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 [ÏÚ‰ÏÂ„ÈÓ˙ ¯� ˙  ...)כ,כז( 

 .ןון רצו ועל כן נקראת נפש מלש,ןורש הנשמה הוא בחינת רצוש
ער להשם יתברך ון בולק כי האהבה והרצו נר דון הוא כמוותֹקף הרצ

שים בחינת ות הקדוק שממנו מדליקין כל הנר"ברשפי שלהבת י
] יק הנרותלהאיר המאורות ולהדל[דלקא שרגין ולאלאנהרא בוצינין 

ל להאיר ור הנר הזה הוא יכו וא,ר הנשמה שנקראת נרושזה בחינת א
לם הזה הנקרא וך עֹצם גשמיות הגוף והעובכל מיני חֹשך וצלמות בת

להשם '  ברשפי אש וכועדייןער ו בוכי איך שהוא אף על פי כן לב. חֹשך
  . 'ת את האהבה וכוויוכלו לכב לא יתברך אשר מים רבים

לם ווהאדם בא לזה הע, ת דקֻדשה וכן להפךודוהנה יש שבע מ
שזה , ת בזה שיעבֹר עליו כמה מיני חֹשך הכלולים בשבעהולהתנס

כשלא עמד , םו חס ושל,רי גיהנם שהאדם נענש בהםובחינת שבעה מד
שבעה זמנים  [היון ונכשל בהם בחינת ושבעה עדנין יחלפון עלובנסי

 ,'דת הובעבצה להתחיל לכנֹס וובפרט מי שר. ]יעברו עליו
תר ובהכרח ותר ויושאזי מתגבר עליו הבעל דבר י

שיעבֹר עליו כמה וכמה מיני חֹשך כמעט בלי 
 ,תועור והכל כלול בבחינת שבעה נפיליש

 בכל ו וכל קיומ,'ל צדיק וכוובחינת שבע יפ
 ,ן דקֻדשהוידי הרצ ת הוא עלומיני נפיל

בר עליו לבלי וינו להתחזק בכל מה שעיה
ן דקֻדשה ולהתחיל בכל ולהניח את הרצ

. ת חזקים להשם יתברךונום מחדש ברצוי
 נר ממש ו כמון דקֻדשה מאיר לוואזי הרצ

וזה בחינת  .לםושמאיר בכל מיני חֹשך שבע
רה להאיר בכל מיני ות של המנושבעת הנר

רה ות לתו ולזכ,ל"ת שהם בחינת שבעה כנונפיל
. ותפלה שהם גם כן בחינת שבעה כמבֹאר בפנים

ידי שמקשרין את  ת לזה כי אם עלואפשר לזכאבל אי 
ן ו שנסתלק ברעוא דרעוין ברצמשה לצדיקי אמת שהם בחינת ועצמ

 אם אפילו ,ן דקֻדשה בכל אחד ואחדוקף הרצות והוא מכניס תונושברצ
 גם כן שיתגבר בתֹקף ו הוא מכניס ב,םו חס ושל,ם שנפלונפל למק

 -לקוטי הלכות ( .ןוידי זה הוא מעלהו משמד לרצ ב ועלון הטוהרצ
  )'דאות  – רצון – לפי אוצר היראה ד"מאות  –' ברכת השחר ההלכות 

  
 [·Î· ˘„˜�ÂÂÈ„  ...)מג,כט( 

ת וסכנ, להוד הוא סכנה גדוכי כב, דורא ולפחֹד מן הכביצריך להתי
מלך ): תהלים כד( שכתוב וכמ, כי הוא דן את כל הדינים, תונפש
קרים וואזי הכל ח. הדן את הכל, ד הוא בחינת מלכותוכי כב, דוהכב

וזה שכתוב .  אם הוא ראוי לזה,דומי הוא זה מלך הכב: אליןווש
זבחים (במֻכבדי : אלא, דיובכב:  אל תקרי–די וונקדש בכב): שמות כט(

ואזי הוא , םוחס ושל,  מיתהוד יוכל לגרֹם לוידי הכב כי על, :)קטו
שלא , השערהד כחוט ום בהכבויפג, םוחס ושל, נשקל במֹאזנים אם

מֹאזני : וזה נקרא. בה מכרעתוכף ח, םוחס ושל,  שצריך אזיו כמויקבל
מלך , דושהוא בחינת כב, כי צדק מלכותא קדישא, )ויקרא יט(צדק 
ן "לקוטי מוהר. (כי אז נשקל במֹאזנים, ינו מֹאזני צדקיוה. ל"ד כנוהכב

  )א" סימן קל–' א
  

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

והנה אנכי עזרני השם יתברך שחזרתי לאיתני ...  ☺                   
נתי ו וכו, אחר כך אחר פורים נסעתי לנעמירוב.וכן זוגתי ובני שיחיו

כי ידעתי שרבנו זכרונו , תה להתראות פני עם חברי רבי נפתלייהי
 כי חברי רבי נפתלי היה ,לברכה כבר נסע לדרך נסיעה הנזכרת לעיל

 אך ,בכל פעם כל מה שעבר כאן) דרך הדואר(על הפאסט כותב לי 
ע מפיו חדשות ונסעתי לנעמירוב כדי לדבר עם חברי רבי נפתלי לשמ

 ;ע בעתים הללו שלא זכיתי להיות אצלו זכרונו לברכהושזכה לשמ
, תה שנתעכבתי שם עד אחר פסחיובאתי לנעמירוב ומאת השם הי

 מעשיות ששמע מפיו ובתוך כך שמעתי מרבי נפתלי נרו יאיר כמה
הקדוש שלא נכתבו עדיין כי לא היה מי שיכתבם ואני שמעתים מפי 

אבל שאר המעשיות שמעתי ( וכתבתים על הספר ,חברי הנזכר לעיל
 ברוך השם שנתן בדעתי .)מפיו הקדוש של רבנו זכרונו לברכה בעצמו

שאם לא באתי ,  שעל ידי זה הצלתי מעשיות אלו,ע לנעמירוב אזולנס
 ועתה כבר החיו כמה ,א היו נכתבין כלל והיו נעלמין מן העולםאז ל

ן הם מחיין נפשות הרבה ועתידין להחיות כל יועדי, נפשות ישראל
 כשיתגלה אמתת קֻדשת גֻדלתו בעולם במהרה ,ישראל וכל באי עולם

  : ברוך השם אשר עזרני עד כה,בעזרת השם יתברך
  

  )המשך, ב"מ מכתב -' אי הנחל ֵּבספר ִא(

את החסד , אחי חביבי, זכֹר נא...   �                
ף ואין תכלית שעשה עמך ורא עד אין סוהנפלא והנ

רא וש ונות קדורור האויתברך לקרבך לא' ה
 ולעסֹק בדבריו ופף בצל קֻדשתולהסת, כזה

רה וך בהם בכל תוך בהם והפוהפ, שיםוהקד
) ולשמֹח(ת ובודאי תוכל להחי, ובכל שיחה

ת ות גם אחרים בסֻגלוולהחי, עצמך תמיד
הה ות של נפשך היקרה וגבות וחמודויקר

בדבריך , בהסברתך המזהירה, מאד
הנלהבים וברוח לבך החם כלהב אש להפיץ 

ר וני הדור האמת בין אנשי מדע ובין המוא
ידי חֹזק לבך בהאמת -אני בטוח שעל. הצעיר

בים וחיים אֻרכים חיים ט' יתן לך ה, כך-כל
 שהוא , לזה בזכות וכֹח הצדיקותצליח ותזכה

  .רור דוהמלך האמתי על כל ישראל לד
דה קלה ושום עב ולא תדע ותאמין באמונה שלמה שאין שום דבר

בה אין נאבד וררות בעלמא ומחשבה טו התעאפילוו, לםונאבד לע
ומכל שכן , ררות בעלמאורר באיזה התעוכי תכף כשנתע, לםולע

 הצדיק האמת ותוטף או תכף חאזי, שה איזה ֻעבדה דקֻדשהוכשע
ם שמכניס לצֹרך ו למקותות ישראל ומכניס אוסק בתקון נפשוהע

ת להכניס לשם כל הנדחים וסק לבנורא שהוא עוין הנפלא והניהבנ
ידי זה שעשועים -ונעשה על, ישאר אחד מהם בחוץ ולא לםושבע

  .עורילים למעלה בלי שוגד
 וגברים עליו כמ והרע והסטרא אחרא מת,לוכשהאדם במיצר גד

עד שנדמה שאפס , ת ימין ושמֹאלו דרך לנטו עד שאין ל,שמתגברים
יתברך מן ' נה להו פו ומיצרי נפשווהוא בעֹצם דחק, םו חס ושל,תקוה

יתברך הוא רק כחוט השערה '  להונה עצמופי שמה שפ-על-אף, המיצר
בחינת חוט של ,  צמר-צר מונעשה מ, יתברך'  בעיני המאד הוא יקר -
  . ם הכפוריםות ביונומר שמלבין העוצ

 על הגרוע אפילוהצדיק האמת מלמד תמיד זכות על ישראל 
ת ובות טוכי בֻכלם נמצאים כמה שער, שבגרועים והפחות שבפחותים

ת וואלו השער, ב כחוט השערהומה שממשיכין עצמן לפעמים מרע לט
 שיםור הציצית הקדומתקבצים יחד ונקלעים ונשזרים ונעשה מהם א

ת של וש עשרה מדורש כל השלוש, מאדרא ון ונושהם בחינת חסד עלי
  .תות ונתהפכין לזֻכיונו ששם נמחלין כל העו,רחמים

  ÒÚ„Â‡ ·„ Ï‡¯˘È¯ ,מלקטה. ם ברגשי אהבה וגעגועיםודרישת של
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  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(
 ,ליפעם אחת אני קראתי בספר בחדר ש...   �                       

הוא ו ,וראה שאני קורא בהתעוררות גדול בתוך הספר,  אלי חברובא
 אז ,"? אתה קוראבזה הספר" : אז אמר לי;ידע שזה מספרי ברסלב

זה הספר קודש " : ואמרתי לו, ונכנסתי בכעס גדולמאדנדהמתי 
יודע מה  לא  אתה!בהמה" : אז הוא אמר לי," מה אתה אומר,קודשים

 אסור , זה מספרי ברסלב, שיש בעולםמהיודע כלום  לא  אתה,ישש
רים וכל העולם מתנגדים על זה "הרב וכל האדמו! לקרות בהם

 אני שמעתי הפעם הראשון ."ואומרים שאסור לקרוא בספרי ברסלב
 אז אמרתי , ושאסור לקרוא בתוך הספרים בעולם שיש ברסלב,בחיי

 זה הספר טוב ,רים" לכל האדמו,שומע לכל העולם לא אני" :לו
   ." מה שאי אפשר לספר, אני ראיתי פלאות כאלה,בשבילי

ר ונגד "עז פנים כזה נגד האדמו, אתה חוצפן כזה" :אז הוא אמר לי
 ,!"בשבילי זה טוב" :אמרתי לו ,"בן אדם לא  אז אתה,רים"כל האדמו

רציתי לתת  לא ," אני רוצה את הספר,זה הספר שלי" :אז הוא אמר לי
 : אז הוא אמר לי," מן ההפקר בפח אשפהאני זכיתי: " אמרתי לו,לו
 אני רוצה רק ,צריך אותו לא אני ,זה הספר שלי ואני רוצה אותו"

 , אז הוא התגבר עלי ולקח ממני את הספר בכח," בוקראת לא שאתה
  ."ברסלב"אבל שמעתי שיש חסידות בעולם ששמו , ונשארתי בלי הספר

 שם והתפללתי לה, אבל אני המשכתי להתבודד,נשארתי בלי הספר
 ואני , כמו שהתחיל לעזור לי ומצאתי את זה הספר,יתברך שירחם עלי

י ברסלב פר יתברך שיזמין לי סשםבקשתי מהאז  , שפעל עלימהיודע 
 ,יצאתי מטבריה ולא  אני הגעתי לטבריה,י ברסלבחסידו

ולם וכ ,צפת היה קרוב לטבריה, ידעתילא 
 ,מרג בעו"בל, נוסעים על מירון כמו באלול

 לא ,היה לי כסף לא ,ואני הייתי עני
 , אם הייתי נוסע לצפת,נסעתי לצפת

 בצפת היה חסידי ,הייתי יודע אולי
ידעתי מחסידי  לא יאנ אבל ,ברסלב
 אני בקשתי מהשם יתברך ,ברסלב

 אני חשבתי ,שיזמין לי חסידי ברסלב
אולי נמצא בעולם  ,אולי בירושלים

 אז אני ,באיזה מקום חסידי ברסלב
  ... ואני בקשתיביקשתי

 והשם יתברך קיבל ,עבר זמן רב
תפילתי ושלח לי לטבריה את רבי ישראל 

מה . רצה לזוז ממירון לא  הוא;רדונראק
 שלח לו מחלה ?הוא-ברוך-עשה הקדוש

  והכאבים היו כל, אחתעל יד, ידהעל 
 שאי אפשר בדרך הטבע ,כך גדול

היה יכול  ולא ,לסבול כאבים כאלה
 את תלה   אז רבי ישראל! רחמנות,ללמוד ולא להתפלללא  וומר חצותל

 רק הוא ידע באמונה שלמה שזה מהשם ,כמו העולם במקרה לא זה
כי , אולי רצון השם יתברך שיסע לטבריה: והתחיל לחשוב, יתברך

יכאב  לא אז, כל כך גדול לא הקור, כל כך גדולה לא בטבריה הקרירות
 גדולים כאלה ויהיה יכול לעבוד יהיה לו כאבים לא ,לו כל כך המחלה

שרצון הבורא  ידע בבירור לא הוא, אבל הוא היה מסופק, השם יתברך
אבל הוא ראה שהכאבים . רצה לזוז לא אז הוא, הוא שילך לטבריה

אז התבודד הרבה והתפלל , ואי אפשר לו, מתגברים בכל פעם יותר
 יתברך אם רצון השם, שיאיר בדעתו בירור גמור, הרבה להשם יתברך

אז הוא התבודד הרבה על , שידע בבירור שילך בטבריה, שייסע לטבריה
" ליקוטי הלכות"פתח ספר , ואחר כל אלה, זה והתפלל הרבה על זה

  ...ומצא בו שרצון הבורא יתברך שייסע לטבריה
  

  )ט-ז, מחשבות והרהורים – עצותלקוטי (

לם  ֻכ ,לאדם  שיש  תוחשב המ כל �                                        
שי מרחשן ורח, שב המחשבהוכי בשעה שהוא ח, ך הדבורובאים בת

כן הוא -פי-על-אף, זאתפי שאין האדם מרגיש -על-ואף. תיוושפת
לם ֻכ, לם שיש לאדםוכי כל מחשבה שבע, הרכדאיתא בזֹ, לובדקות גד

 מאדרק שהוא בדקות , ך הדבור בשעת המחשבהוא בתוֻמכרחים לב
 ).ו"סימן ס, ן" מוהרלקוטי(

, אוףי הרהורי נודה זרה אואדם שיש להם הרהורי עב-יש בני � 
מדים וויש שבשעה שע. תר בשעת התפלהוומתגברים עליהם בי

דה ומד לפניהם דמות עבות כאלו עונומזדמנים לפניהם דמי, להתפלל
ויש ,  בשעת התפלהמאדתם וומבלבלים א, ת רעיםונו שאר דמיוזרה א

תם ו להעביר אמאדצים להתגבר וור, לים מהםום גדלהם יסורי
שכל מה שיש , אבל דע. רקים ראשם הנה והנהווז, ת מדעתםוהמחשב

, תר להעבירם מדעתםווכל מה שהם מתגברים בי, תרולהם יסורים י
כי כך , תונותר הם מתגברים אלו הבלבולים רעים והדמיותר ויוי

 כרוכים אחריו תם הםותר לדחושבים עליהם יושכל מה שח, טבעם
ושלא יכפת לה , לבלי להשגיח עליהם כלל,  העצהעיקרכן -על. תרוי

תם וישמע א ולא ,ת והרהוריםונומדים לפניו אלו הדמיוכלל מה שע
- משאו תפלה אורה אובת, סקו במה שהוא עורק יעשה את של, כלל

רק , יביט לאחריו אם נסתלקו ממנו ולא ,ישגיח עליהם כלל ולא ,ומתן
אך זה . ובזה יסתלקו ממנו ממילא, סקו במה שהוא עו שליעשה את

וילך אצל , ושצריך לקדש ולטהר גופ, עיקרוה, הוא רק עצה לפי שעה
, שם(אז יסתלקו מעליו בתכלית ,  דרכי האמתורו לוצדיקי אמת וי

 ).ב"סימן ע
, תן כח לאלו הבלבולים שיתגברווונ,  לזהמאדגם עצבות מזיק  � 

ואל ,  בלבולים אלווך לבלי להתעצב מזה שיש לכן צרי-על. םוחס ושל
 מהם ואל יסתכל עליהם כלל ורק יסיח דעת, ירא ויפחד מהם כלליית
-ידי-ועל, מםות המבֹארים במקו בכל דרכי העצווישמח את עצמ, ל"כנ

ן להסתכל בכל פעם ויעמיד הדבר לנסי לא רק; זה ממילא יסתלקו
! והבן, ל" לגמרי כנ מהםורק יסיח דעת, ריו אם כבר נסתלקוולאח

 ).שם(
ואתה , דע כל זהואתה י, מל דליםוח, מלא רחמים   ����

דע שלגֹדל התגברותם והתפשטותם אין וי
כי אם אתה לבד , בידינו לעמֹד כנגדם

, תינוום מלחמותעמֹד בעדנו ותלח
 ול שאינוברחמיך וחסדיך ובטובך הגד

ובכֹח וזכות צדיקיך , לםונפסק לע
פללים עלינו מדים ומתוהאמתיים הע

יהמו נא ויכמרו מעיך עלינו וזכנו . תמיד
וחזקנו ואמצנו לבל נסתכל כלל על כל 

רק , תות והמבלבלורדות הטוהמחשב
רה ות את שלנו לעסֹק בתונתחזק לעש

נטה את ראשנו להסתכל  ולא ,ותפלה
. ולהשיב על כל הבלבולים הרבים כלל

ים ועקשנים להחזיק את ונהיה חזק
 ,נךוסקים כרצוו עמחשבתנו במה שאנ

נביט אחרי הבלבולים כלל עד אשר ולא 
ותעזרנו . זה-ידי-יסתלקו ממילא על

, מעתה לקדש ולטהר עצמנו כראוי
יעלו  ולא עד אשר נזכה שלא יבֹאו

' לקוטי תפילות א (.נה כללוד על לבנו שום בלבול ומחשבה רעה וחיצוע
  )ב" מתוך תפילה צ–

  

  )'כ-'י,  אמת–המידות ספר  (

 כשלא -הסימן של השקר     �                                 
  .נאןוהוא ש ברוך שושה שהקדווהוא משל, יסכימו עליו רבים

  .ו והוא נבזה בעיני עצמובלו אין הדעת ס-עשיר מכחש     �
  .תן צדקהי שי-תקון לפה     �
  .תולם נשמר מכל הזקו הע,ידי אמת על    �
  . בא לשקר,ידי חֻנפה על    �
  . שיזכה לאמתו שכר,דקהתן צומי שנ    �
  .נא עניוותוהשקרן ש    �
.  כי זה בזה תלוי,הב שקרואם הוא א, ידי משרתיו אדם נכר על    �

ולפעמים הוא , ידי שהוא שקרן ת עלופלים לעברולפעמים משרתיו נ
  .שאינם הגונים, ידי משרתיו פל לשקר עלונ

  .אדם  עם בני]חסד[ת ול לעשו יכוגם אינ. כשאין אמת אין חסד    �
כדי שלא , תיוונוכי השקר מגלה עו, השקר מעכב את הישועה    �

  .ושיעו לוי
  .תודה מכל הצרוהאמת הוא פ    �
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