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                                           [    ˙‡ÊÌ„‡ ‰¯Â˙‰ ... )יד,יט( 

 שכתוב וכמ, רה אז נקראין אדםות התווח מצ"מין את רמישמקי
הוא רק חיה , םו חס ושל,כי אם לאו. רה אדםו התזאת)  יטבמדבר(

 .מבני אדםלם מֻישב ו הרחמנות להשתדל שיהיה העעיקרוזה . בדמות אדם
 על, ל" הרחמנות כנעיקר שזה ,וכן קריאת שמע שהוא התגלות אלֹקות ועל

כי זה , ח איברים"ת שהם בחינת רמווח מצ"ח תבין כנגד רמ"כן יש בה רמ
כן אנו מבקשין קֹדם קריאת  ועל. )ח הם אותיות רחם"רמ( הרחמנות עיקר
רחמנות לדעת  העיקרכי זה ', אבינו אב הרחמן המרחם רחם עלינו וכו: שמע

  )'ד',  הלכות קריאת שמע ג–לקוטי הלכות  (.תיווום מציממנו יתברך ולקי
 

 [    ˙‡ËÁ‰ ˙Ù¯˘ ¯ÙÚÓ ‡ÓËÏ ÂÁ˜ÏÂ ... )יז,יט(  
ף והתכלית של כל ושהוא ההתחלה של כל הדברים והס, זה בחינת עפר

 אחיזת שורשומשם . 'כי הכל היה מן העפר והכל שב וכו, הדברים
ועפר ): ית גראשב(בחינת , וונחש עפר לחמ): שעיה סהי(השקר בבחינת 

אמת מארץ ): תהלים פה( בבחינת ,וטולי ובוושם הכנעת, תאכל כל ימי חייך
 אחיזת השקר מבחינת עפר מחמת ששם עיקר כי .דייקא' מארץ '- תצמח

שמזה נשתלשל אחיזת השקר להפֹך הדברים מבדיל לכסף , הכל אחד
ידי  אבל על, מת אין בהם שנוימחמת שבשרשם בא, צא בזהווכי
 האמת שורשידי  כי על,  של השקרו והכנעתוטולי בעיקרזה 

 הכנעת ובטול השקר שהוא בלי קץ עיקרכי , מתבטל השקר
כן   האמת ששם הוא גםשורשידי  הוא על, ומספר

  .למעלה מהמספר מחמת ששם הכל אחד
מאת שמטהרת מֻט' אפר פרה'וזהו בחינת 

ידי זה  שעל, ןוראשהמת שנמשכה מחטא אדם 
שמשם , נמשך ֻזהמת הנחש שהוא ֻזהמת השקר

ידי אפר   עלווטהרת. מאהנמשכה המיתה והֻט
 וכמ, כי אפר פרה הוא בחינת עפר, פרה אֻדמה
אשכחן אפר דאקרי :): ֻחלין פח(ל "תינו זושאמרו רב

ולקחו לטמא מעפר שרפת ): במדבר יט(שנאמר , עפר
נמשך , שנקרא עפר, ל פרהינו שזה האפר שיה. 'החטאת וכו

 והתכלית של כל הדברים שורששהוא בחינת ה, מבחינת עפר
  .זרין לשרשםוששם נתהפכין כל הדברים וח

כי הוא ֻחקת , רים ומטהר טמאיםוכן אפר פרה מטמא טה ועל
אמרתי אחכמה והיא ): כג, קֹהלת ז( שכתוב וכמ, רה שאי אפשר להביןוהת
ששם הכל אחד , ית הכלראשן שהוא וי העלשורשכי נמשכת מ. 'קה וכוורח

ומחמת שאי אפשר . הנמשכין משם' בלי הבדל ואי אפשר להבין דרכי ה
משם משתלשל אחיזת השקר , שא אחדוכי נראים כשני הפכים בנ, להבינם

ב ושהם מהפכין מרע לט' רת הוכים מתות שקר של כל הנבושהם החכמ
כה להסתכל על והנבוכל זה מחמת שאין מבטלין דעתם . 'ב לרע וכווומט

' רק שאי אפשר להבין דרכי ה,  באמת ובאמונה ששם הכל אחדשורשה
כי הוא , רה שנמשך משםושהיא ֻחקת הת, כן אפר פרה ועל. הנמשכין משם

ידי בחינת עפר   עלדייקאכי , מאת מתכן הוא מטהר מֻט על, רהוֻחקת הת
ידי  על,  הכל ותכלית הכלשורששהוא , שהוא בחינת אפר פרה שנקרא עפר

ידי זה נתעלה האמת מבחינת עפר  כי על, מאהזה נכנע השקר שהוא הֻט
  )ח"ה כ"אותיות כ',  הלכה ד–הלכות סימני בהמה וחיה טהורה . (' וכויעקב
 

 [    ˘È‡ ˙‡ ˘Á�‰ Í˘� Ì‡ ‰È‰Â ...ÈÁÂ. ..)ט,כא(  
,  מחיהווכי נחש ממית א): ח" מ,ג" השנה פראש(ל "תינו זואמרו רב

שישראל מסתכלין כלפי מעלה היו מתרפאין ואם לאו היו אלא בזמן 
 וגבר ו ידמשה והיה כאשר ירים עניין שכתבנו לוזה בחינת רמזים כמ. קיןוזנ

 , השנה שנסמכו שם יחדראשכי הם בחינה אחת כמובן במשנה . 'ישראל וכו
נו בחינת רמזים שבדעת יהי, ת שצריכין הכל להסתכל כלפי מעלהורולה

שים של וידי הרמזים הקד נן בכל עת עלו הדעת להתב הארתעיקרשהם 
  .' וכוושאר על עמדהדעת להתחזק ִל

ת וד לעשווצריך ע. עיל הרמזים של הרמת ידיווכי לפעמים יש שאין מ
 שעשה אז נחש נחֹשת שרמז להם יראת העֹנש שאל משה וֻעבדא לזה כמ

כרח כן אתה ֻמ על. נשים קשים ומריםוישכחו שיש נחשים שרפים שהם ע

נשיו הקשים והמרים גם ום לברֹח מעוכי אין מק. להסתכל כלפי מעלה
רחמנא '  מכל שכן לאחר מיתה בגיהנם וכף הקלע וגלגולים וכו,לם הזהובע

בבחינת , ם תמידוכי אם להסתכל אליו יתברך ולשאת עיניו למר, לצלן
 רנווננו מו שרמז לנו אדווכמ. 'אליך נשאתי את עיני וכו) א, תהלים קכג(

פי  על  אף, הוא יראת העֹנשעיקרואמר ש).  ה—ן "ת הרושיח(ל "ורבנו ז
אבל באמת הלואי ', ממות וכוו יראת הרדייקאשכתוב בספרים שצריכין 

וכן שמענו בשם . ידי יראת העֹנש שנזכה להנצל ממה שצריכין להנצל על
ורמז לנו אז היטב .  הוא יראת העֹנשעיקרלים שאמרו שהוכמה צדיקים גד

וזה בחינת נחש . 'רא ולפחֹד מיראת העֹנש וכויב כמה וכמה צריכין להתיהיט
ידי  נו עלי הי,ידי זה להסתכל כלפי מעלה  ורמז להם עלמשההנחֹשת שעשה 

 –הלכות ברכת הפירות  (. הוא הרמזים האמתייםעיקרכי ה. יראת העֹנש
  )ט"אות צ', הלכה א
 

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(
 אני ,כל הלילה, שזכיתי להתקרב לרבנוכ , כךאחר...   �                    

וכל העיר , הכנסת של תלמידי הבעל שם טובהייתי עם רבי ישראל בבית 
היא חיפשה אותי בכל הבתי , בכל המקומות ...ידעו כי האימא שלי בכתה

, הם חשבו שמישהו נפטר, כל העיר באו, "בני, בני, בני"כנסת ובכתה 
בא איש אחד וקנה : " סיפרהאז היא, "?מה הבכיות והצעקות"

, והוא לקח את ישראל בער, והוא אכל את הלחם בבתינו, לחם
אני קמתי לעבודה וישראל בער , והוא הלך כל הלילה

והטורקים היה פרעי , והיה זה תחילת המלחמה, "איננו
, רק ראו איזה בן אדם שיש לו ידיים ורגליים, אדם

י  יש ל,אני"אז היא חשבה , לקחו אותו לצבא
, "אז אולי לקחו אותי לצבא, ידיים ורגליים

  .היא בכתה והיה כל העיר רועשת
ראל בבוקר הם ראו אותי ואת רבי יש

ישראל בער היה כל , אוי וי: "אז אמרו, )קרדונר(
מי , הוא נעשה ברסלבאז בטח , הלילה עם רבי ישראל

או לקרא בספר , היה לו הגבורה לדבר עם חסיד ברסלב
 לא וברוך השם אני, שלא יהיה רק חשדהוא פחד ? ברסלב

 קלירם ורב מוטל משהרב , הסתכלתי על שום דבר ולא השגחתי
רק מה שראיתי מה זה , אני מסרתי הכל, ושידוך והכל) מסלונים(

יש כבר שמונים שנה , עד היום יש לי שם, )קרדונר(רבי ישראל 
ם קיבלתי ואני ברוך הש, שנתקרבתי לרבי ישראל וכולם היו מתנגדים כאלה
הם , וכולם נתבטלו מזה, כל הביזיונות וכל הצרות באהבה ובגבורה גדולה

  .הבינו את זה לא הם, מדרך הטבע לא זה, ראו את הגבורה שלי
, אני ראיתי מרב מוטל שהוא גדול בתורה)... מסלונים(ורב מוטל 

אבל אני ... אז תכף, !"ברסלב לא: "אם הוא אומר, זה היה נס, ולמדתי אתו
 לא ון בחייראשפעם ה, )קרדונר(ראיתי את רבי ישראל , יתי מה שראיתירא

אם , מאדאני צריך אותו , זה איש צדיק, אוי וי: "אז אמרתי, ידעתי מיהו זה
אבל , הייתי זוכה לעבוד השם באמת כמו שאני רוצה, היה לי איזה קשר אתו

י כמו שאנ, "הוא יקנה את הלחם וישלם וילך? ואיך יהיה לי קשר את
אז הוא שאל , עם הצדיק הזה, הלוואי שיהיה לי קשר עם האיש, חשבתי

מה : "אז הרגשתי, "?אולי אפשר לי לאכול את הלחם אצלכם בבית: "אותי
איפה , אין לו? מה זה, אבל? מה שאני רוצה, הוא יודע מה שאני חושב? זה

ראה ) קרדונר(רבי ישראל ש ,"?זה מקום של המלון? מה זה, יאכל, שיישן
ובתוך המערה היו ילדים קטנים ... זה היה כמו מערה, את הדירה שלנו

אולי אפשר : "והוא שאל, החלהאת ליל חמישי היו צריכים לאפות בו, ישנים
, איך הוא יודע מה שאני חושב", אז היה לי פלא בעיני, "?לאכול את הלחם

  ..."?מי אמר לו? מה שאני רוצה
אז , יכול להכניס אורח בביתלא  אני, אבל אני רציתי לשאול את האבא

 מה אתה, האבא יכה אותך ויבזה אותך ?מה אתה שואל לאבא, היה לי פחד
  ?מה אתה שואל דבר כזה, זה מערה וצריכים לאפות לחם? שואל דבר כזה
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, ושאלתי אותו, "אני אשאל אותו, יהיה מה שיהיה: "אבל אני אמרתי
) קרדונר( עם רבי ישראל כל הלילה הייתי, ונעשה מה שנעשה, והוא הסכים

, על שולחן בים ומהלילה הזה עד עכשיו ברוך השם אני מחזיק מעמד, בים
אם היו נותנים לאחד כל , מה שסבלנו, אבל מה שעבר עלי ועל רבי ישראל

ירצה עבודה  ולא ירצה את הכסף לא הוא, בעד יום אחד, הכסף שבעולם
? מה יהיה בזה, רישראל בע, איש אחד, והוא מסר את נפשו עלי, כזה

בטבריה , הוא ירד מן החמור, והוא ראה איך שנסתבב? הגאולה יהיה מזה
, "?תראה לי איפה לקנות לחם: "הוא פגש ברב בנימין ברזל וביקש אותו

  .לנצח, לעולם, ונעשה מזה בניין לדור דור, והוא הראה לו אצלנו
, קתי אותווהחז, כמו בן יחיד) מסלונים(איך הייתי לרבי מוטל , זה פלא

למדתי אתו בלילה והיה , ישנתי אצלו, וראיתי, הארכתי אותו לצדיק וגאון
הוא סיפר , !"ברסלב לא, ברסלב: "והוא אמר לי, בינינו קשר אהבה גדולה

היה לי , ואני, זה אמר, זה אמר, מה שזה אמר, הכניס בי רעל על ברסלב, לי
ת רבי ישראל אבל ראיתי א, אם הם אומרים על ברסלב, אמונה בכולם

איך עמדתי נגד גדולים , זכיתי לגבורה כזה שאין בעולם הזה, )קרדונר(
כולם היה להם , כולם בכו, וגם נגד האבא והאימא ונגד כל המשפחה, כאלה

ישראל בער נעשה , הוא נעשה ברסלב", מה שנעשה ממנו, רחמנות עלי
  ... "ברסלב

ינו דומה ראיה א, מה שהיה, כטיפה מן הים לא עוד, כמה שאני אספר
, בזה אני רואה שהעיקר הוא המסירות נפש בשביל השם יתברך, לשמיעה

, אבל העיקר היסוד והעיקר היהדות, חכמה זה גם כן טוב, בשביל התורה
וגם רבנו הקדוש רימז בזה , הרצון החזק, עיקר התורה היא המסירות נפש

, מאדישן זה דרך , "ואני הוליך אתכם בדרך חדש, תנו לבכם לי: "ואמר
צריכים לתת , כן הוא חדש לגמרי-פי-על- ואף,שלא הלכו בו אבותינו מעולם

את האבא והאימא וכל , אני נתתי את כל חיי ואת לבי, וברוך השם, את הלב
אז היה הרב , מאדזה דבר פלא , נתתי הכל בשביל ההתקרבות לרבנו, העולם

ל מה שאמר היו בפרט הרב קלירס כ, הרב הגדול של העיר, י של העירראשה
ברסלב : "והוא אמר לי, צריכים לקיים תכף

אין "והוא חשב , שמעתי לו כלום לא ואני, !"לא
זה רק ,  שלא ישמע לימה שאני אומר, אף אחד

  ".ישראל בער
  

  )כח  סימן–] רבי נתן[ת "ימי מוהרנ(

והנה תכף כשזכיתי ...  ☺                     
 שבא רבנו זכרונו זאתלשמע בשורה טובה ה

לברכה לביתו מלמברג זרזתי עצמי ונסעתי מיד 
דש וזכיתי ולפה ברסלב ובאתי לכאן על שבת ק

 אך מאד מאדלקבל פניו הקדושים והיה חלוש 
אף על פי כן היה לנו לנחמה ולמשיבת נפש מה 

ם לכאן וישבתי פה אצלו שעל כל פנים בא בחיי
עד אחר שבת השני ומכאן נסעתי לנעמירוב והנה השם יתברך מסבב סבות 
ומכין מצעדי גבר ועתה הגיע העת ברחמיו הנפלאים להוציאני מהגלות 

להיות סמוך , מקהלת קדש מאהלוב ולהחזירני לביתי לקהלת קדש נעמירוב
, וחזרתי למאהלוב .לרבנו זכרונו לברכה ותכף הכנתי לי דירה בנעמירוב

ברצון חזק לחזר לנעמירוב מחמת כמה , תחיה, ועתה נתרצתה חמותי וזוגתי
טעמים מחמת שנפטר חותני זכרונו לברכה וגם מחמת שהיא היתה חולה 

 יותר ממני לחזר לנעמירוב ויצאתי מאדכמה פעמים במאהלוב על כן נזדרזה 
ב לשלום ברוך ממאהליב אחר תשעה באב ובאתי לביתי לקהלת קדש נעמירו

השם יתברך אשר עזרני עד הנה לחזר למקומי בשלום להיות סמוך לרבנו 
זכרונו לברכה ועל ידי זה שמעתי הרבה תורות ושיחות ומעשיות בעצמי מפיו 

  :לה לאליתה, הקדוש וכתבתים על הספר
  

  )לד,  מחלוקת ומריבה– עצותלקוטי (

, כשיש מלחמות ושפיכות דמים בעולם  �                                                  
לקוטי ( ונעשה יקרות חס ושלום ,זה בא עצירת גשמים חס ושלום-ידי-על

 ).'סימן ס, ן תנינא"מוהר
שתבטל מלחמות , אלקינו ואלקי אבותינו' יהי רצון מלפניך ה ���� 

ולא ישאו עוד , ותמשיך שלום גדול ונפלא בעולם, ושפיכות דמים מן העולם
רק יכירו וידעו כל יושבי תבל האמת , אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמהגוי 

ולא ,  חס ושלום,אשר לא באנו לזה העולם בשביל ריב ומחלֹקת, לאמתו
רק באנו לעולם כדי ,  חס ושלום,בשביל שנאה וקנאה וקנטור ושפיכות דמים

  .להכיר ולדעת אותך תתברך לנצח
ותן לנו פרנסתנו ,  בכל מעשי ידינורחם עלינו וברכנו, רבונו של עולם ���� 

ותתן לנו כל מחסורינו וכל . מאתך בהרחבה גדולה בקֻדשה ובטהרה
 ותצילנו ותשמרנו תמיד מחובות ,הצטרכותינו קודם שנצטרך להם

רחם עלי ועלינו . ואות כי הם מטרידים ומבלבלים את דעתנו מאדווהל

יבים יבות שאנו ח ועזרנו והושיענו בישועתך הנוראה לסלק כל החו,מעתה
ואה וואות ולא נצטרך ללוות שום הלווהצילנו מעתה מחובות והל, מכבר

ואל תצריכנו לידי מתנת ,  זן ומפרנס לכל,רחם עלינו מלא רחמים. מאחרים
 )תפילה נג מתוך –' לקוטי תפילות ב (...ואתםובשר ודם ולא לידי הל

  
  )ד"נ מכתב -' אי הנחל ֵּבִא ספר(

  .טבריא, א"ר תשכיא אי"י, ה"ב �                      
לה שהוא הפלא שבכל ישה של הבעל תפוחבר בהכת הקד, יקירי

ר ות של כל ישראל לדו תלויים כל הישועושב, רא יתברךות של הבוהפלא
  .ם וחיים וכל טובושל. רוד

בתי להזכירך ולזרזך בכל פעם לברֹח אל ות את חואני בתומי אלך לעש
כי אני מֻחיב לשרת את הצדיק , תכלית האמתיב על הוהצדיק ולחש

אך ,  לכל ישראלוקק להיטיב מטובו אשר הוא משתונו ורצות פֻקדתוולמלא
שנזכה , בהוברחמיו יעזֹר לנו ויטה בחירתנו לט' וה, פשיתובחירתך ח

ת כל ימינו לחפש ולבקש את הצדיק האמת אשר חפר ולהתחיל מעתה לבל
תינו ולכל ורות ישראל לנו ולדולואי נפשת תחות מים חיים לרפאולה באריוג
שים האלו ות הקדוב מהבארות לשאוצה לזכווכל מי שר. ת זרע ישראלורוד

ואם . א ויזכהו יב-למי עד ולנצח נצחים ודברים המחיין את הנפש לע
זה ידוע לנו מכבר , שתות נחו כבריחי ברזל ודלתות משתטחין כנגדוהמניע

זכֹר . תות עצומוידי שבירת מניע-לשאי אפשר להתקרב להצדיק כי אם ע
  . רין שלימזלניקושש והתחזק ואל תהיה מה שקוהיטב את כל זה והתא

, רא הפלא ופלאופור נפלא וניס, להיראה של הבעל תפוהמעשה הנ
ל שיש בכל הספורים האלה אשר ורשי הדברים והפנימיות הגדוומלבד ש

 עניין ועניין בכל ו מבֹאר בוגם לפי פשוט, שיו משכל אנמאדנפלא ונסתר 
'  להתקרב להמאדרר את הלב וומע, מאדמוסר נפלא ועצום , מוסר השכל

ת של ות כזביות ושבושים וסברוומספר בכלל כמעט מכל מיני הטעא, יתברך
  .קון שלהםיומהברור והת, לםושקר וטעות שנמצאים בע

 הוא התכלית והכל עיקרדים שוהכל מ
תר ות שכל מי שהוא משתדל ביודוֻמכרחים לה

 ראשת ותר אל התכלית הוא ראוי להיווסמוך י
לה ואך מעת שהרוח סערה הגד. ומלך על הכל

, מים ליבשה, לם לגמריובלבל והפך את הע
והמלך ', וממדבר לישוב וכו, ומיבשה לים

בוץ יק וכל הקווהמלכה והבת מלכה והתינ
אזי , ש של המלך ואנשיו נתפרדו ונתפזרווהקד

, ת ונתהפכו מסדרן האמתולמותבלבלו כל הענ
לם נתבלבלו ונתפרדו ונחלקו ווכל אנשי הע

.  החקירה מה הוא התכליתענייןת לות כתולכת
ידי - עלמאד מאד וכווכל כת וכת נתעו ונב

ת ות שלהם וסברות זרות בדעותיהם הרעותאו
קצת .  והפכו האמת מהפך אל הפךמאד עד שנשתבשו וטעו ,תות וכזביובדוי

 אחר ,םו חס ושל,תרודף ביות רולהי, דו התכלית הוא כבעיקרמהם אמרו ש
דפים אחר וד ורותר אחר הכבואדם שלהוטים בי-כי יש בני. וד ולהשיגוהכב
ד מעט ולם הזה בשביל כבולמם הנצחי וגם העובדים עו ואמאדד והכב
ד בין ו שם וכבו שיהיה לוידי עשירות-צה להתכבד עלוזה ר. וצים להשיגושר

 ורתוידי ת-קר עליצה להתכבד ולהתיווזה ר', רי ארץ וכווגידים וקצינים וחנ
, ומה שבאמת אדרבא. תר כל ימיו שיהיה נתקבל לרבי ומנהיגו וחודתוועב

יתברך ' ד הו תכלית כל הבריאה הוא רק כבעיקרכי , הדבר הוא בהפך ממש
ד ובת לזה כי אם כשממעטין בכושאי אפשר לזכ,  וצדיקיו האמתייםורתוות

, ו ושפלותודעים פחיתותווי, ד לגמרי באמתורחים מן הכבו לגמרי ובועצמ
יגע כל ימיו יומשתדל ומת, יכבד' והוא נבזה בעיניו נמאס ואת יראי ה

ד ורה והצדיקים האמתיים ומבטל כבוד התום שהוא כבוד המקות כבולהרב
ונתעו מדעה , והם הפכו האמת לגמרי מהפך אל הפך.  באמת לגמריועצמ

והיה להם , דו התכלית הוא כבעיקרדעה ומסברא לסברא עד שאמרו של
ף ולרד, דו התכלית הוא כבעיקרת על זה שולות גדות וסברות וראיוכחוה

  .תר רחמנא ליצלן מהאי דעתאוד ביואחר הכב
עד , ת ונטו מסברא לסבראותיהם הרעווכן כת האחרת טעו בסבר

ת ו והיה להם סבר,שנשתגעו ואמרו שרציחה מצוה היא והוא התכלית
ק להאמין שימצאו ורה רחופי שלכא-על-ובאמת אף. ת על זהות רבוכחווה

אבל באמת יש , ת שרציחה היא מצוהואנשים כאלה שיהיה להם סבר
מר שרציחה היא מצוה וידם ל-ת עלולים לטעולם עד שיכוטעותים כאלה בע

 היה וכל אחת. תוצא בזה בשאר הכתווכי. עד שבאו לידי כעס ורציחה ממש
  .רחמנא ליצלן, ת בהםות על טעותם עד שאפשר באמת לטעות רבולהם סבר

  . יתברך' א בעזרת הוהמשך יב
 יגדל ומוושל, בת וישועת נפשך באמתו בעד טוסר את נפשוהמעתיק המ
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