
�  ... ‰ÈÁÈ Â„·Ï ÌÁÏ‰ ÏÚ ‡Ï ÈÎ
‰ ÈÙ ‡ˆÂÓ ÏÎ ÏÚ ÈÎ Ì„‡‰ '

Ì„‡‰ ‰ÈÁÈ:  
כי אכילת ישראל יקרה וקדושה ... 

כי אכילה דקדושה הוא , וגבוה מאד
Í˙¯Â˙Â בבחינת , בחינת תורה ממש

ÈÚÓ ÍÂ˙· . כי החיות נמשך מחי החיים
מחמת , אך אי אפשר לקבלו, תמיד

ים כי אם על ידי כלים הנעש, ריבוי אור
כמו שכתוב ', על ידי עסק התורה וכו

', ן א"לקוטי מוהר(ל "בהתורה הנ, שם
  ).ו"נ

עיקר החיות על ידי , ועל כן �
. 'וכוÍÈÈÁ ‡Â‰ ÈÎ כמו שכתוב , התורה

כי על ידי התורה שיש בה פרשיות 
על ידי זה קורין את חי ' וסדרים וכו

שהוא , וממשיכין ממנו החיות, החיים
שעל , במידההחכמה והדעת בהדרגה ו

וזהו בעצמו . ל"ידי זה עיקר החיים כנ
כי על ידי . בחינת אכילה דקדושה

 .האכילה נמשך החיות כנראה בחוש
נמצא שיש כח להמאכל להחיות את 

  .האדם
וזה מחמת שיש כח בכל דבר  �

מאכל להמשיך ולהגביל החיות מחי 
החיים לתוך כל בעלי חיים שמשם 

ן כל וזה הכח מקבלי. ל"עיקר החיים כנ
ועל כן צריכין , המאכלים מהתורה

בבחינת , לאכול בקדושה על פי התורה
ÈÚÓ ÍÂ˙· Í˙¯Â˙Â.  

כי דייקא על ידי מצוות התורה  �
שיהיה , נמשך זה הכח לתוך המאכלים

ÈÁ ÏÎ ˘Ù� Ì‰· ˙ÂÈÁ‰Ï להם כח 
להמשיך החיות מחי החים לתוך כל 

כי זה הכח נמשך רק על ידי , בעלי חיים
קורין את חי החיים שעל ידה , התורה

  .ל"כנ
אסור ליהנות מהעולם , ועל כן �

כי על ידי הברכה . הזה בלא ברכה
על ידי זה קורין את , שמברכין תחילה

שברא , שהוא חי החיים, הבורא יתברך
שיש לו כח להמשיך , דבר זה בכח זה

ועכשיו על ידי הברכה שאנו , החיות
‰ÈˆÂÓ‡ ' וכו' ·¯ÍÂ ‡˙‰ ‰אומרים 

 ÌÁÏאו' וכו  ıÚ‰ È¯Ù ‡¯Â·על ידי ', וכו
זה אנו קורין את הבורא יתברך 
וממשיכין את החיות ממנו יתברך 

ממשיכין ממנו , שהוא חי החיים
החיות על ידי דיבור הברכה לתוך 

  .המאכל שרוצה לאכול
ואז דייקא יש כח בהמאכל  �

, להחיות את האדם בחיות דקדושה
  .שהוא עיקר החיות האמתי

ות והשביעה על עיקר החי, ועל כן �
ÏÂÎ‡ Ì˙ÏÎ‡Â בחינת , ידי הברכה

‰ Ì˘ ˙‡ Ì˙ÏÏ‰Â ÚÂ·˘Â'כי . ' וכו
עיקר החיות שמחיה המאכל את 
האדם הוא על ידי הברכה שמברכין 

, ישראל על כל מה שאוכלין ונהנין ממנו
ומשם נשתלשל הכח גם לכל המאכלים 
שאוכלין העובד כוכבים או בהמות 

ל כי הכל נמשך מישרא, שיחיה אותן
  .המקיימין את התורה כידוע

יש הבדל גדול בין , ועל כן באמת �
החיות שמקבלין ישראל על ידי 

ובין , אכילתם בברכה ועל פי התורה
כי ישראל מקבלים . החיות של זולתם

ועל , חיות אמתי שהוא חיות דקדושה
כמו , כן רק הם נקראים חיים באמת

‡ÌÈ˜·„‰ Ì˙‡Â ' ÌÎÈ˜Ï ·‰שכתוב 
 ÌÎÏÂÎ ÌÈÈÁוכו'.  

אבל העובדי כוכבים והרשעים גם  �
כמו שאמרו , בחייהם קרויים מתים

כי החיות שלהם אינו , ל"רבותינו ז
מחמת שאין להם כח , חיות כלל

להמשיך החיות מחי החיים בהדרגה 
שזה אין זוכין כי אם , ובמידה

  .ל"כשהאכילה הוא על פי התורה כנ
ˆ„Ú·Â˘Ï ÏÎÂ‡ ˜È וזה בחינת  �

 ÌÈÚ˘¯ ÔË·Â Â˘Ù�¯ÒÁ˙ . כי הרשעים
אין להם כח להשביע נפשם ולהחיותה 

מאחר שאינם ממשיכין כראוי , כראוי
שזה אי אפשר כי , החיות מחי החיים
  .ל"אם על פי התורה כנ

ÈÁÈ Â„·Ï ÌÁÏ‰ ÏÚ ‡Ï ÈÎ‰ וזה  �
‰ ÈÙ ‡ˆÂÓ ÏÎ ÏÚ ÈÎ Ì„‡‰ ' ‰ÈÁÈ

Ì„‡‰ ,שעיקר החיות ממוצא פי ה '
על ידי , שנמשך החיות מחי החיים

כי . 'ÈÙ ‡ˆÂÓ ‰הברכה שהוא בחינת 
על [באתערותא דלתתא אתער לעילא 

נתעורר , ידי התעוררות מלמטה
וכשאנו מברכין הברכה , ]מלמעלה

, כביכול' אזי נתעורר פי ה, בפינו
להמשיך החיות על ידי הדיבור בהדרגה 

שעל ידי זה עיקר החיות שיש , ובמידה
  .ל"כח להמאכל להחיות את האדם כנ

) ÈËÂ˜Ï ˙ÂÎÏ‰-‚ ÌÈÏÎ ¯˘Î‰  ,'‡'(  
        
        
        
מעשה מהרב הצדיק מורנו רבי     ☺☺☺☺

זקנו של רבנו , ל"נחמן מהארידענקא ז
שהיה מתלמידיו הגדולים , הקדוש

טוב -שם-וממש מנהל הבית של הבעל
ושכל מפתחות מבית , ל"הקדוש ז

  .כידוע, טוב היו אצלו-שם-הבעל
ל היה לו "והרב רבי נחמן הנ    ☺☺☺☺

,  לינראה(אחות באיזו עיר 
ופעם אחת בא עם , )בהארידענקא

טוב הקדוש והתאכסן -שם-הבעל
  .בביתה
טוב היה לו לולקע -שם-והבעל    ☺☺☺☺

וטען את , אֻרכה עד הארץ] מקטרת[
וכשֻהצרך , ]בטבק[הלולקע בטיטון 
לקח רבי נחמן , להדליק הלולקע

אש ופשט את עצמו בפשוט -הגחלת
  .ידים ורגלים והעריך את הלולקע

ה זאת והיה לה ואחותו ראת    ☺☺☺☺
מילא : ואמרה לו, חלישות הדעת

-אבל כל, שהוא רבך, להדליק הלולקע
  !?כך בהשתטחות ופשוט ידים ורגלים

מה אמר לך : ענה ואמר לה    ☺☺☺☺
, אם את היית יודעת מגֻדלתו? מגדלותו

הוא -בריך-היית אומרת שהוא ֻקדשא
שיש לי יותר דעת , אבל אני, בעצמו

אני יודע שהוא עובד את , ממך
  .הוא-בריך-הֻקדשא

 )‰˙ÂËÓ˘ ,‡'(  
  
  

  

הבורא יתברך ואני ואתה יודעים  ����
, פנימיות שאיפות לבך הטוב והישר

הכוסף וחושק ומתגעגע לבטל ולסלק 
ולהמשיך עליך , מוחך בתכלית הביטול

רוח נבואה , ועל כל ישראל רוח חכמה
, היחיד בעולם, של הצדיק האמת

המאיר ומגלה אלקותו ואחדותו 
, עין בעין,  לעיני כל באי עולםוממשלתו

היחיד בעולם היורד עד עמקי תהום 
ומעלה , להעלות נפשות מבאר שחת

  .אותם למעלה משמי השמים
מי יספר נוראות , מי יערוך שבחו ����

  .גדולתו אין דוגמתו
 אתערותא והשתוקקות אל עצם ����

זה  ,האמת הטמון וצפון בעמקי לבך
, גרם לעורר בלבי תוקף אהבתי אליך

     øéùìå ãéâäì áåè     î  ï Èî ÀçÇð  Èî ÀçÇð  ÀçÇð  Çðïîåàúåòåùéä ìëì úåëæì        

Ò·" „-Î˘ ÔÂÏÚ "‡  ÔÂÈÏÈ‚‰ ˙˘Â„˜ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ‡�  

 ל"זצ, אייזיק שלמה' ישראל בער אודסר בן ר' נצח מורינו רלזכרון 



אהבה , עד אין קץ וגבול, לי קץ וגבולב
, שאין דוגמתה בעולם, אמתית כזאת

בלי שום , אהבה קדושה נקיה וטהורה
ולא שום דבר , פניה של כבוד או ממון

  .של עסקי העולם הזה כלל
ומעוצם האהבה אינך זז  ����

, אפילו שעה אחת, ממחשבתי ומלבי
ותמיד אני משתוקק ומתגעגע ומתפלל 

ניס בלבך אור להכ, לישועת נפשך
שזהו עיקר הישועה , הצדיק האמת

  .בזה ובבא, בגוף ובנפש, והרפואה
לברוח , אשריך שזכית לכך ����

, ולהמלט מהתנגדות וקשיות על הצדיק
, שנמשכים מהבעלי כבוד וגאוה

הצבועים המתנגדים ומדברים עליו 
כדי להרחיק את , שקרים בגאוה ובוז

בחינת משה , ישראל מהצדיק האמת
הם מחריבים , על ידי זהש, משיח

שנברא רק , ומאבדים את העולם
, שיש לו כח לקרב, בשביל הצדיק

יתברך ' והמקרב את כל העולם לה
  .בתכלית השלמות, ותורתו
, שר השלום, הצדיק האמת ����

שגילה חדשות נפלאות ונוראות 
אור החדש אשר , ונשגבות מאד מאד

אין לשון בעולם שיוכל לספר תוקף 
תו וגובהו וקדושתו רום נשגבות מעל

שעל ידו מקבץ ומכניס גם כל , וכחו
יתברך ' הרחוקים ורשעים גמורים לה

עין , וממשיך ומגלה אלקותו ומלכותו
עד שיבוא העולם , לכל באי עולם, בעין

  .לידי תיקונו בשלמות
המשתוקק לשבח ולפאר ולכבד  ����

  .ולגדל ולפרסם את שם הצדיק
)· ÏÁ‰ È ≈a ƒ‡ ¯ÙÒÓ'-Ú˜ ·˙ÎÓ "‡(  

  

  

  

, כשזוכה לאיזה התנוצצות ����
צריך , שיתנוצץ לו אלקותו יתברך

לצמצם המח , להזהר שיהיה לו צמצום
כי אפילו , והדעת שלא יצא מגבול שלו

בקֻדשה אסור שיהיה המוח משוטט 
כי כל , במה שאין לו רשות לפי מדרגתו

, בריה יש לו די גבול באלקותו יתברך
 שאסור לו, דהיינו בהתנוצצות אלקותו

שלא יבוא לידי , לצאת חוץ מהגבול
 .חס ושלום, הריסה

ÈÎ : אמר, עליו השלום, דוד המלך ����

‰ ÏÂ„‚ ÈÎ È˙Ú„È È�‡'וגו  '- È�‡ ידעתי 
כפי מה , כי גֻדלת הבורא יתברך, דייקא

אי , שזוכה מי שזוכה שיתנוצץ בלבו
כן אמר -ועל, אפשר לספר לחברו כלל

È˙Ú„È È�‡ ÈÎ איך ווייס( דייקא (
 ).סימן א, ן"ות הרשיח(

ואפילו לעצמו אי אפשר לספר  ����
לפי מה שמזריח לו ; מיום ליום

אינו יכול לספר , ומתנוצץ לו באותו יום
לעצמו ליום שני הזריחת התנוצצות של 

 .גֻדלת הבורא יתברך שהיה לו אתמול
יתברך ברוך הוא גדול מאד -השם ����

כי , ואין יודעין כלל, ולגֻדלתו אין חקר
מעשים ,  דברים נוראיםנעשה בעולם

ושנויים וחידושים , רבים לאין תכלית
ואי , ואין יודעין כלל, רבים ונפלאים

רק כל חד כֻפם מה , אפשר לדבר בזה
דמשער בלבה יכול להבין מרחוק שאין 

כן עדין הוא -פי-על-ואף, יודעין כלל
כי , ˙Ú„� ‡Ï˘ ‰ÚÈ„È‰ ˙ÈÏÎרחוק מ

ועין בפנים . עדין לא התחיל לידע כלל
-ואיך להתחזק על, יחות נפלאות בזהש

אפילו , ידי זה לבל יפול בדעתו לעולם
אל , חס ושלום, אם נפל למקום שנפל

כי , יתייאש עצמו מן הצעקה לעולם
ויכול להתהפך , השם יתברך גדול מאד

 .עין שם', הכל לטובה וכו
)Ï . ˙ÂˆÚ-˙Â˜Ï‡ ˙ÂˆˆÂ˙‰Â ˙Â‚˘‰  ,·È-ÂË(  
  

  

  

מצם את ותרחם עלינו ותעזרנו לצ    ����
ונשמר , מחנו ושכלנו בצמצום דקֻדשה

את מחנו מאד לבל יצא חוץ מן הגבול 
ואפילו בקֻדשה לא יהרס , חס ושלום

, מחנו לצאת חוץ מהגבול שיש לנו
ובֻמפלא מאתנו לא נדרש ובמֻכסה 

רק במה שֻהרשינו , ממנו לא נחקר
בשכל חריף , נתבונן בשכל אמתי

ת בשכל נכון ואמ, בשכל זך וצח, ומהיר
  .ויציב וקיים וישר ונאמן כרצונך הטוב

, ותעזור לנו ולכל עמך ישראל    ����
ותמשיך על כל אחד ואחד קֻדשת 

לבל יהרוס , הצמצום השייך לשכלו
כי אתה , מוחו לצאת מן הגבול שיש לו

, אל שדי שיש די באלקותך לכל בריה
שכל בריה ובריה מראש ועד סוף יש לו 

לו שאסור , די וגבול וצמצום באלקותך

  .לצאת בשכלו חוץ מהגבול שיש לו
ותשפיע , תן לנו רחמים, אל שדי    ����

שהם , עלינו קֻדשת התפלין משורשם
התנוצצות המוחין הקדושים עם 
הצמצום הקדוש של כל המוחין לכל 

  .אחד ואחד כפי ערכו ומדרגתו
)· ˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜Ï ,'‰'( 

  

  

  

, לפעמים גוברים פגמי הדור כל כך ����
 הנֻקדה העליונה עד שאי אפשר שתאיר

 שהוא בחינת -וֻמכרח הצדיק , בעצמה
ולהשאיר ,  להסתלק-נֻקדה העליונה 

 שהוא בחינת -אחריו בחינת יהושע 
  .בחינת נֻקדה התחתונה, התלמיד

וכל העולים והיורדים והקרובים  ����
ֻכלם צריכין לקבל בחינת , והרחוקים

שהוא בחינת בקיאות , דרכי התשובה
,  בחינת יהושע דיקאעל ידי(...) בהלכה 

שהוא בחינת משה , והכל בכחו של רבו
ונכלל , שנסתלק למעלה למעלה

 דלית מחשבה -בתכלית נֻקדה העליונה 
לאחר , ומשם מאיר. תפיסא תמן כלל

, על ידי תלמידיו, הסתלקותו דיקא
בחינת נֻקדה , שהם בחינת יהושע

לסמך את כל הנופלים , התחתונה
ת ולמצא ולהגביה את כל האבדו

  .לקרב ֻכלם להשם יתברך, שבעולם
) ‰‡¯È‰ ¯ˆÂ‡- ˜È„ˆ - '(  

  

  

  

,   אותי צריכים כל העולם: אמר ����
לא  מבעיא  אתם  כי אתם יודעים 

,   בעצמכם איך אתם צריכים  אותי
אלא  אפילו  כל  הצדיקים  צריכים 

כי גם הם צריכים להחזיר ,  אותי
וגם אפילו ֻאמות העולם . אותם למוטב

אך דיו לעבד להיות . אותיצריכין 
  .כרבו
בהיותו יושב , כשנסע לנאווריטש ����

יש לאל ידי להחזיר : אמר, על העגלה
ולא בלבד , כל העולם כלו למוטב

אנשים פשוטים אלא אפילו צדיקים 
ואנשים גדולים אני יכול להחזירם 

כי גם הצדיקים צריכים . למוטב
  .להחזירם למוטב

 ולא מבעיא ישראל קדושים אלא ����
כל הֻאמות העולם ֻכלם אני יכול 

והייתי יכול , להחזירם להשם יתברך
אך דיו . להוליכם סמוך לדת ישראל

  .לעבד להיות כרבו
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