ד"סימן י', ן א"כמבואר בלקוטי מוהר (פלותית שוכנגד ארבע בחינ
 את להקטין האדם צריך כי, פלותיש תובחינ מארבע ותוגאו שישבר

, ממנו קטנים ולפני וכערכ אדם בני ולפני ממנו ליםוגד לפני ועצמ
 כנגד ועצמ את להקטין וצריך, שבקטנים קטן ובעצמ שהוא ולפעמים

ת נגעים ות ארבעה מראו שהם מכניעין ומתקנין בחינ,)ועצמ מדרגת
  )ט" ית או- ' הלכות ערלה ה-לקוטי הלכות (. שבאים על גסות

  
[     ÌÈÓ· ıÁ¯Â... )ח,די(  

וכן אי , ידי מים מאתן כי אם עללים מֻטוכל הטמאים אינם ע
. דתםון הכהנים בעבוכג, ידי מים אפשר לכנֹס לשום קֻדשה כי אם על

ל ידיו  לטֹול ארה צריכין לטבֹווכן קֹדם תפלה ות, וקר בקומוכן בבֹ
, וכל זה מחמת שהמים קדמו לכל הבריאה, במים

דוש יקר חינמצא שע. ל"תינו זו שאמרו רבוכמ
קר יכן שם ע ועל, לם התחיל מן המיםוהע
 שעל, לםודוש העירש הדעת של אמונת חוש

זה נכנסין  ידי ורק על, קר הטהרהיזה ע ידי
ד האמונה וקר יסיכי זה ע, דת השםובעב
" בראשית ברא אלֹקים"בחינת , שהוהקד

קר הקֻדשה יוזה ע, רהושהוא התחלת הת
ת נמשכין ומאכל הֻט, ולהפך. רהוהטה

שהוא בחינת כפירה , המת הנחשמֻז
ידי טהרה  ועל. םושלחס ו, לםודוש העיבח

,  נטילה כפי הדיןוידי טבילה א על, במים
 הארת מימי הדעת וכין להמשיך על עצמוז

כי תמלא הארץ דעה כמים "בחינת , שיתגלה לעתיד
, לםוהעדוש יכין לאמונת חוזה ז ידי שעל, "לים מכסים
רה וד התוכי זה יס, ודת השם תלויים באמונה זות וכל עבושכל הקֻדש

לם ו וברא את הע,ןולידע ולהאמין שהוא יתברך יחיד וקדמ, דהווהעב
 -'  בסעודה דילת ידיים נט הלכות-לקוטי הלכות (חלט יש מאין הֻמ

  )'אות ה,  מקוה–לפי אוצר היראה ' אות ד
 

[  ÌÈÓÈ ˙Ú·˘ .. .Ó· Â¯˘· ıÁ¯Â ÌÈ ÌÈÈÁ¯‰ËÂ... )יג,טו( 

 על. ת לגמריום נעשים חדשום ויוקר שצריך להאמין שבכל ייהע
יתברך מצמיח ' כי ה, ום ישועתוכן צריכין להמתין ולהמתין עד יגיע י

שה וע, םומרים בברכת קריאת שמע בכל יו שאו כמ,םות בכל יוישוע
ין כן צריכין להמת פי על רק אף', ת וכוומצמיח ישוע' ת וכווחדש

  . בשלמותוהרבה עד תצמח ותתגלה ישועת
שה בדיני טהרת הטמאים שרֹב ורה הקדווכל זה רמזה לנו הת

 ותר כמון הטמאים ביוכג, טהרתן תלוי בימים ובזמן כפי ערך ֻטמאתן
ובעל קרי ', טמא מת וזב ומצֹרע צריכין להמתין שבעה ימים וכו

ם ויל ים אחד עד שיעריב שמשן ויתחוצא צריכין להמתין יווכי
ת ום נעשים חדשום ויול שבכל י"וכל זה הוא בחינה הנ, שלאחריו

 כדי ,צה להטהר צריך טבילה במקוהוכן זה שנטמא ור ועל, לגמרי
נה שהוא המקוה של ולהמשיך עליו קֻדשה וטהרה ממקוה העלי

י "ת הארונו שכתוב בכווכמ, ת שהוא המקוה של שער החמשיםושבוע
כי , ן שםיעי) סימן נו(הסתרה  וריםם הבכורה וביול ומובא בהת"ז

ואחר . מאתןבלים במקוה להטהר מֻטומשם נמשך הטהרה לכל הט
נגמר טהרתן  לא יןישה עדוידי המקוה הקד שהתחילו להטהר על

ם ום ויתחיל יובשלמות וצריכין להמתין עד שיעריב שמשן של זה הי
 ,"ובא השמש וטהר ואחר יֹאכל מן הקדשים: " שכתובו כמ,שלאחריו

שכל מה שבא , ת שהמשכת הטהרה והקֻדשה תלויה בימיםורולה
כי רק בשביל , סף ונתחדש קֻדשה יתרה מלמעלהום אחר נתוונתחדש י

ובכל עת , ףו מששת ימי בראשית עד הסולמוים עייתברך מק' זה ה
לם הוא בריאה ום של כל ימי עום ויוכי כל י', ם ולילה וכוורא יוהוא ב

ום וצריך כל אחד לׂש. לםוהיה מע לא ןידים הזה עוכי י, חדשה ממש
מר ום ולום ויו יתברך בכל לב על זה בכל יות לשמודולב לזה ולה

ם ו בלב שלם בכל י"ם תמיד מעשה בראשיתו מחדש בכל יוובטוב"
ם הוא רק בשביל להמשיך ולהאיר ום ויוקר התחדשות בכל ייוע. 'וכו

ם ום ויו בכל יתנו להתחדשורר אונה עלינו מחדש לעו העליומקֻדשת
  :יתברך' לה' ת חדשים וחזקים וכוונוברצ

 רשאי לאכֹל בתרומה עד וכן הטמא שטבל והתחיל להטהר אינ ועל
פי  על אף, וכי כפי ֻטמאת, ם שלאחריווא היו ויבושיעריב שמש

 וצא מידי ֻטמאתו יוכן אינ פי על אף, שהתחיל להטהר וטבל במקוה
ם חדש וחריו שיהיה נמשך ים שלאובשלמות עד שימתין על התחלת הי
יקא י ואז ד,שים חדשיםות קדונוקֻדשה חדשה רצ

הלכות  –לקוטי הלכות ( .יטהר לאכֹל מן הקדשים
  )א" מ אות- 'ברכת השחר ה

  
  ) המשךג"כ -] רבי נתן[ת "ימי מוהרנ(

כך באתי -אחר...  ☺                   
 ונר, ורציתי לכנס לבית אבי, בולנעמיר

על אשר הייתי  מאד  ביורה אפוח, יאיר
ד הרבנות ובזסלב והשלכתי מנגד כב

תני ושרצה ח, בודש מאהלוק-לתידקה
 ל" כנומותי במקו לברכה להשאיר אונוזכר
תי לכנס ולהניח א,  יאירונר, רצה אביולא 

ושבתתי , והיה לי צער ויסורים מזה, ולבית
נה לברכה אחר שבת נסעתי ותי זכרובבית אח

מצאתי  ולא ,מם כמה ימיםו שם משתוישבתי, לברסלב
מרבוי היסורים  מאד תה מֻבלבלתיב ודעתי היועגלה למאהל

אם לישועת השם יתברך כי -כי, תוהיה לי למי לפנ לא כי, תווהמניע
וגם , ל"ובבית אבי אין לי מנוחה כנ, והיה בבית לא  לברכהונורבנו זכר

-על, ל"סיעתי הנן ניכי אין לבם עמי על עני, תני קשה לי לחזרולבית ח
דל עצם היסורים בפרטיות אי אפשר ותה דעתי צלולה כלל וגיהי לא כן

 ,בוונסעתי למאהל, שבתי ושכרתי עגלהילבאר ואחר איזה ימים נתי
, ל"כי כבר נסעו לקרמיניץ כנ, תי בביתםותני וחמומצאתי חולא 

  :השנה-ב עד ראשווישבתי במאהל
  

  )ז"מ מכתב -' אי הנחל ֵּבספר ִא(

  .טבריא, א"שבט תשכ' כ, ה"ב  �                
המשוטט בכל השערים לחפש ולבקש את קול השיר , נפשי ולבי

 החיות והקיום של כל עיקרידו -שעל, גון הנורא של הצדיקיוהנ
  .שלום רב. אשרי חלקו, ישראל

  !בתךומך וטואשכחך להתפלל על של לא מם ולילהומרֹב אהבתך י
ומסבירין זה , ועדין אחד עם חברום והאהבה מתווידי השל-על

ת אלֹקות להכיר ולידע את ווממשיכין השג, לזה התכלית האמתי
מרים אין וידי זה נתבטל דעת המינים שא-עד שעל, רא יתברךוהב

  .לם אלא אחדוע
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ידי -קון וברור האמת הוא עלי תעיקרו, ידי אמת-ם בא עלושל
ך השקר א, הצדיק האמת שהוא בחינת עצם נֻקדת האמת שבישראל

 עד, בין ישראללה וערבוביא גדדבר -עד שהכניס הבעלכך -כלהתגבר 
 והקים ,האמת ושאצל מרוא אחד וכל ,עדרים עדרים שנעשה האמת

לקים ווהם ח, לם ראשים ומנהיגים של שקר בחינת נביאי השקרובע
 עיקרומזה ,  לגמריותוצים להסתיר ולהעלים אועל נֻקדת האמת ור

כי ', וכו" ררים וחברי גנביםושריך ס"ועליהם נאמר . ותאריכת הגל
ר נֻקדת האמת וומסתירין א, ןונבים דעת ההמו הגנבים שגעיקרהם 

ם וואתה מר"פי כן -על-אבל אף. כך עד שאי אפשר לעמֹד עליהם-כל
ץ אחד מקֻדשת האמת של הצדיק האמת ומקֻדשת וכי ניצ, "'לם הולע
בלב איש הישראלי החפץ צץ ו האמתית שמאיר ומתנורתור תוא

רף וץ הזה הוא שו הניצ- ו אל האמת לאמתו ולבבוומטה דעת, באמת
שפת אמת "כי , צא בהםות שלהם וכיוומכלה כל השקרים וההטעא

  !וֻקשטא קאי". ן לעדוכית
אה שני אנשים ווכשאתה ר, ם הוא לחבר שני הפכיםוקר השליע

כי ,  ביניהםםות שלואל תאמר שאי אפשר לעש, שהם שני הפכים ממש
ם בין שני ולהשתדל שיהיה של, םו שלמות השלעיקראדרבא זהו 

ידי הצדיק המאיר האמת בלב כל -ם הוא עלות לשלוולזכ. הפכים
ם בין ישראל לאביהם ושה שלווגם ע, לםום בעוומרבה של, אחד

  .שבשמים
תרים בכל כחם לטעֹם צוף דבש נֹעם ווכל החברים ח' וכואם היו 

, תות חדשות ומעינופר בארוהח, החכם האמתיהחכמה של הצדיק 
ן וכל מיני ובעים שמן אפרסמוהנ, סקיםות החכמה שאינם פומעינ
בים יקרים ונפלאים שמטהרים ומנקים מכל ות טוריח

אזי בודאי , לםות שבעות ומכל הטמאועבוהלכלוכים והת
ל ום נפלא ואהבה ואחדות גדוהיה נעשה של

  .ביניהם
הבה המעתיק הקשור לך בקשרי א

  ÒÚ„Â‡ ·…„ Ï‡¯˘È¯       .בל ימוט לעולם
  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(
צריכים לדבר בזה  ...  �                    
, אין לי זמן, לאכול ולא לישון לא ,ילהיומם ול

צריכים לרחם על בנינו ועל דורותינו ועל 
מי האיש החפץ ", לדבר רק בזה, עצמינו

מי שרוצה להסתכל ולהיות עבד , "חיים
, זה רק רבנו, להשם ולעבוד השם באמת

ואנחנו רואים שכל , ריכים להודיע לכל העולםצ
, מם לרבנוממשיכים עצהם , ם הם מבינים את זההעול

הנם בזה יהאבא שלי היה לו הג, כמה הייתי אכזרי, אוי, אוי
ואני הייתי , ועני כזה ובשפלות כזה, הוא היה עיור בשתי עיניו, העולם

היה לי לא , איך נשארתי בחיים בעניות כזהויש לי נסים , בבית כזה
תן לי עוד "ואני בכיתי , של שמן זית אני רציתי איזה טיפה, איזה לחם

אבל אני צריך את השמן בשביל : "אז האמא צעקה עלי, "פהטי
  ... וברוך השם אני עמדתי,  !"שבת
, אני יודע כי אתה עודך צעיר ,אני האבא שלך: "האבא בכה לפני  �
, ואתה עני, ירצה אותך שום שידוך לא... ברסלב לא, מביןלא אתה 

הייתי ואני , והאחים בכו אותי, הוא והאמא, הוא בכה, אין לך כסף
עכשיו אני רואה , !"רק ברסלב: "ואמרתי, אכזרי על האבא ועל האמא

רק ספרי , נשאר לעולם כלל לא ,איפה הם, איך נראים השקרנים
ואנחנו צריכים , ל רבנוכל דיבור ש, זה בורא עולם חדש, ברסלב

ולדבר , נו על זה ולהכניס בליבנו ובלב זרעינו ודורותינולמסור נפש
איך זוכים ,  זוכים לצאת מן העוונות ומן התאוותאיך, תמיד רק בזה

הוא יכול , הוא גילה לנו שהוא יכול לעזור לנו, כח רבנו הקדוש, לתקן
  .לתקן אותנו כמו שאנחנו

זה כל , כל דיבור שגילה בעולם, כל תורה שגילה רבנו בעולם  �
ואנחנו צריכים לרחם על עצמינו ועל דורותינו ועל , חיותנו ותפארתנו

בחושך , שיש עכשיו בדורות אלו, לכל העולם, להודיע לכולם, נוזרעי
להוציא אותנו מן , יש כבר אור כזה שהוא יכול לעזור לנו, הזה

  .העוונות ומן התאוות ולתקן הכל
 ן הייתי שכ,רב אהרן לוריא הוא היה יחסן מפורסם והיה למדן  �

, עליאז הוא היה לו קנאה , והוא ראה מה שאני סובל, אתו בישיבה

ונכנס לחדר שלו בישיבה ולמד " ן"ליקוטי מוהר"הוא לקח ממני ספר 
אהרון לוריא "אז נעשה רעש גדול בישיבה , "ן"ליקוטי מוהר"ב

אני רוצה ללמוד רק ספרי , "?מה אתה עושה: "ואמרו לו, ..."לומד
 קלירס ורב מוטל משהאז סיפרו להרב רב , "יהיה מה שיהיה, ברסלב

אתה רוצה , טוב: "אז אמרו לו,  של הישיבהוהגבאים, )מסלונים(
רק תדע שאתה תקבל משכורת כמו , אתה יכול להיות? להיות ברסלב

אתה , שני לירות לחודש, תשאל אותו כמה הוא מקבל, ישראל בער
איך : "אז הוא אמר לי, "כמו ישראל בער, תקבל שני לירות לחודש

 ולא חודשאני מקבל עשרים לירות ל? איך אפשר להתקיים, אפשר
הוא אמר לי , "אז אי אפשר? עשה עם שני לירותאמה אני , מספיק לי

ואני , "יכולתי לעמוד בנסיוןלא , ךבאני מקנא : "בכל פעם שראה אותי
ורקדתי כל הלילה ונסעתי למירון , היה לי שני לירות לחודש

העיקר הייתי להשם , והיה לי חיים טובים, והיה לי, ולירושלים
   ...יתברך
  

  )ב-א,  חודש ניסן– המבוארות עצות(

 וימי חֹדש ניסן ימי תשובה הם כמ �                                        
, ם כפורוי, בימי רֹאש השנה,  בחֹדש תשריו שכמהיינו. ימי חֹדש תשרי

יראת השם וקיום יני יצריך לעסֹק בתשובה ובענ, ת ושמיני עצרתוֻסכ
כך גם בניסן צריך לעסֹק בתשובה וביראת , תר מבכל השנהות יוהמצו

  .ת השנהותר משאר ימות יוהשם וקיום המצו
נו שחֹדש זה מֻסגל לתקון יהי. קון הבריתיניסן הוא בחינת ת � 

ת ות המֻסגלוסקים בעצואם ע, תר מכל עת אחרת בשנהוהברית י
שמדת ,  לברכהונוזכרכמבֹאר בספרי רבנו , לתקון הברית
נו שלא לתת יהי.  לתקון הבריתמאדעילה והשמחה מ

רק , ת לשלֹט על המח ועל הלבולעצבות ולדאג
ת והן בהרחב, דת השמחהילהתחזק במ

כפי שמבאר רבנו את הפסוק , תוגשמי
הן , "בצר הרחבת לי) "ב, תהלים ד(

ברוחניות צריך להתחזק בשמחה על ידי 
כמבֹאר , ומצא בעצות שמובות הטוהנֻקד

רה ובת) ב"רפ' א סי"ח(ן "הרובלקוטי מ
דת יועל ידי מ". דיואזמרה לאלֹקי בע"

ממשיכים את קֻדשת חֹדש , השמחה כראוי
שכל השנה , לה לכל השנה ֻכוניסן ושמחת

ועל , כלה יוכל להתחזק בשמחה כראוי
, ידי זה ינצל ממקרה לילה רחמנא לצלן

  .ויזכה לתקון הברית
רֹאש , המשיך קֻדשת חֹדש ניסןותעזרנו ל ...   ����
 את עמך וצאת בווכשם שה. ישראל-עלינו ועל כל, חדשים

כן ברחמיך , שהוא פגם הברית, ות הארץוער, ישראל מגלות מצרים
לכל נפש ונפש , בכל שנה ושנה, רור ודושיעני ותגאלנו בכל דות, הרבים

שתצילנו ֻכלנו בכֹח קֻדשת החֹדש הזה רֹאש חדשים , מעמך ישראל
גֻאלת וישועת , שושהוא חֹדש ניסן הקד, ן הוא לחדשי השנהוראש

שתגאלנו ותפדה , זה לגֻאלת הנפש באמת-ידי-שנזכה ֻכלנו על, ישראל
ותציל . ת יםוציאני ממֻצלוות, נפשנו מהרה מבאר שחת מטיט היון

נכשל  ולא םו מפגם מקרה לילה חס ושלמאדת ותינו הֻאמללונפש
צאינו וצאצאי עמך בית ישראל מעתה ועד אנחנו וצא, לםון זה לעוובע

  .ןוברצ ולא באֹנס לא ,במזיד ולא גגובש לא ,לםוע
אבינו , אבינו מלכנו חוס ורחם עלינו, אבינו מלכנו חמֹל עלינו        ����

ותעזרנו להמשיך קֻדשת ושמחת ניסן על . ללנו וטפנוומלכנו חמֹל על ע
ק וחולהביא תמיד ש, ת בשמחה תמידוונזכה להי, כל השנה כלה

ד והדר לפניהם וויהיה ה, שיםוושמחה ועֹז וחדוה בכל המלאכים הקד
ונזכה תמיד לתן .  בחֹדש ניסןוכמ, מם בכל השנה כלהועֹז וחדוה במק

ויתחזקו , ידי שמחתנו-שים עלוזוק ותֹקף להמלאכים הקדיח
ויבטלו כח השדים . תושים תמיד בכל עֹז ותעצומוהמלאכים הקד

עד , רדת לנוושה היוום יניקה מהשפע הקדיתנו להם ש ולא ,תווהקלפ
זה מטמאת -ידי-ולהנצל על, ת מבֹרריםושנזכה למאכלים ומשקא

לקוטי  (רים תמידושים וטהות קדוולהי, םו חס ושל,מקרה לילה
  :)'ה מתוך תפילה –לות ב תפי

  

��ללמוד
��ברסלב�ספרי
��,מקום�בכל
��על�סימנים�זה

 ..הגאולה
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