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כמו , נשלחה אנשים לפנינו: שבאו ישראל לפני מֹשה ואמרו: רושיפ
ועל ידי שרצו לשלֹח שלוחים לתור את הארץ על ידי זה . י שם"רש רשישפ

כי , קר הפגם היה על ידי השלוחים שהם המרגליםיכי ע, פגמו בארץ ישראל
 כי ארץ ישראל .)כמבואר בפנים(ת טבע שהיא בחינת מלאך השליח הוא בחינ

תמיד : "כמו שכתוב, כי שם השגחתו יתברך תמיד, למעלה מהטבע לגמרי
וכשרצו לשלֹח מרגלים פגמו בהשגחה ורצו להתנהג ". 'אלֹקיך בה וכו' עיני ה

ש על פי דרך הטבע ולֹא בדרך הטבע לשלֹח מרגלים לראות אם יוכלו לכבֹ
ידי השגחתו יתברך שנמשכת ביותר בארץ ישראל יוכלו לעלות האמינו שעל 

קר הפגם על ידי יומחמת שפגמו בהשגחה על כן היה ע. לו לשמיםיאפ
בחינת , ט"ת מטכי השליח הוא בבחינ, שהם המרגלים, קאיהשלוחים די

  . שהוא בחינת הבחירה כידוע, שמשם אחיזת עץ הדעת טוב ורע, הטבע
כי אם לֹא היה העולם מתנהג כי . ל ידי הטבעח הבחירה הוא עקר כֹיכי ע

קר הבחירה הוא על ידי יאם בהשגחה לבד תמיד לֹא היה בחירה כלל רק ע
 וצריכין להיות ציר נאמן לשולחיו להחזיר ,שרואין שיש דרך הטבע בעולם

שזהו בחינת כלליות , השליחות למרא קמא שיהיה נכלל השליח בהמשלח
קר ישזהו ע, ם הבריאההטבע בהשגחה אחר הבריאה בקֹד

  . התכלית
והמרגלים פגמו בהשליחות ולֹא היו צירים 

בת הארץ רעה ואמרו ינאמנים לשולחם והוציאו ד
קר פגם ישקר על ארץ ישראל ושקר הוא ע

 ...כי דבר שקרים לֹא יכון לנגד עיניו, ההשגחה
 )' הלכות שלוחין ג-לקוטי הלכות (
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על ידי זה פוגמין , שפוגמין בכבוד הצדיקכ
שכל קֻדשתה נמשכת , בקֻדשת ארץ ישראל

, ועל ידי זה הוא בבחינת פגם המרגלים. מהצדיק
ת ממון ובכל פעם חסר וועל ידי זה הוא נופל לתאו

ומסכן את עצמו , ונוסע תמיד למרחקים, לו יותר
ומשוטט ומרגל את הארץ בשביל להרבות , בסכנת דרכים

תן לו ברכת לו חס ושלום אין השם יתברך יכול ִליכא, ממונו
שלא , שזה בעצמו גם כן בחינת פגם המרגלים, העשירות כשישב בביתו

יתברך שיתן להם ארץ ישראל שהיא מקור הברכות בלֹא דרך ' האמינו בה
ש ארץ ישראל מקור קא לרגל את הארץ לכבֹוואמרו שרוצים דו. הטבע כלל

ם ששולחין מרגלים למקומות "מו שאר העכוהברכה על פי דרך הטבע כ
  . שרוצין לכבשן

ש לנו ארץ ישראל בלֹא שיכבֹ' אבל באמת אנו צריכים להאמין בה
ת ממון ומסכנים עצמן בסכנת וקעים בתאווכמו כן אלו המֻש. מרגלים כלל

לו חס ושלום כִא, דרכים ונוסעים למרחקים ומשוטטים ומרגלים את הארץ
קעים נמצא שהמֻש. תן להם ברכת עשירותם בביתםיתברך יכול ִל' אין ה

ת ממון נמשך מפגם וקר פגם תאויכי באמת ע, בממון נקראים מרגלים
, ואז הוא על פי רֹב תמיד בעל חוב גדול. המרגלים שהוא פגם ארץ ישראל
שהוא , ות ממוןוקע בתאומחמת זה המֻש. וטרוד בכל עת בזמני הפרעון שלו

וכל זה מחמת שנדמה לו , )ין פניםיע ('הפרעֹ'נקרא , עבודה זרה ממש
שממנה נמשך כל הטרדות והיגיעות , ות ממוןושהעבודה זרה הזאת של תא

כי כל , ובאמת הוא להפך. על ידי זה באה לו השפע והעשירות שלו, שלו
ת ממון הוא בולע ווהרע של תאו, השפע והעשירות נמשך רק מהשם יתברך

כי כל מה שיש לו , ע כי באו אל קרבנהאת כל העשירות שלו עד אשר לֹא נוד
. לו הוא עני ממשיכא, ועל ידי זה הוא מלא דאגות יותר, חסר לו יותר, יותר

ות ממון היא עוקרת ומכלה את העשירות שלו גם וועל פי רֹב הרע של תא
וכל זה אי אפשר לתקן אלא על . ואין צֹרך להאריך. כנראה בחוש, בגשמיות

ת ושעל ידי זה נתתקן תאו, משיכין שפע כפולהשממנו מ, ידי הצדיק האמת
 אוצר מתוך, ט"ז י"יאותיות , ' דוןהמזכת  ברכותהל -לקוטי הלכות . (ממון

  )ד"אות י,  ממון ופרנסה–היראה 
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יתברך מקום לטעות על שרצו ' וזה בחינת חטא המרגלים שנתן להם ה
 אני אמרתי להם שהיא טובה :ל"כמו שאמרו רבותינו ז, אילחקֹר יותר מד

כי ארץ . 'חייך שאני נותן להם מקום לטעות וכו', והם לֹא רצו להאמין וכו
כמו שכתוב במקום אחר והם רצו לראות , קר בחינת אמונהיישראל היא ע

נה אף על פי ולֹא רצו לסמֹך על אמו. בעיניהם מיד איך באין לארץ ישראל
: אף על פי כן אמרו,  אותות ומופתים נוראים ונפלאים כאלהשכבר ראו

כי רצו לראות ולהבין האמת . 'נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ וכו
 ,יתברך מקום לטעות וגרמו בכיה לדורות עד היום' על כן נתן להם ה, מיד

יתברך ' כי כן דרך ה, ועקר הגֻאלה תלויה בזה. שמתארך הגלות על ידי זה
אך אף על פי כן הוא , הוא עוסק ברחמיו לקרב את האדם בכמה דרכיםש

וכשמתחזק באמונה . מניח לו מקום להסתפק קצת בשביל נסיון ובחירה
יתברך והאיר בו ' שלמה על ידי שמסתכל על האמת על כל החסדים שעשה ה

ודאי יזכה לכל טוב ומרחוק רמזים בכמה דרכים להודיעו היכן האמת ב
יתברך מקום ' נותן לו ה, אבל אם ירצה לבקש תואנות לפרֹש, אמתי ונצחי

לטעות יותר ויותר וצריך אחר כך יגיעות גדולות ועצומות מאֹד ביותר קֹדם 
עד שיכול לפטר מן העולם . שיזכה אל האמת וֻכלי האי ואולי

ל ל מה שיסבֹולֹא יזכה אל האמת ויצטרך לסבֹ
 ולהתגלגל בכמה גלגולים עד שיבוא להתקרב אל

שהיה בידו לזכות בו עתה על ידי נסיון קל , האמת
ת הכבוד והנצחון ולהסתכל על ולהשליך תאו

  :האמת לאמתו
יתברך ואמר ' וזה שהקפיד עליהם ה

עד אנה ינאֻצני העם הזה ועד אנה לֹא : למֹשה
הינו . יאמינו בי בכל האֹתות אשר עשיתי בקרבו

כי הלֹא כבר התחלתי להאיר להם האמת , ל"כנ
ן יידי כל האותות אשר עשיתי בקרבם ועדיעל 

 שרוצים ,אינם מאמינים מחמת הקשיות שלהם
על כן גזר עליהם אז הגלות . להבין ולראות הכל מיד

והֻחרבן שנמשך עד הנה שיצטרכו להתנסות בכל דור 
 שמי שירצה להסתכל על האמת על ידי כל ,ין זהיודור בענ

להבין היכן האמת יוכל , יתברך להאיר בו' מה שכבר התחיל ה
קר יובזה תלויה ע. ויתחזק באמונה על כל מה שאינו יכול להבין ולהפך להפך

תבואי תשורי מרֹאש : כמו שכתוב, קר הגֻאלה תלויה באמונהיכי ע, הגֻאלה
 -לקוטי הלכות  (.והבן היטב אם תרצה לחוס על חייך הנצחיים. אמנה

  )ז"טאות ', שבועות ב
  

  )לח-לז, ן" אנשי מוהר–כוכבי אור (

נחמן ' ותיק רוהעתקתי מכתב יד ה: אמר המעתיק[                       
  .] מגֻדלת זהירות טבילת מקוה,ל"מטולטשין זצ

רנו ום בכתב אמת את אשר שמעתי פעם אחת מפי מולרש ...    �
שכשנזהרין בטבילת מקוה , ל בגֻדלת זהירות טבילת מקוה תמיד"ת ז"הרנומ
, והמעשה שהיה כך היה: בר על האדםו שיתתקן כל מה שעותנו חזקהותק

ל באשמֹרת ויצא ק, ות קֹדם הסתלקותו שני שבוע,ה"בשבת חֻנכה שנת תר
ד ול לכבוואי אפשר לילך אל המקוה לטב, קר כי נפלה התקרה בהמרחץוהב
כי נפלה , דע אשר לֹא כן הדברום נואך אחר כך כשהאיר הי. קר של שבתוב

וגם כל , לול אל המקוה לטב"ת ז"הרנווהלך מ.  מהמקוהקות רחובאיזה זוי
ואז כשבא מן ; קר של שבת קֹדשוד בול לכבואנשי העיר הלכו גם כן לטב

, עמדנו לפניו', ת וכוו ואמר הברכ, לתפלת שחריתוהמקוה והכין את עצמ
 בזה ול בהמקוה והחיה את עצמועל אשר זכה לילך לטב' ת להודווהתחיל לה

לך ו שה"בוג" בהנהר הנקרא ול את עצמו היה מוכן לטבואמר שכבר. מאֹד
  ת וכי אז בשנה הזאת כבר היה בשבת חֻנכה קריר,  תחת הקרח,שם בברסלב

  
  
  

  ל"זצ, ק שלמהאייזי' ודסר בן ראער בשראל י' לזכרון נצח מורינו ר

  

    יש עיניין שנתהפךיש עיניין שנתהפךיש עיניין שנתהפךיש עיניין שנתהפך
  

    . . .. . .. . .. . .הכל לטובה הכל לטובה הכל לטובה הכל לטובה 



 

, ק קצתו אל הנהר היה רחוומבית, ל נקפא ונקרש"ת וכבר היה הנהר הנולוגד
ומעֹצם . ל בהנהר בזריזותוואף על פי כן אמר שכבר היה מוכן לילך ולטב

היה נראה ברור שכבר היה , לות שעשה אז בהתלהבות גדושוהקדתיו ותנוע
ט את בגדיו בזריזות וולפש, ל" שאמר לרוץ אל הנהר הנוכמ, מוכן ומֻזמן לכך

דיה להשם יתברך על וונתן שבח וה. לולטבהקרח ך ועצום ולדלג ולקפץ אל ת
קר וד בול לכבואשר היה באפשרות לילך להמקוה וזכו גם אנשי העיר לטב

 וד כמה דבורים מהחיות ומהמשיבת נפש שיש לוודבר ע. בת קֹדששל ש
ומי שיהיה חזק בטבילת מקוה תמיד יהיה איך , מטבילת מקוה עד למאֹד

ל שני ויסב" מקוה"בת יוענה ואמר הנה ת. ודאי יתתקן הכלוב, שיהיה
". 'מקוה ישראל ה ")ז"ירמיהו י( שכתוב וכמ, ן תקוהו לש- אחד :פרושים

ולמקוה המים קרא ") 'בראשית א( שכתוב וכמ, קוה מיםן מו לש-שני 
אך ורק שיהיו נזהרים בטבילת , ואמר כי שני הפרושים הם אחד". ימים

  . ן ויתתקן כל מה שעבר עליווועל ידי זה יהיה הכל נכ, מקוה מים
 ודע לוכי הלֹא בעזרא כשנ, ד אמר הביטו וראו רמז נפלא על זהוע

 )'עזרא ט( שכתוב וכמ, צעק מרה על זה, א לצלןת רחמנושנכשלו בנשים נכרי
ויען שכניה ",  כתיב)שם יוד(ואחר כך , "בשתי וגם נכלמתי להרים פני אליך"

יש : ורושיופ, "ועתה יש מקוה לישראל', ואנחנו מעלנו וכו' בן יחיאל וכו
כי אך ורק שיהיו , ל"רמז להנ' מקוה'ן ותקוה שיתתקן הדבר אמר זֹאת בלש

  .ןו אמן כן יהי רצ,לת מקוה מים יש תקוה שיתתקן הכלנזהרים בטבי
 כן וכמ,  שאין רגע בלֹא פגעושמעתי שאמר כמ: אמר המעתיק ...    �

 שני פרושים ובת פגע יש לי כי ת)ן בקשהולש(ם אין רגע בלי פגע יצריך לקי
אין רגע בלי פגע 'ימים יכשמק, ושניהם אחד. ן בקשהון פגע רע ולשולש

  .ון אמן כן יהי רצ,כין לכל טובועל ידי זה מכל פגעים רעים וזלין ונצ' ובקשה
  
  

  )בנים(

וילמד ,  לשמֹח בשמחה של מצוהוירגיל את עצמ,  בניםומי שאין ל � � � � 
ד וכך עד שירק-לה כלווהשמחה תהיה גד, ת בשמחהורה ויעשה כל המצוות

 ).יג,  בנים–לקוטי עצות (זה יזכה לבנים -ידי-על, מחהמחמת ש
לקוטי  ("בנים"בגימטריא " אמונה"כין לבנים  וי אמונה זיד-על � � � � 
 ).יד,  בנים–עצות 

נו לבלי ידהי, ק מהםות רחולהי, וימו אצליתר לבנים שיתקומֻסגל י � � � � 
רק לבלי להסתכל עליהם רק מה , ת דבוק בהם הרבה ולשעשע בכל פעםולהי

אבל לֹא להשתעשע , דת השם כשמתחילין להתגדלושצריכין לחנכם בעב
 ).טו,  בנים–לקוטי עצות  (הם הרבה ב

,  בנים–לקוטי עצות  (םוחס ושל, לין ממיתת בניםוידי שמחה נצ-על � � � � 
 ).טז

ואין עצבות לפניך , מךואשר עֹז וחדוה במק, ן השמחה והחדוהואד  ...  ����
, שיעני ברחמיך הרבים שאזכה לשמח את עצמי בכל עת תמידועזרני וה. כלל

באֹפן שאזכה להתגבר ולהתחזק תמיד על , דיעניוודרך עצה ת, ותלמדני דעת
ס ולבלי להניחם לכנ, להרחיקם מעלי ומעל גבולי, ן והאנחה והעצבותוהיג
רק להתגבר בכל עֹז להמשיך עלי שמחה , םוגע בי כלל חס ושליז ולולאח

תיך וחסדיך ולה ובנפלאואגילה ואשמחה בך ובישועתך הגד. וחדוה תמיד
אשר , ת עמיו עמי ואשר אתה עתיד לעשהרבים והעצומים אשר עשית
אשר נתת לנו , דשךות מזרע ישראל עם קורלי להיובחסדיך הנפלאים תמכת ג

חבלים נפלו לי בנעימים אף נחלת . "כנוולם נטעת בתורת אמת וחיי עות
  ". שפרה עלי

זכני ברחמיך הרבים להתגבר ולהתחזק בכל עת להמשיך עלי השמחה 
כך -לה כלו ואזכה לחזק את עצמי בשמחה גד,לה והנפלאה הזאת תמידוהגד

' הת וובפרט בשבת. ד מחמת שמחהושאזכה לרק, עד שתגיע השמחה לרגלי
תהיה , ת של מצוהומקראי קֹדש ובחֻנכה ופורים ובשארי שמח' העדי וובמ

ואזכה . ד הרבה מחמת שמחהו עד שאזכה לרק,בעזרי תמיד לשמחני בכל עֹז
כך עד שהשמחה תגיע -לה כלושמחה גדת בות כל המצורה ולעשולעסֹק בת
זה תרחם ותעלה -ידי-ועל, ת את הרגלין למעלהוואזכה להעל, עד רגלי
רה ומדי תוט המחזיקים בלויתא שהם סמכי קשירומכי אום את כל תיותקי
 .בהוידם הט-תנים להם מתתוונ

, )'ובפרט וכו(דתך וליראתך ומא לעביותעזֹר לכל חשוכי בנים בזרע של קי
תנו ואת כל וותציל א, בים לכל בנינו וצאצאינוורכה וחיים טותמשיך ב

צאי וונזכה ֻכלנו לגדל כל י, לםודול בנים לעיתינו ואת כל ישראל מצער גורוד
ם ושלוה ורק תהיה בעזרנו לגדלם בנחת בשל. חלצינו בלי שום צער ונזק

דתך ובים לעבולאֹרך ימים ושנים ט, ביםורה ולֻחפה ולמעשים טווהשקט לת
ולֹא יהיה עקר ועקרה . דםותם ויהי כזית הונקווילכו י, רתך וליראתךותול

כבי וויתרבו צאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל ככ, לםובנו ובזרענו לע
רה לשמה וסקים בתוויהיו ֻכלם ע, לםור עד עור ודול הים לדוהשמים וכח

ל רה ימין ושמֹאוולֹא יסורו מכל דברי הת, נך באמתושי רצומם ולילה ועוי
תך ווידעו א, תך באמתוויכירו ֻכלם א, לםולו כחוט השערה כל ימיהם לעיאפ
  ). מתוך תפילה מ–לקוטי תפילות ב  ... (ולםלם למקטנם ועד גדֻכ

  

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

 ונתן כתר מלכות ו ומתפאר בו שמח ב'האשר , נפשי ולבי                     
 במסירות נפש לשדך וחו על ישראל וישתדל בכל כ בשביל שירחםוברֹאש
 וריד עצמורא שמוהפלא הנ, ר החדשוא, בעועם ישראל עם הנחל נאת ולחבר 

תם למעלה וומעלה א, ת משםוציא כל הנפשום להציל ולהועד עמקי תה
  ...משמי שמים

קים ות הרחומולו למקיאפ, פלים לשםום שנושבכל מק, קוןיקר התיע
  . יתברךודודרש משם אחר כביויחפש וי, ו עצמאש אתיאל יתי, מאֹד

ת ולים לעלות יכות והירידוומכל הנפיל, לם כללואין שום יאוש בע
ל שהוא וח גדווהכל בכֹח הצדיק שהוא בעל כ, והירידה תהיה תכלית העליה

ואזי לֹא די שמקיאה הסטרא , מד להסטרא אחרא בבית הבליעה שלהוע
. ם עצמות חיותה היא ֻמכרחת להקיאאף ג, אחרא כל מה שבלעה מן הקֻדשה

לה מעצמות הסטרא אחרא יירים שהם היו בתחיוזה בחינת גרים שמתג
, יתברך' ד הוידי זה נתרבה כב-ועל, זרים אל הקֻדשהוו בכֹח הצדיק חיועכש
  .כין לאמונה שלמהוידה נתברר המדמה וז-ידי זה נמשך נבואה שעל-ועל

, ת משםות כל הנפשום להעלורדים עד עמקי תהובע יוכל דברי הנחל נ
ת וראומי יערֹך שבחם מי יספר נ. תם למעלה למעלה משמי השמיםוומעלה א

  .גֻדלתם אין דגמתם
יהמו מעיך ורחמיך , חוסה עלי כרֹב רחמיך, לם מלא רחמיםו של עונורב

נבזה בעיניו ונמאס , ניולב נשבר ונדכה כמ, ניועל פגום הרוס ונשחת כמ, עלי
ל אל וין לֹא יצאתי מחיק מהתכלית מאֹד מאֹד ועדו רחין אניי ועד,ניוכמ
ואתה את עבדך ידעת את כל מה שעבר עלי וכל מה , דש כמלֹא החוטוהק

ן אני מאמין באמת שאין שום יעדי, אחרי כל אלה, ועתה. שעברתי עד הנה
ל של הצדיקים וין בכֹחם הגדימך עדולם כלל ועל זה אני סויאוש בע

ת ולהחי, ן אולי אמצא פתח תקוה לשוב אליךידית עור חתירוהאמתיים לחת
 'האל תעזבני . את עצמי ולמלט את נפשי ממה שאני צריך להנצל ולהמלט

  . תשועתי'החושה לעזרתי , אל תרחק ממני, אלֹקי
  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

. קר השמחהיע, קר החייםיזה ע, רהואנחנו יש לנו הת                         
ת ולהאמין בשם ורה והמצוות לשמֹר התוחוחנו צריכים להתגבר בכל הכאנ
  .רהוובת

חכה , אסור לאכֹל, לֹא? צה לאכֹלואתה ר, אנחנו תמיד מדברים עם השם
  .יםינטילת יד, קֹדם צריכים מים. יו הגולֹא כמ, קצת
צריכים , קֹדם צריכים לדבר עם השם, ד לֹאוע, לֹא? אפשר כבר לאכֹל, נו
אי , "ציא לחם מן הארץולם המווך אתה השם אלֹקינו מלך העבר: "לברך

רה ו שהתוים כמיכלים עם ברכה ונטילת ידואם א. אפשר לאכֹל בלי זה
  !ילך,  ילך-ואם לֹא , בו ט-תנו ומלמדת א

שים ברכה שהוא ברא את הדבר וע,  זה אלֹקות-שים ברכה ואנחנו ע
, נו מדברים תמיד עם השםאבל אנח, דעים מה זהויים לֹא יוהג. הזה
שנתת , שנתת לנו ענבים" ברוך אתה השם",  מדברים עם השם-כלים וכשא

, תוריהשם נתן לנו ענבים וכל הפ. לדבר עם השם תמיד, ת כאלהולנו מתנ
כן יש ברכה -וגם. ח לעבֹד השםובשביל לאכֹל שיהיה לנו כ? בשביל מה

מע ו פה מדבר אתנו ושהשם. תמיד, יש לנו תמיד מה לדבר עם השם, נהואחר
תן לנו ונתן לנו והוא נ. נתן לנו זה, נתן לנו זה, רהוהשם נתן לנו הת. תנווא
  )ההמשך יבוא( ...ריםולֹא חמ, אדם-תנו שאנחנו ברוך השם בניוהב אווא
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