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בראשית ): "א, בראשית א( שכתוב וכמ, לםו קיום העעיקראמת הוא 
הוא -ברוך-שו של הקדותמוכי ח, כמובא" אמת"ת ותב פיוברא אלֹקים ס

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 לחברואחד יש חלוקים רבים בין יוכן באדם . במצוה אחרת

 שה משאו עזאתמד ובשעה ו לזאת מתפלל ובשעה זאתשבשעה , לחברתה
צא בזה שארי שנויים ווכי, אדם  מדבר עם בניוכל או אזאתומתן ובשעה 

בר עליו ובכל מה ובכל מה שע, שבכל שעה ושעה, עיקרוה. רבים לאין מספר
.  האדםותו העת והשעה וכפי אותוי א כפוסק יהיה הכל באמת לאמתושע

שאין שעה , והכלל. ויבין מעצמ, אך החפץ באמת, וכל זה אי אפשר לבאר
 ותוידי האמת אף אם החֹשך מסבב א  עלולם שלא יוכל להאיר לעצמובע
  הדריכני באמתך ולמדני : "וזה שבקש דוד. לםולע' כי אמת ה,  שמסבבוכמ

כי בכל , דייקא" םוייתי כל הותך קווא, כי אתה אלֹקי ישעי
אני מקוה אליך , ופו ועד סולתימתח, םות היושע

כי בודאי יש אמת בכל , שתדריכני באמתך ותלמדני
 בכל שעה לצאת מחֹשך ום שיאיר לות היושע
 -'  הלכות גניבה ה-לקוטי הלכות (ל ור גדולא

 ):ו" ע- אמת -לפי אוצר היראה ' אות ט
  

˜Ó Ï‡ ÌÈÓ˘‰ ˙Á˙Ó ÌÈÓ‰ ÂÂ˜ÈÂ Ì
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יקוו המים ) ט, בראשית א(וזהו בחינת 
שכל מימי הדעת , ם אחדומתחת השמים אל מק

בחינת , דייקא' ם אחדואל מק'. ם אחדוֻימשכו אל מק
  שצריכין להמשיך , אחד' אלֹקינו ה' שמע ישראל ה) ד, דברים ו(

ך ום אחד להמשיך כל הדעת לתולם אל מקוכל מימי הדעת שנמצא בע
 כוונה העיקרש, שמע ת קריאתונו יתברך שזהו כלל כל כוואמונת אחדות

ן יחיד מנהיג ו שהוא יתברך אדו ואחדותו להאמין ביחודוהוא כפשוט
הוא לעלא מן כלא ולית לעלא מניה ובזה כלולין כל , של ומשגיחוומ
שמע וליחד ֻקדשא בריך  ידי קריאת חין עלושהם להמשיך כל המ, כוונותה

 שצריכין להמשיך כל מיני דעת היינו, )כוונותכמבֹאר ב(' ינתה וכוהוא ושכ
  . 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, לם תהו ובֹהוולם מים במים ואז היה העומתחלה היה הע
ם ורוח אלֹקים ותה תֹהו ובֹהו וחֹשך על פני תהיוהארץ הי): "ב, בראשית א(

כי כל זמן שלא נתגלה ונמשכה האמונה מחמת רבוי , "מרחפת על פני המים
 תהו ובֹהו וחֹשך על עדייןת אז היה ומוהדעת שהוא בחינת רבוי מימי התה

 קיום עיקרהיה ה ולא וא מרבוי הדעתת הו יניקת הכפירעיקרכי , םופני תה
תה מרחפת ישהי',  של משיחודא רוח —ורוח אלֹקים 'ידי  לם כי אם עלוהע

תהלים ( שכתוב וכמ,  בחינת משיח הוא בחינת אמונהעיקרכי , על פני המים
כי הוא יגלה ויכניס האמונה בשלמות , "' וכווואמונתי וחסדי עמ): "כה, פט

כי אז אהפך אל כל העמים שפה ): "ט, צפניה ג( שכתוב וכמ, לםובכל באי ע
 - לקוטי הלכות (צא בזה בפסוקים רביםווכי, "'וכו' ברורה לקרֹא בשם ה

  :)' כ-' הלכות פסח ז
  

Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡¯·ÈÂ... )ו"כ ,'א( 

מת אדם ו שבקווכמ. כידוע, מת אדםות הם בחינת קורה והמצוכל הת
ידי  ת וקשרים עלוונתיב בכמה דרכים והכל קשור ומֻהדק אחד בחבר

שהוא הרוח החיוני , וירורקים ומרוצת הדמים ותנועת האוהגידים והע
רה וכן הוא ממש בכל התוכמ' שצריכין לקבל בכל פעם לכלל האיברים וכו

 בכמה ושהכל קשור ומֻהדק אחד בחבר, בים ורעיםות טודית וכל המווהמצ
עת ולהבין היטב עד שמחמת זה קשה לד, ת בלי שעורווכמה דרכים ונתיב
רה ו בהתו ושרשומו של כל אחד ואחד כפי מקתיקוןמהיכן ההתחלה וה

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, כן אי אפשר להתחיל שום התחלה אמתית ועל
ורק , ת לגמרי וזכה למה שזכהון ושבר כל התאוושכבר עמד בנסי, מתהא

  עלעיקרוה, ל להאיר ולהמשיך על כל אחד הארת התשובה משרשהוהוא יכ
 ועד שמכניס,  של כל אחדומוזכות כפי מק ל לדון את כל אחד לכףוידי שיכ

פנים לצעֹק  כל רר עלו שנתעהיינוד, רר לתשובהועד שנתע, זכות באמת לכף
 ההתחלה עיקרשזה , ל חזק מעֹמק הלבוזעֹק להשם יתברך בכל פעם בקול

עיין אוצר ';  אות כ-'  הלכות ערלה ד-לקוטי הלכות (ת ושל כל ההתחל
 ).מ"ו ק"ה קל"אותיות קל', ו',  אלול ראש השנה ו-היראה 

  
 ÌÂ¯Ú ‰È‰ ˘Á�‰Â... )א ,'ג'( 

ידי זה  שעל, תות ֻמחלפות ולמודים פגומים וסברות נפולורויש בחינת ת
 זה יש ענייןוב.  יתברךודתו התרחקות האדם מעבעיקר

, ידי זה האמת לגמרי כי יש שמהפך על, תות רבובחינ
 וויש שאינ, ידי זה מעט מן האמת טה עלוויש שנ

כי אם מעט דמעט , ידי זה מן האמת טה עלונ
וכל הקלקולים שהיה . שאי אפשר להבחין כלל

ידי   עלהכל היה, לולם מקטן ועד גדובע
ן וכי גם הפגם הראש, ל"הלמודים פגומים הנ

, מאכילת עץ הדעת שהיה על ידי עצת הנחש
ת ות הנפולורוידי פגם הת הכל היה על

כי הנחש בא עליהם , ל"והלמודים פגומים הנ
, מאדל ועמֹק וולמד עמהם למוד גד, להובערמה גד
סיפו על ועד שה,  הפגוםוידי למוד תם עלועד שהטעה א

ן וידי הלמוד של שקר ודמי ידי זה גרעו אחר כך על ועל, הצווי
עד ' שאמר להם ולמד עמהם כשם שאין מיתה בנגיעה וכו, זב של הנחשוכ

ב ולם נתערב טווכל הע, תרוח ביוומאז נפגם הדעת והמ. שבאו למה שבאו
לכים ומתעים ומערבבים את כל ול ה"עד אשר הלמודים פגומים הנ, ברע
ידי למודים הפגומים  רה חטא העגל עלו קבלת התומזה נמשך אחר. לםוהע

, תול כמה וכמה בחינ" הלמודים רעים הנענייןכי יש ב. והרעים של הערב רב
עד , ם כל כךוושל גם חסוויש מי שפ, תרוויש י, גם בזה מעטוכי יש מי שפ

.  ירבעם בן נבט וחבריוודה זרה ממש כמות ועבוידי זה לידי כפיר שבאו על
ת ורוידי הת ת לפעמים עלולים לטעולים יכוצדיקים גד אפילועד אשר 

כן צריכין לבקש  על. עין פנים, עד שמהפך דעתם מן האמת, ל"ת הנוהנפול
רת אמת שאין בה שום ות לתוולזכ,  מהשם יתברך להנצל מכל זהמאד

'  הלכות ברכת המזון ה-לקוטי הלכות (ל "ת מהלמודים הנובואחיזה ותער
 :)'ט' ז' ה'  אותיות ד-

  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

,  מסירת נפשוהוא היה ל.. רבי ישראל, י רבי ישראלוא                           
הוא מסר .  רק שני אנשים-הוא ואני ,  רק אני-בנים  ולא  אשהולו אין ליכא

? הגֻאלה יש בזה, מה יהיה מזה, ישראל בער, איש אחד, מה.  עליואת נפש
, רוהוא חשב שאולי הוא יצליח להאיר בי איזה א? כך סבל-על מה הוא כל

, ידי זה להתקרב להשם יתברך-רה ושאוכל עלוים התיר שאקוקצת א
את בשביל זה הוא נתן .  אולי-דת השם ולהכיר את השם יתברך ולעסֹק בעב

  .  והכלוכל נפש
ן ו בכֹח ממירותוציא אוהשם יתברך ה, והוא ראה את זה איך שנסתבב
  , את צפת, אז הוא עזב את המשפחה, לטבריה והוא מצא את ישראל בער
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  אני  נהר
  המטהר

  מכל
  הכתמים

, שום דבר ולא  פרנסהו ילדים ואין לו אשה ואין לוכאלו שאין ל, ןואת מיר
כנסת וישן על ספסל והיה -הוא היה כל החֹרף בבית. הוא עזב הכל בשבילי

הוא רק מצא בטבריה  .לחם עם מים, לחם עם תה? ומה הוא אכל,  קרול
 ישראל -היה לו רק דבר אחד , ואז הוא נתן את כל נפש, את ישראל בער

  ! בער
-נים ובעליוגא, שיםו תלמידים קדוש היה לוי הקד"האר.. יוי יוי יוא

-ן ברווגם רבי שמע.  על אהבת חבריםמאדתם ווהוא הזהיר א, מֻקבלים
ורבנו . להו שיחזיקו עצמם באהבה גדוחאי הזהיר את החבורה שלוי

כך על אהבת -הם מדברים כל, ש רבי נתןו הקדוהוא ותלמיד, שוהקד
  .חברים
, לים וקטניםו גד-כל החסידים .  של רבנו הוא רבי ותלמידיםענייןוה
אבל , ברוך השם אצלנו יש אהבה, נו .לנו חבריםֻכ, לים ואין קטניםואין גד

-נר עליוורבי ישראל קרד, אני ראיתי מה זה אהבה. יש אהבה ויש אהבה
ר ואולי הוא יצליח להאיר בי איזה א,  עליום הוא נתן את כל נפשוהשל

לם ות העות עצמנו מתאוולנק, עיקרזה ה. לם הזהות העות מתאוולהתנק
הוא ראה , מאדוהוא התרשם .  ההתקרבות להשם יתברךעיקרזה ה, ההז

מד ואבל הוא ראה הגבורה שיש לי שאני ע, כלום לא שאני, שאני אדם קטן
ומאיפֹה . בואז הוא ראה שזה דבר ט, ת כאלה ואני חזק ושמחוחונגד כ

  . בון טותפלה ורצ, תפלה, תפלה? ולקחתי גבורה כז
היו , נר וישראל בערורבי ישראל קרד -אז בטבריה היה שני משגעים 

 היו ֻכלםו, ובשמחה כז, ואנחנו רקדנו בליל שבת ברקודים כאלה. שנים
, מה זה",  נתבטלו ונפלוֻכלםואנחנו רקדנו עד שכל המתנגדים . מתנגדים

  "?מאיפֹה מקבלים דבר כזה, ומאיפֹה הם מקבלים שמחה כז
אים וה ראיפֹ, לםואיפֹה יש דבר כזה בע, מי שמע דבר כזה

 לא דבר כזה. ושל לא מסירת נפש כזה בשביל איזה ילד
משום , לם משום צדיקואים בעור ולא היה

 !שואים רק אצל רבנו הקדוזה ר. אדם-בן
ר ונעשה מזה בנין לד, ונעשה מה שנעשה

לם מאין ובריאת ע, לנצח, לםולע, רוד
  ...ואפס

. כלום, בלי הכנה, םווהפתק בא פתא
 וכמ, ר בתמזהיה מעשה של שבעה עש

 לא אני, "ז בתמוז"וסימן י: "שכתוב בפתק
הייתי , מאדאני הייתי מֻסכן , ל לתארויכ

אני נפלתי לעצבות . לה נפשומֻדכא כזה שהייתי ח
, אין רפואה לזה, בלי רפואה.. ן לב כזהולשבר, כזה
  !ומזה נברא הפתק, נו. אין

בר עברה ומי שע: "'תוספר המד'מר בוש אוורבנו הקד
אז הצער והבושה !" תיוונו על כל עווחלין לו מ-ש בה יומתבי
ככה כתוב , מר רבנוו ככה א.זה היה מכפר, ן שהיה לי מזהווהדכא

תלמידי : "ן כזהוחדוש שהוא מדבר אלי בלש לא אז זה. 'תוספר המד'ב
, " היה קשה לי לרדת אליךמאד", וריד עצמוהוא מ". ועליך אמרתי, היקר

  ". ועליך אמרתי, תלמידי היקר", ראל בער לישאפילו וריד עצמוהוא מ
, יכֹלתי לא ,ת עם גאוהויכֹלתי להי לא כן אני-וגם, אני היה לי צער כזה

ם הוא היה והשל-כן רבי ישראל עליו-וגם. כי אני הכרתי את הערך שלי
כן הוא -פי-על-ואף, כלום לא הוא ידע שאני, הוא היה מבין עלי, תיומכיר א

אז זה , ליםונגד כל הגד, מד נגד כל החכמיםואני עת שלי ושונוראה את הרצ
 .בכל נפש,  מתנה ובכל לבותי כמווהוא קבל א, ֻכלםתר מו ערך יוהיה ל

צריכים ? יהיה כדאי דבר שהוא זה המסירות נפש ,מה: "שביםולם חוהע
 והיה ל לא איש אחר, ובזה רבי ישראל היה יחיד,  "ניוכשר, ת למדןולהי

אם אני הייתי מתקרב אליו , אברהם בר נחמןבי ר אפילו. קשר כזה אתי
שהיה בינינו ,  רבי ישראלו כמ-באֹפן כזה  לא אבל, הוא היה מדבר אתי

  . קשר כזה
מה ",  היה רק בשביל עם ישראלות שלורבי ישראל הוא כל הבכי

ת והכפירות והאמונ, ת האלווהנפיל, הוא הרגיש הצער מה שזה!" יהיה
 ווהוא מסר את נפש. לםורוע מכל היסורים שבעתר גוזה י, ת והשקרוזביוכ

הוא היה מתפלל על זה שהשם יתברך ירחם שיתגלה דעת , להשם יתברך
  )ההמשך יבוא( ...לםורבנו בע

  
  )ו"ל, ן"שבחי הר(

פעם אחד שלח מלך אחד שלשה אנשים למדינה ...     �     
לקים על ות שהיו שם חוך המדינועם דבר סתר למלך אחר והם עברו בת

  .המלך
 ולא ועבר המדינה,  לגמריענייןוהעלים ה,  בחכמהון נהג עצמווהראש

, ה על הדברועמדו בני המדינ, והשני עבר לשם.  דבר סתרוהבינו כלל שיש ל
 בגבורה וועשה בחכמה א,  שיגיד להםותו דבר סתר ותפסו אווהבינו שיש ל

, דו סו שיש לווהבינו ב, כן ונמלט מידם השלישי עבר שם ועמדו עליו גם

וכל מה , מאד בכמה וכמה ענויים הרבה ותווהיו מענים א, ותוותפסו א
 ולא ןוועמד בנסיהגיד דבר  לא ת והואולות גדו ענויים ויסורים וצרושעשו ל
כי חשבו ( שום דבר והניחוהו ועיל לוד עד אשר ראו שאין מוגלה הס

  . ועבר ובא להמלך)דע כללו יומסתמא אינ
, תר קצתם אמרוול מגיע שכר י"ש הנקרים למי מהשלֹווהיו ח

להשני , שעשה בחכמה להעלים לגמרי קצתם אמרו, תרון מגיע יולהראש
'  וכווכן נמלט מהם בחכמת פי על  ואףותר שכבר עמדו על דעתומגיע י

כי כבר נתפס במצודתם , ֻכלםתר מולהשלישי מגיע שכר י: אמר המלך. ל"כנ
ונתפס בידם וענו , ועלתה ביד לא צה להעלים אךוובודאי גם הוא היה ר

ד אחד היו הכל ו ביסורים וענויים כאלו שאם היה מגלה סותו ויסרו אותוא
 ולה דבר על כן מגיע ליג ולא ן כזהוד בנסיכן עמ פי על ואף, רצים אחריו

  .)והנמשל מובן קצת מעט למבינים(תר מכולם ושכר י
  

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

באמת  ואשר שזר ודבק עצמ, ד שמחת לביולכב    �               
ת ות ולהחיולרפא, ת עד אין חקרו פלאפלאי, תובעל הנפלא ,להצדיק האמת

 'רא ימשיך עליך הול והנוהגד ווכֹח ובזכות ,רותנו תמיד בכל עת בכל דוא
  .ת בתפארת התגלות האמת האמתיורפואה בשלמות ותזכה לרא
אשר נֹעם אהבתך תקוע וקבוע בלבי תמיד , אהובי אחי נפשי ולבבי

. ך דברי אמת שבלביותנותך בטחתי לפתח פי ולדבר לפניובגֹדל ענ, באמת
בה וט לא מהשמועה, מם וצירים וחבלי לדה אחזוניועמדתי מרעיד ומשת

צר לי עליך אחי . מה לבי על צערך וכאבךוה, ליםושאתה נמצא בבית הח
כי בודאי ירחם עליך ועל , תיוולבי בטוח בחסדי השם ונפלא. חביבי כנפשי

ואת רפ, תך מהרה רפואה שלמה מן השמיםו ישראל וירפא אועמ
רא של ול הנשגב והנו הגדווכֹח. הנפש ורפואת הגוף

 ָמְח ַנְח ַנר חכמה רבנו ַנובע מקונחל נ, הצדיק האמת
  . יעמֹד לך ולביתך למחסה ולמגן לנצח, ן מאומןָמְחַנ

שה וכבר ע' אבי הנחל'כי הילד פלא שלנו , דע
ת חביב וחשוב וועתיד להי, לםות בעולות גדופֻעל

כי הרבה מקֹרבים בחורי , ודע .ת הבאים אחרינוורובד
, רה הכי מֻציניםולי תווגד, רהוחמד חדשים המֻצינים בת

ררות ול בהתע"נתקרבו לרבנו ז, מאדקים ווגם אנשים רח
רא ומחריד והק' אבי הנחל'ש וידי הספר הקד-ל עלוגד

 אל ורה יקשר עצמוות י האיש החפץ חייםממגלה 
  .ר חכמהובע מקוהנחל נ

ררך וק לבבך ויגדיל דעתך ויע יאריך ימיך ויחז'ה
ל לחשב ולחשק לרחם על עם ישראל וררות גדובהתע

ת ורור האולהאיר עיניהם בא, ברחמנות האמתי
הו והיה כמ לא לם אשרו בעעכשיוהחדש המאיר 

 ֻכלםש, לםו לכל העוולהיטיב מטוב, מימי קדם
  .ות תלויים בולמו כל העתיקון אשר חיות וורתות מתוצריכים ליהנ
                                                                     ‡ ·„ Ï‡¯˘ÈÂ¯Ò„  

  
  )'א,  התחזקות–לקוטי עצות (

צה לשוב להשם יתברך ומי שר � � � �                                             
לם ו שום דבר בעותוירחק א ולא שלא יפיל, מאדת בקי בהלכה וצריך להי

: ריןושק [וצמובכל מה שיעבֹר עליו יחזק את ע, בין בעליה ובין בירידה
ל וואציעה שא, אם אסק שמים שם אתה: "ויקים"] זיך-דערהאלטין"

כי גם שם ,  להשם יתברךולין לקרב את עצמות יכותחתי-לושגם בשא, "הנך
'; סימן ו, ן"לקוטי מוהר" (ל הנךוואציעה שא"בבחינת , הוא יתברך נמצא

 )'אות י, ועיין תשובה
ואל . דתך תמידומיץ וחזק בעבת תקיף ואו להיאלקי 'הועזרני   ...  ����

דשך אל תקח אל תשליכני מלפניך ורוח קֹ. לםום לעול חס ושלותניחני לפ
א בקי ות בקי בהלכה בקי ברצוואזכה להי. ת עייל ונפיקווזכני להי. ממני

תך בין בעליה בין וא אום אוכל למצוובכל מק. בקי בעייל בקי בנפיק. בובש
ואזכה . ל הנךום אתה ואצעה שאאם אסק שמים ש,  שכתובוכמ. בירידה

 :די ליודי ודואני לד, ויֻקים בי מקרא שכתוב. ז בך ולהתדבק בך תמידולאח
ויעלה ויבֹא , תיך עליו יהמו ויכמרו מעיך ורחמיך וחנינ'האנא   ����

ואל תניחני ואל תטשני , ורחם עלי ברחמיך הרבים, בהוני לפניך לטוזכר
ים והשפלים אשר באתי עד ת הנמוכומום באלו המקולהשתקע חס ושל

אל תבלעני מצולה ואל תאטר .  ואל תרחק ממניאלקי 'האל תעזבני . "הנה
. ממניוומעפר דלותי ומעֹצם שפלותי תר, חנני והקימני". עלי באר פיה

. אנֹכי ארד עמך מצרימה ואנֹכי אעלך גם עלֹה, ויֻקים מקרא שכתוב
 ישועתך ותתמכני בימין ושלח, חוס וחמֹל עלי. והירידה יהיה תכלית העליה

ז וותתן לי כֹח ושכל לאח. ותהיה תמיד עמי. צם חמלתךוותסעדני בע, צדקך
 לוכי יפ, ויֻקים מקרא שכתוב. לםום לעול חס ושלוואל תניחני לפ, בך תמיד

  )'מתוך תפילה ו' לקוטי תפילות א (...ומך ידו ס'היוטל כי לא 
� �
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