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בראשית ברא אלקי! ...
ורוח אלקי! מרחפת ...
]אוצר היראה ,יראה ועבודה ,ע"ג[

עיקר עבודת האד /לגלות כבודו יתבר* מכל המקומות שהיה
הכבוד נסתר ונעל /בה ,/למע 3דעת כל עמי האר 0האמת כי מלא כל
האר 0כבודו .ועל כ 6באמת עיקר העבודה על ידי הבקשה והחיפוש אחר
כבודו יתבר* ,כמו שכתוב בקשו פניו תמיד ,וכתיב ובקשת! מש! את
ה' אלקי 6ומצאת וכו' וכ 6בפסוקי /רבי ,/כי צריכי 6לבקש ולדרוש
ולחפש הרבה אחר כבודו יתבר* בזה העול /כל ימי חייו ,כי זה העיקר.
כי זה ידוע שהקליפה קדמה לפרי ,ואי אפשר להגיע לכבודו יתבר*,
כי א /כשעוברי 6תחילה דר* הקליפות לשבר אות /ולבער אות,/
וכשמשברי 6הקליפה אז זוכי 6לפרי ,שזה בחינת כל התאוות והנסיונות
והמניעות והבלבולי /והעיכובי /שסובבי 6את האד /קוד /שזוכה
להכיר כבודו יתבר*.
וכל זה נמש* ממקומות החיצוני ,/שה /בחינת מקומות
המטונפי ,/שרוצי /להעלי /אור כבודו יתבר*.
וכשעובר באלו המקומות ,אזי עיקר תקנתו
שידרוש ויבקש ויחפש ג /ש /אחר כבודו
יתבר* ,בבחינת איה מקו! כבודו ,שעל ידי
זה הוא עולה בתכלית העליה וכל
הקליפות נתבטלי ,6ואז נתגלה כבודו
יתבר*.
וזה בחינת בריאת העול ,/בחינת
בראשית ברא אלקי! וכו' ,והאר 0היתה
תהו ובהו וחש 6על פני תהו! ,היינו בחינת
תוק :התגברות הקליפות ,שיניקת /מההעלמה
וההסתרה של מאמר סתו /דבראשית ,שה /רוצי/
להעלי /אור כבודו יתבר* ,שבשביל זה היתה כל הבריאה .א*
ורוח אלקי! מרחפת וכו' ; דא רוחו של משיח ,שהוא עוסק בזה תמיד,
מתחילת הבריאה עד הסו ,:לגלות כבודו יתבר* מהעל /אל הגלוי ,עד
שלבסו :יתקיי /על ידו :ונגלה כבוד ה' .ועל ידי רוחו של משיח ,על ידי
זה נתגרשי 6ונתבטלי 6הקליפות ונתגלה כבודו יתבר* על ידי כל העשרה
מאמרות של הבריאה ,שזה בחינת ויאמר אלקי! יהי אור וכו' וכ6
כול ,/וזה עיקר עבודת האד /כל ימי חייו כנ"ל.

!

ביו! אוכל 6ממנו ...
]אוצר היראה  2מחלוקת ,ס"ז[

כל המחלוקת ,שזה בחינת פג /נפילת הכבוד אל העזי פני /שבדור,
הכל נמש* על ידי תאוות אכילה ,שזה בחינת חטא אד /הראשו 6שפג/
באכילתו ,ועל ידי זה נאחז סטרא דמותא ]צד של המוות[ בהכבוד,
שה /בחינת העזי פני ./ומזה נמש* אחר כ* הריגת קי 6להבל ,שזה
היה המחלוקת ראשו 6שבעול ./וקי 6רצה ליטול לעצמו כל הכבוד,
והכל היה על ידי עזות ,וכל זה נמש* על ידי פג /האכילה .והתיקו 6לזה
תענית וצדקה.

]מספר לקוטי עצות  2פידיו ,3א'[

 #עיקר רפואות החולה הוא רק על ידי פדיו .6ולא נתנה התורה רשות
לרופא לרפאות כי א /אחר הפדיו 6דייקא )עיי 6רפואה .ליקוטי מוהר"6
חלק ב' ,ג'(.
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]מספר לקוטי תפילות ב'  2תפילה ג'[

 ...על כ 6באתי לפני* מלא רחמי ,/רופא אמת ,רח /עלינו ות6
בלבנו בינה להבי 6ולהשכיל בכל עת אשר נצטר* לאיזה רפואה לנו או
לבני ביתנו ,חס ושלו ,/לבל נל* ונדרוש אחר הרופאי ,/רק נדרוש
ונבקש את פני ה' תמיד .ותחזק את לבבנו להאמי 6ולבטוח ב*
ובצדיקי* ויראי* האמתיי./
ותעזור לנו ותושיענו ,שנזכה לת 6ממו 6על פדיו 6נפשנו תמיד,
ותזמי 6לנו בכל עת אנשי /כשרי /ויראי /באמת ,אשר יהיה לאל יד/
לעשות פדיו 3נפש ,מהכס :אשר נת 6לה ,/באופ 6שימתיקו הדי 6מעלינו
ומעל זרענו ובני ביתנו ,על ידי הפדיו 3נפש שיעשו עבורנו .ואתה תמלא
רחמי /עלינו ,ותרפאנו רפואה שלמה ,רפואת הנפש ורפואת הגו.:
רפאנו ה' ונרפא הושיענו ונושעה כי תהילתנו אתה .והעלה רפואה
שלמה לכל מכותינו ולכל מכאובינו ולכל תחלואינו )ובפרט להחולה
פלוני ב 6פלוני( ,כי אל רופא נאמ 6ורחמ 6אתה ,כי אי6
לנו שו /סמיכה על שו /רפואה של שו /רופא
שבעול ,/כי א /עלי* לבד אנו נשעני./

]כוכבי אור  2ספורי 6נפלאי ,6ד'[

מעשה ממטר ,מעני 6שהש /יתבר*
יכבוש המלחמה רק ע /הפשוטי,/
אומרי תהלי /בפשיטות וכו' ,ולא ע/
ההולכי /בחכמות .ספר רבנו ז"ל משל,
ממל* שהל* לצוד חיות )נאוולואוי( ונסע לבוש
כאיש פשוט ,כדי שיהיה נקל להצחוק.
ובאמצע פתאו /ירד מטר גדול ממש מבול מי ,/וכל השרי מלוכה
נתפזרו אחד לאחד וכו' .והמל* היה בסכנה גדולה ,וחיפש עד שמצא
בית כפרי אחד .והיה ש /איש כפרי ,ולקח את המל* והלבישו ,ונת 6לו
אכילה שלו ]גרי<[ מרק גריסי /וכו' ,והסיק את התנור ,והניחו ליש 6על
הפיעקליק ]סמו* לתנור[ וכו' .וכל כ* היה ערב ומתוק להמל* ,שמעול/
לא טע /טע /ערב כזה ,כי היה עיי :ויגע וכו'.
והשרי מלוכה חפשו את המל* עד שבאו לש ,/וראו שהוא יוש.6
ורצו שיחזור המל* לביתו עמה ./ואמר לה :/כיו 6שאת /לא הצלת/
אותי ,וכל אחד נתפזר להציל את עצמו ,וזה הציל אותי ,ופה טעמתי
טע /מתוק כזה ,על כ 6הוא יביא אותי בעגלה שלו ובאלו המלבושי,/
והוא ישב אותי על כסא המלוכה.
וסיי /על זה רבנו ז"ל ,כאשר מובא שבעקבות משיחא יהיה מבול
]מע 6וועט שיסע 6מיט אפיקורסות[ יירו ע /אפיקורסות לא של מי,/
רק של מחשבות זרות.
ויכוסו כל ההרי /הגבוהי ,/ואפילו באר< ישראל שלא היה מבול ,רק
מחמת שהל* בכח נתזו ש /המי] ,/דאס הייסט עס וועט אריי6
שפריצע 6אפלו אי 6די כשר'ה הערצער[ היינו שיתיז ג /בתו* הלבבות
הכשרי ./וע /חכמות לא יוכלו לת 6עצה ,וכל שרי המלוכה נתפזרו וכל
המלוכה לא יתחזק על עמדו] ,וועט זי* ניט דער האלטי 6נאר[ לא
יחזיקו מעמד רק פשוטי ישראל שאומרי /תהלי /בפשיטות וכו' .על כ6
שכשיבוא משיח ה /יתנו הכתר מלוכה בראשו.
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]סימ 3תפ"ג[

פע /אחת ,היו יסורי /באיזה חודש שלא היתה הלבנה ,וכמדומה
שלא קדשו אותה אז כלל .אחר;כ* ,אמר רבנו זכרונו לברכה שצריכי6
לראות להקדי /את עצמו להתחיל לקדש את הלבנה קוד /שבעה
ימי ./וצוה לעיי 6בפוסקי ,/וראינו שרוב הפוסקי /מסכימי /לקדשה
מקוד /כפי הדי 6מדינא דגמרא כמובא בטורי זהב ובמג;6אברה/
בסימ 6תכ"ו .ועי 6במשבצות זהב ש./
פע /אחת ,נתאחרתי בקדוש הלבנה ,וצוה עלי שכאשר אראה מתו*
הענני /כפי מה שהיא ,תכ :כשאראה אותה אקדש אותה מיד ,וכוונתו
שלא אדקדק על חומרות כלל ,כי כיו 6שרואי 6אותה מתו* הענני /כפי
מה שהיא ,מצוה לקדשה )אמר המעתיק :פשוט דרצונו לומר מתו*
ענני /דקי /וקלושי /כדינא ועיי 6בסדור יעב"<(.

]מספר אוצר היראה  2צדיק  2רל"ח[

כל ימי חיי הצדיק הוא בחינת יו ,/ואז עקר המשכת הדעת והתורה
הקדושה שממשי* אלינו ,ואחר הסתלקותו שהוא בחינת לילה ,ואז
נסתמו תרעי 6דג 6עד] 6שערי ג 6עד [6ונסתלק הדעת ,ואז צריכי 6לחיות
עצמנו בהתורה שהמשי* עלינו ביו /דהיינו בחיי /חיותו ,כי הצדיקי/
הגדולי /שה /בחינת משה ,ממשיכי /התורה ממקו /עליו 6ונורא
ונשגב כזה ובשכל נפלא כזה ,עד שיש כח בתורת /להשיב ולהחיות כל
הנפשות שיעסקו בתורת /לנצח.
כי התגלות תורת /היה על;ידי שהעלו
הנפשות בבחינת עיבור וכו' כמבואר בפני,/
ובגודל כוח /העלו ג /הנפשות העתידי6
לבוא ,בבחינת ולא אתכ! לבד וכו' כי את
אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה וכו',
והמשיכו התורה בקדושה כזאת עד שכל מי
שיעסוק בתורת /תאיר לו התורה לצאת
מחשכת אפלתו ,בבחינת נר לרגלי דברי6
ואור לנתיבתי .כי על ידי עוסקו בהתורה
חוזר ונתחדש נפשו ג /עתה בבחינת עיבור,
מחמת שאלו החדושי תורה נמשכו מעליות
והתחדשות הנפשות אשר ישנו פה ואשר איננו פה וכו' .זה בחינת
טעמה כי טוב סחרה לא יכבה בלילה נרה ,דהיינו שאפילו בלילה אחר
הסתלקות הצדיק ,לא יכבה נר תורתו הקדושה לעול /ועד.

מעשה הנהר היוצא מעד ,6שהוא יסוד הפשוט שנמש* מהראש בית,
והב 6דברי /אלו היטב ,כי אי אפשר לבאר /על פני השדה ,וכבר דברתי
בדר* מעט מזה ,כאשר תשמע מפי רבי נחמ .6וה' יאיר עינינו באמתת
תורתו הקדושה .ונזכה ליל* בדרכיו ועצותיו בכל יו ,/עד ישקי :וירא
ה' משמי /ויקרבנו באהבתו ובחמלתו לעבודתו באמת כל ימינו לעול./
דברי אבי* ,המצפה לישועתו יתבר*.
נת 3מברסלב.

]מספר א9י הנחל ב' 2מכתב רצ"א[

 ...ואי* שהוא ,תהילה לאל ,יש לנו במה לשמוח יש ויש תהילה
לאל חי ,מה שהבדילנו מ 6התועי /והטועי /בכל הבחינות .בכל יו,/
אברכ* על זה מלא רחמי ./התגברות הבעל דבר אי 6לשער ,אבל כל
תקוותינו על כחו של זק 6דקדושה שעולה על הכל ,ואי אפשר לדבר בזה
וכו' .חזק ואמ< ושמח נפש* בכל יו /מחדש ע /מה שזכינו ,שבראנו
לכבודו והבדילנו מ 6התועי /בכל הבחינות ,כי מגודל הרעש והמניעות
ליגע בנו מביני /כמה וכמה מעלות טובות למקו /עלינו שניצלנו
מהתנגדות וליצנות שלה./
אילו קרבנו אליו אלא לבלי להתנגד על אור כזה וכו' ולא קיבלנו
שו /חידוש ממנו דיינו ועל כל חידוש ודיבור ושיחה שקיבלנו ממנו
צריכי /לומר אלמלא לא אתינו להאי עלמא אלא לשמוע דא דיינו!...
על אחת כמה וכמה וכו' וכו'.
הזהר לשמח נפש* במה שאתה יודע שמאיר אור כזה בעול ,/והוא
נעל /ונסתר כל כ* מכול /ולנו מתנוצ<
בחסדו ,ועל כל פני /אי 6אנו מתנגדי /עליו,
חס ושלו./
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]מכתב פ"ט[

בה"י  ...אהובי בני חביבי .אי 6בלשוני מלה עתה לכתוב ל* דבר .ג/
אי 6דעתי צלולה .א* א :על פי כ 6מילאתי רצונ* לכתוב ל* על כל פני/
אגרת שלו ,/וכבר כתבתי ל* ,ומה אוסי :לדבר ל* בני ,וג /לפי דברי*
תהיה פה בסמו* א /ירצה ה' .ופה אל פה נדבר את אשר ישלח ה'
בפינו ,וה' יאיר עיני* בכל יו /למצוא עצות אמתיות ,כפי אותו היו/
והשעה ,להתחזק בכל עוז ,והעיקר לשמוח נפשו בכל פע /בגודל ישועתו
ונפלאותיו יתבר* העצומי ,/אשר זכינו לבלי להתנגד על ספרי/
קדושי /כאלה; אשר אי 6ערו* אליה./הפ* בה /והפ* בה /וסיב ובלה
בה /וכו'.
ותחטו :בכל יו /לימוד שולח 6ערו* וספריו הקדושי /זכרונו
לברכה ,ותהלי ,/ותפלות ,וקצת שיחה בינו לבי 6קונו ,ואל יתיישנו
בעיני* כל דברי /האלה שדברנו מזה כמה פעמי ,/רק בכל יו /יהיו
בעיני* כחדשי ,/ובאמת מי שיש לו לב ישראלי ,ומסתכל על האמת,
ה /באמת חדשי /בכל פע ,/כי בכל יו /ויו /נעשה חדשות לגמרי.
וקצת רואי 6בחוש ,ובכל יו /נעשה מה שנעשה .חידושי /נפלאי/
ונוראי ,/הכל בעני 6הראש בית אי* להכניס אור קדושתו ואמתתו
בעול ,/כמו שכתוב ובטובו מחדש בכל יו! תמיד מעשה בראשית.
בראשית ; הוא ראש בית כידוע; היינו בכל יו /ה' יתבר* מחדש בטובו

עיקר השלו /האמתי שהוא רפואת הגו:
ורפואת הנפש לנצח ,הוא כשאי 6חולקי /על
נקודת האמת אור הצדיק האמת שאנו חוסי/
בו לנצח ,כי חו< מזה אי 6שו /שלו /בעול/
ויש בזה הרבה לדבר אשר תקצר היריעה; וכ6
גילה לנו רבינו שההכרח לסבול מרירות
בשביל השלו /האמתי ,וא /המרירות נוגע עד
הנפש וכו' אבל שלו /ורפואה וישועות נפלאות
וכל הברכות וכו' הנמשכי 6על ידי איש של/
כזה ממתיק מתק 6הכל ועושה שלו /בי 6ישראל לאביה /שבשמי/
ובכל העולמות ,ואי אפשר לקבל שלו /זה כי א /על ידי מרירות.

זכור היטב מה שאמר ז"ל קוד /הסתלקותו הקדוש אז אי 6גיי
פאר איי 6וואס המט איהר צו זארגי] 3מאחר שאני הול* לפניכ ,/מה
יש לכ /לדאוג[  ,וא :על פי שאני מקולקל כל כ* ,א :על פי כ 6איני
מתנגד על זה ,שזה כל האד /אחרי מחלוקת וליצנות כזה וערבוביא
וכו' שכל תקוותו ותיקונו על ידו.

]מספר אוצר היראה  2אכילה  2קפ"ז[

רוב הנפילות של רוב העול /ה /על ידי האכילה ,שנופלי /בדעת/
מחמת שיודעי /שאינ /זוכי /לאכול בקדושה כראוי לאיש הישראלי.
ובאמת אסור ליפול בדעתו משו /דבר כמבואר במקו /אחר ,אדרבא
צריכי 6לחזק את עצמו בכל פע /ולידע ולהאמי 6כי מלא כל האר<
כבודו ועדיי 6ה' עמו ואצלו וסמו* לו; בפרט בשעת האכילה ,שצרי*
להיות אז איש חייל לאכול בשמחה והתחזקות ,מאחר שאכילתו
בהיתר ובכשרות על פי התורה ,ומבר* על כל דבר תחילה וסו ,:בודאי
אכילתו יקרה מאד.
וכל אחד מישראל מברר ברורי /הרבה על ידי אכילתו ,ועל כ 6צרי*
להתחזק אז מאד ולידע כי ה' עמו כי מלא כל האר 0כבודו ,עד שעל ידי
זה זוכה דייקא בשעת האכילה להארת הרצו ,6שישתוקק אז דייקא
לה' יתבר* ברצו 6מופלג מאד ,שזה עיקר שלמות קדושת האכילה ,כי
על ידי זה עולי /כל הניצוצות שבמאכל לשרש /העליו 6בשלמות.
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