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 נוסעין ישראל שבני הנסיעות דהינו, ישראל בני שמסעיאיתא במדרש 
 עבודה פגם על הינו, ישראל אלֹהיך אלה על מכפרין הם, למקום ממקום

 קלקול כי זרה עבודה פגם יש, זרה עבודה עובדין כשאין אפילו כי, זרה
 על) טוב שם הבעל בשם (שמובא וכמו זרה עבודה נתבחי כן גם היא האמונה

 מהשם כשסרים שתכף, אחרים אלֹהים ועבדתם וסרתם): יא דברים (פסוק
 זמן וכל. נתכפר ישראל של הנסיעות ידי ועל, זרה עבודה בחינת הוא יתברך

). שם י"בפירש והובא ראה' פ ספרי (בעולם אף חרון, בעולם זרה עבודה שיש
. רחמנות ונמשך, אף החרון נמתק, ל"כנ זרה עבודה םפג כשנתכפר, נמצא

 לכם – רחמים לכם יתן שדי ואל): מג בראשית (בבחינת הוא רחמנות קריוע
, בידינו הרחמנות את שימסֹר, הרחמנות לנו יתן יתברך שהשם הינו. קאידי
 הרחמנות הם היסורין וכל הקשה החולאת שגם להיות יכול יתברך אצלו כי

 הכל, קשים יסורין אפילו, להאדם עושה יתברך שהשם מה כל בודאי כי, שלו
 כי, הרחמנות את בידינו וימסֹר שיתן, מבקשים אנו אבל, רחמנות רק הוא
 שלו הרחמנות אותו לקבל יכולין אנו אין וגם, שלו הרחמנות מבינים אנו אין
  נרחם בעצמנו שאנחנו, הרחמנות את בידינו יתן יתברך שהשם רק, ל"הנ

. בזה וכיוצא החֹלי מן להתרפא, בפשיטות הרחמנות אצלנוו, עלינו
, רחמים לכם יתן שדי אל: בותית ראשי – ישראל וזהו

, ישראל בני מסעי ידי על נעשה הרחמנות כי, ל"כנ
 )ב"ס סימן –' בן "ליקוטי מוהר. (ל"כנ
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שהם בחינת אוירא , יש תורות הנפולות
רק מחמת שגם בהם יש טוב הגנוז . דעלמא

, הינו ניצוצות הקֻדשה מתורת אמת, בהם
וצריכין לברר הטוב שבהם ולהעלותו אל 

, רמון מצא תוכו אכל"בבחינת , הקֻדשה
ומשם נמשכין כל הטלטולים של ". קלפתו זרק

שמכרחין לילך בדרך ולהיות נע ונד , בני אדם
הוא , כי כשאדם נע ונד בדרך. ומֻטלטל חוץ לביתו

; כי הוא חוץ לביתו הקבוע, כמו שהוא באוירא דעלמא
אז הוא מברר על ידי זה את הטוב הגנוז בהתורות , וכשזוכה

וזה . ובונה מהם בנינים דקֻדשה, שהם בחינת אוירא דעלמא, ל"הנפולות הנ
ושם נצטוו כל מצות , סוד הליכת ישראל במדבר עם המשכן והארון והלוחות

  .התורה
יקא על ידי שהיה יעל כן ד, ין הדין נמתק אלא בשרשוכי זה כלל שא

המשכן עם הארון והלוחות בעצמן עם כל ישראל נעים ונדים במדבר שהוא 
קא בררו והעלו בכל פעם את התורות יעל ידי זה די, בחינת אוירא דעלמא

שזהו בחינת כל מצוות , הנפולות לשרשן עד שנתתקנו ונעשו תורה אמתית
ו בכל פעם במדבר באֹהל מועד שזכו לזה בכל פעם על התורה הקדושה שנצטו

ועל כן נכתבו כל מסעות . ידי שבררו והעלו בכל פעם תורות הנפולות לשרשן
כי מכל המסעות שלהם , אלה מסעי בני ישראל: כמו שכתוב, שלהם בתורה

  .נעשה תורה
ועל כן בכל המסעות שלהם הכניעו האויבים והשונאים שהם בחינת 

כי על ידי המסעות שנסעו במדבר בקֻדשה כזֹאת , האמתהמתנגדים אל 
פות היונקים יוהמשכן והארון הלך לפניהם על ידי זה הכניעו כל הקל

ובררו והעלו את הטוב הגנוז , מהתורות הנפולות שהם בחינת אוירא דעלמא
הינו , הר הקדוש שעל ידי הליכתם במדבר דרכו על הקלפותווכמובא בז. שם
 .פות נופלים ונתבטליםי את הטוב מתוכם אזי הקלכי כשמבררין, ל"כנ

 ,טלטול –לפי אוצר היראה ' ו' אותיות ה',  הלכה ה-הלכות ברכת המזון (
  )'אות ז, 'הלכה ב - בהלכות שותפים ם כןועיין ג'; אות ג
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שהוא יסוד , "לשמע ישרא"בות שיש בפרשת יארבעים ושמונה ת
, שש ערי מקלט: יש כנגדן ארבעים ושמונה ערי הכהנים והלויים, האמונה

כנגד " ועליהם ארבעים ושתים עיר"; "שמע ישראל"בות שביכנגד שש ת
ואלו הארבעים . עד סוף הפרשה כמובא" ואהבת"בות מן יארבעים ושתים ת

צח בשגגה ועל כן צריך הרו, ושמונה ערים קולטות ומצילות מסטרא דמותא
ועל כן ארבעים ; והכפירות סטרא דמותא,  החייםעיקרכי אמונה , לנוס לשם

 המשכת עיקרשהם , "ואהבת", "שמע"ושמונה ערי הלויים שהם בחינת 
על כן הם קולטות ומגנות מסטרא דמותא ומצילין את הרוצח , האמונה
  . ממיתה

קא בזה ייד, ואלו הארבעים ושמונה ערים שישבו בהם הכהנים והלויים
, וים אליהםוהראה לנו התורה הקדושה שצריך לנסֹע לצדיקים ולהנל

 החיים ולהנצל מסטרא דמותא עיקר בשביל לזכות לאמונה שהוא עיקרוה
 האמונה בשלמות מקבלין רק על ידי צדיקים עיקרכי . שהם הכפירות
כי כהן הוא בחינת ; שהם בחינת הכהנים והלויים, וים אליהםואמתיים והנל

" 'ושפתי כֹהן וגו: "ל על פסוק"וכמו שאמרו רבותינו ז, ק והרב האמתהצדי
וים אליהם וולויים הם בחינת המתחברים ונל'; אם הרב דומה למלאך וכו

ומי שנכשל במה שנכשל ורוצה לחוס על חייו ". ונלוו אליך וישרתוך"בבחינת 
 ושם, צריך לנוס ולברֹח ולבוא אל עריהם, ולהציל נפשו ממיתה עולמית

כמו הרוצח שנכשל במה שנכשל והגביר , יקא ינצל מכל רעיד
על כן אין לו הצלה רק לברֹח אל ארבעים , הסטרא דמותא

ושם ינצל מסטרא , ושמונה ערי הכהנים והלויים
 אות ',הלכה  ה– הלכות תחומין. (ל"דמותא כנ

  )ח"מאות ,  אמונה-אוצר היראה  לפי ח"כ
  

  )סב-סא  מכתב– 'בספר ִאֵּבי הנחל  (

אשר , אחי יקירי �            
 החזקה אל עצם האמת ו ונאמנותואהבת

כן -ועל, לם ועד קצהווהו מקצה העושאין כמ
כי מעשיו ופעליו ,  זקוק לדבוריםואינ

לם ור הצדיק בעוהנשגבים להצמיח ולגדל א
  . ל אדיר וחזקול גדוכך בק-עקים עלוצ

רל ואשריך שנפלת בג, אשריך שזכית לכך
שה עמנו ורא הזה שעו הפלא הנעיקרשהוא הצדיק 

חסדי , תר מבחייוו ביעכשיו נפשנו גם תיקוןת לוראות נופלא
  . לםו לעומאתך לֹא ימוש' ה

¯ÒÚ„Â‡ ·„ Ï‡¯˘È  
 ות לרוץ ולפרֹח בכל כחות ותחבולושב מחשבוהח, לבי יקירי �

ומאיר עינינו גם , ריםור דולהצדיק שהוא כל נחמתנו וכל חיותנו ותקותנו לד
ולולא זֹאת כבר אבדנו , ר העני הזהורים מרים כאלה אשר בדובמחשכים מר

  .לםו אתך את הברכה והחיים עד ע'היצוה . בענינו
  .  רע מנעוריוויצר לב, כל אדם
תר בודאי יש שם קֻדשה טמונה ום שהסטרא אחרא מתגבר ביובכל מק

ה יפקללהכניע הסטרא אחרא וה, הה מאֹד מאֹדוקֻדשה גב, וצפונה ונסתרת
  . ההיא
  

  )נז, שיחות וספורים –כוכבי אור (

שע ופינחס יה' אביו של ר(ל "סף זויצחק אייזיק י' ר ...    �     
 מאֹד מאֹד היה )ת"הרנונים אשר למול מטשעהרין מהמקֹרבים הראש"ז

ת "הרנוה התפאר לפני מים הפורים בעת השתיוופעם אחת בי, ֻמפלג במעלה
ד הפעם ו נכנס עוואחר הפורים למחרת.  הרעד מפני היצרורא עישאין מתי

ל וכר מה שהתפאר אתמות אם הוא ז"הרנו מותוושאל א. ל"ת ז"הרנולמ
 ושעפינחס יה' ושמעתי מר. מר כןום אני אוגם הי, ווהשיב ל. יהיבעת השת

ת אביך היה צדיק דיין טאטע איז גיווען א "הרנו פעם אחת מושאמר ל, ל"ז
  . ב בברסלוקֹדם התקרבות .צדיק
  
  
  

 ל" זצ ,שלמה  אייזיק  'ר  בן  ודסרא ער ב  שראלי  'ר  מורינו   נצח לזכרון

 לזכות  לכל  הישועות  ַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן מאומן  טוב  להגיד  ולשיר

 א"רפת ד"בס

  

    רציתי שתהיו כחיותרציתי שתהיו כחיותרציתי שתהיו כחיותרציתי שתהיו כחיות.. .. .. .. 
  

    ........הנוהמות ביער לילות שלמים הנוהמות ביער לילות שלמים הנוהמות ביער לילות שלמים הנוהמות ביער לילות שלמים 



ל דרך הבית המדרש וראה "ת ז"הרנום כפור הלך מופעם אחת בליל י
ל ומר תהלים בקומד וגו ע)ל"הנ(פר וסף סויצחק אייזיק י' ן את הרובעד החל

מר עתה פעם שני תהלים ושזה ג, דודע עוונתו. רם ובהתלהבות עצומה
 וום כמררות והתלהבות עצו בהתעעדייןובעת גמר הפעם השני , )ין כפריכמנ(

 ראוי לאנשי ול שנפש יקרה ז"ת ז"הרנוובכן ראה מ. ןו פעם הראשתחילתבה
אבל לֹא היה כל כך באתגליא , ו לקרבוובכן התחיל לעסֹק עמ. ומנו לקרבושל

ל ועמד על "ת ז"הרנו למובא בעצמ, שהיה מעט מֻבשם, ועד פורים שנה ז
קֹדם . ]!וגֻדלת! יהרב! הרבי[יסקייט וזיין גר, דער רבי,  וצעק דער רביופתח

הלך , פריםוובשביל שהיה עני כדרך הס, ת בטולטשיןופורים היה צריך להי
ומה מאֹד שבח . ןול ועמד בנסיון גדו נסיו לברסלב נזדמן לוובחזירת. רגלי

מנו יתפללו ווחפץ היה שכל אנשי של, ול את כתיבת תפלין של"ת ז"הרנומ
  . ובתפלין כתב יד

פר ושהיה אצל אחד תפליו ונתנם לס, ל"הנפר ווכן פעם אחר פטירת הס
ת איך שמנחים ופר את התפלין וראה את הנחת הפרשיוכשפתח הס, לבדקן

אמר עדות היא על . בבתים מֻכון כהלכה בכל הפרטים ודקדוקים והכתיבה
  .ותפלין כאלו אין צריכין בדיקה, פרוצדקת הס

  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

  ...איזה שמחה, איזה שמחה, יוי אוא                         
 -אמונה , " גימטריה בנים-אמונה : "תודימר בספר המוש אורבנו הקד

  ! זה בנים
לקבל , רהום התילקי, אם יש אמונה בהשם ליראה את השם, יהיה בנים

מזה יהיה ,  גימטריה בנים-אז אמונה , על עצמנו תשובה ונזכה לתשובה
  .נעשה בנים

מֻסגל לאשה עקרה שתקרא ' תוספורי מעשי'ש אמר שהורבנו הקד
אני אמרתי הפך : "הוא אמר. כן, אז זה סֻגלה לבנים, ת האלווהמעשי

מספורים "(' פון זאגין ווערט מען נישט טראגין': מריםולם אוהע, לםומהע
 יהיה נעשה -ת וואני אמרתי שזה אמירת המעשי, )"ןולֹא נהיים בהרי

  ...!"בנים
ושש שנים אחרי החתונה לֹא היה , ד אחד הוא היה חבריחסי, היה מעשה

ובחֹדש אלול , אז זה היה בחֹדש אלול, אז הם היו ֻמדאגים מאֹד, להם בנים
ואני הייתי בכל . חאיוי-ן ברות מרבי שמעוכל אחד בא להתפלל ולבקש בקש

הבן שלי : " היא באה אלי ואמרה ליואז האמא של, ןוחֹדש אלול תמיד במיר
אני מבקשת ממך שתתפלל ושתעשה כל מה . נים זה כבר שש שנים בואין ל

ידי -על', תוספורי מעשי'ש אמר שזה הורבנו הקד: "אז אמרתי לה ".שתוכל
  !"תוכים לפקֹד עקרוזה ז

.  הבן והאשה- ות ושניהם יקראו בואז אמרתי לה שתקנה הספר מעשי
פר והיא ספרה לי שהיה קשה מאֹד להשיג את הס, אז היא עשתה ככה

לכים ום שהו היוזה לֹא כמ, זה כבר מעשה של ארבעים שנה. 'תוספורי מעשי'
עד .. בקשה, אז היא בקשה. אז לֹא היה להשיג את הספר, ניםולחנות וק

  ! הם נפקדו בבןוובשנה הז, תושמצאה ספר מעשי
ברוך השם : "ן בחֹדש אלול אחרי שנה ואמרה ליוהיא באה אלי למיר

  ...!"דה רבהות. שעוהבן שלי נ
זה , באמת, באמונה, ררותובודאי בהתע' תוספורי מעשי' לקרֹא ב,כן

ת וש ספר את המעשיורבנו הקד. שומר רבנו הקדוככה א, סֻגלה לבנים
אבל ,  שיקרא באידיש-דע אידיש וב מי שיותר טואז י, רוזה המק, באידיש

 והוא בדיוק כמ, ן הקדשואם אי אפשר לקרֹא באידיש אז לקרֹא בלש
  . הדברותוזה א, האידיש

ל לקרֹא והוא היה יכ', תוספורי מעשי'אני קראתי ביחד עם הנשיא שזר ב
צה לקרֹא ואבל הוא היה ר, ברי אידישוכי הוא נתגדל בבית של ד, גם באידיש
 וזה כמ, ן הקדשוואני קראתי בלש. ל לעבריתו גדהבלנהוא היה , רק בעברית

  ..".א מפי רבנו שיצוכמ, תקרא באידיש: "ואז אמרתי ל, עברית
הוא שמע איך רבנו ', תוספורי מעשי'בב הורבי נתן מתאר איך נסת

רא וזה היה נ, יםים והעיניזה היה עם רמזים בידי, תוש ספר המעשיוהקד
 -דע כלום ופי שהוא לֹא י-על-אף, בה לאדםות הם טוכן המעשי-וגם. מאֹד

את שמים לה לירוכן סֻגלה גד-זה גם, הדבורים, תובירא התורק שהוא ק
  .ולכל טוב

הלֹא הם , תומר על המעשיולם לול העומה יכ: "ש אמרורבנו הקד
י וא. מגלים את השם יתברך, ת הם מגלים את רבנווהמעשי". תות יפומעשי
  ...מה שזה, מה שזה, ת כאלוומעשי

 -אמונה ", אמונה. עיקרזה ה, צה שנשוב בתשובהוהשם יתברך ר
אנחנו לֹא , מה: "שאנחנו מאמיניםמרים ואנחנו א, נו ".גימטריה בנים

ויאמינו בהשם ובמשה "אמונה זה .. לא ".אנחנו יש לנו אמונה? מאמינים
  .רהוכים להאמין בשם ובתו אנחנו ז- וידי משה עבד-על, "ועבד

ויאמינו ",  האמונה היא אמונת חכמיםעיקרו, " גימטריה בנים-אמונה "
". ויאמינו בהשם" אז -" ובמשה עבד"אם מאמינים , "ובהשם ובמשה עבד

  !אמונת חכמים
הוא -ברוך-שוזר והקדוהצדיק ג; זר וצדיק מבטלוהוא ג-ברוך-שוהקד

  )ההמשך יבוא (...כן, םימקי

  
                                 )ח-א,  גאוה וענוה–עצות לקוטי (

ידי הענוה של צדיקי אמת עד -על �                                       
  .ותנוול לכפר עוידי זה הוא יכ-על, וא בבחינת איןשה

דע ווי, ףוס-כין להתפשטות הגשמיות ונכללין באיןוידי ענוה ז-על � 
 .לם הבאושזאת הבחינת היא מעין ע, ובתוכלם הם לט, תיוורעושכל מא
 .רחמנא לצלן, ידי גאוה בא עניות-על � 
ידי שמרגיש -ל התשובה הוא עעיקרכי . כין לתשובהוידי ענוה ז-על � 

ת ונו לסבל בזיושבודאי ראוי ל,  ופגמיו המֻרבים ומביןו וקטנותושפלות
 . התשובהעיקרוזה , דמים בשביל להתקרב אל האמת-ושפיכות
אל יתגאה ויחשב שכבר הוא , ו מי שהתענה וסגף את עצמאפילו � 
 ונן בעצמוכי צריך להתב, תות ולהתפלל תפלונות פדיול לעשוצדיק ויכ

תיו קשורים ו נשארו כל תאועדיין שאחר כל התעניתים והסגופים ,תוולרא
. עדיין וגם זה קשור בגופ, לדהות אביו משעת ההווגם ֻזהמת תאו, ובגופ

, לה ולֹא יטעה שהוא צדיקול עליו חרדה גדובודאי יפ, וכשיסתכל על זה
דעים וכי רק הם י, אמת-ת לצדיקיווישתדל להביא ולהשיב כל התפל

 הוא מתאוה לתפלתם -ברוך-שווהקד, ת התפלה כראויולהתפלל ולהעל
 .ומשגר תפלה סדורה בפיהם

נעים עצמם ואחרים מלילך לצדיקים וגאוה המ-אלו הבעלי � 
 . של השם יתברךותולהתפלל עליהם  הם מעכבים תאו

ידי התקרבות - הוא עלעיקרה, דה זרהושהוא עב, לבטל הגאוה � 
 .לצדיקים
-כין לחיים ואריכותווז, כמה על תקונההח, ידי בטול הגאוה-על � 

רה ולה ולהשגת התוכין לאמונה ולשמחה גדווז, ונמתקין הדינים, ימים
 .הקדש-בנגלה ונסתר ולבחינת רוח

ולֹא , לשבר ולסלק מעלי את מדת הגאוה, וזכני ברחמיך הרבים  ...  ����
 אתה ידעת. מלא רחמים, 'האנא . לם כללויהיה בלבי שום גאות וגבהות בע

תינו ופשעינו ונועל ידי חטאינו וע, את שפלותנו ודלותנו ועניותנו בעת הזאת
ל וואין לנו שום צד זכות לפע, אשר על ידם נתרחקנו ממך מאֹד, המֻרבים

ואתה , תיךוכי דרכך להטיב לברי, כי אם במתנת חנם לגמרי, ובקשתינו על יד
תרחם , חמיםעל כן מלא ר. מרחם על כל מעשיך ברחמים רבים ובמתנת חנם

ולֹא , םות חס ושלום שום מחשבת חוץ לטעועלינו לבל יעלה בדעתנו חס ושל
תי ולבל תאבד תקו, לם כללות בעויכנֹס בלבי שום נדנוד גאות וגבהות ופני

כי ממך הכל ומידך , ב שיש בנו הכל מאתךוכי מעט הט, םולגמרי חס ושל
עד שגם מעט , מאֹדלת הרבה וב מֻערבב בפסווגם זה המעט דמעט ט. נתנו לך

ת ושיוכל להתברר ולעל, לים רבים ברחמיך הרביםוב צריך תקונים גדוהט
ת מטפה מן וב פחות על ידי מעט טולזכ, ואיך יוכל מֻגשם ומרוחק כזה, לפניך
ם וואם חס ושל. ואין לי שום משען ומשענה כי אם על רחמיך הרבים, הים

, םו אבדתי בעניי חס ושלאז, נכנס בלבי חלילה הטעות של צד גבהות וגאות
  . ניוכי במה יזכה נער מנוער מכל טוב כמ

חוס וחמֹל עלי , דעתי קצרה לבאר ולפרש שיחתי לפניך, םאלקי 'ה  ����
לֹא היה צריך להתפלל , ניוכי באמת שפל ונבזה כמ, ותצילני מגאות וגבהות

כי איך יעלה על דעת נבזה ונמאס ומלא פגמים מכף רגל , כלל להנצל מגאות
.  שום נדנוד גאותושיעלה על דעת, ן הזהוגעי שטות ושושיכנֹס בלב, עד רֹאשו

גם כן , גם נגדך כל ימי אלא פגם אחד לבד קל שבקליםוואלמלא לֹא הייתי פ
, לםות על שום בריה קלה שבעולהתגא, ד להרים רֹאשולת עולֹא היה לי יכ

, תוראו והנתולות הגדובוצם רבוי הטוולפי ע, ממותךוצם גֻדלתך ורולפי ע
ממותך וצצות רואשר לפי התנ. שה עמנו בכל עת ובכל שעהואשר אתה ע

ת איזה ום לעשוכים חס ושלוכשאין אנו ז,  בדבר קל בעלמאאפילווגֻדלתך 
לים להרים פנינו כלל ושוב אין אנו יכ, דבר כראוי בתכלית השלמות באמת

 .יתי צריך לבקש כלל על בטול הגאותובודאי לֹא הי, לפניך
ואזכה על , שיגן עלי זכות וכֹח צדיקי אמת, רחם עלי ברחמיך הרבים  ����

ידם לשבר ולבטל מעלי לגמרי מדת הגאות עד שאזכה להרגיש שפלותי בכל 
ולֹא יכנֹס בלבי ודעתי שום צד מחשבה של גאות , ואבר ואבר באמת לאמת

וזכני . ולאמונה שלמה באמת, ואזכה לענוה אמתיות, לם כללווגבהות בע
שלא ,  ולשבר כל מיני כפירות וקשיות ובלבולים ועקמימיות שבלבלבטל

  .) מתוך תפילה י–לקוטי תפילות א  (לםויעלה בלבי ובלב כל עמך ישראל לע
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