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  )כה, בראשית כה( ...ני ון אדמוויצא הראש
כי , זה בחינת עזות דקֻדשה. יםיני עם יפה עינוכן היה דוד אדמ ועל
ידי עזות דקֻדשה   מלכות דקֻדשה הוא עלעיקרכי ', חם מלחמת הוהיה ל

כן טעה  ועל. )ם אחרווכמבֹאר מזה במק(בעזך ישמח מלך ' בבחינת ה
 הוא וקף התגברות הדמים שבוי סבר שתכ, ניויצחק בעשו שיצא אדמ

 :שהיה מרמה את אביו, יד בפיויבחינת עזות דקֻדשה מחמת שהיה צ
כן סבר יצחק שגם   על.לו הוא צדיקי כא?האיך מעשרין את התבן

הוא בחינת עזות דקֻדשה , פך דמיםו שמראה שהוא שוהאדמימות שב
ך ותם בתוח" רהוכי כבר מבֹאר בהת, ברים על דתוצה להתגבר נגד העושר
יתברך שיזכה ' שצריכים להתפלל לה ,ב"כסימן לקוטי א ב ,"תםוח

ובין עזות דסטרא , ן ירושליםי בניויד להבחין בין עזות דקֻדשה שעל
ן שתבנה עירך ו יהי רצ:שזהו בחינת, אחרא שהוא בחינת עז פנים לגיהנם

  . ן שםיעי', שנזכר באמצע המשנה הוי עז כנמר וכו, במהרה בימינו
 שטעה יצחק ות בזה כמולים לטעולים יכו צדיקים גדאפילוכן  עלו
  . בעשו

 ,ניות בדוד שהיה אדמווכן להפך עלה על דעת שמואל הנביא לטע
 שאיתא במדרש פרשת וכמ, אולי הוא בחינת עזות דסטרא אחרא

ני וון שראה שמואל את דוד אדמווכי: ת פרשה סגולדות
 ואמר ל. כעשופך דמים ואף זה ש: רא ואמרינתי', וכו
עשו מדעת . םיעם יפה עיני: ש ברוך הואוהקד
, ונועד כאן לש', אבל זה וכו, רגו הוא הועצמ
כי קשה להבחין בין , ל" כנ היינו.ין שםיע

שהוא מסטרא דעשו , עזות דסטרא אחרא
שהוא בחינת מלכות , ובין עזות דקֻדשה

 הלכות מתנה -לקוטי הלכות  (משיח דוד
  )סבאות  –ה 

  
 )כו ,בראשית כה( .חזת בעקב עשו אֹוויד

ף וכשיתגבר עשו בס, קאיבעקב די... 
 ווירצה לדרֹס בעקב, ת משיחאוהגלות בעקב

אז , הגדיל עלי עקב: על רֹאש ישראל בבחינת
 בחינת, להיבחינת אמונה בחינת תפ" וויד"קא ידי
חזת וא, ון בצלס פרי—' ויהי ידיו אמונה וכו: )יב, שמות יז(

ס אמנות ולתפ, חנו אלא בפהכי אין כֹ, ידי זה  עלוולהשפיל ו להפילובעקב
 הלכות יין -לקוטי הלכות  (ם שהואולצעֹק אליו יתברך מכל מק, תינוואב

  )כהאות  –נסך ד 
  

 )ה, בראשית כז(  ...מעת בדבר יצחקורבקה שֹ

 על,  להרעונתוכי רבקה ידעה כל זֹאת היטב שעשו הוא רשע גמור וכו
כי יעקֹב הצדיק אי , ת ברמאות מאביווב לקבל הברככן שלחה את יעקֹ

ידי  לם הזה כי אם עלות שהם שפע הפרנסה בעו לקבל הברכואפשר ל
ה גשמיית שהוא - בבחינת עשיוכרח להלביש את עצמורמאות הזאת שמ

 בלבושי עשו ותווזהו שהלבישה א. בחינת עשו כדי שיוכל לקבל פרנסה
כי באמת יעקֹב ', ו אחיו שערֹת ויברכהוכי היו ידיו כידי עש, 'וולֹא הכיר

ת בחינת הארת ורה ומצוו רק תוכי חלק, ק מפרנסה גשמייתו רחורשבשֹ
  . ה גשמיית-ן שהוא הפך עשיוהרצ

 לֹא יעסקו ישראל בשום ,א משיח במהרה בימינווובאמת לעתיד כשיב
כן אם היה יעקֹב  ועל". 'ועמדו זרים ורעו צֹאנכם וכו: "יםיכי יתק, עסק

יתברך שפע '  הותן לי שיו שיברכוכנס ליצחק בלי לבושי עשו והיה מבקשנ
למה : ומר לוכי היה א,  לֹא היה יצחק מֻרצה לזהווהצלחה בעסקי פרנסת

לה ופרנסתך ירה ותפוכי אתה צריך רק לעסֹק בת, ב פרנסה כלללך לחשֹ
והם צריכים לבקש על פרנסה כדי להחזיק . ידי אחרים תהיה נעשית על

. שב אֹהלות רק יואבל אתה צריך להי,  התכלית שלהםעיקר כי זה ,תךוא
: םי שיהיה לעתיד באמת שיתקיוב שום פרנסה כלל כמולבלי לחשֹ

אפשר : חאיון בר יו שאמר רבי שמעווכמ, "'ועמדו זרים ורעו צֹאנכם וכו"
? רה מה תהא עליהות' רע בשעת זריעה וכוורש בשעת חרישה וזואדם ח

, ידי אחרים ם מלאכתן נעשית עלו של מקונושין רצועאלא בזמן שישראל 
א משיח ו כשיב,ףו שיהיה בסולם תכף כמוכי יצחק רצה שיתנהג הע

  )כבאות  – הלכות ערב ג -לקוטי הלכות  ... (]אמן[ במהרה בימינו
  

  )אכילה(

ש ו אכילה היא אחת משלתאוות � � � �                                                   
כות הֻס-ידי שמקבלין חג-ועל. ות שפוגמין ומפסידין היראה שבלבתאו

ואז זוכה ליראה ,  אכילהתאוותזה נמשך דעת לתקן -ידי-על, כראוי
 ).אות יד,  אכילה–קוטי עצות ל(' לה וכויולתפ
זה -ידי-ועל, ותזכנו לקבל חג הפסח בקֻדשה גדולה זמן חרותנו ...  ����

ובזכות קֻדשת חג השבועות . מון מתאוותנזכה להמשיך מֹח ודעת לשבר 
כות ובזכות קֻדשת חג הֻס.  המשגלתאוותתזכנו להמשיך מֹח ודעת לשבר 

קוטי תפילות ל(! תאוות אכילהחג האסיף תזכנו להמשיך מֹח ודעת לשבר 
  ). תפילה א–ב 

  
  )אות יא, ותות ומופתים א–כוכבי אור (

 מאנשי  שמעתי:אמר המעתיק...     �                      
 ומאיר היה כמ' כי זה הר, מנו באריכות קצתושל

ל "ר זצ"ו וכשבא לאדמ,ל"נו זיבית אצל רב-בן
ופעם אחת . 'ת וכוו כל המפתחוסר לוהיה מ

ר "ול לאדמ"יודיל ז' נסע ביחד עם הרב ר
ל שאם היה "יודיל ז' ל וספר הרב ר"זצ
ר של תנאים היה גם כן ול בד"נו זירב
 ול שהוא אינ"הנמאיר ' וענה הר. דושיח

ל ו רק לגד,ל כל כךול גד"נו זימחזיק את רב
ל אמר "נו זיוכשבאו אל רב. ויר של עכשוהד
סעים ו כשאין מאמינים בי למה נ:ל"נו זי רבול
 אגיד לך המחשבה שלך בעת :ו ואמר ל?אלי

דעים ו אם אתם י:ו אמר ל.תך על העגלהועל
מם ואמר אם כן ול ונשת"נו זי רבוויאמר ל, תאמרו

 מחכמה ול ויאמר ל"ר ז"ו אדמותוויתעה א. אשאר אצלכם
, וקבל דבריו ונסע ממנו. ם עליכםוהכרתי זֹאת בכניסתך לבית ובהשל

, תיות או ואמר מה זה שהנחתי להתעוובאמצע הדרך התפלא על עצמ
תר ול ויווזה פלא גד, דש ממשוהלֹא אי אפשר לידע זֹאת כי אם ברוח הק

ג מה "נ סימן קפ"ת הרוין בהשיחיוע('  וכותיות אול להתעופת מה שיכומ
 לברכה שגם לכמה אנשים הגיד מה ונורנו הרב רבי נתן זכרושכתב מ
  ).שעשו
  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

אז צריכים , מעים דבורים כאלהואנחנו ש, יוא...                        
ת ו והתפלות שלורוהת, שיםולהכניס בלבנו את דבוריו הקד, למסֹר נפשנו

  ...'תולקוטי עצ', 'תולקוטי הלכ', 'ן"הרולקוטי מ'יש ספר . תווההלכ
ש אמר ונו הקדירב. 'ן"הרולקוטי מ'אנחנו צריכים ללמֹד בספר 

לו הפוך יאפ. פה ישר והפוך-לים להגיד בעלות בקי בזה שיכושצריכים להי
כל כל דבור הוא , כי זה כל חיותנו. כך בקיאות צריכים על זה- כל-

  !לו דבור אחדי אפ- וכל דבור של! חיותנו
נר ואיך נעשו ואיך נעשה רבי ישראל קרד. עוריאשרינו בלי ש, אשרינו
, שים כאלהונו ואנשי רבי נתן שהיו קדיכל אנשי רב, מנווכל אנשי של

לקוטי 'וה' תולקוטי תפל'ידי ה-ואיך אם לֹא על? אנשי אמת כאלו
ידי -נר זכה רק עלואל קרדרבי ישר .ת שהיה להםווהשיח' ן"הרומ

  ד"בס  ג"מר עלון מספר ת-פרשת תולדות 

  ל"זצ, למהאייזיק ש' ודסר בן ראער בשראל י' לזכרון נצח מורינו ר
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  !'תולקוטי הלכ'ו' ן"הרולקוטי מ'ו' תולקוטי תפל'ה
', ן"הרוחיי מ'ו' תולקוטי עצ'וה' תולקוטי הלכ'לם הוד לֹא היה בעוע

היה  .'עלים לתרופה'ו' ן"הרוחיי מ '-הכל מוכן , כיםואנחנו ז. ד לֹאוע
,  נתןהבן של רבי, אבל היה אצל רבי יצחק', עלים לתרופה'מכתבים מ

ימי 'ו' ן"הרוחיי מ'ו' עלים לתרופה'ואנחנו יש לנו כבר , נו. יד-כתב
  ...מה שיש לנו, כן. דווע' ת"הרנומ

 דבורים והוא היה ל, רב שלֹמֹה וקסלר, נים שנהוכר לפני שמואני ז
אני , ד הרבה כתבים שלא זכינוווהיה ע, אבל לֹא נתגלה, נויכאלה על רב

לם ולפני מלחמת הע,  רב שלֹמֹה וקסלרבזמן. כן, תוהיה מעינ, ראיתי
היה , היה כתבים מרבי נתן, הם היו אצל רב שמואל הורביץ, השניה

  ...שהלך לאבוד
כן היה לי הרבה -יד של רבי נתן וגם-בכתב' תולקוטי תפל'היה לי 

היה חסיד אחד  .לםוו רעש בכל העית עכשולים לעשוכתבים שהם היו יכ
 ווהיו את, תר מששים שנהויה לפני יהוא ה, חט באמריקהושהוא היה ש

צה ווהוא בא אלי ואמר לי שהוא ר, לניהוד כמה אברכים וחסידים של פוע
  .תיות אולרא
תי לתת להם את הכתבים ון ובקשו אוהם נסעו אלי למיר, בוט
חסיד ברסלב הוא : "חשבתי, ישראל בער, ואני. 'דת הוררות בעבולהתע

 את ואז נתתי ל" ?וני לֹא אתן ל וא'דת הוררות בעבומבקש כתבים להתע
מדוע לֹא , ויתי לךו אני הל.הכתבים והם לֹא החזירו לי את הכתבים

  ?תחזיר לי בחזרה
חיי  'וזה היה כמ,  של רבי נתןוחבר, יד של רבי נפתלי-זה היה כתב

ת כאלה שלא וראות נודואבל היה שמה ס, שכתב רבי נפתלי' ן"הרומ
כל מה שרבי נתן . ו היו מדפיסיםיואם היה נמצא עכש, לםונתגלו בע
אבל בכתבים , לםות בעות שאפשר היה לגלודוזה ס' ן"הרוחיי מ'הביא ב

ת כאלו ולות גדודוזה היה ס, לםות בעות שאי אפשר לגלודוהאלה היה ס
  !ונעלם.. לםולים להרעיש כל העושהיו יכ

הם נצלו .  שלהם והכתב היה אתםוטוהיה להם תאונת דרכים עם הא
  ...תב נעלםוהכ, בנס

כתבים על מה שסבלו , יד של רבי נתן-כן היה לי כתבים מכתב-וגם
היה לפני חג הפסח : כר איזה ספורואני ז. ת שסבלווהרדיפ, מנוואנשי של

ואז היה , נו. היה כמה גדודים, ליםיובאו לברסלב הרבה חי, באיזה שנה
, ילים של רוסיה בבתים של היהודיםיהעיר מֻחיבת להחזיק כל הח

  . יליםי ח-בכל בית , עשירים והענייםה
חד לגנרל ו הם נתנו ש-ב על חסידות ברסלב ווהמתנגדים מצאו דבר ט

, ב לפסחווזה היה קר. ילים בבית רבי נתןישיתנו ח, ליםוולאנשים הגד
  .ת את הבית מחמץולנק, ת פסחוצריכים לעש

לים דוקא בבית ילתת הרבה חי, המתנגדים הם עשו מה שעשו, בוט
ת חג ולך חג הפסח וצריכים לעשוה, ובית רבי נתן סבלו מזה, נתןרבי 

. חדוהמתנגדים נתנו ש. ת כלוםואי אפשר לעש, יליםייש ח? הפסח ואיך
  .חדוקר זה שיברוסיה הע

ם הגיעה ופתא, ש עשה נסונו הקדי למען רבו יתברך בגֹדל חסד'ה
א רק לֹ, לים הלכו מברסלביאז כל החי. ילים שילכו מברסלביפֻקדה לח

  )ההמשך יבוא (... הם הלכו מכל ברסלב, מבית רבי נתן

  

  )לא מכתב - חלק ב -הנחל ִאֵּבי ספר  (

 באים לידי כפירות ,ידי כל מיני פגם הברית קֹדש-על...                      
, ידי זה נפגם דעתו-על, כי מי שפוגם בחטא זה, זביותוגדולות ולאמונות כ

, ח והדעתופגם טיפי המ, מחמת פגם הבריתונשבר ונתקלקל האמונה 
יתברך ובהצדיק האמת ונדמה להם ' ומחמת זה באים לידי כפירות בה

שהם חכמים גדולים ואינם רוצים להשליך שכלם העכור והפגום המֻלכלך 
יתברך או על הצדיק ' ומקשים חס ושלום על ה, אוףי נתאוותבֻזהמת 

ומזה באים כל , הבריתוכל זה מחמת פגם , האמת והכשרים האמתיים
   .האפיקורסים והכופרים וכן כל החולקים על הצדיק האמת

וכל מי שרוצה לחוס על נפשו להציל נפשו מן השאול תחתיות 
לו אין לו שום יו שישליך ויסלק שכלו לגמרי כאתיקונ עיקר ,ומתחתיו

יתברך ובצדיק האמת '  ויתחזק באמונה שלמה בה,שכל ודעת כלל
ודאי יזכה לתקן כל פגמיו וואז ב, בלי חכמות כללבתכלית הפשיטות 

  . ויזכה לתשובה שלמה
כך בתאוותיהם כאשר הם יודעים -שקעים כלואדם שמ-יש כמה בני

אשר ברבוי ֻזהמת תאוותיהם הם גרועים מבהמות ועושים מעשה , בעצמן
', פי כן הם חכמים בעיניהם ונגד פניהם נבונים וכו-על-ואף, בהמה ממש
. פי חכמות חיצוניות-ר חקירות בידיעת אלֹקותו יתברך עלורוצים לחקֹ

ין לֹא יצאו לגמרי כלל יגם בין הכשרים קצת יש מֻפרסמים של שקר שעד
פי כן הם חכמים בעיניהם ורוצים להנהיג את -על-ממעשה בהמה ואף

 ,העולם ואת ישראל בדעות זרות וחכמות של שטות הבל ושקר
ב הרבה מישראל ומרחקים אותם ומתלבשים עצמם במצוות ומעקמים ל

וקורין את הכשרים והיראים אמתיים שבדור בשם , מהצדיק האמת
לם המה מהבל יחד מחמת שמהפכין ובאמת ֻכ. 'כסילים ופתאים וכו

פי כן רוצים לידע חכמות -על- ואף,האמת ועושים מעשה בהמה
ח והדעת האמתי עד שנתעים ידי זה אין יכולים לקבל המֹ-ועל, והמצאות

  .נבוכים בחכמות של שטות והבלו
  .ידי מחלֹקת על הצדיק שוכחין את התורה-על

  ישראל דב אודעסר

  

  )וסימן נ(

שמשיחים , ידי השיחה על                                                    
, ובים שלות טונוציאין בפה הכסופים והרצו ומונו לבין קוומדברים בינ

ב ות לטו ולזכוקק ומתגעגע לצאת מהרע שלומה שהוא נכסף ומשת
ציא וידי זה הוא מ על,  יתברך על זה'ומתפלל ומתחנן לפני ה, אמתי
, ת בכֹחוידי הכסופין לבד נעשין נפש כי על, עלהפֹח אל ת מכֹובות טוהנפש

בור ידי הִד ועל, נכספה וגם כלתה נפשי: כי הכסופין הם הנפש בחינת
, ויהי האדם לנפש חיה:  בחינת,עלח אל הפֹצאין מכֹול נגמרין וי"הנ

כה וידי זה ז ועל. ונפשי יצאה בדבר:  שכתובווכמ. לרוח ממללא: וותרגומ
ם הכל יומחיה ומקי, בורה לטות התותיויר אילצכה ווז, ולפעֹל בקשת
, לםות בעובות טוונעשים פֻעל, תולמובה וברכה בכל העווממשיך ט

  .ונו לבין קושמדבר בינ, בור הזהידי הִד ת עלורר לתשובה כמה נפשוומע
ציאם בפה מלא הוא יקר ובים ולהות טונון זה של כסופין ורציכי עני

ידי זה  ועל, םו לעסֹק בזה הרבה בכל יווצריך כל אדם להרגיל עצמ, מאֹד
  . לם למוטבולים להחזיר כל העויכ

, צא מהפהונו הבל הייהי, יש הבל אשר נעשה על הארץ: וזה
, שמגיע אליהם כמעשה הצדיקים, שיש רשעים, ל"שים הנומהדבורים קד

, ויש להפוך. רר כמה רשעים לתשובהוידי זה מע כי על, ל"נו כניהי
 ועל, םוצא מהפה דבורים של כסופים רעים חס ושלוציאין בהבל היושמ

שהוא , בורכי הִד. שמגיע אליהם כמעשה הרשעים, ידי זה יש צדיקים
כפי ההבל שנעשה , מתגלגלת באנשים אחרים, שהוא הרוח ממללא, הנפש

  .על הארץ
אשר , שמבֹאר שם, הלכה ד, ת אמניםוהלכ, "תוהלכ לקוטי"ין ביוע[
, ציאם בפהומאֹד מכסופים רעים ובפרט מלה וכן צריכין לשמֹר עצמ על

וזה שאמר דוד . תות רעולם לתאווררים את אנשי העולכים ומעוכי ה
נו יהי, בחנת לבי פקדת לילה צרפתני בל תמצא: םוהמלך עליו השל

כי לֹא זכיתי , ן כראויוידעתי שלא עמדתי בנסי: שאמר בשביל כלל ישראל
 כל כי על, ר פיותי בל יעבוזמ: אך, נצל מכסופים דהאי עלמאיין להיעד

חס , בור פיציא הכסופים אלו על הִדומר עצמי שלא להופנים אני ש
, םוחס ושל, לםות בעות רעוידי זה פֻעל בכדי שלא יהיו נעשים על, םוושל

בים ושים של כסופים טורק אני מרגיל עצמי לדבר תמיד דבורים קד
ת ובות טוה נמשך פֻעלידי ז ועל, שתשיבני אליך באמת, ת אליך תמידולקר

שאני נשמר לדבר , ת אדם בדבר שפתיךולפֻעל: וזה. תולמווברכה לכל הע
ידי זה יהיו נגמרים כל  כדי שעל, שהם דברי שפתיך, שיםורק דבורים קד

  . בהות אדם לטופֻעל

  
ני לדבר וידי זה שאני מרגיל לש כי על, ת פריץואני שמרתי ארח: וזה

כה להנצל וידי זה אני ז על, ל" כנביםותמיד דבורים של כסופים ט
: רק, רחמנא לצלן, שהם כל הדרכים רעים, ת פריץוולהשמר מכל ארח

תי ועדים אומכים וסובים תוכי הדבורים ט', תיך וכווך אשורי במעגלותמ
אני : ידי מה זכיתי לזה תר עלואר ביוזה שמבֹ. תיךולתמֹך אשורי במעגל
, ונו ובין קודדות והשיחה בינותבין ההישזהו כל ענ, קראתיך כי תענני אל

בים ו בזה הרבה לכסֹף תמיד כסופין טושצריכין להרגיל את עצמ
  ].כנזכר לעיל, םוציאם מפיו בכל יוולה
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