
  .עץ הדעת טוב ורע   
  ]ג"צ-ב"צ יותאות ,אמונה -אוצר היראה [

רוצה לסמוך  לו רשות ואינו במה שאין לדעת ולהסתכל כשרודף שכלו
ינו ידה, חס ושלום, זה גורמין שבירת כלים-ידי-על, על האמונה לבד

ורוצה , מאחר שאינו רוצה לסמוך על האמונה לבד, שנשבר כלי האמונה
, נמצא שמפשיט את הדעת מן האמונה; קא בלי אמונהילדעת ולהבין די

, כי נשארו הכלים בלי אורות, שזה בחינת שבירת כלים ומיתת המלכים
 כי האמונה הוא בחינת כלים והדעת הוא בחינת ;והאורות בלי כלים

סוף מחמת -כי חוזר הכל אל אין, ומחמת זה נתבטל האור לגמרי, אורות
ינו שמחמת יה. כידוע בכתבים', ה וכושהוא בלא כלי והכלים נפלו למט

ואינו רוצה לסמוך שם על , שרודף שכלו להסתכל במה שאין לו רשות
 נשבר ,השכל אור רבוי מחמת ואז ,בהאמונה שפוגם נמצא, האמונה לבד
שאינו , ואז נתבטל הדעת לגמרי, ואז נפגם ונופל האמונה ,כלי האמונה

כי , להייה אפשר לו להבין בתחלו מה שהיזה להבין ולהשיג אפ-ידי-יכול על
סוף מאחר שנשבר הכלי והצמצומים שהוא -חזר הכל אל בחינת האין

, ל"שאמרו רבותינו ז, הדעת-וזה בחינת חטא עץ. האמונה הקדושה
 ,זה חזר וגרם שבירת כלים-שעל ידי, דאסתכל במה דלא הוה לה רשות

  .כמובא
קר הוא האמונה ישהע, כלל הדבר

אמין בהשם יתברך לה, בפשיטות
בתמימות ובפשיטות בלי שום חקירות 

 וכשזוכה להיות חזק בזה ימים .וחכמות כלל
יחמול עליו השם , אזי אם יזכה, ושנים הרבה

יתברך ויפתח לו שבילי השכל ויוכל להשיג 
, כך-לו אחריואפ. ולהבין מעט בידיעתו יתברך
תן גבול יהוא צריך ל, כשיזכה לאיזה ידיעה והשגה

פלא ובמכי ,  שלא יסתכל במה שאין לו רשות,לדעתו
  .רק לסמוך על אמונה לבד, ממך אל תדרוש

שהיא היסוד , כי לעולם צריכין להתחזק רק באמונה
, והאמונה הוא בראש ובסוף ובאמצע, והקיום של כל העולמות

הוא " אני" - אני ראשון ואני אחרון ומבלעדי אין אלקיםבבחינת 
ומבלעדי האמונה אי אפשר לדעת , בחינת מלכות אמונה כידוע

 יותאות - 'ב דהי נכותהל( ומבלעדי אין אלקיםבחינת , מהשם יתברך
  .)'ה',ד',ג

  
  
  

  ]ד"מ –אוצר היראה [

 - ידי תקון הברית ישראל הוא על שת ארץוקר התגלות קדיע   
והערלה הוא בחינת ; להורה כוד כל התושהוא יס, ת מילהושהוא מצו

 בחינת חוץ, ]עובדי כוכבים ומזלות [ם"מאת העכוו טבחינת, המת הנחשוז
זה בחינה שאנו מגרשין ומסירין , ישראל וכשאנו מלין את בנינו בני. לארץ

ישראל  שת ארץומאת השבעה עממין דחפיא על קדוהערלה שהוא בחינת ט
כת לישראל יכי באמת הערלה אינה שי, ישראל מידם בשין את ארץווכ
, ל"תינו זו שאמרו רבום כמ" אלא על שם העכוכי אין הערלה נקראת, כלל

והשם יתברך חמל עלינו , צין להתאחז במה שאינה שלהם כללורק שהם ר
שת הברית וובזה אנו מגלין קד, ונו למול את בנינו ולהסיר הערלהווצ

ישראל  שזה בחינת כבישת ארץ, שהוישראל לרשות הקד ומחזירין את בני
  .מידם
  

 אפילוש ולין לכבושאנו יכ, תרוד כח יו לנו עאבל השם יתברך נתן   
, וזה בעצמ ידי וכל זה הוא על, ישראל שת ארץו בקדולארץ ולקדש חוץ
 על, ישראל לרשותם ש ארץולה ורצו לכביידי שהם התגברו תח נו עליהי

עת אשר שלט האדם באדם לרע בבחינת , ם בידםי זה וזה לא נתקי,זה ידי
כך  טלה אחריונ, ישראל לה את ארץיו תחזה שתפס ידי כי על,  כמובאול

כח מעשיו הגיד שהוא בחינת , ידי שנתגלה בחינת החסד הנעלם מידם על
לים וזה אנו יכ ידי על,  נטלה מהם ונתנה לנוונוברצבחינת ',  וכוולעמ
  .ישראל שת ארץות ולקדשם בקדומוש את כל המקולכב

  
בחינת , המת כנעןוזכי עבדים הם בחינת , וזה בחינת מילת עבדים   
שם תחת ידנו וכן יש לנו כח לכב פי על אף',  וכועבד עבדים, ארור כנען

, ת מילהוידי מצו ת החסד הנעלם שנתגלה עלוולבטל הערלה גם מהם ולגל
ש ולים לכבוכי אנו יכ, לארץ ידי מילת עבדים שהם בחינת חוץ  עלאפילו
ל ומיינת מה שנוזה בח .ישראל שת ארץו בקדולארץ ולקדש  חוץאפילו

פה ילה צריכין לשבר הקליכי בתח, דם ליצחקוישמעאל שהוא בן האמה ק
לין בקל וכך יכ ואחר, פה עצמהיך הקלושה הנעלמת בתוציא הקדוולה
 מאחר שכבר נשברה ,ציאה מתחת ידםושה עצמה ולהוש הקדולכב
  .דמת לפריופה הקיהקל

 ,הירדן  בעברגון ועולה ארץ סיחיוזה בחינת מה שישראל כבשו תח   
ירשו יכך היו צריכים בני ראובן ובני גד ש ואחר, ישראל  בכלל ארץושאינ

ר חלוצים לפני והירדן לעב את עבר
כי , ישראל ש את ארץואחיהם ולכב

שה וציא הקדומאחר שכבר זכו לה
, פה עצמהיך גוף הקלושהיתה בלועה בת
כן היה להם  על, הירדן שהוא בחינת עבר

דם שהוא ישה מיו הקדש גוףותר לכבובכח י
שבע וזה בחינת . ישראל בעצמה בחינת ארץ

כל זה להעביר בחינת השבעה , שכבשו ושבע שחלקו
שת ופין על קדובחינת השבעה עממין הח, ימי ערלה

  .)א" י' י' אותיות ט-'  מילה גכותהל(ל "ישראל כנ ארץ
  

  
  

  ]' א-ל "זצ, ישראל בער אודסר' דיבורים ושיחות ממורינו ר[

אשר  ,קרב יום,  יוםקרב" ,גון מעוררירבי ישראל משורר בנ     
  ."..הוא לא יום ולא לילה

 אמרתי ,ובכן. למי שמשים לב באמת, פור נפלא ונורא מאדיס     
, ם כל מה שעבר עלי מיום שבאתי על דעתיושראוי וחשוב מאד לספר ולרש

ין י עננו הקדוש זהיכי מאז שבאתי על דעתי ועד שזכיתי להתקרב לרב
  .ו זה ההמשכהיאז היה התחלה ועכש. אחד

, השם יתברך חנן אותי ונתן לי נפש כזה שמיום שבאתי על דעתי     
לזכות ליראת , היה לבי בוער מאד לעבודת השם, כשהייתי עוד ילד קטן

  .לאהבת השם יתברך וליראה אותו. ושאזכה בכל מכל כל, שמים ולאמונה
ל הרצונות שלי היה לנקות את עצמי קר ההשתוקקות שלי וכיע     

פי שהייתי ילד קטן ולא -על-אף, ד השםומכל תאוות העולם הזה ורק לעב
אבל הנפש השתוקקה מאד ברצונות למסירות נפש ולבי היה , ידעתי כלום

  .ק באיזה מלאכה או עבודהובוער רק לעבודת השם ולא לעס
  .אני זוכר עוד כשהייתי ילד, אני זוכר הכל     

ל לא בחגים ולא ולא היה לנו מה לאכ, כל ימי חיי הייתי ילד עני     
היה דגים ומהדגים האלה אנחנו ,  שבת בלי בשר-לא היה לנו בשר . בשבת
האמא שלנו היא ידעה לבשל והמאכלים שלה היו יותר טובים מכל . חיינו

  !והיה שמחה בבית, מיני בשר
כך כשהוא היה בן -ר ואח,האבא שלי היה כל ימיו עני גדול     
,  והאמא שלי היא קבלה את זה באהבה,ור בשתי עיניוו נעשה ע,ארבעים

  .ילד קטן, ואני הייתי עוד ילד
  ...רבונו של עולם, אוי ווי     
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, שמונה-ואני היה לי געגועים לענות את נפשי עוד בגיל שבע     
. ובהובזמן ימי התש, דש אלולובח, דשוח-ולעשות תעניתים בערב ראש

דש רציתי להתענות ואמי היתה אמא מסורה מאד וח-למשל בערב ראש
אתה , מה, אתה עוד ילד קטן? מה זה אתך", והיא היה לה צער גדול מאד

  "?תעשה תענית
דש חצי וח-ואני עשיתי תענית בכל ערב ראש, ע להואז סרבתי לשמ     

  .שלי על זהואני גרמתי צער גדול לאמא , דש אלול כל היוםואבל בח, היום
כי זה ידוע שעל כל דבר , עורי עבר עלי עוד ועוד בלי ש,פנים-כל-על     
היה לי התגברות מאד של תאוות עולם הזה . דבר-שה מתגבר הבעלושבקד

הרגשתי מרירות , ומצד שני אני הייתי ירא שמים וקצתי בחיי, מצד אחד
דרכים שאני בין החסידים ב, אנשי אמת, אז חפשתי אנשי יראי השם. גדול

נו הקדוש ין לא ידעתי מרביכי עדי, אולי אמצא מנוח לנפשי, גדלתי ביניהם
: אבל אני חשבתי, יך לחסידות מסימתיפי שאני הייתי ש-על-אף. כלום

למקום , אני מקשר רק להשם יתברך, אולי אמצא באיזה מקום אחר"
  ".שמשלים עלי אור השם, שאני אראה שעושה עלי פעלות, שאני ארגיש

חפשתי עצה איך להציל , אני הייתי בצער ובצרות גדולות מאד     
  ...אוי, אוי .עצמי ולא מצאתי

  

  
  

  ]ז"י, ן"שיבחי הר[

, ]ל"רבינו הקדוש זצ [אמר    ☺
שהזווג של הצדיק האמת קשה עליו 

, וה כללו שום תאושאין ל, ולא די; ין זהיענ
ממש , יסורין מזה ויש ל, אם אדרבא כי
כי , ק בשעת מילהותינ יסורי הוכמ

ממש יסורין אלו יש להצדיק בשעת 
,  דעתוק אין לוכי התינ, תר מזהווי, זווג
, כך לים כלו גדוכן אין היסורים של על

יסוריו ,  דעתושיש ל, אבל הצדיק
אצל [ ווזה היה אצל, קולים מהתינוגד

. דבר פשוט] ל"רבינו הקדוש זצ
א ות לבול לזכושכל אדם יכ, ואמר

, וכפי הנראה מדבריו היה, ולמדרגה ז
  .תרותר ויוד יוה עו גבו של עצמושתושקד
  

  
  

  ]ו"ט,  רצון וכיסופין–אוצר היראה [

 המתקרבים כל של קונםית קריע  
, כשמתקרבים ,מאד קיםוהרח בפרט ,יתברך להשם

  על להוע ןוהרצ כי ,ןוהרצ להארת כיןוכשז קונםית קריע אז
ת והעקמימות שבלב והבלבולים ושיוהכל ומשבר ומבטל ומבער כל הק

קר התכלית הוא יק שעודע מרחוכי מאחר שמאיר עליו האמת וי. 'וכו
קק וצה ומשתוא ר והו, ולהתקרב להשם יתברךולצאת מגריעות פחיתות

 ודאי יש לוכן בו על. וצם רחוקו בעאפילו  ,פלגון חזק ומוונכסף לזה ברצ
פשי ון חוכי הרצ,  יהיה איך שיהיה,וה להתקרב להשם יתברך תמידותק

ל ששם הכל ובל הגדו כי נמשך מבחינת י,רותיקר החי כי שם ע,תמיד
,  עד שתחפץררו את האהבהומה תעירו ומה תעוזה בחינת . רותיצאין לחוי

 ,והו תקו יש ל,שהון דקדו אש האהבה והחפץ והרצוער בלבוכי כל זמן שב
  .)'הלכות פסח ט(ל "כנ

  

  
  

  ]ט"ס מכתב - י הנחלֵּבמספר ִא[

  . ה"י אייר תשכ"ח, ה"ב  
בגלל , כבן יקיר, כבן יחיד' החביב בעיני ה... מר , לכבוד לבי וחיותי

לחסות תחת כנפי ,  לבוגודל תשוקתו ותאוותו שמתאווה וחושק בכל
שהוא עיקר חיותו ותיקונו , מושיען של ישראל לדור דור, החכם האמת

בעל הרחמים יחזק כוחך ובריאותך . והחיות ושורש כל הבריאה. וקיומו
  . ויוסף לך ולביתך חיים ואריכת ימים ושנים טובים

' את אשר ישים ה, בגודל ענוותנותך בטחתי לבוא ולדבר לפניך  
  .למוסתחת הקו

  

  
  ]ז"כ-ו"כ, תורה תלמוד - עצותליקוטי [

זה מחמת שנתעלם , דושירה ואין מבין בה שום חומד תוכשאדם ל  
-ועל, רהולה בין בתי ואז יפה צעקה לאדם בין בתפ,בוריחין בבחינת עוהמ

  .חיןוליד המוידי זה מ
 
ש ברוך ואף על פי שהקד, דושי בלא הבנה בה שום חורתומי שת  

 ואבל מי שחננ. תה לרביםוש אואף על פי כן אין לדר, ג בה גם כןהוא מתענ
יב שיגלה יהישר מח, ו כל אחד לפי בחינת,להבין ולחדש איזה דבר' ה

  . לאחריםווייטיב מטוב, להוויכניס זאת ההבנה לעם סג
 
  
  

  ]א"כ, 'אלקוטי תפילות [

וחננו חוס .  ישראל ברחמיםועת עמול שוומע קוש, לםו של עונורב     
ק אליך באמת עד וק ונצעווהכן לבבנו שנזע, ורחם עלינו והיה בעזרנו

לך ול צעקתנו הוויהיה ק. ע ותאמר הנניונשו, שתעננו
עד שתחננו ותאזין , מי לךוולא נתן ד, וחזק מאד

, עתנו ותרחם עלינו ברחמיךולנו ותקשיב שווק
חין וליד המות ולהאיר ולהוונזכה לגל
 מאתנו שים הנעלמים עכשיווהקד
  ל ובהסתרהותינו בהעלם גדונוובע

אין לנו , תינוונוועד אשר בע, להו גד 
  דותך ולעבועתה שום דעת להכיר א

  כים לחדשוואין אנו ז, תך באמתוא
  .ושה באמת לאמתורה הקדו דבר בת   
 

לפניך נגלו כל , לםו של עונורב     
כי אנו , דע את לבבנוות ואתה יותעלומ
עד אשר ,  כל כךקים ממך עכשיוורח

שים וכסתה כלמה פנינו ואנו ב
שתגלה לנו , ל ולבקש ממך זאתולשא
כי אין אנו , רהות שבתות ונסתרותעלומ

ין לא יכי עד, דםודעים על מה לבקש קוי
אבל . התחלנו לטהר ולקדש עצמנו כלל

תנו ושת נשמודל יקרת קדודע גואתה י
כי אתה בחרת בנו מכל העמים , רשנוובש

 וכמ, עם קדוש עם סגולה תנוווקראת א
 ווכמ. והייתם לי סגולה מכל העמים :שכתוב

  . ישראל לסגולתו,ה-י כי יעקב בחר לו :שכתוב
 

דושים אמתיים ירה חוותעזרני שאזכה לחדש בת                   
שיהיה לי רשות מן , רהודושי תיח ואזכה להמשיך תמיד, שה ובטהרהובקד

, ידי-לגל זכות עלוויג, להושראל לעם סגתם לעמך בית יוא תוהשמים לגל
לה ות הסגולגל, ואזכה להטיב מטובך אשר תחנני לכל עמך בית ישראל

רה אמתיים ות להם מה שתזכני להשיג בשכלי חדושי תולגל, להולעם סג
ולא אכשל , ידי דבורי-פן שיחזרו בתשובה שלמה עלובא, שה ובטהרהובקד

 .נךומר דבר שלא כרצוולא א, באמרי פי
  

  חדש
  יצא לאור

  

  חומש בראשית
  פירוש עם
  א"זיע, ר"אדומו

  רבי נחמן מברסלב
  ותלמידיו הקדושים

  

  הזמנותפרטים ו
  ל" ישראל דב אודסר זצ'ר קרן

  
  
  
  

02-6287628   
052-2442189 
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 ¯˜È‰ Â¯·Á ˙‡ÂÙ¯Ï ÏÏÙ˙‰Ï ‡  
  ו"הי, יוסף חיים בן חפצי' ר

È·¯ ˙ÂÎÊÏ‡¯˘È ÏÎ ÏÚÂ Â˙ÁÙ˘Ó ÏÎ ÏÚÂ ÂÈÏÚ Ô‚È ˘Â„˜‰ Â ,ÔÓ‡. 

   89-2255-7שבון ח, בכל סניפי הדואר  –א  "זיע, תרמו נא בעין יפה למען הפצת העלון של רבי נחמן מברסלב! אחינו בית ישראל 


