
 ... שפיזין השבעה ֻא

, הם השבעה צדיקים, כהועים שנכנסין לסושהם השבעה ר, השבעה ֻאשפיזין

ם השביעי אז הוא נגד ועד שבי, ישראל קר קֻדשת ארץיידם נמשך ונתגלה ע שעל

כי הוא זכה לגמֹר , "ֻסכת דוד"בחינת , וכה הוא שלוקר הסישע, דוד המלך

בר יוח, ידי שהרבה ברחמים ותחנונים  זה עלוכל, ישראל בשלמות כבישת ארץ

 וגם ספר משנה, מרין כל ספר תהליםורבה אז א שענאוכן בה ספר תהלים ועל

שהם , נחל קון הערבייואז נגמר ת. ישראל שמדבר שם הרבה מקֻדשת ארץ, רהות

, קר שלמות תקונםיכי זה ע, תן אז לבדםוטלין אוכן נ שעי ישראל ועלוהפ

ת וכה להטו עמהם ומגלגל עמם בדרכים נפלאים עד שזומשהצדיק מקשר את עצ

קא יזה די ידי ועל;  יתברך'עד ששבין מעצמן ובבחירתם לה, לבבם אליו יתברך

כן  ועל. ישראל שזה בחינת כבישת ארץ, עצרת נשלם היחוד בשלמות בשמיני

שתעלנו 'בבחינת , ישראל בשמחה ת לארץוכי צריכין לעל, מגדילין השמחה אז

,  הלכה ד-הלכות דברים הנוהגים בסעודה  -לקוטי הלכות (' ארצנובשמחה ל

  .)כו,  סוכות-אוצר היראה  מתוך אותיות יג יד טו

  

 ...  ושמיני עצרת ֻסכות

 כך בשמיני ואחר, כהו ונכנסין לסוצאין מביתות יובֻסכ

ימין יואז מס, וזרין משם לביתורה חות עצרת ושמחת

אדם נמשך  של ורה מחדש כי ביתוומתחילין הת

ובכל , דבראשית' שמתחלת בב, רהו מהתוקֻדשת

 שאנו ושנה אנו צריכין לחדש קֻדשת ביתנו כמ

מין ישמסי, רה בכל שנהומחדשין את הת

צאין וכן י על; ל"תה מחדש כנוומתחילין א

 שהיא בחינת הקף ענני, כהומהבית ונכנסין לס

כדי , כמבֹאר בפנים, רהורש התושמשם ש, דוכב

רה והתחדשות ותחדשות התלהמשיך משם ה

 ועצרת א כן בשמיני ועל.  מחדשוקֻדשת בית

תה ורה ומתחילין אומין התישמסי, רהות בשמחת

כי כבר נתחדש , כה להביתוזרין מהסואז ח, מחדש

 שהיא בחינת ענני, כהוידי שנכנסנו לס  עלוקֻדשת בית

פר הלכות ס -לקוטי הלכות (ל "רה כנורש התושהם ש, דוכב

  ).קלג,  סוכות-אוצר היראה  מתוך אותיות ט כב כג,  דהלכה - ורהת

  

 ... ענני כבוד 

שגם בכל , נהו אנו ממשיכין עלינו קֻדשה עלי,שהוכה הקדוידי קֻדשת הס על

צאין באיזה והן כשי, צאין מהבית לחוץ הן לפי שעה קלהולה בכל עת שיוהשנה כ

ד וכב  בחינת עננישהיא, כהוק שאז יגן עלינו קֻדשת הסו רחוב אוקר, דרך ממש

זה יהיה הדרך והטלטול  ידי שעל, שהגנו על ישראל בעת שהלכו בדרך במדבר

זה שיתחדש  ידי ינו שיזכה עליה, בהויהיה הכל לט, צאין חוץ מהבית לפעמיםושי

 יתברך עם האדם שיצטרך 'שרק בשביל זה מסבב ה, ו ודעתובה קֻדשת מֹחולט

 -ורה תפר הלכות ס -לקוטי הלכות (כמבֹאר בפנים , לפעמים להטלטל בדרכים

  ).קלה,  סוכות-אוצר היראה   מתוךאות כג, הלכה ד

  

 ...  אמא מסככא על בנין

אמא מסככא על כי אזי ,  יתברך מגלה לעין כל חשיבות ישראל'ת הובֻסכ

מאן ? מאן נצח: שוהר הקדוכמובא בז, אין שישראל נצחו המלחמהווהכל ר, בנין

 רה שבכתב ושבעלווכל הת, ועמ' אין כי חלק הוכל רוה; יודאחד מני קרבא ביד

 עצרת ושמחת כן בשמיני ועל. לם שום חלק בהות העוואין לֻאמ, פה הכל שלנו

סקין וידי התקונים שאנו ע כי על, תה מחדשורה ומתחילין אומין התירה מסיות

רה מחדש ור התוכין לחזֹר ולהמשיך אועצרת אנו ז בהם מרֹאש השנה עד שמיני

ונשלמת , פה רה שבעלורה שבכתב ותובבחינת שלמות ת, ר נפלאות אספובת

ונתגלה חשיבותן ומעלתם של ישראל , שה בכלליות ובפרטיותוהאמונה הקד

הלכות  -לקוטי הלכות (ת ונמתקין כל הדינים וונתבטלין כל הגזר, שיםוהקד

  ).קנא,  סוכות-אוצר היראה   מתוךאות ט, הלכה ד -אה והלו

  )כט-זכ, ן" אנשי מוהר–כוכבי אור (

 ול מטעפליק קֹדם התקרבות"יצחק יהודה ז' ר ...    �        

 ;תונו פדיותנים לות היו נות רבויריל היה מֻפרסם וכמה אנשים מע"ר ז"ולאדמ

 הנהגת ועזב והרחיק מעל עצמ, ל"ר ז"ו של אדמוואחר כך כשהכיר אמתת

ולֹא הסב את . ות ופשיטות יתברך בתמימודתו עֹל עבובל על עצמיוק, ופרסומ

, ו ונפשובכל לב' וישב אל ה,  מחמת זהות שהיו לות והבושופניו גם מכל החרפ

  .ל"ר ז"וכשאר אנשי אדמ

סק במשא ומתן כל ול מכפר הסמוך לטשערין היה איש ע"מענדיל ז' ר ...    �

כי היה .  היה נשגב ועצום מאֹדולה שלידת התפו ובפרט עבודתו ועבוויראת, ימיו

ופעם אחת , ו ובדבקות נפלא עד שממש נתבטל גשמיותומתפלל במסירת נפש

טול ירא ובבול ונו בדבקות גדו והוא עמד אז באמצע תפלתורר דלקה בביתונתע

 ורר מאנשי ביתול הרעש שנתעות עד שלא ראה ולֹא שמע כלל את קוכל הרגש

 ותוח א לקועד שֻהכרחו איזה ערלים שהיו אז בבית. ומשאר אנשים שעמדו שם

 עד שגמר את ו ומדבקותומוולֹא זז ממק, ושם עמד, קו עד למרחוליכובידיו ולה

  .התפלה

שע מזשערין ושל רבי אהרֹן ורבי יה' דת הוגם תבערת הלב בעב ...    �

, בול מנעמר" רבי נפתלי זווכן שאר כל אנשיו כמ, אין לשער

הרב רבי , ל מברסלב"והרב רבי אהרֹן ז, ורבי יחיאל אחיו

ל "ם זוהרב רבי ישעיה של, ל מטשערין"ואל יצחק זשמ

ל "הרב רבי יצחק ז, ממעדוועדובקא

שהיה אחר (ל "עירא ז' הרב ר, מחארשטשיוועטע

ל "דוד ז' הרב ר, )כך במדינת וואלכייא

רבי , ל מטעפליק"מרדכי ז' הרב ר, מלאדיזען

, ל"רבי יצחק חתן המגיד ז, ל"ן נכד המגיד זוגרש

רבי , בי קהת מטירהאוויצער, רבי יצחק מדאשיב

דק וחט ובורבי אבא ש, זאב מטירהאוויצע

ושאר אנשי , בורבי זלמן מנעמר, מטשערין

ת על ודה שבאנשיו הנאמנים ואי אפשר להעלוהעב

רה ודל יקר מעלת כל אחד ועֹצם רבוים בתוהכתב ג

  .ת לספרון יריעול יקצרו המ"לה עד עת פטירתם זיותפ

  

  )סוכות -פילות ולקוטי ת  המבוארותעצות(

, ות ֻסכה כראויועל ידי קיום מצ � � � �                                                          

וכדי ". שפע אלֹקי, דשורוח הק" היא בבחינת ושדעת ז, לה מאֹדוכים לדעת גדוז

נו יהי. צריך לתקן את שבעת הנקבים המצויים ברֹאש האדם, ות לדעת זולזכ

) א"סימן כ(' ן חלק א"הרוכמבֹאר בלקוטי מ, האף והפה, זניםוהא, יםיהעינ

וצריך לדעת . ח האלוות המורוכיצד לתקן את צנ, "עתיקא טמיר וסתים"רה ובת

הוא , רהו וקיום הת'סק ביראת הולם שעודה של כל אדם בעושתכלית העב

קר שעשועי ישהם ע. ל הנזכר למעלהודש ודעת גדורוח הק, "שפע אלֹקי"שיזכה ל

. יהיה השגת הדעת כמבֹאר, לם הבא של כל אדםוקר תענוג עיענו יהי. לם הבאוע

, ת הנזכריםורוכים לזכך את הצנווכפי שז, ות ֻסכה כראויוימים מציוכפי שמק

 לם הבאוקר שעשועי עישזה כאמור ע, להולדעת הגד, כים לשפע האלֹקיוכך ז

  .)אות א(

כים וז, י זהועל יד, כים ללב זך ונקיוז, ת ֻסכה כראויועל ידי קיום מצו � � � � 

,  יתברך'דבורים אלו ששחים לפני ה.  יתברך כל המצוי בלב'לדבר ולפרש לפני ה

  .)אות ב (דשוהם בבחינת רוח הק

, ות ֻסכה כראויום מצילקי, וזכני ברחמיך הגדולים ובחסדיך המֻרבים ...  ����

בשמחה ובטוב לבב , ם בהיות התלויוג מצ"נותיה ותריובכל פרטיה ודקדוקיה וכו

כל השבעת , ת ישיבת ֻסכהוידי מצו-ונזכה שימשך עלינו על. נה שלמה כראויווובכ

ונזכה להשיג . ופרֹס עלינו ֻסכת שלומך, ענני כבוד שהקיפו את ישראל במדבר

ת ֻסכה כראוי בקֻדשה וידי מצו-על, דשוהשגת המקיפים הקדושים השגת רוח הק

כל אויב ואורב ומכל זה תגן עלינו ובעדנו ותצילנו מ-ידי-ועל, ובטהרה ובשמחה

והסר שטן מלפנינו ומאחרינו ובצל , שיש לנו בגשמיות ורוחניות, מיני שונאים

  .) תפילה כא–חלק א . (..כנפיך תסתירנו

  ז"רלת  ד"בס
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ת ֻסכה וועל ידי קיום מצו. היא סֻגלה לבנים, ת ֻסכה כראויוקיום מצו � � � � 

 ,מתבטל השקר ומתחזקת האמת, צול מכל מיני מריבות ומחלֹקתינ, כראוי

ינו שכל אדם רואה את האמת ומבין מי הוא יה. ומתגלה הרבי האמתי שבדור

לו יאפ, ועל ידי שנתגלה צדיק הדור. צדיק האמת שיכול להחזיר אנשים בתשובה

  ).אות ג ( יתברך בדעה אחתיֻאמות העולם שבים אל ה

. ת ֻסכה הם בחינה אחת ותלויות זו בזווארץ ישראל ומצו, לה בכֹחיתפ � � � � 

. לה בכֹח וביאת ארץ ישראליות ֻסכה כראוי זוכים לתפול ידי קיום מצינו שעיה

ועל ידי . ות ֻסכה כראוי ולקֻדשת ארץ ישראלוזוכים למצ, לה בכֹחיוכן על ידי תפ

 .)אות ד (ות ֻסכהולה בכֹח ולמציזוכים לתפ, קֻדשת ארץ ישראל

מנה ות ֻסכה בזוים מצישנזכה לק, ותעזרני ברחמיך ובחסדיך הרבים ...  ����

ובלב טוב , ות התלוים בהוג מצ"נותיה ותריוכראוי עם כל פרטיה ודקדוקיה וכו

, ם"ותכניע ותשפיל ותמגר ותעקֹר ותבטל ֻסכת נוצרים ֻסכת עכו. ובשמחה גדולה

ותגביר , ותבטל השקר מן העולם". אשר פיהם דבר שוא וימינם ימין שקר"

שפת אמת  ":רא שכתובויֻקים מק, ותקים את ֻסכת דוד הנופלת, האמת בעולם

ותסתיר ותצפין אותנו בֻסכתך הקדושה ". תכון לעד ועד ארגיעה לשון שקר

ח וותצילני מריב לשונות שלא יהיה להם שום כ, ותסוכך עלינו בצלך הקדוש

ותזכני מהרה לבֹא , ותעקֹר השקר מן העולם ותגלה האמת בעולם, עלינו כלל

 ). תפילה מח–חלק א  (...חיש קל מהרה, לארץ הקדושה, לארץ ישראל

   �����   

של " רֹאש בית"שהוא , דור האתרוג וכשרותו נמשך מצדיק האמתיה � � � � 

מתפרסם ומתגלה , בית האמתי-רֹאש, כפי שצדיק האמת, ינויה. לווהעולם כ

כפי , על כן. כן זוכים לאתרוגים מֻהדרים וכשרים לֻסכות, בעולם כראוי

וזוכים , וכים לאתרוג כשר ומֻהדר לֻסכותכן ז, ההתקרבות באמת לצדיק האמת

ועל ידי .  ובהתעוררות ראויה'ביראת ה' ות לולב ואתרוג וכווים מצילק

זוכים להתקרב , להשיג אתרוג כשר ומֻהדר, ההשתדלות לשם שמים באמת

  .)אות י (באמת לצדיק האמת

וצריך . צריך להשתדל מאֹד מאֹד להשיג אתרוג כשר ומֻהדר לֻסכות � � � � 

שהוא יתברך , פוריםי יתברך בימי רֹאש השנה ויום הכ'ה לפני הית בבכילהרבו

כי אין אנו יודעים כלל את חשיבות וגֹדל . יעזֹר שיוכל להשיג אתרוג כשר והדר

  אמן,ין בית המקדש במהרה בימינוישעל ידה זוכים לקרב בנ, ות אתרוגומצ

 .)אות יא(

ונזכה . ת בזמנו כראוית אתרוג ומיניו בשלמוום מצויותזכנו לקי ...  ����

בתכלית השלמות , דורישיהיה לנו תמיד אתרוג נאה וכשר ומֻהדר בכל מיני ה

ובפרט פאר הדרת יֹפי , ותגלה פאר הדרת קֻדשת עמך ישראל בעולם, דוריוהה

יכספו כל באי עולם יעד אשר ישתוקקו ו, קֻדשת הצדיקים והכשרים האמתיים

בו כל באי עולם לילך בדרכיהם וישו, להכלל בשמם ותפארתם, לכלֹל בהם

 ). תפילה לג–ק ב חל (...לעשות רצונך באמת כל ימיהם לעולם

  

  )ל מכתב - חלק ב -ספר ִאֵּבי הנחל  (

-הכל הוא על, כל המחלֹקת שחולקים על הצדיק האמת...                           

ידי זה הם מרחיקים נפשות -ועל, ידי גאות של המנהיגים המֻפרסמים של שקר

ידי זה נטלה המלכות והממשלה מישראל -שעל, ישראל מלהתקרב לצדיק האמת

כל זה .  חס ושלום,ם והרשעים שמקבלים המלכות ומושלים עלינו"ונתנה לעכו

ידי -ידי זה פוגמים בכבודו שעל-ידי המחלֹקת על הצדיק האמת שעל-נמשך על

קא מכניע אותם יידי זה די-אדרבא על, לא יעזבנו בידם' אבל ה. קר הגלותיזה ע

 -פה קשה וחזקה ביותר יכי כל מה שהקל, לגמרי ומוציא את ישראל מרשותם

עד ,  שם בגלות יותרבהכרח שתרד הקֻדשה הגבוהה לשם יותר ויותר ותהיה

כמו שהפילה , יקא ותכניע אותה ותשפילהיידי זה ד-חה עלושתתגבר בגֹדל כ

שזה , רושוידי זה שנלקחה לבית אחשו-יקא עליאסתר את המן הרשע וסיעתו ד

  ". עת אשר שלט האדם באדם לרע לו"בחינת 

קר עסקם יוזה ע, ידי מחלֹקת-קר התגברות היצר הרע הוא עליע

, להרבות מחלֹקת, לבלבל ולעקם לב ישראל,  השדין יהודאיןוהשתדלותם של

 ,שמכניסין בלב כל הנוטה אחריהם, ולהתלבש עצמן במצוות הרבה שלהם

כן מצוה גדולה להדפו ולרדפו עד -שחברו נטה מהאמת ושהוא שונא לו ועל

קר מתגברין עצמן יוהע. מֻזיפות שלהםההסברות ווכיוצא באלו הטֻעיות , הנפש

עד שנתעקם לבם על , הלומדים ותלמידי חכמים שאינם שלמים, דאיןהשדין יהו

כי חותרים למצֹא בהם , ים להדפם ולרדפםוהכשרים האמתיים ומתירים ומצו

למי מדנים למי "וזה , נםיעד שנעשה אצלם מצוה לרדפם ח' חסרונות ופגמים וכו

  .שממנו כל המדנים והריב והמחלֹקת, בות חכם שד יהודייראשי ת, "ח"שי

לו אם נופל לדברים מֻגנים מאֹד שהם יאפ, כשאדם נופל למקום שנופל

לו מי שנופל חס ושלום לספקות והרהורים יואפ, בחינת מקומות המֻטנפים

פי -על-אף. פי כן אין שום יאוש בעולם כלל-על-אף, יתברך' ומהרהר אחר ה

מחמת שנפל ,  חס ושלום,יתברך כלל' שנדמה לו שבמקומו אין נמצא שם ה

פי כן יחזק ויתאמץ ויתגבר מאֹד -על-אף, מקומות מֻטנפים כאלו רחמנא ליצלןל

וכששואל ודורש ומבקש אחר כבוד . יתברך' ש ולבקש ולחפש אחר כבוד הולדר

פי -על-אף, יתברך ונכסף לחזֹר אליו' ומצטער ומתגעגע וצועק לה, יתברך' ה

ולחזֹר ממקומות שאינו יודע שום דרך ונתיב ועצה ותחבולה איך אפשר לעלות 

פוש בעצמו יידי הבקשה והח-פי כן על-על-אף, כך-יתברך כל' כאלו הרחוקים מה

ידי זה בעצמו עולה בתכלית -על, איה מקום כבודויתברך ' שמחפש ומבקש את ה

ידי -כי על.  וזהו בעצמו תשובתו ותקונו,ירידה תכלית העליההעליה בבחינת 

ידי זה -ועל, בקש איה מקום כבודוידי זה הוא מחפש ומ-על, הירידה שיש לו

', איה'אז זוכה לעלות בתכלית העליה לבחינת , כשזוכה לבקש ולחפש היטב

כי , וכל זה בכֹחו של הצדיק האמת. רש הכל וממשיך משם חיות חדשושהוא ש

וחס ושלום היינו , לו לחפש ולבקש כלליח אפוחו הגדול לא היה לנו כולולא כ

  .נטבעין

יתברך מלא רחמים וחפץ ' כי ה, אין שום יאוש בעולםכבר הודיע הצדיק ש

-ועל, דחי והוא חושב מחשבות לבל ידח ממנו נ,בתשובתן של כל הרשעים תמיד

' אזי ה, כן כל אחד ואחד לפי מעשיו שעשה וירד ונתעה למקום שירד ונתעה

ומי  ,ו במקומו ושעתוייתברך מצמצם עצמו ומרמז לו רמזים כפי הראוי לו עכש

 שכל להעמיק בזה בדעתו צריך על כל פנים להאמין בזה באמונה שלמה שאין לו

למעלה או , בכל מקום ובכל זמן ובכל המדרגות שבעולם' ר את הוואזי יוכל לזכ

יתברך מצמצם עצמו בכל יום בכל מקום ומרמז רמזים ' כי ה,  חס ושלום,למטה

  ...'וכו

  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

ל מדבר על עניין הפתק הפלא שקיבל "ישראל אודסר זצ' ר[                     
  ]א"יע ז, הקדושר"מאדמו
 אפשר להכניס אי, שמענו לא ,מכתב כזה,  כאלה'ת הופלא, יוי יוי יוא… 

רה ו אנחנו מאמינים בת,ודאי וכן .שך הזהור החופלא כזה בד, ח נס כזהולמ

הנסים , רהובת שכתובים  בניסים אבל מאמינים,איםור לא  אנחנו,שהיה נסים

 וזה ,יםאבל כל הנסים היו רק זמני .נסים, נסים, ד נסיםויציאת מצרים וע של

יר דק ילם חתיכת נואיך הוא נמצא בע, זה פלאו. יםיהנס של הפתק הוא חי וק

לו על יאפ?  קיום ששים שנהויר יהיה לימי שמע דבר כזה שחתיכת נ, ששים שנה

ל היה ות שיכומות במקורט הפתק היה בסכנבפ, ברובר עליו מה שעוהאדם ע

  !יםיוהוא חי וק, בודיללכת לא

 ואיך יש לולם וואיך הוא בא לע נבראהוא  איך ש,כזה  נס הואכל הפתק

 אני ראיתי תכף את ,אני פתחתי את הספר והוא היה שמה איפֹה שפתחתי. קיום

  ...יר נעשה מה שנעשהיר ומזה הניהני

 לא זה. יש מאין, הכל הוא למעלה מן הטבע, האים דבר כזומעים ורואנחנו ש

זה , לםוהיה בע לא דופלא כזה ע? ת כזֹאת חתימהודע לעשומי י, מעשה ידי אדם

  ! נוירק מרב

, בהשגחה פרטית, ת כאלהובפלא, אני מצאתי את זה בנסים כאלה, איי

ל לקבל ויכ לא חוהמ. לםוין מעיזה פלא כזה שלא היה עד. וראיתי מה שראיתי

אבל .  למעלה מן הטבע..ת כאלהואים פלאוים רי בעינ,והשגחה כז איםור .את זה

אבל הוא היה אצלי בלי , לםוהוא היה בע. דוששים שנה הפתק היה לגמרי בס

כי הרגשתי , היה שום מחשבה שיתפרסם לא .רק אני החייתי עצמי בזה, פרסום

פרסמתי א  לאז, צצו מברסלבויבינו והם יתל לא קים מאמונה והםולם רחושהע

כי אמרתי שצריכים לפרסם , ת ולפרסםוש שנים התחלתי לגלוולפני של. את זה

ת ובב סבי יתברך ס'ה. ת נסים מֻלבש בדרך הטבעול לעשושהפתק יכ, 'ת הופלא

. יקבל לא -מי שלא יקבל ; שיקבל מי שיקבל, לםו בכל העותווהרגשתי לפרסם א

  !צריכים לפרסם

, דוששים שנה היה בס, וייה הכנה לעכשכן המכתב מלפני ששים שנה ה-וגם

, עשה כלום לא , בלי שום דבר, בלי פֻעלה,שןו היה י,הוא היה חי בלי פרסום

באתי , ויאני באתי עכש, הנני: "מרורר לאט לאט ואוואחרי ששים שנה הוא נתע

  ]אוההמשך יב[ ... !"לםולתקן הע

  

  )סימן נה(

לה הוא על ידי עזות יקר התפיע    ����                                                                 

לו יואפ,  יתברך לבקש מלפניו על כל מה שצריך'שצריך להעז פניו נגד ה, דקֻדשה

 יתברך כי אם על ידי 'כי אי אפשר לעמֹד להתפלל לפני ה, לעשות נסים ונפלאות

כי כל חד כפום דמשער בלבה את גֻדלת הבורא יתברך ורואה , עזות דקֻדשה

לה יעל כן בשעת התפ. איך היה יכול לעמֹד ולהתפלל לפניו, פחיתותו וגריעותו

. ל" יתברך כל מה שצריך כנ'הויעז פניו לבקש מ, צריך האדם לסלק את הבושה

  .בך בטחו ולא בושו, אליך זעקו ונמלטו: וזה בחינת
  


