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בת מאה כבת ): בראשית רבה נח(ל "תינו זווזהו שדרשו רב... 
ת בכל ו השלמות שיתחיל לחיעיקרכי זהו . עשרים ובת עשרים כבת שבע

  יניק לגמרי כאלועדיין כשמגיע לימי הזקנה יהיה בעיניו אפילוש. פעם
 יתברך בכל פעם ודתות בעבוכלל ויתחיל לחי' ת ולעבֹד הוהתחיל לחילא 

שני חיי 'בת מאה כבת עשרים בת עשרים כבת שבע : וזהו בחינת. מחדש
 יניק בעיניו עדייןכי כל מה שמזקין הצדיק הוא , בהווין לטולן שוכ' שרה

כה ווז,  בכל פעםודתוסיף בעבוידי זה מ ועל. ' וכועדייןק וכאלו הוא תינ
 וכי אינ, ת חיים באמתותיו הם שנו ימיו ושנשכל, לחיים אֻרכים באמת

וזהו בחינת שני חיי . ספת קֻדשה וחיותום מימי חייו בלי תובד שום יוא
 -לקוטי הלכות  (שזהו בחינת חיים אֻרכים, בהווין לטולן שושרה כ

  ):ח" ל-' הלכות תפילין ה
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 איזה וצץ לו שמתנוזר לויתברך ע'  כשהצריכים לידע שלפעמים... 

פי שבאמת הוא התקרבות  על אה איזה התקרבות אףוצצות ורוהתנ
, ו עמויתברך מפליא חסד' ל ונפלא שהו יתברך והוא חסד גדואמתי מאת

יתברך ' ב להוכן אל יטעה שכבר הוא סמוך וקר פי על אף
כי צריך לידע שכל מה שהוא , רה ולהצדיקיםוולהת

כי , ק מאֹד מאֹדו הוא רחעדייןתר ומקֹרב בי
 אין חקר ואי אפשר להסביר זֹאת ולגֻדלת
כן צריך לידע שהישועה  פי על אבל אף, היטב

והחסד של כל התקרבות והתקרבות כל 
שהוא הוא חסד נפלא כי הוא התקרבות 

 עדייןכן  פי על אך אף.  לנצחואמתי וישועת
 עדיין וצריך וק ממנו מאֹד תכלית ישועתורח
 יתברך ומד ומצפה הרבה לישועתות עוילה

עדי יזכה להושע בשלמות לצאת ממה שהוא 
צריך לצאת ולהתקרב למה שהוא צריך 

  ...להתקרב
ן אברהם ית בעניול לראוומי שמסתכל היטב יכ

 אל :והוויתברך וצ'  הושיעוכי גם אחר כך שה, ועצמ
 וכמ, וגתכף אחר כך היה מהרהר למצֹא זוו, ונצל יצחק' תשלח ידך וכו

לדה רבקה וראה גם ישועה וואחר כך כשנתבשר שנ, ל"תינו זושאמרו רב
ם אחד ויצחק כבר בן וכי היא בת י, ק מאֹדו היא מרחעדייןזֹאת אבל 

 הצדקת שרה ו ומצא שמתה אשתוואחר כך בא לבית. שלֹשים ושבע שנה
יתברך בנס '  הול שעזרום לקברה כי אם בטֹרח גדו מקוהיה ל ולא אמנו

יתברך '  הוואחר כך כשעזר. ן החתיוציא מערת המכפלה מעפרוא להנפל
, וא לביתוווג של יצחק שתביגם בזה ֻהכרח להשתדל ולבקש הרבה הז

, שה בזה באריכות לספר כל אשר עבר בזהורה הקדוכאשר האריכה הת
ציא את רבקה מבית וראים מאֹד לזה להולים ונוכי היו צריכים נסים גד

. לםות שיצאו עדת ישראל בעולדוליצחק להעמיד תבתואל ולבן להביאה 
ובפרט מה '  עקרה וכוויתה אשתיוכן כל מה שעבר אחר כך על יצחק שה

 יתברך הרבה' ובכל פעם עזרם ה' וכו' תר מכלם וכוו ייעקבשעבר על 
 ):' ה- הלכות שילוח הקן -לקוטי הלכות (

  

  )המשך', א מכתב -' בי הנחל ֵּבספר ִא(

אים ו שאנו רוכמ, כל הדברים הם על הארץ...   �                          
לכים ומונחים על ות הווכל הדברים והברי, בחוש שהכל גדל מן הארץ

, ידי כח המכריח-על לא ואי אפשר שיפסקו ויתרחקו מהארץ אם, הארץ
,  ממנהו מהארץ ומרחיקומו ממקוטלוינו שיש מי שמכריח הדבר וניה

 כשנפסק כח ,כך-ואחר. חק הדבר מהארץוכפי כח המכריח כן נתר
-רק אדם דבר למעלה אזי עלון אם זוכג. זר הדבר להארץו ח-המכריח 

 כן מכריח הדבר ווכפי כח,  מהארץו מכריח הדבר ומפסיקוידי כח

זר וח,  שהוא כח המכריחוכך כשנפסק כח-ואחר, תרו למעלה יורקווז
ת כל הדברים שך וממשכוכי הארץ יש לה כח המ, פל להארץוהדבר ונ
ל ופיכי היה ראוי ל, ם עליהילים להתקיוהיו יכ לא כי אם לאו. לעצמה

אך , מדים סביבה כידועולם עוממנה מחמת שהיא כדורית וכל בני הע
פל וזר הדבר ונו ח,כן כשנפסק כח המכריח-ועל. ל"שך כנושיש לה כח המ
פל למטה ורח ונותר למטה הוא פווכל מה שמתקרב י, למטה להארץ

כן -על, שך של הארץווזה מחמת שמתקרב להכח המ, תרוירות יבמה
  .ותר למטהפל במהירות יונ

 וויש ל, מדים עליוווהצדיק האמת הוא בחינת עפר וכל הדברים ע
לם וכי זה הצדיק הוא רק יחיד בע, שך להמשיך כל הדברים אליווכח המ

כי זה הצדיק הוא ענו , לם שכל הדברים נמשכים ממנווד עושהוא יס
ד וכן הוא יס- ועל,"ואנֹכי עפר ואפר" בבחינת , כעפרושפל ומשים עצמו
והנה היה ראוי שימשכו . שכל הדברים הם עליו -ינו בחינת עפר יה, לםוע

-אך על, שךו כח המואדם לזה הצדיק שהוא בחינת עפר שיש ל-כל בני
אדם בעלי -ינו שיש בנייה, ידי כח המכריח מפסיקין ומרחיקין ממנו

ת של הבל ושהם מרבים בדברי חכמ, ידי דבורם ומעשיהם-למחלֹקת שע
ת ומיות ומתלבשים עצמם במצוית של שקר וערמונובכמה מיני לש

נעים ומפסיקים וידי זה הם מ-על, וצים בתקנתולו הם רי כא,וחסידות
ת מלהתקרב להצדיק האמת ובכמה וכמה מיני מניע

ואי אפשר לבאר עֹצם רבוי . רה ולדרך האמתוולהת
- דבריהם הרעים אשר באים בשליחות הבעלדרכי

דבר להכריח ולמנֹע ולהפסיק ולהרחיק לגמרי 
יתברך ' לך ישר מלהתקרב להואת הה

ת נמשך אחר הצדיק האמת וומלהי, ורתוות
  . שהוא בחינת עפר

אולם הכח המכריח המפסיק הזה 
, ואז בסור המכריח, בהכרח שיפסק ויתבטל

ק ל אל הצדיוישוב ויתקרב במהירות גד
 ושך להמשיך אלֹקותו כח המוהאמת שיש ל

לם ויתברך למטה ולהמשיך כל ישראל וכל הע
  . יתברך' ת להולמווהע

  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

הוא נותן לי ... ] :שיחה על הפתק[  �                              
 לא אני ראיתי שזה אלי אבל מקודם. ידע מזה לא דבר שאף אחד, סימן

ובאמת זה כתב , "תלמידי"כתוב שם רק לא , תוב ישראל בער אודסרכ
וכל מה שעובר על כל אחד , וכל השיחות, בכלליות כל התורות מרבנו
לכל , לכל אחד ואחד מישראל, לאדם אחד לא הוא, זה עניין רבנו, ואחד

, אלילא , "מאד היה קשה לי לרדת אליך"אז גם זה הוא כלליות . ישראל
להגיד לך כי נהנתי מאד מעבודתך ". הוא כתב לכל אחד, אליך ואליך

  .כל הפתק הוא מדבר לכל אחד ואחד..." ועליך
סוד מכל , זה נתגלה רק בהפתק זה היה סוד" ַנ ַנְח" עניין ה

הוא מגלה , נתגלה בעולם דבר כזה רק בהפתק החתימה לא ,העולמות
ת  להתגלושעתידמרובע , משולש, כפול, לכל העולם שהשיר פשוט

הוא בעל , הוא, לתורה, בביאת משיח שיחזיר כל העולם להשם יתברך
 ופשוט זה ."ַנְחָמ ַנְחָמן ַנ ַנְח"הקדוש מה שחתם עצמו  הוא רבנו, הפתק

הוא מגלה לנו שהוא . "נחמן"מרובע " נחמ"משולש , "נח"כפול זה " נ"
וכל , ן" כל תורה מליקוטי מוהר, הוא זה השיר,זה השיר שיתגלה לעתיד

  .זה השיר שעל ידו יהיה התיקון לעולם, יבור שגילה בעולםד
שם "ככה הוא מגלה , ם השם של רבנועמשותף ' ה'ו'ה'שם השם י... 

, אם שם הצדיק מתפרסם בעולם", "השם משותף בשם הצדיק
  . "את התורה, את האמונה, מתפרסם השם יתברך בעולם
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  נא לשמור על
  קדושת הגיליון

  א לקרואנא ל
  בזמן התפילה

 

  ,עשני יהודי כשר וגם פשוט... 
  !...ההולך בדרכיך בתמימות 
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פנים אם מתפרסם שם הצדיק ופה הוא חותם -כל-על
, משולש, כפול, וא זה הצדיק של השיר פשוטשה

כתוב למי הוא כותב את זה  לא ,בכל הפתק. מרובע
, רק בסוף הוא מגלה סימן, ויכולים לעזוב הכל

 דבר שרק אני ידעתי ואף ,סימן שבעה עשר בתמוז
,  אני יודע שאני הייתי הגורם לזה.ידע לא אחד

על ידי , על ידי העצבות שלי
 לי על השיברון לב שלי שהיה

,  נעשה מה שנעשה, אז.העבירה
 רק ,פנים-כל-על... עניינים נסתרים שאי אפשר

מקו , אבל יש עוד, רק מלא גדיש לא -" מלא וגדיש מקו לקו ",בדרך כלל
" מלא וגדיש מקו לקו" וגם כן .עניין נעלם שהוא יותר ממלא וגדיש, לקו

 כותב הקדוש יודע רבנו לא אני, נקודות הרבה, נקודות הוא מלא
נזכר , זה עניין ראש השנה של רבנו" 'צ'פ"ה. "בחיזוק עבודה תבינהו"

. ין של ראש השנה יותר מכל העולםי ידיעות מהענרבנובהפתק שיש ל
  ...עת שופרי המלאך הממונה על התק- 'ה'י'צ'פ'צ'פ

רואים דבר , ות נס כזהסכ שיכולים ל,חכמות העולם הם חושך כזה
תפתח את הספר "אמרו לי , יה לי רפואהה. פלא כזה שלא נשמע מעולם
והרפואה נמשכת כל ימי חיי וכשקיבלתי " ושמה תמצא רפואה לנפשך

  . נתבטל לתמיד,מכה תכף לקחתי את הפתק ונתבטל הכל
 כל הישיבה נכנסו לעיר כל אחד , אני קיבלתי חותם של משוגע,אז

 אבל , שהברסלבר נעשה משוגע,לבית כנסת שלו וסיפרו בשורה טובה
הם סיפרו את . השלא יהיה לו שום תרופ, משוגע כזה שאין כמוהו

המעשה איך שהייתי פתאום בעצבות כזה ואחר כך שמחה כזה ורקדתי 
 שישראל בער הברסלבר ,קיבלתי שם בכל העיר , כל פנים על.כמו משוגע

  ...נעשה משוגע
  

  )צג-'סימן צ, צדיק – עצותלקוטי (

ת הם באים רק וכל ההשפע �                                                        
ל ו בקשי גדוק מהצדיק אזי בא לוועל כן מי שהוא רח. מהצדיק האמת

,  כשממשיך איזה עשירות הוא מת על ידי זהאפילועד שיש , והשפע של
וכל זה מחמת .  לבניואפילו נשאר וולפעמים גם העשירות נאבד ואינ

 ).סימן רמ, ן"טי מוהרלקו(התרחקות מהצדיק 
רר ונתלהב הלב ות מצדיקים נתעוידי ספורי מעשי-על � 

לים ווכמה צדיקים גד. ל להשם יתברך בחשק נמרץ מאֹדוררות גדובהתע
ררות שלהם להשם יתברך היה על ידי ו התעעיקרראים מאֹד ספרו שוונ

עד שיגעו , וזה הבעיר לבם להשם יתברך, ת מצדיקיםוספורי מעשי
 ).סימן רמח, שם( וזכו למה שזכו אשרי להם ,ודתובעב

רק על ,  שום תפיסהו כי אין בו אי אפשר להשיגוהצדיק בעצמ � 
אין שאנשיו וכי על ידי שר. ות גֻדלתוראולין להבין עֹצם נוידי אנשיו יכ

לין להבין עֹצם ועל ידי זה יכ, באמת' לכים בדרך הווה, הם אנשי מעשה
 ).סימן קמ, שם(גֻדלת הצדיק 

ועל ידי זה נמתקין , ת צריכין לקבל מצדיקי אמתוכל העצ � 
 ).סימן קמג, שם( ישועה  ועין עצה וא לוהדינים ויב

מלכי ", לםו של עונורב". ד תקחניובעצתך תנחני ואחר כב... "���� 
ת ועד אנה אשית עצ.  אתחנן'ה אקרא ואל 'האליך .  אליך אתפללאלקיו

רחם ". יבי עליועד אנה ירום אמם ון בלבבי יובנפשי יג
בה מלפניך וותקננו בעצה ט, עלי למען שמך

כי אתה , שיענו מהרה למען שמךווה
ן העצה ועֹצם רבוי ודל חסרודע גוי

אשר , ת שיש בלבי בכל הדבריםוהספק
, םיעל פי רֹב כל עצתי חלוקה לשתי

ת בנפשי בשום דבר ול לתת עצוואיני יכ
היה אשר זה הדבר , ל ועד קטןולמגד

 'הדת ותי הרבה מעבונע אוומ, כריובע
  . ומתשובה אמתיית

ל וגד. בעל הרחמים, רחם עלי���� 
וזכני לקבל תמיד , העצה ורב העלילה

ר ות מצדיקי וכשרי הדוכל העצ
ת ותיהם נמשכואשר כל עצ, האמתיים

תיהם ושקבלו מרב, שהורה הקדומהת
זכנו , שים האמתייםוהצדיקים הקד

בל מהם להתקרב אליהם באמת ולק
הן , לםות בכל הדברים שבעוכל העצ

ת משא ומתן ודווהן בעב, 'הת ודובעב
ל ובֻכלם אשא, והן בשארי עסקים, ופרנסה

. ת מהם עצה ותושיהואת פיהם ואזכה להנ
  . שהוויאירו בי חכמתם הקד

. לוזה יהיה נמשך עלי חסד גד-ידי-ועל���� 
. לםווימתיקו ויבטלו ממני כל הדינים שבע

ותשועה ,  שכתובוכמ, עת- שלמה בכלואזכה לישועה
לם וותשמרני ותצילני תמיד שלא אכשל לע. עץוברֹב י

אמשיך עלי שום צער  ולא ,םוחס ושל, בהובעצה שאינה ט
רק , םוחס ושל, תות נבערוידי עצ-על, םוחס ושל, ויסורים והזק

באֹפן , ר האמתייםות מצדיקי וכשרי הדואשתדל תמיד לקבל כל העצ
-לים עלי בכלורר רחמיך וחסדיך הגדוותע. שהותם הקדשיאירו בי חכמ

, שע בגשמיות ורוחניותושיעני תמיד בכל מה שאני צריך להווות, עת
  .םוויהיה נמשך עלי חסד אל כל הי

ת וים הניא מחשבו הפיר עצת ג'ה", ויֻקים בי מקרא שכתוב���� 
לם ו לע'העצת .  היא תקום'הת בלב איש ועצת ות מחשבורב. עמים

". ת יעץ ומי יפירנהו צבא'ה", ונאמר". רור ודו לדות לבוחשבתעמֹד מ
נו אלקינרננה בישועתך ובשם . יתן לך כלבבך וכל עצתך ימלא", ונאמר

יהיו . ם קראנוושיעה המלך יעננו ביו ה'ה. תיךו כל משאל'הנדגל ימלא 
לם אמן ו לע'הברוך . אליו צורי וג'הן לבי לפניך ופי והגי-ן אמריולרצ

  )תפילה קיז  מתוך-' קוטי תפילות אל (":ואמן
 

  )ו"ט  סימן– 'חלק בת "ימי מוהרנספר (

ת בכל ולות גדושה נפלאווהנה השם יתברך ע... ☺                       
 ואף על פי שגם ,ראיםובה בדרכים נפלאים ונות לטובב כמה סבווס, עת

 פעלתי גם כן לא א באומאן"אחר כך כשנתקבצנו על ראש השנה תקפ
אף על פי כן אחר כך כשבאתי לביתי עזר לי השם , ר הדפוסוכלום לגמ

ל ולהמתין ות וכח לסבות נפלאות בלבי ונתן לי עצויתברך והכניס מחשב
דל הפחדים שהפחידו עלי ו ולבלי לפחד משום דבר מג,לישועת השם

ן כיס הקשה ווחסר' נאים כאלה וכוובפרט בין ש' לה וכוושהוא סכנה גד
תי וליך אווה,  יתברך חזקני לבלי להסתכל על כל זה והשם.לםומכ

תה השנה להעמיד הדפוס ועד שזכיתי בא, תות נפלאובדרכים ועצ
ן ון הראש"הרו ספר לקוטי מ, לברכהונוולהדפיס ספרי רבנו זכר

והכל בתקונים נפלאים , ת הצדיקיםובית ושמ-וגם ספר האלף, והתנינא
דל ו ג, והנה. את הנפש המחיין,תוראות ונות נפלאות חדשוספוובה

ם לבאר עד היכן מגיע ו אין כאן מק,הישועה הזאת של העמדת הדפוס
רא מאד וכי היא זכות הרבים נפלא ונ, לה הזאתונס נפלא וישועה גד

  : תורורי דו לדוגמתושאין ד
  

  ) אהבה–המידות ספר (

בודאי , מי שנזהר משבועת שקר    �                                 
  ".רם ולא תטֹלא תקֹ"ר על לא יעבֹ
  .רו מגן עד אלפים דו זכות-בד מאהבה והע    �
השם ,  איזה כריתות בריתו א]תנאי[שין תנאים ום שעובמק    �

  .יתברך שם הוא
  .לםוזה אהבה בע ידי על, אםוכשהצמחים גדלים במל    �

אים זה עם ושר, ר שיש ביניהם אהבהוחכמי הד    �
כל אזי יש כח בידם לדון את , זה לפרקים

ואין מי שישנה , לם ודיניהם דיןוהע
 ברוך הוא אב שוכי הקד, ויבטל דינם

  .דין שלהם בית
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