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זהר שלא להחליף יוצריך ל. יש ואשה זה בחינת אמת ואמונה

שהוא , םוושל חס ,שלא יהיה נכשל באשה זרה, כליהם ובגדיהם
כי אמת הוא בחינת הדעת ואמונה הוא , תוזביות כות ואמונובחינת כפיר

ידי האמת בבחינת צדק כד   האמונה עלעיקראך ,  טעםודבר שאין ב
 הוא מבין במי צריכים וכי מי שחפץ באמת לאמת. 'אתחברת באמת וכו

ת ו פניולם ויש לו וכרוך אחר הבלי העואבל מי שמטעה את עצמ, להאמין
כי באמת , לם הזה הוא מחליף ומהפך הסדרות עון ותאווד וממושל כב

 ומה שאי ומצוה להבין הדבר על ברי, שי להביןומה שאפשר לשכל אנ
ויסב אלֹקים "רה ו שכתוב בהתוכמ, אפשר להבין צריכין לסמֹך על אמונה

 וכל זה ו שיהיה הכל באמת לאמתעיקרוה.  וזה בחינת אמת ואמונה,"'וכו
 שלמות האמת והאמונה הוא עיקרכי , בעל פה ולא באר בכתבאי אפשר ל

אבל , ל"ש זו ששמעתי מפיו הקדוכמ, לכל חד כפום מה דמשער בלבה
ם והם מהפכים הסדר ובמק, לםוטים מן האמת מחמת הבלי העוהנ

מרים ו הם א,ו בחינת דעת להבין הדבר על ברידהיינו, שצריכין אמת
ם שצריכים ובמק ו,מכין על אמונהושמבטלין דעתם וס

מרים שחפצים רק להבין האמת ו הם א,אמונה
  . בדעתם

יהיה כלי גבר על לא " סוריוזה בחינת הא
בחינת , ם שצריכין אמונהושבמק, "אשה

שהוא , יהיה עליה כלי גבר לא ,ל"אשה כנ
שלא יהרֹס לחקֹר , בחינת דעת, בחינת אמת

ילבש  לא ולהפך. ושם להבין הדבר בדעת
ם שאפשר להבין ובמקש, גבר שמלת אשה

ר וחג"בחינת , שהוא בחינת גבר, האמת
והדרך צלח . דך והדרךור הוחרבך על ירך גב

שזה נאמר , "'רכב על דבר אמת וענוה צדק וכו
חם מלחמתה של ועל התלמיד חכם האמתי של

 ווכמ. ורה באמת לאמתורה ומברר דרכי התות
 ,רהוין מלחמתה של תי שזה נאמר לענ,י שם"רש רשישפ
, רה עליו שילבש שמלת אשהוואסרה הת. ל שם זה נקרא גברוע

צריכין , לין לברר האמת בדעתום שיכוכי במק, שהוא בחינת אמונה
להפֹך האמת והדעת האמתי ולשקר  ולא רהופי דרכי הת  עלולברר

וכל זה אי אפשר לברר רק מי שחפץ . ידי אמונה של שקר וכזב בהאמת על
 לפום מה דמשער ,ל להביןו יכומ מטעה את עצו ואינ,ובאמת לאמת

אין שמגלה ו מאחר שר, היכן הדעת האמתי שראוי לסמֹך עליו,בלביה
 ו נגדו בודאי צריך לבטל דעת,ומה שאי אפשר להבין. דעת אמתי כזה

למאֹס בהדעת האמתי , םו חס ושל,להפך לא אבל, ולסמֹך על אמונה
 אלֹקים אמת 'וה .אין שם שכל אמתיו נגד הכסילות שאין רוולבטל דעת

 כל ימי חיינו ורנו בדרך האמת לאמתו וייעקברה האמת ויתן אמת לוי
  )ת נבוא, ההלכה  - ת רביתוהלכ. (אמן ואמן, לםולע

  
         [    Ùˆ Ô˜ ‡¯˜È ÈÎÂ ÍÈ�ÙÏ ¯... )ו,כב( 

קים מן הקֻדשה וורח, ידי מעשיהם הרעים ת שנפלו עלוש נשמ
כי יקרא קן  "והם בבחינת, בזלותא דגלותא, ומֻטלטלים בגלות

ד השם ורשם בכבות שוכי כל הנפש". 'והאם רֹבצת וכו' ר לפניך וכוופיצ
ת ובץ ומרחף על הנפשוד רווהכב', אם כל חי'ד הוא בחינת ווהכב, יתברך

ם לגמרי בזלותא ולהגן עליהם לבל ישתקעו חס ושל, ל כאם על הבנים"הנ
, גלותציאם מהות ולהות באלו הנפשווצריכין להשתדל לזכ. דגלותא

צא וכן י, ת מהגלותוואזי לפי בחינת יציאת הנפש, לקרבם להשם יתברך
  .ל"ד כנונו בכביהי, רש נפשםוכי שם ש, ל מהגלותוד כביכוהכב

נו שיזהר לבל יהי, "לא תקח האם על הבנים: "ועל זה מזהיר הכתוב
ת בשביל לגדל וינו שלא יקרב אלו הנפשיה, תו עם הנפשוד לעצמויקח הכב

כי אי אפשר , ת מהגלותוציא הנפשויוכל לה לא כי אז, םו ושלחס, ודוכב
רש כל ושהיא ש, רהוידי הת ת להשם יתברך כי אם עלולקרב אלו הנפש

, ידי ענוה ושפלות בתכלית כי אם על, תורה אי אפשר לזכוולת; תוהנפש
 דייקאואז ,  כללוד עצמויסתכל על כב ולא דורח מן הכבוינו שיהיה ביה

ציאם מזלותא ות ולהוידה אלו הנפש ת עלורת חסד ולהעלות לתויוכל לזכ
כמבֹאר , ורשו לשוזה ולהחזיר ידי ד השם יתברך עלוולגדל כב, דגלותא

  )ת טוו א,דוכב -צר היראה ו לפי אג  הלכה,ת שלוח הקןוהלכ( .בפנים
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  א ושמצוה זאת מֻסגלת לב , תוומצ כמה  ת ו סֻגל בספרים בֹאר   
 ת עלוומצוה האחרת מֻסגלת לזכ, ין זהידה למעלה הזאת ולעני על   

רת וות ציצת מבֹאר להדיא בתווכעין שמצינו במצ, ידה למעלה אחרת
ולא תתורו אחרי : "וכן, "'תי וכווולמען תזכרו ועשיתם את כל מצ: "משה

ת יזה שבאו הציצ שמבֹאר באמת בגמרא המעשה של ווכמ, "'לבבכם וכו
למען תהיה : "וכן בתפלין כתיב; ל מזנותוציזה נ ידי ועל,  על פניוווטפחו ל

בה יש לה סֻגלה מֻיחדת ווכן לכל מצוה וֻעבדא ט, "'בפיך וכו' רת הות
אה וכן אם ר פי על ואף. ידה לאיזה מעלה ומדרגה ת עלולין לזכושיכ

ל לב ו אל יפ,הזאתין והמעלה יזכה לזה הענ ולא ם מצוה זאתיהאדם שקי
ל אמת "תינו זורה וכל דברי רבוודאי כל דברי התוכי ב, האדם מזה כלל

אך אין אנו מבינים , ואסור להרהר אחריהם כלל, ויציב
דע דרכיו וומי י, תיוו עמקו מחשבמאדכי , דרכי השם
ואולי השם יתברך העלה הֻעבדא והמצוה ? יתברך

עין וכ? תרוד יוה ונפלא עו לצֹרך תקון גבושל
ין שלוח הקן וכבוד יל בענ"תינו זושאמרו רב

היכן אריכת ',  אביו וכווהרי שאמר ל: אב
.  ארֹךולם שכלואלא לע', ימיו של זה וכו

ת שנעלמו וד יש בזה כמה וכמה בחינווע
והכל , אדם ואי אפשר להבינם בשלמות מבני

 כל על, ויהיה איך שיהיה. בשביל הבחירה
 ודאי אינו בו,עתה שה לעתוב שעופנים זה הט

 .כי לית רעותא טבא דאתאביד, לםונאבד לע
, הלכה ד -רה ות סימני בהמה וחיה טהוהלכ(

. ' ו,ביםות ומעשים טומצו -צר היראה ו לפי אט"מ
  )ה"נ, ד מזה התחזקותוין עיוע

  
  )סד מכתב -' אי הנחל ֵּבִא ספר( 

  .כ"אלול תשב' ם דור ליוא, ה"ב  �                      
ש רוח גבורה ללחֹם מלחמת  לב חזק ותקיף ללבֹושיש ל, עצמי ובשרי

ולהגדיל ולפאר , תות כזביולהכניע ֻזהמת השקר של המינות ואמונ' ה
 יתקן אדמרא ול והנו הגדולך לפנינו ובכֹחוולפרסם שם הצדיק האמת הה

ם וחיים וכתיבה ושל.  שהוא עתהולם כמותך גם את כל העותי גם אוגם א
  .בהווחתימה ט

ת גדולת הצדיק וראוד נווכל מה ששמעת ממני מס, הקשר אשר בנינו
ראה שאי אפשר ולה עֻמקה ונוכי הוא מעשה גד, דבר קטן הוא לא האמת

חזק , לכן אחי. יוכל למצֹא לא ואם יֹאמר החכם לדעת, חולשער במ
ר ותזכֹ, וראה והבן וחכם וזכֹר היטב כל הדברים ששמעת מכבר, ואמץ

סים ו של זקן שבזקנים דקֻדשה שאנו חות כחוראו ונובכל פעם עֹצם גֻדלת
ואני . יתברך' בה בעזרת הו יתקן הכל ויתהפך הכל לטושבעֹצם כח, וב

 ידי זה ישועתך הנצחית להתקרב-שיצמח על' ת להויחלית ומופיוי ציעינ
  .ך כלל ישראלויתברך באמת בת' לה

, ומתקרבים לימי ראש השנה, כבר עברה השנה ופרחה במהירות רבה
והגיענו לזמן הזה שהוא ראש ימנו יוקותתחיל לברך במחשבתך שהחיינו 

 ,ש של הצדיקוך הקבוץ הקדוועד יחד בתושנזכה אז להת, שוהשנה הקד
רא של ראש ווהנוכֹח החסד הנפלא , ין ראש השנה לֻעמקאידע ענושי

  .ם וחיים וכל טובושל, השנה שממשיך הצדיק יגן ויעזֹר לך ולביתך
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אם אמנם אין דעתי צלולה ואין עמי דברים מחמת היסורים הקשים 
אך מעֹצם אהבתך אשר בלבי הכרחתי , עליך לא ,ברים עליווהמרים הע

 מאדדע שלבך בפנימיות נכסף וכי אני י, בתך הנצחיועצמי לדבר עמך לט
יתברך ישים מלים בפי באֹפן שאפעל ' וה, יתברך באמת' ב להתקרלה

  .למען ייטב לך לעד
-שעל,  יתברךור אלֹקותורם הסתלקות או ג,ידי חטאיו- על,כל אחד

 התקון שלנו ושל עיקרו. םו חס ושל,יתברך' לים לידע מהוידי זה אין יכ
עה שלנו האמתי וידי הצדיק שהוא הר-ת הוא רק עלורוחטאי כל הד

ויעמדו , יתברך באמת' לם ישובו להשֻכ, קים והנדחיםומקרב כל הרחש
רק .  יהיה איך שיהיה,שלא יפלו בדעתם מכל מה שעבר עליהם, על עמדם

  .לםונם שהמשיך הצדיק בעיבכח החסד ח, להתחיל בכל פעם מחדש
ידי -לם הוא עלו יתברך לכל באי עו ומלכותו התגלות אלֹקותעיקר

ן הוא ו הזכרעיקרו, מאדן ולשמֹר את הזכרשצריכים , ןובחינת זכר
רא וש והנור הזריחה הקדו או ובדעתו לקשר היטב במֹחמאדלהתגבר 

ך ווכל זמן שלא נמשך דעת הצדיק לת. שמאיר הצדיק לכל אחד בכל עת
דעים ממנו יתברך וין אין יי אזי עד,לםו לעותוהלב היטב עד שלא נשכח א

  .כלל
 לקים עליוועים החומן הת דילנו שהב עֹז  בכל  עת  בכל  לשמֹח  עלינו 

יתברך ברחמיו יתן בלבנו להתחזק להכין עצמנו על ראש ' ה. בגאוה ובוז
בים אֻרכים ולחיים ט, בהוונזכה לכתיבה וחתימה ט, שוהשנה הקד

   .םוולשל
   .ם ובכל עתוהמעתיק המצפה לישועתך בכל י
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  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(
הוא   של רבנוכל העניין ...  ����                   

 אפילו מה שכבר יש , כל דיבור שגילה,למעלה מן הטבע
 לא  העולם, התורות שלו,זה שיצא מפיו, וגמאד

נועם " הם חושבים שזה ,יודעים
 ב מהר"קדושת לוי" זה ,"אלימלך

 הוא היה יותר ?מה, מברדיטשוב
 יש ,יש עוד ספר? "קדושת לוי"מ
 כמו שיש , כןגם" ן"ליקוטי מוהר"
 יש  ככה,"נועם אלימלך ","קדושת לוי"
, אבל זה עניין מיוחד ,"ן"ליקוטי מוהר"

 מכל סוד אני, אני" :הקדוש אמר רבנו
 מברדיטשוב היה גאון רב אפילו ה,"העולם
אבל אם  ,הקדוש שיבח אותו  ורבנו,וצדיק

, הוא היה כמו רבי נתן, היה יודע מרבנו
 אבל ככה הוא ,ית הביטולבתכל תלמיד רבנו

יש  אבל ,פאר הדור ,גדול הדור ,היה אצלו
, זה עניין רבנו ,העולםמ נעלמיםעניינים פלאים 

 כי , זה עניין פלא,באמת כל נפש שזוכה להתקרב לרבנו
כמו הוא מדריך אותו  ,ם כל אחד ואחדעהקדוש יש לו עסק  רבנו

 : מפרש הפסוקהוא,  מדבר מזההקדוש רבנו ...שצריכים להדריך אותו
הוא  ,כל דיבור של הצדיק ," אל כל ישראלמשהאלה הדברים אשר דיבר "

יש , דיבור של הצדיקבה .מה שאתה צריךואתה מקבל  ,מדבר דיבור אחד
הקדוש מפרש זה  ורבנו ,דיבור אחדב , מה שכל אחד צריךכל, כלהו ב

 הדברים שדיבר ," אל כל ישראלמשהאלה הדברים אשר דיבר " ,הפסוק
אל כל  ","אל כל ישראל" , כל אחד מה שהוא צריך, אל כל ישראל?משה

  ... כל אחד מוצא מה שהוא צריך," ישראל
 היה קשה לי מאד ","תלמידי היקר"היות הפתק בלי כול ליהיה   ����

 ? ..."רתלמידי היק"באמצע הוא מוסיף  ?מה זה, "לרדת אליך להגיד לך
 ,הוא איש פשוט,  אינו למדןהוא?  מה? לקבל את זהלברמנש יכול, נו, נו

הוא גם כן , יודע כמו שאני ,כמוני ?"ועליך אמרתי"? "ידי היקרתלמ "?מה
מזה  ,ישראל בער לא אבל, הפתק היה צריך להיות ללוי יצחק, חושב

 :יש פסוק,  כתוב,תברךיהשם  אצל כמו  שרבנו,כזה התחזקות רואים
רבי נתן ו ,"א דכ אתאשכון" ,אעד דכ ,א מדוכמי שהוא" אאשכון את דכ"

הקדושה , האור של רבנואת הוא ראה , הוא היה אצלו בתכלית הביטול
זה גם כן היה קשה לו לקבל ,  היה בעניוות כזהאז הוא... של רבנו

כי אי אפשר להיות , נתן הוא היה אצלו אפס ואיןרבי , "תלמידי היקר"
היה לו לא  !אז הוא נתבטל לגמרי, הוא ראה את גדולת רבנו ...בלי רבנו

 אני זוכה ,הקדוש אני תלמיד רבנו,  גאווהשל,  מחשבה של כבודשום
 הוא הבין שהוא ,הוא היה אפס ואיןו ,יות כאלומעש, לשמוע תורות כאלו

 ,כלום לא אני ,אבל הוא היה גאון ? נגד רבנו,רחוק מהשם יתברך לגמרי

איך ? יהיה אפס ואין,  איש כזה,זה חכמה גדולה,  היה עניואדרבה הוא
 כליהקדוש זה   רבנו,הקדוש האיר עליו בנו זה ר,זה למעלה מן הטבע? זה

יכול  לא אז , אם לא, שיהיה אצלו אפס ואין,"א דכאתאשכון  ",כזה
 וזה ,אני ממש כלוםו ,הוא היה גאון !ואני אפס ואין ממש ,לקבל מרבנו

 ,היה מעשה של שבעה עשר בתמוז , כלום, הכנהבלי ,הפתק בא פתאום
אני הייתי  ,לטפל בךיכול  לא  אני,"ז בתמוז"וסמן י ":וב בהפתקכמו שכת

 , ונפלתי לעצבות כזה, שהייתי חולה נפש, כזהאהייתי מדוכ ,מאדמסוכן 
  ! ומזה נברא הפתק...אין רפואה לזה ,לשיברון לב כזה

  
  )מ  סימן–] רבי נתן[ת "ימי מוהרנספר (

רבינו [ ספר ,ל"ח הנבמוצאי אותו שבת פרשת נ...   ☺                        
ומתחלה , )א"ספורי מעשיות י(לפנינו המעשה של השני בנים שנחלפו ] ל"ז

ין זה שיש היכלי התמורות ששם נחלפין יואמר לענ' ב וכו"דבר מפ
תה י שהיה מלך שהי, ואמר שכבר ארע מעשה כזה,לפעמים הנשמות
כך  כי ,ל של השני בנים שנחלפו"וספר כל המעשה הנ' בביתו שפחה וכו

היה אצל כל מעשה שהתחלת ספור כל מעשה היה על ידי שדברו לפניו 
 , שעל ידי זה היה לו אתערותא דלתתא לספר אותה המעשה,ןימאיזה עני

שספרו לפניו עם המעשה  ןיכות וקשר להענייאיזה שי אצלו מחמת שהיה
ב התורות היה ו וכן בר,הקדוש שהיה צריך לגלות כפי השגתו הנוראה

 ,העולם עמו שספרו השיחה לה תורה מעין אותהיב גול פי ר שע,ן זהימע
ח שהיה עומד אצלו אז והיה לו מֹ יר כי אם מייאי אפשר לצ וכל זה

 היה רואה נפלאות השם ,סתכל על זהבקדקדו לה
בפרט אצל , להיונוראותיו אצל כל תורה ושיחה שג

בפרט אצל המעשה הנוראה , להיהמעשיות שג
לם שהיא המעשה האחרונה של הגדולה מֻכ

 ומעט מזה יבאר עוד לקמן ,השבעה בעטלערס
   .במקומו

  
  

  )ז-ה, שבת – עצותלקוטי (

 שידר איזהו נדר דהיינו, ידי נדר-על  �
שהוא , כה לעֹנג שבתוזה ז-ידי-על, ם מידיויקי

כה לבחינת עֹנג ווהז. בחינת אכילה בקֻדשה
 מה ועל באכילתוכי פ, אז אין צריך לצום, שבת

, נו להכניע הכעסיהי, םוידי הצ-על עלושפ
שהוא צלם אלֹקים , ו חכמתוולהחזיר לעצמ

פלים לפניו ויביו נוזה א-ידי- ועל, בפניוהמאיר
 ).סימן נז, 'ן א"לקוטי מוהר(

כי , מאדשה ואכילת שבת יקרה וקד  � 
בלֹא , ות גמורקאכילת שבת נעשה קֻדשה ואלֹ

ואין חלק להסטרא אחרא , תערֹבת סיגים כלל
כי אכילת שבת קֹדש , מאכילת שבת כלל וכלל

כילת שבת ידי א-ועל.  קֹדשולֻכ,  אלֹקותולהוא ֻכ
 ערקין ולהוכל שלטני ֻרגזין ֻכ, כנזכר לעיל, נתבטל הכעס

 ).שם(ם וואז כלא אהבה ושל, ואתעברו
ינו שיזכה יה, ם רבוואז יזכה גם לשל, ת בצדקהוגם צריכין להרב  � 

ם שאין ושיש של. ידי עֹנג אכילת שבת עם הצדקה-על, פה ום שיש לולשל
. לין לדבר זה עם זהואבל אין יכ, אדם-ם בין בניוינו שיש שליה, פה ול

ינו יה, פה ום שיש לוכין לשלוידי אכילת שבת עם הצדקה ז- עלאבל
ל בשעת ור גדוכי הפה נשלם בא, שמדברים זה עם זה, ם בשלמותושהשל

  ).שם (אכילת שבת
שתעזרני , תיו אבאלקי ואלקי 'הן מלפניך וובכן יהי רצ ... ���� 

ת בקֻדשה וואזכה לקבל שבת, אמתשיעני ותזכני לעֹנג שבת בשלמות בוות
 בשבת קֹדש 'הולהתענג על . ן וחדוה רבה ועצומהולה ובשמחה וששוגד

ת בסֻעדת שבת בכל מיני מעדנים בקֻדשה ובחדוה וולהרב, בכל מיני עֹנג
. ביםות וימים טות שבתוצאויהיה אצלי שום קפדא על ה ולא ,להוגד
  ". ויהוסי רוכררי דשנת בשמן ראשי ולחן נגד צתערֹך לפני ֻש"

שיעני ותזכני מהרה וותעזרני ות, ותחנני מאתך ברחמיך הרבים ���� 
, לה בבחינת עֹנג שבתושיהיה אכילתי תמיד בקֻדשה גד, לאכילה דקֻדשה

נאים וזה אזכה ברחמיך להכניע ולהשפיל ולשבר ולבטל כל הש-ידי-ועל
 לם יכרעווכל הקמים עלינו לרעה ֻכ, יב ומתנקםויבים להשבית אווהא
ותזכני לדעת באמת איך . ותפר עצתם ותקלקל מחשבתם מהרה, לוויפֹ

דע כלל איך להתנהג בזה כי אם עליך וכי איני י, תוני תעניילהתנהג בעני
שתדריכני באמתך ותלמדני איך להתנהג , מך עצמי באמתולבד אני ס

  )תפילה נז מתוך –' לקוטי תפילות א (:נך אעשהווכרצ, תוני תענייבעני
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