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כי עתה נתהפך הכח המכריח ועולה . לכפר על עון העגל: י"ופרש רש

, כי משם, לקרבן שהוא בחינת מה שמעלין עגל בן בקר דיקא לחטאת
השתלשלות יניקת העבודה זרה של עגל  משם בעצמו, מבחינת שור ועגל

כידוע ששרש היצר הרע מסטרא דשמאלא שהתגבר מסטרא דשמֹאל 
יתברך ' וצוה ה. ופני שור מהשמֹאל: שכתוב כמו, שהוא בחינת שור ועגל

כי אחר כך , להעלות דיקא העגל לחטאת להפֹך כח המכריח אל הקֻדשה
ברים על ות העוכל המניעכי . ידי זה דיקא כששבין נעשה תקון נפלא על

 להכריח את האדם ציםושר, כלם הם בחינת כח המכריח, האדם
אל , ותמיד אל שרש ואבל כשמתגברין למשך עצמ. מהקֻדשה וולהרחיק

ועקר הכל הוא הצדיק , משם ום שנחצב נשמתואל מק, נֻקדת האמת
כי כח המכריח הוא רק לפי , אזי בקל יתגבר על הכח המכריח, האמת

אבל בסור המכריח ישוב , כח להכריח ולרחק ולפי הזמן שיש ל, שעה
כן  ועל. לםושהוא נשאר קים לע, שךוידי כח המ על וושרש ומומקמאליו ל

, תמיד אל נֻקדת האמת ונוברצ וכשיתגבר להמשיך את עצמ
 אזי בודאי יתבטל כח, שך האמתיוששם עקר כח המ

בה וט וואז יהיה ל, האמתי ומוהמכריח וישוב אל מק
כי , וכח המכריח שהיה מרחיק ולה מה שהיה לוגד

 ושיעסֹק במלחמה ז, לםורק בשביל זה בא לע
שך על כח ולהגביר כח המ, זאתובֻאמנות 

ואז נעשה מזה כלים נפלאים ותקונים , המכריח
שרֹב , שנראה בחוש גם בגשמיות וכמ, ליםוגד

הכלים נפלאים שנעשים בחכמה  הֻאמנות של
ידי  הכל הוא על, "מאשינעס"רין ושק, להוגד

וכן במלאכת , שךוחכמת כח המכריח וכֹח המ
. כמבֹאר בפנים, ת ושאר כלים נפלאיםושע רהוהמ
ת נמשכת וכי טבע הנשמה להי, כן גם ברוחניותווכמ

אך , שך האמתיוששם כח המ, ןותמיד אל שרשה העלי
בכלל הוא בחינת כח  ושכל, לםותה לירד לזה העוהכריחו א

אך , המכריח נגד הנשמה שכסופה ותשוקתה תמיד נמשכת למעלה לשרשה
ואז תהיה , שך על כח המכריחודי שתתגבר בכֹח המיתברך כ וכל כונת

פנים של הכלים והגלגלים והא וכמ, שכת אחרים עמה ואחרים לאחריםומ
זה  ידי נעשים על, תרווכל מה שמתגבר כח המכריח ומרחיק בי. ל"הנ

למי שבקי בהֻאמנות לכון המדה איך להגביר כח , תרותר ויוכלים נפלאים י
- הלכות יום–לקוטי הלכות  (.וֻעלת ֻאמנותשך בחכמה נפלאה שיפעל פוהמ

  )'ג' אותיות א', טוב ה
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ולא [כן נדב ואביהוא שנכנסו להקטיר קטֹרת ולא אנסיבו  ועל
ידי הקטֹרת  והיחוד הנעשה על כי הברור, כן נענשו במיתה על, ]התחתנו

שזהו בחינת , ן ואנחה לשמחהוין היגהוא בחינה שמהפכ, המשמחת לב
ן ואנחה הנאחז בהאשה וכדי לברר ולהפֹך היג, בחינת זווג דקֻדשה, חֻתנה

כי היו , רצו לשא אשהלא  כי, כן נדב ואביהוא שפגמו בזה ועל. לשמחה
ת דבקים וצים להיווהיו ר, שים מאֹדוראים וקדולים צדיקים נואנשים גד

ולֹא רצו לצאת לחוץ לפי שעה אל , דלה מאֹד תמיויתברך בשמחה גד' בה
 כי, שזהו בחינת המצוה לשא אשה, ך השמחהולת ון ואנחה להכניסוהיג
כי , אבל פגמו בזה, ן ואנחה לשמחהוריד עצמן לשם להפֹך היגורצו להלא 

ידי  כן נענשו על ועל. ידי זה דיקא אין שלמות הקֻדשה והשמחה כי אם על
, ת אי אפשר כי אם מי שהוא נשויכי עלית הקֻדשה של הקטֹר, הקטֹרת

ן וולברר היג, תות הקֻדשה מעמקי הקלפוכח להעל וידי זה יש ל שעל
  .בחינת קטֹרת ישמח לב, שזהו בחינת מצות נשואין, ואנחה לשמחה

כי על המת , תאון ואנחה הוא סטרא דמוכי היג, כן נענשו במיתה ועל
ומחמת . נא לצלןרחמ, ן ואנחהומתאבלין ומתמרמרין ביג, רחמנא לצלן

כן נתאחזה בהם  על, ן ואנחה לשמחהושלא היו נשואים ולֹא זכו להפֹך היג

כן  שאז צריכין גם, המיתה הנמשכת משם בעת שנכנסו להקטיר קטֹרת
לא  אבל הם, ן ואנחה להפכה לשמחהות היגולהעל, זאתת בחינה ולעש

כי , י זהיד כן נענשו דיקא על ועל', בגין דלא אנסיבו'היה להם כח לזה 
, כח לזה מחמת שפגם בזה ות ואין לוצין לברר הקֻדשה מעמקי הקלפוכשר

ידי  כן נענשו במיתה על ועל. םוכן הם מתגרים ומתגברים חס ושל על
בגין דלא , ן ואנחה לשמחהוהיה להם כח להפֹך היגלא  כי, הקטֹרת
 ' ג הלכות פריה ורביה–לקוטי הלכות (. ידי זה כן נסתלקו על ועל, אנסיבו
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 י" עיין רש–'  וכוÔÈ¯˙ÂÓ Â˘¯Ù ‡Ï˘ ÔÓÊ ÏÎ: ל"ופרשו רז
רחש לבי דבר "בבחינת , שבת בדבר שבקֻדשהוחשת וחוכשהמחשבה ר

שממנו , שהוא בחינת קלפת עשו, לעואזי יש כנגד זה קלפת ת, "בוט
בחינת ,  מאֹד שהם בבחינת ֻזהמת הנחשתות המזֹהמונמשכין כל המחשב

שהם בזויים ושקוצים ונמאסים , לעים ושקצים ורמשיםוֻזהמת כל הת
. מאֹד וכרוכים מאֹד אחר כל דבר ומצויים בכל מיני מאכל ומשקה

ם לרחֹש ולשרץ במחשבת איש ומבקשת מק זאתוהקלפה ה
. ום כל פרי השכל שלות ולאבד חס ושלוהישראלי ולכל

ם ושלא לתן לה מק, ממנה מאֹד ו עצמוצריך לשמֹר
ם וואפלו כשכבר חס ושל. כלל לרחֹש ולשרץ שם

, והתחילה המחשבה רעה לרחֹש ולשרץ במֹח
ם לפרֹש וצריך לשמֹר מאֹד שלא לתן לה מק

תכף ולברֹח  ורק לגעֹר ב, ולצאת אל החוץ
ל על "תינו זושזה בחינת מה שאמרו רב, ממנה

זמן שלא  אזי כל, לעים שהשריצו בתלושוהת
כי אז בתחלת רחישת המחשבה , פרשו ֻמתרין

אם יהיה נזהר , בול עדין להפכה לטויכ, רעה
ושלא לתן לה  זאתבמחשבה ה ושלא להחמיץ מֹח

 -לקוטי הלכות ( .םום לרחֹש ולפרֹש חס ושלומק
 מחשבות - לפי אוצר היראה ' הלכות תולעים א

  )'י ,והרהורים
  

  )ג" סימן ע–ת "ימי מוהרנספר (

לא היה לי שום התחלה על ההדפסה כי  והנה עדין... ☺                 
לא נתנו  אם מה שהתנדבו אנשי דאשיב וטפליק ומעט פה ברסלב וֻכלם

מֻזמן עדין כלל רק התנדבו לבד וזה ידוע שאפלו אחרי שמתנדבים עדין 
בא לידי  צריכים יגיעות גדולות קדם שגובין מהם והרבה נאבד שאינו

לא היה בהם לשליש ולרביע  ל"ובפרט שכל הנדבות הנ, ללגובינא כ
  .שצריכין על ההדפסה ההוצאות

והנה היו מחשבותי הולכות אנה ואנה איך לגנב את עצמי מביתי לנסע 
על המדינה בשביל ההדפסה כי היו לי מניעות הרבה על זה וסבב השם 

עמרוב ונסעו מנ, שהיו צריכין לגמרו, יתברך שהיה לי חלק באיזה שדוך
לא היו בדעתם לקבל  והם, קדש דאשיב-המֻחתנים לגמר השדוך בקהלת

לא היה שדוך  כי, לא עלה על דעתם להטריחני בזה כי, אותי עמהם כלל
מגדולים וחשובים ביותר ולא היה כבודי כלל לנסע בעסק שדכנות כזה 

לא נסעתי בעסקים כאלו אבל אני  בפרט שאין לי עסק בשדכנות ומעולם
מרתי להם אני אסע עמכם וכונתי היתה כדי להיות כגונב את בעצמי א

ושם היא , עצמי לצאת מביתי לקהלת קדש דאשיב בשביל השדכנות
יחד על המדינה  ל ואסע משם עמו"בסמוך למקום שישב שם רבי שמעון הנ

  .בשביל ההדפסה
וכן עשיתי ויצאתי בלילה בחרף בעת הקר ובאתי לדאשיב וקבלו אותי 

לא באו הצד השני  בשמחה גדולה והנה השדוך נתבטל כישלומנו - אנשי
  ע ולא יכלתי לנס כפי שידעתי בנפשי כי   בשבילי  תהי הי  הנסיעה וכל כלל 

  
  
  

 

 יהודי הוא בן של מלך
 …ה "הקב, לכיםמלכי המ
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���� Ô„ÚÓ ‡ˆÂÈ ¯‰�Â : ˙�ÈÁ· ‡Â‰ËÂ˘Ù ¯È˘ ,ÏÂÙÎ ,
Â˘Ó˘Ï ,Ú·Â¯Ó ,„È˙ÚÏ˘ ¯È˘‰ ˙�ÈÁ· ‡Â‰˘                                  

)¯‰ÂÓ ÈËÂ˜Ï"· Ô ,'Á'(  
  

���� È ,'È"˜ ,˜È"Â ,Â˜È"˜ : ˙�ÈÁ· ‡Â‰ËÂ˘Ù ¯È˘ ,ÏÂÙÎ 
ÂÎÂ ,' ÌÈ�Â˜È˙· ‡·ÂÓÎ)Î ÔÂ˜È˙"‡( , ÂÏÂÎ ‰ÏÂÚ ‡Â‰˘Ú"·  

  

���� ÍÂ˙·Â ‰Ê Ì˘‰ Ï˘ ˜È„ˆ‰ ˙Ó‡‰, ˘·ÂÏÓ 

Â˘ÓÂÛ˙ ÂÓ˘ Í¯·˙È                                                )¯‰ÂÓ ÈËÂ˜Ï"· Ô ,'Ò"Ê(  
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���� ÂÏ‡‰ ˙Â˘Â„˜‰ ˙Â¯Ó‡Ó‰ ÏÎÓ , ¯Â¯È·· Ô·ÂÓ
¯‰�‰˘  ‡ˆÂÈ‰  Ô„ÚÓ, ‡Â‰  ˜È„ˆ‰   „ÂÒÈ   ÌÏÂÚ  ‡Â‰˘

ÔÓÁ� Â�È·¯ ÚÈÊ "‡, ËÂ˘Ù ¯È˘‰ ÂÓˆÚ· ‡Â‰ ,ÏÂÙÎ ,˘ÏÂ˘Ó,  
„È˙ÚÏ ¯Ú˙È˘ Ú·Â¯Ó ,¯‰ÂÊ È�Â˜È˙· ‡·ÂÓÎ.  
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  סגולה נפלאה להגיד ולשיר

ÔÓÂ‡Ó Ô »Ó ¿Á«� »Ó ¿Á«� ¿Á«� «�  
  

 לזכות לכל הישועות

קדש דאשיב -בה מאת השם ונשארתי שם בקהלתיבלי ס
שמעון ובא אלי וצויתיו לשכר עגלה ' ושלחתי להודיע לר

 שכל מה על השבוע ולא היה יכול למצא כי זה ידוע לנו
לברכה משתטחים  שאנו צריכין בעסקי רבנו זכרונו

כנגד זה המניעות בלי שעור כי זה כלל שעל כל דבר 
אבל , כנגדם מניעות רבות שבקֻדשה עומדים

המניעות שעומדים כנגד הדברים 
 הנוגעים להתקרב לרבנו זכרונו

הקדושה הם  לברכה ולאנשיו ולתורתו
כרנו משתטחים ומתפשטים בלי שעור והנה ש

  .עגלה לטפליק ומשם שכרנו ביגיעה גדולה עגלה לשבוע
  

  )ד"צ מכתב -' אהנחל י ֵּבִאספר  (

  .ז"ט תשרי תשכ"כ, ה"ב �                      
באמת להצדיק האמת בעל  ואשר שזר ודבק עצמ, ד שמחת לביולכב

תנו בכל עת בכל ות אות ולהחיוף לרפאות עד אין סות פלאי פלאוהנפלא
רפואה ' רא ימשיך עליך הול והנוהגד ווכֹח ובזכות, ר לנצחור ודוד

  .בשלמות ויתן לכם חיים בריאים ונעימים חיים אֻרכים חיים אמתיים
. בגֹדל ענותנותך בטחתי לפתח פי ולדבר לפניך דברי אמת שבלבי

, מעֹצם נֹעם אהבתך המשרש בלבי תמיד בכל עת, אהובי אחי נפשי ולבבי
בה וטלא   וצירים וחבלי לידה אחזוני מהשמועהמםועמדתי מרעיד ומשת

צר לי מאֹד עליך , מה לבי על צערך וכאביךוה. ליםוכב בבית החושאתה ש
תיו כי בודאי ירחם וונפלא' לבי בטוח בגֹדל חסדי ה. אחי חביבי כנפשי

לא  כי, תך מהרה רפואה שלמה מן השמיםוישראל וירפא א ועליך ועל עמ
 וכח. שוהקד וסים בצלובעבור הצדיק האמת שאנו ח ואת עמ' יטש ה

רא של רבנו נ נח נחמ נחמן מאומן יעמֹד לך ולביתך ולכל ול הנשגב והנוהגד
  .ת בית ישראל למחסה ולמגן לנצחונפש

כין להכיר ולידע וידה ז- בע אשר זכית לשאֹב ממנו חכמה שעלוהנחל נ
זכֹר היטב גדל , נא אחי. םוחס ושל ותותחליפנו ולֹא תמיר אלא  ',את ה

ם וציאנו ממקום שלקח והותנו ממקושלקח א, רחמנות ואהבת רבנו אלינו
לכן ראוי לנו לחשב . לורא יתברך בהתקרבות גדוציא וקרבנו להבושה

ר הצדיק האמת ות ולהתקרב לאות להתגבר על כל המניעות עֻמקומחשב
' תולקוטי תפל'ם ספר ומר בכל יושים ולוללמֹד ספריו הקד, מעתה מחדש
ידי זה ֻימתקו מעליך כל הדינים -ועל, הרבה ומעט א ,כמה שאפשר

  .ת ממךווהיסורים ויתבטלו כל הגזר
  .מך ורפואתך בגוף ובנפשוהמתפלל תמיד בכל לב על של

‡ ·„ Ï‡¯˘ÈÂ¯Ò„  
  

  )ב-א,  ספירת העומר–עצות המבוארות (

קות בשמחה בימי על ידי התחז �                                            
על ידי זה זוכים , הפורים במחיאת כפים וברקודים

ועל ידי זה , ת ספירת העֹמר בשלמותום מצוילקי
. זוכים לקבלת התורה בנגלה ובנסתר

הן בקיום המצוות המבֹארות , ינויה
הן בהבנת הדעות , המפֹרשות בתורה

האמתיות המֻרמזות ואינן מפֹרשות 
  .בתורה
ים כל מה שאנשים מדבר � 

אינם מדברים רק , בימי הספירה
, והאדם המבין. ין ספירת היוםימענ

נו מי שהוא יודע ומבין אמתי יהי
בסודות התורה ובחכמת הקבלה 
והוא יודע באמת מה מרמזת ספירה 

, כאשר יקשיב בשלמות, של כל יום
ין הספירה יישמע שמדברים רק מענ

  .של אותו יום
, וזכני ברחמיך הרבים...   ����

ת ספירת העומר בקֻדשה ום מצוילקי
, ובלב טוב ובשמחה גדולה, ובטהרה

נותיה ועם כל פרטיה ודקדוקיה וכו
ועל ידי . ת התלויים בהוג מצו"ותרי

זה נזכה להכניע ולשבר ולעקור 
. פת המן עמלק מן העולםיולבטל קל

  ) מתוך תפילה י-' לקוטי תפילות א(

  
  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

ראו  ,לאומן כשבא ...  �                       
 ,רבונו של עולם" :הוא אמר, ההתבודדות שלו
כאילו הוא  ,"?להיות יהודי איך זוכים

השם יתברך , ואנחנו, יהודי טעם ,לא טעם עוד
ללמוד ספריו  ,ירחם עלינו שנזכה להתקרב אליו

 ,זה עניין פלא שלא היה מעולם ,אוי ,ולקיים כל דיבור שגילה
ולא  ,של כל הפלאות ,פלא יבור מרבנו הקדוש הוא ענייןכל ד

רבנו הקדוש ריחם עלינו וגילה לנו טיפה מן  ,}הרבה{לחשוב 
כמה רבנו  ,שלנו וזה גדולתו זה הרפואות ,מעניין גדולתו, הים מעניינו

יהיה , בשבת קודש, בפרט שמחה של שבת קודש, שמחה על הקדוש דיבר
כי רבנו הקדוש בכל דיבוריו  ,כזהשמחה  זה, שמחה למעלה משכלינו

וזה יתגלה  ,לא נתגלה בעולם כלל עדיין ,הקדושים והתורות והמעשיות
 וכן, הגאולה אבל אנחנו נראה את האור הזה של ,ויהיה עולם אחר לגמרי

 ,בעולם הגיע הזמן שיתגלה עכשיו ,כל העולם יראו מה שעכשיו יש בעולם
ורבנו הקדוש זה היה  ,בר בקברכ ,שהקומוניסטים היה חזק כל כך רואים

אפשר להגיע  ...כל העולם יודעים מזה, אומן היה עיר יחידה בעולם ,סגור
 ,פתאום !לא, לא, לא, לא, לא? לאומן ,לכל העולם, לצרפת, לאמריקה

שכל העולם יודעים שהיה  דבר, רואים נס כזה ,נפתח אומן לכל העולם
ועכשיו נפתח לכל  ,חולא היה שום אפשרות לחשוב שיהיה פתו, סגור

כל העולם , כל אחד מאתנו, וכל העולם יבואו לרבנו בשביל תיקון ,העולם
  ...יתקן את כל העולםבנו הקדוש ר, והתיקון אצל רבנו, צריכים תיקון

לפני השם , צריכים, טוב יותר, כל מה שקשה יותר? קשה, ללמוד...
] לא מצליח לשבת ללמוד אהו[הכל להשם יתברך , כל הכוחות, יתברך הכל

להשליך החכמות שלנו , "ליקוטי תפילות", תפילות זה כדאי, אז תפילה ,נו
רבנו הקדוש אמר  ,ויסתדר הכל ,ולסמוך על השם יתברך ועל הצדיקים

 אז יהיה? קשה ,"יש עניין שנתהפך הכל לטובה" :בזה הלשון ,בהשיחות
,  באמת ובתמימותרק אנחנו צריכים לקבל הכל באהבה ולעבוד השם ,קל

רבנו הקדוש מגלה לנו איך , להשליך כל החכמות שלנו ,לא להיות חכם
רבנו , לכל הישועות ולכל התיקונים ,לכל טוב, לזכות לתורה ולאמונה

, יש לנו לשמוח ,נו, "'שימחו בה", 'אמונה בה ,הקדוש כבר הכין לנו הכל
,  וכל הגאווהוכל התאוות כל הכסף ,שרבנו הקדוש ישנו כבר בעולם בפרט

הוא מחדש ומטהר  ,"אני נהר המטהר מכל הכתמים ":הוא מטהר הכל
הוא  ,לא מקבל הוא, חכם בעיניו אבל אם העולם ,הוא מתקן אותנו, אותנו

 להשליך כל החכמות ,העיקר אמונה. קילקול נעשה, עושה חכמות
איך לזכות לתורה ולקיום  "ן"ליקוטי מוהר"רק מה שכתוב ב ,שבעולם
אנחנו  ,פלאות שלא נתגלו עדיין בעולם, הוא מלמד שם איך לזכות ,התורה

, התורה הוא מכניס בנו אור, הוא מקרב אותנו ,רחוקים לגמרי מזה
 "הלכה כרב נחמן" ,אני מאמין ,כל מה שהוא אמר .ואמונה ותיקונים

.  הוא הדין ככה,כל מה שהוא אומר ,"הלכה כנחמני"ו "הלכה כרב נחמן"ו
 .לא נתגלה בעולם  עניין פלא כזה שעדייןעניין רבנו הוא

וגם כן , השיחות שלו, "ן"חיי מוהר"תיראה ה
להתגבר לכוון  השיחות שלו צריכים

ולא להיות  ,באמת, באמונה את עצמו
, אנחנו רחוקים לגמרי מהשם ,חכם

 ורבנו הקדוש הוא עושה עימנו
הוא  ,מהפך הכל הוא ,פלאות כאלה

, םאם רוצי ,זה תלוי בלבנו ,מתקן
 ,אם לא רוצים לקבל מה שאמר רבנו

בהתיקון  כן הוא עוסק-פי-על-אף
 ,כמו שהוא פי שהוא- על-אף ,שלו

לפי  ,אבל הכל לפי החשבון ולפי הלב
זוכים , זוכים לכל טוב אז, האמונה

וכל הישועות הוא  ,לכל הישועות
כל הישועות של כל אחד  !רבנו

אצל  ,מישראל בכל יום ובכל עת
  ...רבנו
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