
 )א,א( ...בראשית ברא אלֹקים 
בראשית ): א, בראשית א(ל על פסוק "תינו זווזה בחינת מה שאמרו רב... 

ראה , דת הדיןילם במולה עלה במחשבה לברֹא את העיבתח' ברא אלֹקים וכו

  .דת הדיןידת הרחמים למיים עמד ושתף מילם מתקושאין הע

קר כל יבֹאר בכל הספרים שעהלֹא זה ידוע ומ, רה הדבר תמוהוולכא

רה וולכא. לםו ורחמיו לעות טובו כדי לגל,ו וטובוהבריאה היה מחמת רחמנות

לם ולה עלה במחשבה לברֹא את העי שאמרו שבתח,ל"תר למאמר הנוזה ס

 ודל רחמיו וטובורוך הוא מגיתברך ב' כי ה, אך באמת הכל ניחא. דת הדיןיבמ

כן עלה במחשבה  על, תובושבכל הטבה ושרצה להיטיב לנבראיו בתכלית הט

, דת הדיןיפי מ לם עלוינו שיתנהג העיה, דת הדיןילם במולה לברֹא את העיבתח

. טולי יתברך בתכלית הבולם עצמם אצלוקף הדין יבטלו העוידי ת כדי שעל

קף הדינים והיסורים מבטלין עצמן לגמרי כדי להסתכל וידי ת  שעל,כמבֹאר

כים לשלמות וואז היו ז.  היסורים והדיניםולכלל בהתכלית ששם נתבטלין

  ידי כין עלוראה מאֹד שזו יתברך בהשגה עצומה ונותון להשיג אותכלית העלי

דת הדין יידי מ טול האמתי שנמשך עליהב

ובשביל זה עלה במחשבה לברֹא את . יקאיד

כי זה היה רחמנות עצום . דת הדיןילם במוהע

קא ייידי זה ד ת עלוכדי לזכ, תרול ביווגד

כי , יםילם מתקואבל ראה שאין הע. ל"טול הנילב

לים לעמֹד בזה לבטל עצמן לגמרי ולם אין יכורֹב הע

דת הדין חס ילו כשבא עליהם מיואפ. לםומזה הע

 וכמ, כין לבטל עצמן לגמרי באמת כראויום אין זוושל

 ועו כי אסרםויש לא וחנפי לב ישימו אף) ב לוובאי(שכתוב 

  ).סימן ז, לכות תפילת ערבית ד ה–לקוטי הלכות .. (.

  

 )כו,א(  ...ויברא אלקים את האדם
 ווכמ. כידוע, מת אדםות הם בחינת קוורה והמצוכל הת

ת ו בכמה דרכים ונתיבומת אדם הכל קשור ומֻהדק אחד בחברושבק

, ירורקים ומרוצת הדמים ותנועת האווידי הגידים והע וקשרים על

כן וכמ'  פעם לכלל האיברים וכושהוא הרוח החיוני שצריכין לקבל בכל

שהכל קשור , בים ורעיםות טודית וכל המוורה והמצוהוא ממש בכל הת

עד שמחמת זה קשה , עורית בלי שו בכמה וכמה דרכים ונתיבוומֻהדק אחד בחבר

 ומוקון של כל אחד ואחד כפי מקילדעת ולהבין היטב מהיכן ההתחלה והת

וכפי מה שעבר עליו בכל , ןומת אדם הראשושה ובקורה הקדו בהתוושרש

 .םו בכל יווכל מה שנעשה עמ, בגוף זה, וכפי מה שעבר עליו בגלגול זה, הגלגולים

, ידי הצדיק האמת כי אם על, כן אי אפשר להתחיל שום התחלה אמתית ועל

ל וורק הוא יכ, ת לגמרי וזכה למה שזכהון ושבר כל התאוושכבר עמד בנסי

ל וידי שיכ קר עליוהע, רשהו התשובה משלהאיר ולהמשיך על כל אחד הארת

  באמת לכףועד שמכניס,  של כל אחדומוזכות כפי מק לדון את כל אחד לכף

 'פנים לצעֹק ולזעֹק לה כל רר עלוינו שנתעידה, רר לתשובהועד שנתע, זכות

ת וקר ההתחלה של כל ההתחלישזה ע, ל חזק מעֹמק הלבויתברך בכל פעם בק

 אלול –ועיין אוצר היראה . סימן כ,  הלכה ד–לה  הלכות ער–לקוטי הלכות (

  ).קמ, קלו, אותיות קלה... ראש השנה 

  

  )יט,ג(  ...עת אפיך תאכל לחםיבז

קון כל הדברים בגשמיות יכה לגמֹר תוהיה ז, טא האדםוהיה ח לא ואם

כי בשעת , לה ואיזה ֻעבדא קלה מאֹדיידי תפ רק על, תוורוחניות בלי עמל ויגיע

היה  לא שאם, ןות תלויים באדם הראשולמוקון כל העיגמר תהבריאה היה 

ת בשלמות ולמוקון כל העימר תוהיה ג, וכל מעץ הדעת והיה מתפלל תפלתוא

ת ולמוקון העיגמר ת לא וידי חטא אך על, י"כמבֹאר בכתבי האר, םו היותובא

עת אפיך יבז, ן תאכלנהובעצב'עד אשר נגזר , תולמואף גם פגם וקלקל כל הע

ט "ת שהם לות ומלאכושצריכין כמה וכמה יגיע, )יט,בראשית ג('  לחםתאכל

ת מהם לאכלם ולם שיהיו ראויים להנוקֹדם שמתקנים הדברים שבע, תומלאכ

  .צא בהםו ללבשם וכיוא

לם ו מן העוכה לפרֹש עצמותר וזו ביווגם עתה כל מה שהאדם מקדש עצמ

כה להעביר מעליו עֹל וכן זוכמ,  יתברךו להכיר ולהגדיל שמו ודעתוולשום כל לב

 שאמרו ווכמ, להוכה לקבל הפרנסה בלי עמל ויגיעה גדווז, תוט מלאכ"הל

רה מעבירין ממנו עֹל מלכות ועֹל וכל המקבל עליו עֹל ת): ג"ת פואב(ל "תינו זורב

  .דרך ארץ

המת הנחש מפגם ונמשכין מז, תוט מלאכ"כי יגיעת הפרנסה שהוא בחינת ל

, אדרבא, ידי כל הדברים  יתברך עלוא השתדל להגדיל שמידי של על, עץ הדעת

, תוט מלאכ"ומשם נמשכין כל הל, :)ין סנהדרין לחיע(קר יפגם מאֹד וכפר בע

'  ומאמין בהוכן כשאדם מקדש עצמ ועל. ת וטרדת הפרנסהושהם בחינת יגיע

 נהנה ממנו ואה אועל כל דבר ודבר שר' ת לשם הודו להוומשים כל לב, יתברך

חה ֻזהמת הנחש שהוא וידי זה ד על, לםוידי כל דבר שבע על' ל שם הלהגדי

ומשיג , קון כל הדברים בנקלי תוכה שיגמר אצלווז, תוט מלאכ"בחינת הל

. 'ידי הגדלת שם ה קון עליקר התיכי ע.  בלי עמל ויגיעהו וכל הצטרכותופרנסת

ויגיעת ת מעצבות וט מלאכ"ל מלוציכן נוכמ', כין להגדיל שם הווכפי מה שז

 בנקל משם וכה לקבל פרנסתווז, הפרנסה

ן על כל הצטרכות וטחיקר הביששם ע', ה

תהלים ( שכתוב וכמ, תוהאדם ועל כל הישוע

שקר הסוס ' חיל וכו בושע ברואין המלך נ): לג

 ישמח לבנו כי וכי ב: ם שםיומסי', לתשועה וכו

כי הכל , קאידי' ודשובשם ק'.  בטחנוודשובשם ק

 הלכה – הלכות שבת –לקוטי הלכות  ('נמשך משם ה

  ).סימן ה, ה

  

  )לא-ל, ן" אנשי מוהר–כוכבי אור (

לה יל מאומן היה בתח"זר זוע' ר ...    �      

 להכיר את ו יתברך בעזר'ואחר כך היה ה, מכת המתנגדים

 מאֹד מאֹד להתקרב ול עד שנבער לבב"ת ז"הרנורנו מותת מיאמ

לה ויה וצעקה גדי בבכותויס איופר "ווהלך מיד על ציון אדמ, אליו

 שהיו ודע הדבר לבני משפחתווכאשר נ. דםועל כל דבריו אשר דבר מק

 באמת ותורצו להרֹג א, מהחסידים החשובים והנכבדים שבעיר

 שיברח מיד לעיר ודיע לומנו והוותכף ומיד רץ אחד מאנשי של. ובפשיטות

פם וחמתם מעליו חזר מנו עד שנתקרר אווישב שם בין אנשי של. אחרת הסמוכה

  .םו לשלוובא לבית

ם מחוץ ו פעם אחת איזה מקודעיו ומכיריו שבחר לוד ספר לי אחד מיוע    �

צאי שבת ות השבוע ממושב שם כל ימווהיה י, לך שםולעיר סמוך להנהר הה

 קצת לחם כפי וצאי שבת קֹדש כשהלך לשם לקח עמוובמ, קֹדש עד ערב שבת

 וומעת קומו עד שכב. מי השבוע לחם צר ומים לחץל לכל יו בדֹחק גדושיהיה ל

ופעם אחת מצאוהו שם . 'רה ושמחה וכוולה ותימשו שפתיו מצעקה ותפלא 

יש יהתב לא הביט גם על זה כי לא והוא.  לעירותוערלים ויקחוהו ויביאו א

ים בשלמות מאמר חכמינו יל אמר עליו שהוא ק"ת ז"הרנורנו מוומ. משום אדם

  .ואשרי ל' וכו" רהו על דברי תוהמנבל עצמ ")ג"ת סוברכ(ל "ז

ל "ר ז"ווכן כל האנשים שנתקרבו להמקֹרבים של אדמ: אמר המעתיק    �

תם ורה אומו ועשו כפי מה שהיל וקי"ת ז"הרנותם שנתקרבו למובפרט א

לם בערו לבבם וכ, תושותיו הקדול ובעצ"ר זצ"ול בדרכי אדמ"ת ז"הרנומ

יצחק דב מטעפליק אשר '  רוכמ, גמורים יתברך והיו צדיקים 'דת הולעב

לו כל המתנגדים העידו והגידו שהיה צדיק יאשר אפ, לה ישב בטירהאוויצעיבתח

 ותושכין אומ, ל"ר זצ"ו כשהוא בא על ציון אדמוופעם אחת אמר על עצמ. תמים

 וסע בכל ערב רֹאש חֹדש על ציונווהיה נ. יצחק בער עשה תשובה: ובכנפי כסות

יצחק ' ל ששמע מר"זעליג ז'  שמעתי מאבי הרב ר)המאסף(תב וכואני ה. שוהקד

בא אליו אחד ,  לישןו כששכב על מטתול אשר חֹדש ימים קֹדם הסתלקות"דב הנ

  ל עד ו בבהלה ופחד גדווהקיץ משנת, "קום הגיע קצך: "ןו בזה הלשוואמר ל
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ר זֹאת ואז ספ. ו ימים וחזר לאיתנו איזושמחמת הפחד נפל למשכב ושכב בחלי

ת תשובה וד איזה זמן כדי שיוכל לעשו עו יתברך שיאריך ל'ואמר שבקש מה

ב ווע ויאסף אל עמיו בשם טות חֹדש ימים מזמן המראה נגוואחר כך ככל. שלמה

ל ורבי יצחק "מאיר מטעפליק ורבי אפרים בן רבי נפתלי ז' וכן ר. ]ד"בשנת תרי[

ש מטשעהרין ורבי "בי אבא ברור, ל ורבי נחמן מטולטשין"ת ז"הרנורנו מובן מ

ל בעל המחבר ומלקט "והרב רבי נחמן מטשערין ז, ל"ר ז"ואברהם דב נכד אדמ

ת החדש ושאר ספרים והרבה ון חסידים ודרך חסידים ולקוטי עצוספר לש

ל בלו "ת ז"הרנווכן כל האנשים שנתקרבו באמת למ, יןיספרים שלא נדפסו עד

בים ולה ותשובה ומעשים טירה ותפות רק בתות הלילוכל הימים לרב

  ).אשרי להם ואשרי חלקם. דדותווהתב

  

  )ז-ון סימ, אכילה -עצות לקוטי (

בידוע שהוא רחוק , ת אכילהוקע בתאוומי שהוא מש � � � �                       

גם יבוא לידי בזיונות , גם זה סימן על דלות, מאמת ובידוע שדינים שורים עליו

 .ובושות

ידו -הוא עושה על- ברוך-הקדוש, ות אכילהומי שהוא משבר תא � � � � 

 .מופתים

  

 )מזתפילה  - אלקוטי תפילות (

אבינו מלכנו אדרנו בוראנו גואלנו יוצרנו קדושנו  ...  ����                               

עזרנו והושיענו ברחמיך הרבים ובחסדיך , קדוש יעקֹב רענו רועה ישראל

ונסתפק , ות אכילה מאתנו לגמריובטל ולשבר תאשנזכה ל, הגדולים

, עט לאכֹל מעט כדי חיוני בצמצום ובדקדוק גדול ולשבע ממנוובמ

ותעזרנו להחיות עצמנו . ותסיר ותגרש ותבטל הרעבון מקרבנו

ואזכה לדקדק באכילתי מכזית , ולהשביע נפשנו באכילה ֻמעטת

 עט אכילתי יהיה בקֻדשה ובטהרה גדולהוומ, ועד כביצה

ותזכני שאמשיך מזונותי ופרנסתי . באמת כרצונך הטוב

שהוא ארץ , וכל השפעות טובות מארץ ישראל

רש כל ההשפעות וששם ש, הקדושה ארץ החיים

 .וכל הברכות

ם אלקי, ם אמתאלקי 'ה"אבינו אב הרחמן 

וזכנו , מלא משאלותינו ברחמים" חיים ומלך עולם

יך נגלה כי לפנ, ות אכילה מקרבנוומהרה לשבר תא

וכמה אלפים מניעות , הכל ואתה יודע תעלומות לבבי

עד אשר איני יודע , כובים שיש לי על זה מכמה צדדיםיוע

, עשה עמי כחסדך אבי שבשמים. לשית עצות בנפשי על זה כלל

נם וקדשני בקֻדשתך יחנני חנני במתנת ח, ואל תגמלני כמפעלי

ילה באמת כרצונך ת אכווזכני מהרה לשבר תאו, העליונה בנדבת חסד

ומעט אכילתי יהיה בקֻדשה ובטהרה גדולה לשמך הגדול לבד באמת , הטוב

  ואזכה בכֹח אכילתי בקֻדשה גדולה להודות . ות הגוף כללובלי שום תא, לאמתו

ולפאר ליוצרי , ולהלל ולשבח לשמך הגדול והקדוש תמיד ולדבר דברי אמת תמיד

רי באמת בקֻדשה גדולה להיות בכלל ידי דבו-עד שאזכה על, על שם כבוד מלכותו

הבוראים שמים חדשים וארץ חדשה בדבוריהם , הצדיקים אמתיים אנשי מופת

ואזכה גם כן בכֹחך . ועושים מופתים גדולים אמתיים בשמים ובארץ, האמתיים

ותך ואדנותך קלגלות ולפרסם אל, הגדול לעשות מופתים אמתיים בעולם

וידעו ֻכלם כי אתה לבד מנהיג עולמך , עולםדלך ותפארתך לכל באי ווממשלתך וג

ח לבטל וויכירו עֹצם אהבתך את עמך ישראל אשר נתת להם כ, ברצונך הטוב

, רבונו של עולם. ולשנות הטבע בתפלתם ולעשות מופתים גדולים בעולם

באֹפן שתזכני לילך בֻחקיך , עשה עמי מה שתרצה ברחמיך" שטחתי אליך כפי"

 .רצונך הטוב תמיד מעתה ועד עולםולשמֹר משפטיך ולהיות כ

  

  )ל מכתב - חלק ב -ספר ִאֵּבי הנחל  (

לו במה שהותר לו הוא י ואפ,הצדיק הכובש את יצרו                          ... 

, לו לאחר מיתהיאלא תמיד חי אפ, דאי זה אין מתובו. תו בידוואוחז את תאו

  .'עובד הכי תמיד הוא , לוק אצלו בין מיתה לחייםיואין ח

  

ידי זה -ידי חטאיו גורם להסתלקות אור אלֹקותו יתברך שעל-כל אחד על

קון שלנו ושל חטאי כל יקר התיוע, יתברך חס ושלום' אין יכולים לידע מה

ידי הצדיק האמת אשר הוא סותם עיניו מחיזו דהאי עלמא -הדורות הוא על

אלא שהוא גם , ולֹא רק זֹאת. לגמרי ואין לו שום הסתכלות כלל בזה העולם

קון ייתברך ובשביל ת' נויים וכל היסורים קשים בשביל הימקבל על עצמו כל הע

טול במדרגה ינפשות ישראל עד שזוכה לבטל עצמו אל התכלית בתכלית הב

עד שזוכה להמשיך תקונים משם לגלות אלֹקותו יתברך לעין , גבוהה מאֹד מאֹד

קר נפלאות עבודתו יוע. ד מאֹדעד שיעורר בתשובה גם את כל הרחוקים מאֹ, כל

כאשר , נו הקדוש הוא ברֹאש השנהיהקֻדשה הנפלאה והנוראה מאֹד של רב

  . ינו ועסקו הוא רֹאש השנהישמענו מפיו הקדוש שאמר שכל ענ

 

' יתברך הוא כשהרחוקים ביותר מקרבים את עצמם לה' קר כבוד היע

לאדם לומר איך אני גם אין . קר ונתגדל כבודו יתברך מאֹדייתברך כי אז נתי

כי , ידי רבוי מעשי הרעים-כך על-יתברך ואני רחוק כל' יכול להתקרב לה

יתברך ביותר ' ידו כבוד ה-כל מה שהוא רחוק ביותר יתגדל על, אדרבא

  .קר כבודו יתברךיכי זה ע, כשישתדל לשוב ולהתקרב אליו יתברך

, ם מאֹדקר שמחתו ותענוגיו יתברך כשמחזירים בתשובה את הרחוקייע

ידי הצדיק האמת ותלמידיו שעוסקים בזה -קר התקרבות הרחוקים הוא עליוע

קון זה יוביותר עוסק בת. אדם משנתם ולהחזירם בתשובה-לעורר בני, תמיד

  . לאחר הסתלקותו

, גם מֻרחקים כמונו היום, הצדיק האמת ברחמיו הוא מקרב כל הרחוקים

   ...לכל באי עולם -עין בעין  -ו יתברך ומגלה אלֹקות' להעלותם אל הקֻדשה לה

  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

ל מדבר על עניין הפתק הפלא שקיבל "ישראל אודסר זצ' ר[                           
  ]א"יע ז, הקדושר"מאדמו
 אני -אנחנו . ליםואנחנו צריכים רחמים גדו,  יתברך ירחם עלינו'ה, נו... 

. מןן מאּוָמְח ַנָמְח ַנְח ַנש הזה ַנו הקד'פתים מהוה מראינו הרב, והחברים שלי

וזה מֻסגל לאדם לכל , ש הזהות מהשם הקדון עשינו קמיעובזמן האחר

  !זה שמירה. ת שצריךוהישוע

  

ת עם השם וב קמיעוחסיד מספר לרבי ישראל כי הוא החליט לכת(

  )מןן מאּוָמְח ַנָמְח ַנְח ַנַנש והקד

  !הכל, מספיק.. וה

  !לםות כאלו בעוהיה קמיע  לאדוע

שיגיד בפה חוץ , בל איזה צרהוכשהאדם ס, בעת צרה

זה דבר . מןן מאּוָמְח ַנָמְח ַנְח ַנַנ: שיגיד, מהקמיע

בכל , זר בכל עת צרהווזה ע, ְח ַנַנקל להגיד 

לכים למלחמה ולים שהיכן שכל החי-וגם. זמן

גון יל יגיד בנישהחי, ְח ַנַנ שיגידו רק -ם סכנה ובמק

  .ְח ַנַנ

, תוראות נואים פלאואנשים רבים ר. לוהקמיע הוא דבר גד

ידי הפתק - והיה להם רפואה על-לים שאין להם שום תקוה וח

  !ְח ַנַנאמרו . הזה

  

תח על ותינֹקת בת שנה וחצי נפל עליה קומקום מים שהיה ר: היה מעשה

 ןולים בלינסוח-תה לביתולקחו א, נו. על הפנים שלה,  ונפל עליה,האש

לו אם היא יאפ, להוהיא בסכנה גד, לוהיה להם צער גד, תהופאים ראו אווהר

  .תצא מן הסכנה איזה פנים יהיה

היה להם איזה . תוידעו כלל מה לעש לא רים שלה ראו את הצרה והםוהה

ועבר , היא נתנה את הקמיע שלה על התינֹקת, בת משפחה שהיה לה קמיעוקר

  !ו מחדשילדה עכשוכאלו היא נ, ויהוהלכה הכ, והיא נתרפאה.. מיםוי

פא שטפל בה והר. כן-פאים גםוהמשפחה והר, דעיםולם יוהאבא והאמא כ

  "?מה, מה עשיתם: "הוא אמר להם, הוא השתגע

צה ור לא ם הואו ועד הי,אז הוא לקח את הקמיע,  מהקמיעואז ספרו ל

  ...להחזיר את הקמיע

אז היתה שמה , תרצה לצא לא אז הילד, יה אחת הלכה ללדתוג. היה נס

  ... מןן מאּוָמְח ַנָמְח ַנְח ַנַנאשה יהודיה והיא אמרה לה שתגיד 

  !לד הילדוותכף נ, והיא אמרה

ם "וכושית אחת שהיתה חברה בא. ן באמריקהותי זה היה בע,מעשה היה

אז . תה מגֹרשת ולֹא היה אפשרותית את הבן שלה והיא היוהיא רצתה לרא

ים ימחרת-מחר. והוא בא.. ְח ַנַנהיא אמרה .  היא אמרהאז, ְח ַנַנאמרו לה שתגיד 

  !הוא בא

  .ְח ַנַנ, מר ולהגידולם לשיר ולולים כל העויכ - ְח ַנַנ

  

 לא זה, קחים כסףוהם ל, ין של כסףית זה ענושים קמיעוהמֻקבלים שע

של  ,רהו של הת-ד של הכל והוא היס, נויקר הוא רביהע. שוה כלום לא ,כלום

ן ָמְח ַנָמְח ַנְח ַנַנ ,לה את זהיש גונו הקדירב. של כל התקונים, לשל הכ, התשובה

לים שלא היה להם וח. נסים הרבה, ְח ַנַנמ, נוילם ראו מהשם של רבובע, מןמאּו

 נעשה להם - ְח ַנַנידי שאמרו -ועל, לים שאין להם שום רפואהוח, שום רפואה

  !רפואה וישועה לנפש ולגוף ולהכל. רפואה

  )ההמשך יבוא( ... תונסים ונפלא, מןן מאּוָמְח ַנָמְח ַנְח ַנַנ
  


