
 

»k≈L ¯≈‡»t¿̇ƒÓe Ï≈c«b¿̇ƒn∆M ‰«Ó Ï Ì¯≈‡»t¿̇ƒÓe Ï≈c«b¿̇ƒÓ ¯≈̇…ÂÈ ˜Èƒc«v«‰¯≈̇…ÂÈ¿a ¿Í«̄»a¿̇ƒÈ Ì≈M«‰ Ì≈L  .)Ï˜"· Ó ,'ÊÒ( � �

   ¯È˘ÏÂ „È‚‰Ï ·ÂËÔÓÂ‡Ó Ô»Ó¿Á«� »Ó¿Á«� ¿Á«� «�˙ÂÚÂ˘È‰ ÏÎÏ ˙ÂÎÊÏ     

¯ Â'È¯ÂÓ Áˆ' ÔÂ¯ÎÊÏ 'ÈÏ‡¯˘ ·¯Ú ‡Â¯ Ô· ¯Ò„ '‰ÓÏ˘ ˜ÈÊÈÈ‡ ,ˆÊ"Ï 

  
   

  ‡Ó˙ תותב פיוס - È˘‡¯· ˙¯·‡È˜…Ï‡ Ì)    א,א(    ]
 ‡ בר˙בראשי): "א,בראשית א( שכתוב וכמ, לםוקר קיום העימת הוא ע‡

 הקדוש ברוך הוא של ותמוכי ח, כמובא" אמת"ת ותב פיוס - "Ìאלֹקי
ם ובכל שעה ושעה ום ויווצריכין שיאיר האמת בכל חֹדש ובכל י. אמת

אבל , פי שהאמת הוא אחד על כי אף. ם והלילהות היועשרה שע משתים
ואין האמת של אדם ,  האמתענייןמצד שנוי המקבלים יש שנויים רבים ב

כי זה האדם צריך להתגבר , מה לחברתהווכן אין שעה ד, ומה לחברוזה ד
סק ווזה ע', ת בצדקה וכוווזה צריך להרב, דהורה ועבוידי האמת בת על

 ובין שעה ום לחברוכן באדם אחד יש חלוקים רבים בין יו. במצוה אחרת
 שה משאומד ובשעה זאת עושבשעה זאת מתפלל ובשעה זאת ל, לחברתה

צא בזה שארי שנויים ווכי, אדם  מדבר עם בניוכל אוומתן ובשעה זאת א
בר עליו ובכל ובכל מה שע, שבכל שעה ושעה, קריוהע. רבים לאין מספר

 ותו העת והשעה וכפי אותו כפי אולאמתסק יהיה הכל באמת ומה שע
, והכלל. ויבין מעצמ, אך החפץ באמת, וכל זה אי אפשר לבאר. האדם

ידי האמת אף אם החֹשך   עלולם שלא יוכל להאיר לעצמושאין שעה בע
  . לםולע' כי אמת ה,  שמסבבו כמותומסבב א

הדריכני באמתך ולמדני כי : "קש דודיוזה שב
, דייקא" םוויתי כל היותך קוא, אתה אלֹקי ישעי

אני , ופו ועד סומתחלת, םות היוכי בכל שע
כי , מקוה אליך שתדריכני באמתך ותלמדני

 ום שיאיר לות היוודאי יש אמת בכל שעוב
לקוטי (ל ור גדובכל שעה לצאת מחֹשך לא

מתוך ספר '  אות ט-'  הלכות גניבה ה-הלכות 
 ):ו" ע- אמת -אוצר היראה 

  
  ‰˘Â˜È Â  ÌÈÓ‰  ˙Á˙Ó  ÌÈÓ    )ט,א(     ]

Ï‡ ÌÂ˜Ó  „Á‡   ‰‡¯˙Â ‰˘·È‰  ...   
Â ם אחדויקוו המים מתחת השמים אל מק") 'ט,'בראשית א(זהו בחינת" ,

בחינת , יקאיד' ם אחדואל מק'. ם אחדושכל מימי הדעת ֻימשכו אל מק
שצריכין להמשיך כל מימי , "אחד' אלֹקינו ה' שמע ישראל ה") 'ד,'דברים ו(

ך אמונת ום אחד להמשיך כל הדעת לתולם אל מקו בעהדעת שנמצא
 הוא כוונהקר הישע, שמע  קריאתכוונות יתברך שזהו כלל כל ואחדות
של ון יחיד מנהיג ומו שהוא יתברך אדו ואחדותו להאמין ביחודוכפשוט

, כוונותהוא לעלא מן כלא ולית לעלא מניה ובזה כלולין כל ה, ומשגיח
שמע וליחד ֻקדשא בריך הוא  י קריאתיד חין עלשהם להמשיך כל המֹ

שצריכין להמשיך כל מיני דעת  היינו ,)כוונותכמבֹאר ב(' ושכינתה וכו
  . יתברךוך אמונת אחדותוומֹחין לת

שהיא בחינת , ידי זה נתגלה האמונה שעל', ותראה היבשה'ידי זה  ועל
כי , ] המעתיק-) 'ג,ז"תהלים ל(ארץ ורעה אמונה  שכן:  שכתובוכמ [ארץ

 שכתוב וכמ, הו ובֹהולם תֹו ואז היה הע,לם מים במיםולה היה העיתחמ
ם ורוח אלֹקים ווהארץ היתה תֹהו ובֹהו וחֹשך על פני תה): "ב, בראשית א(

כי כל זמן שלא נתגלה ונמשכה האמונה מחמת , "מרחפת על פני המים
הו ובֹהו ין תֹי אז היה עד,תומורבוי הדעת שהוא בחינת רבוי מימי התה

היה  ולא ,ת הוא מרבוי הדעתוקר יניקת הכפיריכי ע, םושך על פני תהוחֹ
',  של משיחודא רוח - ורוח אלֹקים'ידי  לם כי אם עלוקר קיום העיהע

, קר בחינת משיח הוא בחינת אמונהיכי ע, שהיתה מרחפת על פני המים
כי הוא יגלה , "' וכווואמונתי וחסדי עמ): "כה,תהלים פט( שכתוב וכמ

כי אז ): "'ט,'צפניה ג( שכתוב וכמ, לםוהאמונה בשלמות בכל באי עויכניס 
צא בזה ווכי, "'וכו' אהפך אל כל העמים שפה ברורה לקרֹא בשם ה

  :)' כ-'  הלכות פסח ז- לקוטי הלכות (בפסוקים רבים
  
  
  

  

 ...Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡¯·ÈÂ)   כו,א(    ] 
Îמת אדם ו שבקווכמ. כידוע, מת אדםות הם בחינת קוורה והמצול הת

ידי  ת וקשרים עלו בכמה דרכים ונתיבוהכל קשור ומֻהדק אחד בחבר
שהוא הרוח החיוני , וירורקים ומרוצת הדמים ותנועת האוהגידים והע

רה וכן הוא ממש בכל הת-וכמ' שצריכין לקבל בכל פעם לכלל האיברים וכו
מה  בכושהכל קשור ומֻהדק אחד בחבר, בים ורעיםות טות וכל המדוווהמצ

עד שמחמת זה קשה לדעת ולהבין היטב , עורית בלי שווכמה דרכים ונתיב
רה ו בהתו ושרשומומהיכן ההתחלה והתקון של כל אחד ואחד כפי מק

וכפי , וכפי מה שעבר עליו בכל הגלגולים, ןומת אדם הראשושה ובקוהקד
 .םו בכל יווכל מה שנעשה עמ, בגוף זה, מה שעבר עליו בגלגול זה

ידי הצדיק  כי אם על, אפשר להתחיל שום התחלה אמתיתכן אי  ועל
ורק , ת לגמרי וזכה למה שזכהון ושבר כל התאוושכבר עמד בנסי, האמת

קר יוהע, ל להאיר ולהמשיך על כל אחד הארת התשובה משרשהוהוא יכ
עד ,  של כל אחדומוזכות כפי מק ל לדון את כל אחד לכףוידי שיכ על

 כל רר עלו שנתעדהיינו, רר לתשובהושנתעעד , זכות  באמת לכףושמכניס
שזה , ל חזק מעֹמק הלבופנים לצעֹק ולזעֹק להשם יתברך בכל פעם בק

 אות -'  הלכות ערלה ד-לקוטי הלכות (ת וקר ההתחלה של כל ההתחליע
מ "ו ק"ה קל"אותיות קל', ו', עיין אלול ראש השנה ו'; כ

 ).ב" צ- יראה ועבודה-מתוך ספר אוצר היראה 
  

 ...ÌÂ¯Ú ‰È‰ ˘Á�‰Â )   א,ג(    ]    
Èת ולמודים פגומים ות נפולורוש בחינת ת

קר יידי זה ע שעל, תות ֻמחלפווסבר
 זה ענייןוב.  יתברךודתוהתרחקות האדם מעב

ידי זה  כי יש שמהפך על, תות רבויש בחינ
ידי זה מעט מן  טה עלוויש שנ, האמת לגמרי

כי , ידי זה מן האמת טה עלו נוויש שאינ, האמת
וכל . אם מעט דמעט שאי אפשר להבחין כלל

 הכל היה על, לולם מקטן ועד גדוהקלקולים שהיה בע
ן מאכילת עץ הדעת שהיה וכי גם הפגם הראש, ל"ידי הלמודים פגומים הנ

ת והלמודים ות הנפולורוידי פגם הת הכל היה על, על ידי עצת הנחש
ל ומד עמהם למוד גדול, להוכי הנחש בא עליהם בערמה גד, ל"פגומים הנ

, סיפו על הצוויועד שה,  הפגוםוידי למוד תם עלועד שהטעה א, מאדועמֹק 
, זב של הנחשון כוידי הלמוד של שקר ודמי ידי זה גרעו אחר כך על ועל

עד שבאו למה ' שאמר להם ולמד עמהם כשם שאין מיתה בנגיעה וכו
עד , ב ברעולם נתערב טווכל הע, תרוח ביוומאז נפגם הדעת והמ. שבאו

  . לםולכים ומתעים ומערבבים את כל העול ה"אשר הלמודים פגומים הנ
ידי למודים הפגומים  רה חטא העגל עלוומזה נמשך אחר קבלת הת

ל כמה וכמה " הלמודים רעים הנענייןכי יש ב. והרעים של הערב רב
ם כל וושל גם חסוויש מי שפ, תרוויש י, גם בזה מעטוכי יש מי שפ, תובחינ

 ירבעם בן נבט ודה זרה ממש כמות ועבוידי זה לידי כפיר עד שבאו על, כך
ידי  ת לפעמים עלולים לטעולים יכו צדיקים גדאפילועד אשר . וחבריו

כן  על. ין פניםיע, עד שמהפך דעתם מן האמת, ל"ת הנות הנפולורוהת
רת אמת ות לתוולזכ,  מהשם יתברך להנצל מכל זהמאדצריכין לבקש 
 הלכות -לקוטי הלכות (ל "ת מהלמודים הנובו אחיזה ותערשאין בה שום

 תלמוד -מתוך ספר אוצר היראה ' ט' ז' ה'  אותיות ד-' ברכת המזון ה
 ):ז" כ-תורה
 

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(
 שלח ממירון את רבי ישראל  הקדושורבנו...   �                    

 מא שלי נפטרה בבית רבי ישראליהא,  ונעשה מה שנעשה,בשבילי לטבריה
 אםו, היא נפטרה בשביל ברסלב? מדוע מגיע לה צער כזה, תבשב) קרדונר(

,  בצפת,מקום בעולם  לא היה לו,רבי ישראל... לא היה תחיית המתים
מא של יהם הרגו הא?  מה זה ברסלב:כועסים כל העולםהיו  ,בטבריה

, יתי את רבי ישראל השם יתברך סיבב שאני רא!... רוצחים,ישראל בער
   , אצל שרה שכתוב  כמו  היא מתה ,  המתים תחיית של  נס  פה  שהיה 
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 אז פרחה , אבל היא חשבה שהוא כבר מת,שישחט אותו, היה חוט השערה
 וענייןהוא עניין אמונה  כל עניין רבנו. מגודל צער והיא מתה ,נשמתה

 ,ברוחני וגשמי כל נפש שמתקרב עובר עליו מה שעובר ,למעלה מן הטבע
להתקרב אלי זה " :הקדוש אמר  רבנו...הבעל דבר לא נותן, עובר עליואבל 

 ?מדוע יהיה קשה, "הבא ליטהר מסייעין לו"? מדוע קשה, !"קשה מאד
  !"... מטוגןאני אוהב חסיד  ":הקדוש אמר רבנואבל ? מדוע אני אסבול

באהבה , בביטול כזה, הרב אלפנדרי היה מתנהג איתי ביראת הכבוד
והוא הרגיש איפה שאין , איש אמת, הוא היה אמת, הוא היה מפורסם, כזו

, והיה חברה קנאים, היה קנאי) ווקסלר(רב שלמה , הוא אמר לי, אמת
רק אחד רב שלמה הוא ,  אמר לי שהוא רואה שכולם פוליטיקההוא

  ...אמת
כמו , אין חכם כזה ואין מי שידבר דיבורים כאלה, אין קדושה כזה

,  ואנחנו רואים את זה, מתבטליםהםמעשיות התורות ובבה ,הקדוש ורבנ
 צריכים  היו...לבםמ  רבנואת צריכים להרחיק היו כי , למעלה מן הטבעזה
 ים ספרי רבנודפיס שמ,מה שאנחנו רואים... ספרי רבנו עד חרם טיללה

אין איסור ללמוד ,  בבית כנסת ובכל מקום,ויכולים לקרוא בכל מקום
 ,מהדור הזהעכשיו ואני ראיתי בעיני !  על הגאולהסימנים זה ,ספרי רבנו

איך יבוא  , ברסלבבספרי היה איסור לנגוע ,אתה  לא יודע מה שהיה
 ורבי , לנגוע בספרי ברסלבלא רוצים'? גמרתי ואגמור'מה זה ? הגאולה
אני ראיתי ?  בשביל מי? בשביל מי, במסירת נפשדפיס ה)קרדונר (ישראל
העולם לא רוצים לנגוע בספרי ? מה יהיה?  איך תבוא הגאולה,את זה
היום , מהפך אל הפך , ועכשיו אנחנו רואים דבר למעלה מן הטבע,ברסלב

  ...בביטול כזה יתקרבו לרבנו  שיבוא זמן שכל העולםביןיכולים לה
  

  )סט מכתב -' אי הנחל ֵּבִא ספר( 

  . ג"תשכ, יריח א"כ, ה"ב  �                   
המֻצין בגֻדלת יקרת , לכבוד ידידי יקירי

נפשו האצילה שנחצבה ממקור קֹדש מגדולי 
שהטה דעתו ולבבו , ל"ישראל עמודי התורה זצ

קורא אותו בקול גדול בכל ה' לשמֹע בקול ה
יום שימשיך עצמו בזריזות גדול אל הצדיק 

 שיש לו כח המושך להמשיך ולקרב כל ,האמת
  .שלום רב. יתברך' העולם לה

כשאחד מישראל בא לו כבוד חדש 
אזי צריך יגיעה גדולה ומלחמה , ומלכות

גדולה להתגבר בכל עֹז וגבורה כגבור חזק 
ממש נגד ואמיץ לבטל כבודו כאין וכאפס 

ולא ישתמש עם הכבוד לצרכו , יתברך' כבוד ה
, ולא יקח לעצמו כלל מן הכבוד, ולהנאת עצמו

שלא יהיה המלכות אצלו כעבד למלאות 
רק להעלות הכבוד והמלכות ,  חס ושלום,תאוותו

ידי זה הכבוד והמלכות יתגדל -כדי שעל, יתברך ולצדיק האמת' שיש לו לה
הצדיק האמת המנהיג האמת של כל ישראל יתברך וכבוד ' ויתעלה כבוד ה

אפילו הרחוקים , יתברך' שמקרב הכל לה, נחל נובע מקור חכמה, לדור דור
והנדחים והנאבדים שנפלו לשאול תחתיות ומתחתיו עד אין קץ ואין 

 למעלה למעלה גבוה -הוא מעלה ומקשר אותם מעמקי תהום רבה , תכלית
יתברך ביותר בכל ' תעלה כבוד הקר וניידי זה דייקא נתי-שעל, כהררי אל
  .העולמות

בב ברֹב רחמיו יוחסדיו העצומים שגלגלו וס' שוש אשיש בישועת ה
ושזכית להתחדש ולצמֹח בגן החיים הקדוש ... 'הנפלאים ונשאך וכו

קר יאור החדש הגנוז וצפון ונעלם מאד שהוא ע, והנורא של הצדיק האמת
י פלאות עד אין חקר שלא פלא, דש חדשות נוראות ונפלאותישח, החיים

שך כדי לחיותנו כהיום הזה גם בתכלית תכלית החֹ, ין מעולםינתגלו עד
שישראל , הגמור אשר בדורותינו אלה בסוף הגלות האחרון המר הזה

תועים עכשיו מאד אחרי ההבל תעתועים של החכמים בעיניהם שנסֹגו 
 של כפירות ידי ֻזהמת וֻטמאת השקר-יתברך ותורתו הקדושה על' אחור מה

  .ואמונות כזביות רחמנא ליצלן
  .הוא נותן לו כח לזה ברוך הקדוש, מי שרוצה לעשות טובה להצדיק

עתה עתה כבר הגיע העת והשעה שתעמיק , לבי ובשרי, אחי, אחי
ב ולחשק להוציא לפעל תבערת לבך הטוב הבוער כאש עד ומחשבתך לחש

, כל מיני רחמנותלב השמים לרחם על ישראל ברחמנות האמתי הגדול מ
ולהודיע ולפרסם , להאיר בלבם אור הצדיק המאיר מסוף העולם ועד סופו
ין לא היה כמוהו יבעולם שנמצא עכשיו אצלנו חכם אמת נורא ונשגב שעד

שגלה מעינות של עצות ותקונים וחסדים נפלאים ונעלמים עד אין , מעולם

 הלכלוכים שמטהרים מכל, ין לא נתגלו מימות עולםישעד, קץ ותכלית
שיוכלו כל העולם לבוא נקיים להיכל , מאות שבעולםהמות והֻטומכל הֻז

אשרי הזוכה . נם אשר הכין להם המלךיהמלך ולקבל האוצרות מתנת ח
  .להם

מלך המשיח ימשיך ויגלה בעולם אור הדעת של הצדיק האמת 
ידי זה ימשיך -ועל, בהתגלות נפלא ובשכל נפלא ואמת בתכלית השלמות

ידי רבוי השלום יכירו וידעו -עד שעל, לא אפילו עם ֻאמות העולםשלום נפ
לם לאמונת ישראל ויתהפכו ֻכ, כל הגויים גֻדלת וחשיבות ישראל עם קדוש

  .וישלטו היהודים בהם מרצונם, ויכניעו עצמם אלינו
  .המתפלל תמיד לשלומו והצלחתו לאֹרך ימים, דברי המעתיק

¯ÒÚ„Â‡ ·„ Ï‡¯˘È  
  

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

ל מטפליק בשליחות שיסע " והנה אז כשבא האיש הנ☺                      
אז עמדתי מרעיד וראיתי נפלאות השם ונוראותיו , לאומין] רבינו הקדוש[

רף שהיה מדבר מאומין ואנשי ושבכל ימי הח, העצומים עד אין חקר
 וזה , לא רצה שיסעו בשבילו,טפליק שאלו אותו אם יכינו לו שם הדירה

 ובתוך .ל בשבילו" עד שפעלו שם הדירה הנ,הסמוך הסכים שיסעו בשביל ז
 נשרף ביתו והיינו מֻטלטלים מאד מאד והחפצים שלו היו מֻפזרים ,כך

ב וולא היה לו מקום מנוחה כי ר, ומֻטלטלים כדרך הנהוג אחר השרפה
   . בפרט כל הרחובות שסמוכים לבית המדרש ולבית הכנסת,העיר נשרף

ל מטעפליק ובקש אותו "הנ בא האיש ,ובתוך הפזור והטלטול הזה
, דםוף ביתו מקולאומין במועדו ובזמנו בעת שכבר נגזר מן השמים לשר

 והשם יתברך כבר ,ולא היה לו מקום כראוי לשבת
דם והקדים רפואה שבאותו העת בסמוך ק

השרפה אז דייקא צוה שיכינו לו הדירה 
 ובא השליח במועדו ובזמנו ואת הכל ,באומין
י אפשר לבאר כל אשר  וא,יפה בעתו' עשה ה

כי בעניין נסיעתו לאומין , בלבי בזה בכתב
 בזה ,ע עמו לשםוכה אותי לנסיובעניין מה שז

היו תלויים עולמות הרבה עד אין קץ וזכות 
כי תקן שם אלפי אלפים ורבי , ישראל לדורות

רבבות נשמות פגומות ומֻקלקלות שלא היה 
פן כי אם על ואפשר להם להתתקן בשום א

כאשר נשמע מפיו הקדוש , תלקותוידי הס
 וגם כמה טובות לנצח נצמחו ,בפרוש וברמז

שמי , להיכי כבר ג, מזה לישראל לדורות
שיבוא על קברו ויאמר אלו העשרה קפיטל 

ר לו וודאי יעזוב, תהלים המֻפרסמים עתה
לנצח אפילו אם יהיה מי שיהיה כידוע 

  .ומֻפרסם
 כי ,התקונים האלה לנצחיתה התחלה והכנה לכל יוהנסיעה לאומין ה

ק בכל ו ושם היה צריך לעס,מקום קבורתו כבר ֻהבחרה שם באומין
ויותר ויותר מזה מה שנעלם מאתנו כאשר הבנו מפיו , ל"התקונים הנ

בב השם יתברך יבה שסיבה וסי על כן בכל תנועה ותנועה ובכל ס,הקדוש
 ,שבותיומאד מאד עמקו מח,  מה גדלו בהם מעשי השם,בעניין נסיעה זאת

  .כי הכל היה נוגע למקום שנוגע לעד ולנצח
  

  )'י, בת ש– עצותלקוטי (

, ת להשם יתברךוידי שמקרב נפש-על  �                                               
 ופט ודן את עצמו ושונו לבין קויח בינדד ומׂשושמתב, דדותוידי התב-ועל

שהוא בטול הרע , כה לשמירת שבתוזה ז-ידי-על, על כל מה שעשה
 ).ט"נסימן , ' אן"לקוטי מוהר (קליפותוה

זה תתן לנו יד ושם -ידי-ועל, ותזכנו לקֻדשת שבת בשלמות  ... ���� 
ב ותי יד ושם טומו ונתתי להם בביתי ובח: שכתובוכמ, תיךומובביתך ובח

ותזכנו להעמיד תלמידים . יכרת לא  אשרולם אתן לות שם עומבנים ומבנ
שנזכה לידע איך לדבר עם כל אחד , ותתן לנו חכמה ושכל דקֻדשה, הרבה

ררו ורק יע, באֹפן שלא יזיקו להם דברינו,  דברנו במשפטואחד ולכלכל
ויטו לבבם אליך וישובו ֻכלם בתשובה , דתך באמתותם לשמך ולעבוא

  :)ט"תפילה נ מתוך -' לקוטי תפילות א ( ...בונך הטושלמה לפניך כרצ
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