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  לזכות לכל הישועות                                    טוב להגיד ולשיר

 )ב, שמות לה (...שביעי שבת הה מלאכה וביום עשששת ימים ֵת

' עשהֵת '- ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי שבת: וזה בחינת... 
קר קיום יכי ע. כי על ידי שבת זוכין שתהיה המלאכה נעשית מאליה, יקאיד

 והמנוחה ינו על ידי השביתהידה, של כל ששת ימי המעשה הוא על ידי שבת
כמו , קר חיות ושפע וקיום של כל ששת ימי המעשהיעל ידי זה ע, של שבת
', ויכל אלֹקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וכו): ב, בראשית ב(שכתוב 

בא , בא שבת, מנוחה? מה היה העולם חסר): י"ין רשיע(ל "ודרשו רבותינו ז
'  אשר עשה הקר קיום כל המלאכותיכי ע. כלתה ונגמרה המלאכה, מנוחה

הכל הוא רק על ידי המנוחה והשביתה , יתברך כביכול בששת ימי בראשית
כמו שכתוב , לשון רצון' ויכל '- 'ויכל אלֹקים וכו: וזה בחינת. של שבת

ותכל נפש ): שמואל ב יג(וכמו שכתוב , נכספה וגם כלתה נפשי:): תהלים פד(
  .ארת הרצון שמאיר בשבתקר קיום ימי החֹל הוא רק על ידי היכי ע', דוד וכו

ובבחינה זו צריך האדם לעשות כל המלאכות והמשא ומתן בששת ימי 
כמו ', רק הכל בכֹח ה, לידע ולהאמין באמת שהוא אינו עושה כלל, המעשה

פן תאכל ושבעת ): דברים ח(כמו שכתוב , יתברך על זה' שהזהיר אותנו ה
  . 'ל הזה וכוחי ועֹצם ידי עשה לי את החִיואמרת בלבבך כֹ', וכו

ח ר זֹאת מאֹד מאֹד לבלי לטעות ולשכֹכי צריכין לזכֹ
חס ושלום לאמֹר בלבו שהוא בעצמו עושה איזה עשיה 

חי ועֹצם ידי עשה כי זה בחינת כֹ,  חס ושלום,וֻעבדא
): שם(כמו שכתוב ', ר את הרק צריכין לזכֹ. 'וכו

ח לעשות תן לך כֹאלֹקיך כי הוא הנֹ' וזכרת את ה
והמלאכה נעשית , לבד' הכל בכֹח הכי , לחִי

', עשה מלאכה וכוששת ימים ֵת: בבחינת, מאליה
ט מלאכות "כי כל הל, בבחינת מלאכת המשכן

טול שאז הוא ִב, נעשין ונתברכין רק על ידי שבת
ט מלאכות על ידי שמקבלין אז הארת "כל הל

ן "עיין לקוטי מוהר ... (הרצון שמשם כל הפרנסה
  )' סימן ז-' ב

לֹא בגבורת הסוס יחפץ ): תהלים קמז(חינת וזה ב
לה יכי בתח. את יראיו' רוצה ה, לֹא בשוקי האיש ירצה

כמו שכתוב , מדבר המזמור מבחינת המשכת השפע והפרנסה
ואחר כך מפרש ', נותן לבהמה לחמה וכו' המכין לארץ מטר וכו: דםשם מקֹ

. לבד' רצון הרק הכל ב ,הפסוק שכל זה אינו תלוי חס ושלום בפֻעלות האדם
כי . את יראיו' רוצה ה, לֹא בגבורת הסוס יחפץ לֹא בשוקי האיש ירצה: וזהו
ר השפע והפרנסה אינה על ידי השתדלות האדם חס ושלום בגבורת יעק

קר ירק הע, הסוס ובשוקי האיש שהולך ונוסע ומשתדל בשביל פרנסה
. להפרנסה הוא רק על ידי הארת הרצון שממשיכין משבת לששת ימי החֹ

.. .קר הפרנסה הוא רק על ידי הארת הרצוןישע, את יראיו' רוצה ה: וזהו
  )' ג-'  הלכות שבת ג-לקוטי הלכות (

  

 )א, לושמות ( ... הָּמֵהָּבותבונה חכמה ' אשר נתן ה
: כמו שכתוב, הבעל דבר והסטרא אחרא מהפכין כל דבר מהפך אל הפך

להשתמש בכל דבר במקומו כי באמת צריכין . 'וכו' שררחות יֹהמהפכים אֹ'
זהר מאֹד כי באמת צריך האדם ִל, נויהי, ובשעתו בקֻדשה ובטהרה כראוי

ובשביל זה השם יתברך חונן לאדם , חס ושלום, שלא יעשה מעשה בהמה
, שהוא גדר האדם, כי הדעת, כדי שיתרחק על ידי זה ממעשה בהמה, דעת

געון שטות וִששהם בחינת כסילות ו', הוא בהפך ממש מכל התאוות וכו
אזי , וכשזוכה על ידי הדעת לגרש התאוות הבהמיות. ומעשה בהמה ממש

כי , כן נתרומם שכלו, וכפי הכנעת התאוות הבהמיות, נתרחק ונתרומם שכלו
  . כשזה נופל זה קם

ן הוא רחוק ישעדי, אז צריך הוא לידע האמת, ואזי כשמגיע אל השכל
כי , "חכמה והיא רחוקה ממניאמרתי א"): כג, קוהלת ז(בבחינת , מחכמה

יקא לעשות עצמו יואז צריך ד, שישכיל שרחוק ממנו החכמה, קר החכמהיע

דאי ושו, עליו השלום, כמו דוד המלך, לו אין בו שום דעת כלליכבהמה וכא
בהמות הייתי , ואני בער ולֹא אדע: "ואף על פי כן אמר, היה חכם אמתי

, "ים חכמה בהמהק נתן אלֹאשר: "וכמבֹאר במקום אחר על פסוק, "עמך
קר קבלת הדעת יכי על ידי זה ע, שהוא חכמה גדולה לעשות עצמו כבהמה

שאי אפשר לקבלם ולהמשיכם בשלמות כי אם על ידי , חין האמתייםוהמֹ
וכמו שאמרו , שזה בחינת שמשים עצמו כבהמה, ח בקֻדשהצמצום המֹ
ואז , אינו יודעמת אלא במי שמשים עצמו כיאין התורה מתקי: ל"רבותינו ז

וגם כשמקבל . דהח בהדרגה ובִמיקא זוכה לקבל את השכל והמֹיעל ידי זה ד
ועל ידי זה זוכה , ין אינו יודע כלליצריך לידע בכל פעם שעד, איזה שכל ודעת

  . לקבל מֹח ודעת חדש בכל פעם
שזה , דה וצמצום הדעתשהוא בחינת ִמ, וזה בחינת מלכות דקֻדשה

קא יועל ידי זה די, לו אינו יודע כללשמצמצם דעתו כִא, בחינת בהמה בקֻדשה
אדם ובהמה : "וזה בחינת. שהוא גדר האדם, חין והדעתקר קבלת המִֹע

שערומין בדעת כאדם ומשימין עצמן , ל"וכמו שדרשו רבותינו ז, "'תושיע ה
ואז שכלם ודעתם , נו שמתרחקין לגמרי מכל מעשה בהמיותיהי, כבהמה

ין יכי יודעים שעד, ן משימין עצמן כבהמהואף על פי כ, בשלמות
קר יוזה בעצמו ע. הם רחוקים מתכלית שלמות הדעת

כי על ידי בחינת זה הצמצום זוכין לקבל , שלמות הדעת
אבל הסטרא אחרא . ל"בכל פעם מֹחין חדשים כנ

חס , פות מסיתין את האדם מהפך אל הפךיוהקל
קעים כמו שנמצאים כמה בני אדם שמֻש, ושלום
ועושים , כאשר הם יודעים בעצמם, התאוותבכל 

ואף על פי כן הם חכמים , מעשה בהמה ממש
בפרט הרשעים ; בעיניהם ונגד פניהם נבונים

, העוסקים בספרי חיצונים, הגדולים המֻפרסמים
אשר ברבוי ֻזהמת תאוותיהם הם גרועים 

ואף על פי כן הם חכמים , כמֻפרסם, מבהמות
, להטיל מום בקדשיםרוצים , אדרבא', בעיניהם וכו

וקורין את הכשרים והיראים אמתיים בשם כסילים 
הוי חכמים בעיניהם ונגד פניהם : "ועליהם נאמר, ופתאים

  ". מאסו וחכמת מה להם' הנה בדבר ה: "וכתיב, "נבֹנים
עד שנשתלשל ונמשך , ל"שר כנרחות יֹוכמוכן הסטרא אחרא מהפכת אֹ
ן לֹא יצאו לגמרי כלל יש שעדישי, פגם הטעות הזה גם בין הכשרים קצת

ואף על פי כן הם חכמים בעיניהם ואומרים דעות זרות , ממעשה בהמה
שזה בחינת החכמות הרבה של הבל , וחכמות שקר בדרכי עבודת השם

ות ומעקם ושהבעל דבר מתלבש עצמו במצ, ו בעונותינו הרביםיהמצויים עכש
החכמות וההמצאות לה על ידי ילב הרבה מישראל ומבטל אותם מתורה ותפ

  . לם המה מהבל יחדובאמת ֻכ, החדשות
ואף , שמהפכין האמת ועושים מעשה בהמה, וכל זה מחמת הנזכר לעיל

שכל זה הוא בחינת פגם המלכות , על פי כן רוצין לידע חכמות והמצאות
ח והדעת האמתי ועל ידי זה אין יכולין לקבל המֹ, ל"והצמצום דקֻדשה הנ

עד שנתעים ונבוכים על ידי ,  יוצא הדעת חוץ מהגבולואזי, דהבהדרגה ובִמ
כי רק על ידי שמתרחקין באמת מכל מעשה ; זה בחכמות של שטות והבל

על , ל"ואף על פי כן עושין עצמן כבהמה ומצמצמין דעתם בקֻדשה כנ, בהמה
 .ל"קון השכל כנקר ִתשזה ִע, דהחין בהדרגה ובִמידי זה זוכין לקבל המֹ

 יראה - אוצר היראה מתוך ספר  אות ד- קדון דילכות פ ה-לקוטי הלכות (
  )קמדאות  -ועבודה 
  

  )ומ, ן" אנשי מוהר–כוכבי אור (

ר "ו היה עשיר אחד שהיה מקֹרב לאדמ,ברסלבעיר ב ...    �     
. ל"ב זצו עם נכדת הבעל שם טודוך עבורי בן יחיד ועשה שו והיה ל,ל"זצ

ונהג רבנו , ל ילד אחד"ר אצל רבנו ז זמן נפטותובא, וכשהגיע זמן הנשואין
יען לֹא היה בקו ,  דירה שם שהיה גן לפניהוכי שכר ל, ל שבעה מחוץ לעיר"ז

  ד"בס  ט"תרנ

   ויקהלהפרש

  עלון טעון גניזה אחרי שימוש
  ודסראער בשראל י' לזכרון נצח מורינו ר

  ל"זצ,אייזיק שלמה' בן ר
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והנה העשיר .  שםותוישמש איס ש'חיים שרה'  את רוולקח את, הבריאה
 ,ל לקבל רשות ממנו"ר זצ"ו אל אדמו הלך עמול טרם נסע לֻחפת בנ"הנ

 ול משנת" רבנו זולילה ההוא הקיץ עצמב. וקבלו רשות ממנו ונסעו לדרכם
ל " אל הגן ורץ שם רבנו זווהלך עמ.  בא עמי:ל"חיים הנ' ונטל ידיו ואמר לר

ל נפחד מאֹד כשראה זֹאת עד שנסמרו "חיים הנ' ור, ת אנה ואנהובין האילנ
כי בא אלי הבעל ?  הראיתול ואמר ל"ך כך בא אליו רבנו זובת. ות רֹאשושער
, צה לקח את החתןו חפץ בהחתן ורו ואמר כי אינ,כלה של הוב זקנושם ט

מד ווהוא ע, תרוד יול זֹאת נתפחד ע"חיים הנ' וכשמֹע ר. מהווהכלה היא ית
 :ול ואמר ל"ר זצ"וד הפעם אדמוותכף בא אליו ע. תיו דא לדא נקשןווארכב

ואחר כך נכנסו ,  רק שלא יהיה להם בנים, שלא יקח את החתןופעלתי אצל
חיים בחוץ וירא והנה שליח מֻיחד ' נה ממחרת בצהרים עמד רוה. אל הבית

 כי החתן נחלה בדרך ואי אפשר ול וספר ל"ר זצ"ומהמֻחתנים רץ לאדמ
  . ובכן יבקש רחמים בעד,  על החֻתנהובשום אֹפן לסע עמ

 על ול חזֹר לדרכך החתן יהיה בקו הבריאה ויסעו עמ" רבנו זוויאמר ל
ל "חיים הנ'  ונתפלא מאֹד רוזר השליח לדרכהחֻתנה ויעמידו הֻחפה ומיד ח

ימו יאך נתק, והחֻתנה היתה אז, דמתומחמת שידע מה שנעשה בלילה הק
ודרו ביחד . ל שלא יהיה להם בנים"חיים הנ' ל שאמר לר"ר זצ"ודברי אדמ
, ל"ר זצ"וואחר כמה שנים אחרי פטירת אדמ. ל ובנים לֹא היו להם"הזוג הנ

ס 'שהיה חתן רבי חיים שרה(רה צדק מברסלב וצבי אריה מ' השתדל הרב ר
והרב . ל" כל המעשה הנוחיים ספר ל'  הרותנויתגרשו מחמת שחי ש)ל"הנ

.  ואחר כך היה לשניהם בנים,דר להם הגט פטורין ִסורבי צבי אריה בעצמ
ג " בסעיף מ,ין לעיליוע( ול בעצמ"צבי אריה ז' פר הרב רהמעשה הזאת ִס

  .)מזה
  

  )ארץ ישראל(

 'מה שה�                                        
דה הוא חסד ידה כנגד מייתברך משלם לאדם מ

, זה לפשפש במעשיו-ידי-כדי שיבין על, לוגד
 –לקוטי עצות (ישראל -ין זה הוא בארץיקר עניוע

 ).אות טז, ארץ ישראל
ישראל הוא כלליות הקֻדשה שבכל -ארץ � 
לידע , תכין לצאת מטבעיווושם ז, תוהקֻדש

שזה כלליות , ולהאמין שהכל בהשגחה לבד
ת אליו יתברך ולין להדמוזה יכ-ידי-ועל, הקֻדשה

לין לספר וואז יכ, שךור ובין החוולהבדיל בין הא
דעין להבחין וכי י, ת של צדיקי אמתוספורי מעשי
כין וואז ז, ת של צדיקי אמת לההפוךובין מעשי

יקים ת של צדוידי ספורי מעשי-לטהר המחשבה על
 ארץ –לקוטי עצות (ת ולין מכל הצרוצזה ִנ-ידי-ועל, ולהמתיק הדינים

 )אות יז, ישראל
קק ולהתגעגע תמיד לבֹא לארץ ושיעני לכסֹף ולהשתוועזרני וה...   ����
זה אזכה -ידי-ועל, ואזכה להמשיך עלי קֻדשת ארץ ישראל תמיד, ישראל

ציאני ותו. להאמין באמונה שלמה בהשגחתך תמיד, לאמונה בשלמות
, לם כללושאזכה לידע ולהאמין שאין שום דרך הטבע בע, מטבעיות לגמרי

, כי גם הטבע בעצמה מתנהגת בהשגחתך תמיד, רק הכל בהשגחתך לבד
ר ור ודוידי הצדיקים אמתיים שבכל ד-עת על-ואתה משנה הטבע בכל

 -לקוטי תפילות  (תינוור כאשר שמענו מאבות בכל דות ונפלאושין חדשושע
 ).ה קהתפיל
  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

זה , אי אפשר בפעם אחת לדבר, דוד ועוד ועוד ועויש ע                       ... 
ד זמן ויהיה ע. דעים כלוםולֹא י, דעים כלוםות כאלה שלא יופלא, תופלא

ת ולהמשיך ולספר מה זה רבנו ואולי אזכה להתגבר בתפל, שאני מקוה לשם
, לםוש בעולה רבנו הקדיבור שגידל החיות של כל דע מגֹוים לגולויכ. שוהקד
דעים כלל מה ולֹא י. יןיהוא מע, הוא ים החכמה, ןי הוא מעיובור שליכל ד
דעים כלל מה ולם יואין הע? דעובור אחד מי יילו די אפ-' תוספורי מעשי'. זה

לֹא לם והע! פה מן הים לֹא נדע מי הואילו טיאפ, פה מן היםי ט.זה רבנו
כל ,  חדשולֻכ? לם דבר כזהומי יוכל להכניס בע! דעים כלום מה זה ברסלבוי
  ! אין-' ן"הרולקוטי מ'. להיבור שגיד

! תתבטל לגמרי! ותראה מה שזה' ן"הרולקוטי מ' קח ה-נאי ואתה עת
, ותראה את הספרים של', תולקוטי תפל'תראה ה', ן"הרולקוטי מ'תראה ה

  ?סתם לדבר. את עצמך להאמתתשפיל , ותראה את הדבורים של
ו יקח כל הספרים ותשים לב ותקרא תמיד ותראה קצת מה שיש לנו עכש

לם מן וציא כל העוהוא י, לםוח כזה שיאיר כל העזה כֹ, רא מאֹדוזה נ, לםובע

רה ופרים כאלה שהם מצחקים מכל התוכ. מכל דבר רע, מן הכפירה, שךהחֹ
  ...יוא, יוא, יוא, יוא. להשים כאוקד, צדיקים כאלה, והם יהיו דתיים

ין פלא כזה שהוא יש זה ענוין של רבנו הקדיאבל הענ, אנחנו רק מדברים
:  הוא אמר,דעים מה זה רבנוולם לֹא ילם ֻכוכל הע, לםוד מכל העולגמרי ס

ד שלֹא וין סיזה ענ, לםוין בעיד שלא נתגלה עדו סולֻכ !"לםוד מכל העואני ס"
דוש כמֹני יח.. "ד כזהוס. דוס, דוס, דוס, יםד בפני כל הצדיקוס, לםוהיה בע

  !שוזה רבנו הקד! חדש, לםודוש כזה בעיד לֹא היה חוע!" לםוד לֹא היה בעוע
 דעים כלל מה זה רבנו ַנולם לֹא ילם ֻכולים וכל החכמים וכל העוכל הגד

ד וין רבנו הוא סיענ. תובור אחד אי אפשר לגלילו דיאפ. ן מאומןָמְח ַנָמְח ַנְחַנ
, חכמה כזה, אמת כזה! לםוכל הע, דעים ממנווכלום לֹא י! דוס! לםול העמכ
  ...רה כזהות

והוא היה , הוושלא היה כמ, וגמתהוא היה צדיק וחכם כזה שלא היה ֻד
חכם !" לםואני ורבי נתן מצחקים מכל הע: "ולם ואמר על עצממצחק מֻכ

  ! לםואין בע! לםו אין בע-כזה וצדיק כזה 
אבל , דברתי הרבה, ל לדברו מה לדבר אבל אני לֹא יכדוד ועוד ועויש ע

  ...יהיה זמן שאני אספר מה שיש
לם וב הזמן שכל העוקר .לםולה בכל העוא הפיכה גדוהגיע הזמן שיב
זה . ובור שליבור ודילם יתבטל לגמרי נגד כל דוכל הע, יתקרב לרבי נחמן

  .תוצורה ובמולם וירדפו רק לידע ולהאמין בתוב שידעו כוא בקרויב
  !תורה וכל החכמוכל הת, רבי נחמן הוא הכל

א הזמן שיתהפך ויב, לם דברים חדשים לגמריוב הזמן שיתגלה בעוקר
                                                                              .לם יתהפכו לגמרי לגמריוב מאֹד שכוקר, בוזה קר, קוזה לֹא רח. לםוכל הע

  )המשך יבואה(.. .

  

  )לו מכתב - חלק ב -י הנחל ֵּבספר ִא (

עטרת רֹאשי אשר כתר האמת על                    
 מכל וובחר ב' ל וחשוב מאֹד בעיני הוהגד, ורֹאש

 נשמתא קדישא וחכמה עלאה וישראל ונתן ל
לם עם ווכרת ברית ע,  האמת האמתיולהבין בשכל

עבור ב.  למלחמה בשביל האמתווחגר עצמ, האמת
 עד ,תות רבוביבב סית וסולות גדופלא' זה עשה ה

ש שלנו ושנתבסס ונתבסם האהבה והיחוד הקד
בן פז , בן פלא, בן אמת, לד לנו בן זֻקניםוונ

שהכל מתפלאים ', י הנחלֵּבִא'ש והנקרא בשם קד
וֻכלם , ממים על הילד פלא הזהומשתאים ומשת

 ,בה וחדוה רבהי בח, באנפין נהיריןותומקבלין א
רים זכים ורק על ישראל מימי אמת טהוכי הוא ז

, תוהמת והֻזומאוצחים המטהרים מכל הֻט
לם ומשפיל ומשבר ומבטל כל מיני ובע הממשיך אמת בעוצאים מהנחל נוהי

,  ירפאהו וישמרהו מכל רע'ה. נהושקר וטעות ושממנו תצמח הגֻאלה האחר
  .בים אמן ואמןומכל מחלה לאֹרך ימים ושנים ט

ואת , דע כמה וכמה אני מצטער בצערךות הוא יו תעלומדעוהי' ה
פך עליך לפני בעל הרחמים ות מֻעמקא דלבא אשר אני שות והבכיוהתפל

 וירפאך ויבריאך בשלמות לחיים ות שיחוס וירחם עליך וישלח דברווהסליח
בכֹח וזכות כל , חיים אמתיים של אמונה ותשובה בלב שלם, בים ואֻרכיםוט

תינו ושל כל ורות וברֹאשם המנהיג האמת של דורושים יחידי הדוהקד
, ר חכמהובע מקורא מאֹד נחל נון הנוהוא רבנו הפלא עלי, ת הבאיםורוהד

  . ן מאומןָמְח ַנָמְח ַנְח ַנרבנו ַנ
תי וכי זה זמן רב שהתגברו עלי מחל,  בי שלא כתבתי עד הנהואל יחר אפ

ם אל ולך וחלוש מיווכֹחי ה, לֹא עליך', וכאבי בכל הגוף במעי וידי ורגלי וכו
יהיו עיני ולבי , תיול והניח לי ממצוקו הגדובחסד' והיה כי ירחיב לי ה, םוי

  .בעולה לנו הנחל נית שגוצרו בהאותמיד לשמח
ת אך שמח תמיד במה ות להרחיק העצבות ולהיוצריך להתגבר בכל הכח

לם ושהוא וכך מכל הע-ת הגנוז ונעלם כלורור האושזכה לידע קצת מא
  .רהות באין מעצבות ומרה שחוכי כל מיני חלא, תורפואה לכל מיני חלא

 בצרוף תרומה על סך מאה ו הגיע לי מכתב,ו בעת עריכת מכתבייזה עכש
, מכניות בעזרי לתו והיה לי מזה שמחה ונחת על שזכה להי,שראליותיירות ל

 ישלם .ת מֻעמקא דלבאיודות חן ורֹב תו הרם תשואוד מעלתותן לכבווהנני נ
בים ו רפואה וישועה בגוף ובנפש לאֹרך ימים ושנים טויתן ל ובו הטופעל' ה

' שבי תבל כי להושיכירו וידעו כל י, לםות התגלות האמת בעוויזכה לרא
 בלבב ונות רצולם אֻגדה אחת לעש בכל משלה ויעשו ֻכוהמלוכה ומלכות

בתך ומך וטוהמתפלל תמיד בעד של, הבך אהבת אמתודברי עבדך א. שלם
, ש בשמחהום ערב רֹאש השנה הקדות ביומחכה ומצפה להתרא, בזה ובבא

  ישראל דב אודסר                                                    .בה ומֻאשרהובברכת שנה ט
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