
  ... ויקרא יעקב אל בניו  
ת את הקץ וקש לגלישב', וזה בחינת ויקרא יעקב אל בניו וכו

הכל , ת שברך יעקב את בניווכי כל הברכ', ונסתלקה הימנו שכינה וכו
, תוכי יעקב בחיר שבאב, ל"ש הנוהיה בחינת המשכת הדעת הקד

יקים לם צדוליד שנים עשר שבטי יה שהיו כושה,  שלמהוטתישהיתה מ
שמהם יצאו כל זרע בית ישראל שקבלו את , שת ישראלושים בקדוקד
רא ול להכיר ולידע את הב"ש הנושה שהוא הדעת הקדורה הקדוהת

ת להם להמשיך ו כדי לצוותודם מוכן קבץ את בניו ק על, ויתברך שמ
הוא האלקים שזה ' דיעם כי הוש הזה להוולהאיר בהם הדעת הקד

 וכמ, בפרט לבניו, לםו בעודיעובינו להש התחיל אברהם אוהדעת הקד
וכן , "'ושמרו דרך ה' כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו וכו: "שכתוב

אבל , טתם שלמהיתה מיין לא הייאבל אברהם ויצחק עד .יצחק אחריו
 ודם הסתלקותוובפרט ק, תרו שלמה עסק בזה ביוטתייעקב שהיתה מ

ם בחינת המשכת הדעת ת הוכי כל הברכ, ם וברכםובצם וצויכן ק ועל
, לםות שבעוקר כלל הברכישה שזה עודיעם האמונה הקדול לה"הנ

  .בחינת אשר המתברך בארץ יתברך באלקי אמן
  

לם בגשמיות ות שבעות וכל ההשפעות והברכובוכי כל הט
דעת קנית מה ל בבחינת "לם נמשכין מהדעת הנוורוחניות כ

רא ול לידע ולהכיר את הב"כי תכלית הדעת הנ, חסרת
 ותות ולהלל ולברך אודונו להידהי, הוא הברכה, יתברך

תינו ו שתקנו לנו רבויתברך בכל עת על כל דבר כמ
לם שכל אלו ות על כל הדברים שבעול ברכ"ז

שאנו , ל"ת הם בחינת המשכת הדעת הנוהברכ
לם בכל פעם כי ודיע לכל באי עוצריכין לה

הוא האלקים והוא ברא ויצר ועשה ' ה
, ל ומנהיג ומשגיח בכל עתהכל ומקים הכ

והוא ברחמיו מזמין ומשפיע לנו כל דבר ודבר 
כה הם ורה ימי חנואר בהתווכן מב. (בפרטי פרטיות

', ת וכוות וברכודאוקר התכלית הוא הישע, דאהוימי ה
  ).ין שםיע

  
ידי זה נמשכין   יתברך עלותות שאנו מברכין אוידי הברכ ועל

 וכמ, כי המברך מתברך, תובות טות וכל ההשפעועלינו כל הברכ
 שאמרו וכמ, רךויב', יברך'ן הוא יב עובבחינת ט. ל"תינו זושאמרו רב

ת שברך יעקב ומשה את ישראל ווזה בחינת כל הברכ. ל"תינו זורב
 ועל. ל"ש הנולם היו בחינת המשכת הדעת הקדושכ, דם הסתלקותםוק

 ש את ארץותיהם את ישראל היה שיתגברו לכבוכן כל כלליות ברכ
שת ישראל כמובן ונעים מקדונאים המוישראל ולהכניע ולשבר הש

שזהו בחינת מה שברך את , ל"תינו זוי ובכל דברי רב"בפרוש רש
להכניע ' ת הום מלחמושיצא ממנו דוד שילח, גור אריה יהודה: יהודה
וכן . לםווכן כ. ' וכוגד גדוד יגודנווכן . ישראל ם שהם כנגד ארץ"העכו

תינו ו שאמרו רבוכמ,  של יעקבוה מעין ברכת של משה שהיובברכת
המקדש  ישראל ששם הבית ל נמשך רק בארץ"קר הדעת הניכי ע. ל"ז

 הלכות -לקוטי הלכות . (ל"קר הדעת של בחינת בן ותלמיד וכניששם ע
  )' אות ז-' שותפים בקרקע ה

  
  
  

  )ו"כ, ן"שיבחי הר(

עלת הצדיק קר מישע, והקפיד מאד על אלו האנשים שסוברים    ☺
, מחמת שיש לו נשמה גבוה מאד, והשגתו שזוכה הוא מצד הנשמה לבד

קר תלוי במעשים טובים ויגיעות ירק הע, שלא כן הדבר, ואמר
שכל אדם שבעולם יכול לזכות למדרגה הגבוה , רושיואמר בפ. ועבודות

אם ירצה לרחם , כי אין הדבר תלוי אלא בבחירת האדם לבד, ביותר
 -והכל ',  עצמו היטב היטב מה שטוב לפניו באמת וכוישביעל עצמו ול

  .ב המעשהולפי ר
  

  

  

  )'אות ס –אוצר היראה ( 

בחינת , תוונות עוכין לסליחוישראל ז שת ארץוידי קד על   
 ומובחינת מק, םוכי שם בבחינת למעלה מהמק, "ו עמווכפר אדמת"

כי " בחינת שזה, ומוכל אחד לפי מק, זכות שם דנין הכל לכף, לםושל ע
ת ונוזה מכפרין עו ידי עד שעל, "זכור כי עפר אנחנו, הוא ידע יצרנו

 הלכות -לקוטי הלכות (ם וומעלין כל אחד לבחינת למעלה מהמק
  .)אותיות לה לז -' ה אפותיקי

  
  
  

  )א" אות נ- תלמוד תורה -לקוטי עצות (

ער האדם וכי לפעמים ב. תואפשר לחי-רה איו בלי עסק הת 
ת ועד שהיה אפשר להי, תר מדאיואבל הוא י, תברךלהשם י

-ועל, דהידל התבערה חוץ מהמום מגוושל-נשרף לגמרי חס
דה ירה מקרר אש התבערה שיהיה במוידי עסק הת
, םוושל-וכן להפך חס. םיל להתקיוכראוי ויכ

לם הזה כל ות עווער האדם אל תאושלפעמים ב
-ף כל הגוף חסועד שהיה אפשר לשר, כך

אבל , תווצם תבערת אש התאום מעוושל
 ותורה מגנת עליו ומצלת אומד תוכשל

נמצא . תול לחיו ויכוער בוומכבה האש הב
 .רהוידי הת-קר החיות עלישע
  

  
 

  )ט"ע', אליקוטי תפילות (

ת ווזכני להג, שהורתך הקדוקרבני לת, אבי אב הרחמן  
 ידי דבור פי-עד שאזכה לקרר כל חמימותי על, מם ולילהורתך יובת
אשר לבבי , צם תבערת מדורת לבביודע עוכי אתה י. רה ותפלהובת
ד וד יקוער מאד אליך כיקולפעמים לבבי ב, ער מאד ברשפי שלהבתוב

ל קנאה רשפיה רשפי אש וכי עזה כמות אהבה קשה כשא", אש
קיד כל גופי חס ול לאועד שיכ, דהיתר מהמואבל הוא י". ה-י-שלהבת

אל , םוער לבי חס ושלוזר ובווחך כך נתבלבל דעתי וובת, םוושל
עד אשר , "פהוערה מאו תנור בוכמ", לם הזה כלפיד אשות עווהתא

דע וואיני י, םוף את גופי ונפשי חס ושלול ולשרולאכ, םוצים חס ושלור
לך נע ונד וואני ה, לה הזאתוח ולהטמן מפני האש הגדולהיכן לבר

 ואהיה שקדתי. "דפיובארץ הנשמה הזאת ואין לי שום מנוחה מר
רד ולה שמים ויוע, רפת בלב ימיםוכספינה המט". דד על גגור בופיכצ
כאיש ", כי העליה היא שלא כסדר והירידה שלא כסדר, תומותה
כי כל מה , ודעתי עכורה וכל חכמתי תתבלע".  ייןור וכגבר עברוכיש

יבי נפשי לא עלתה בידי ות כנגד אות ועצושרציתי להתחכם בתחבול
  .מאומה

  
, ם הזהודי עד היואתה ידעת את כל אשר נעשה עמי מע, 'ה אנא  
צרנו ומעשה ידך ומר ואתה יואנחנו הח, אבינו אתה, ינוקאל' ועתה ה

כי עתה אין לי שום חכמה ואין , צרומר ביד היוהנני בידך כח. לנווכ
ק אליך לבד עד שתחנני ברחמיך וק ולצעוכי אם לזע, תבונה ואין עצה

  .ותקרבני אליך למענך לבד, להוהרבים ובחמלתך הגד

מורי נצח רלזכרון ראערבשראלי'נו בן שלמה'ודסר  ל"זצ,אייזיק

ולשיר להגיד טוב

ַנ  ְח
ַנ  ְח  ָמ

 ן  ָמ   ְח  ַנ 

ַנ

 ן  מ   ו   א  מ 

מברסלב נחמן רבי של

Ò·"„
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, להירה ותפוך דבורי תוס לתותן לי בית מנ, מלא רחמים  
ים של קורוח אל, םום ויורה ותפלה בכל יות בדבורי תושאזכה להרב

ש ירחף עלי ויגן בעדי ויצילני וינשב על לבי ויכבה אש ובור הקדיהד
-לואזכה ע. לםות ממני מעתה ועד עוועד שיתבטלו כל התא, תווהתא

שיהיה , שה אליךושה לצמצם גם את ההתלהבות דקדורה הקדוידי הת
ולא , וב באמת לאמתונך הטודה כרציההתלהבות אליך בהדרגה ובמ

רה ובזכות הת, שוותצילני בזכות הדבור הקד. דה כלליאצא חוץ מהמ
, תות רעוות ופשעים ומכל התאונומכל מיני חטאים וע, שהוהקד

  .ותגרש הרוח שטות ממני
שה ודרך החבל דקד, דשורוח הק, זכני להמשיך עלי רוח חייםות  

ונתתי לכם לב , ם בנו מקרא שכתוביותקי. שהובור דקדיידי הד-על
תי את לב האבן מבשרכם וחדש ורוח חדשה אתן בקרבכם והסיר

קי וואת רוחי אתן בקרבכם ועשיתי את אשר בח. ונתתי לכם לב בשר
שה ות המלכות דקדולונזכה להע. תלכו ומשפטי תשמרו ועשיתם

ישראל שנזכה כל אחד ואחד -תנו ואת כל עמך ביתוותזכה א. מהגלות
. שרש בקרב כל אחד ואחד מישראלושת משיח המות חלקי קדולגל

ל וותחמ, כים ותזכנו לחיים נצחייםובים וארוותמשיך עלינו חיים ט
לם עם וית המתים לחיי עיד ולקום בתחושיענו ותזכנו לעמועלינו ות

 :אר הצדיקים והחסידים והתמימים והכשריםש
  

  

  

  ' ט-ל "זצ, ישראל אודסר' שיחות מר

אנחנו היינו חמשה אחים ...      
לם היו יותר ובבית וכמעט כ

והיתה השגחה , גרים ממניומב
בה שאני יבב סישהשם יתברך ס

לקחתי את הככר לחם והוצאתי 
, קרדונר [ונתתי לרבי ישראל

ותכף שראיתי אותו אז , ]ל"זצ
נבהלתי מאד מהצורה שלו 

עוד לֹא ראיתי אדם , בור שלויומהד
שה היה על פניו והחן של הקד, כזה

אני נבהלתי . בור שלויועל כל ד
אולי זה : " חשבתי,ד מאוהתרגשתי

כי אני התפללתי , השגחה מהשם יתברך
אולי זה האיש יהיה לי , להשם יתברך

אצלו , יהיה לי ישועה ממנו, ממנו טובה
זה : "אז חשבתי ".אמצא כל מה שאני צריך
ואצלו אני אמצא מה , האיש הוא צדיק נסתר

אבל  ". אמונה ויראת שמים-שאני מחפש 
אני " ?ות קשר אתואיך אפשר לי להי: "חשבתי

צדיק . ו צדיקים"חשבתי שהוא צדיק נסתר מהל
הדרך ומחר הוא יהיה בירושלים ואני לא -נסתר יכול לעשות קפיצת

והוא נתן את היד בתוך הכיס והוציא , אני חושב ככה .יודע ממנו כלום
ל הלחם אצלכם ואולי אפשר לי לאכ: "כסף לשלם לי בעד הלחם ואמר

 אני -י שהוא יודע את מחשבתי ואת רצוני אז אני הרגשת. "?בבית
ל ואולי אפשר לי לאכ: "חושב איך יהיה לי קשר אתו והוא שואל אותי

  .."אצלכם את הלחם
  

לא , אבל ראיתי שזה דבר רחוק כי האבא לא יסכים על זה, נו     
חמישי וצריכים להכין -רק מחמת שכבר ליל, מחמת שהוא לא רוצה

א קריאת שמע ולישן ולקר, לעשות לילהחלה ולאפות לחם וצריכים 
כן ההורים -וגם .לולו לאכיכן הבית קטן ואין לנו מקום אפ-וגם, ולקום

 והבית היה כמו )נהור-סגי (ורושלי היו עניים גדולים והאבא שלי היה ע
האבא יגער : " חשבתי.אין מקום איפה לשבת, המערה של רבי שמעון

ואני בעצמי אני לא יכול  ?ו מה אתה שואל שאלה כז- בי ויבזה אותי
אבל בשביל שיהיה לי קשר עם רבי ". להכניס אורח בלי רשות האבא

לו אם יאפ, מאד בכל כחי ואמרתי שיהיה מה שיהיה ישראל התחזקתי
אני , יהיה מה שיהיה, הוא יכה אותי ויבזה אותי אני אשאל את האבא

  !אשאל אותו
, בעד הלחםקח את הכסף , אבא: "אז אני שאלתי אותו     

אז . .."ל את הלחם אצלנו בביתוהוא רוצה לאכ, והאיש הזה מבקש

, נשאר לנו איזה חלק מהתבשיל, אדרבא, כן, כן, כן: "האבא אמר לי
אז כשהאבא אמר לי  ."?הוא יאכל לחם לבד. אז תתן לו, רזועדשים וא

השגחה מהשם יתברך למעלה מן הטבע , ראיתי שזה ישועה בשבילי, כן
, ראיתי את ההשגחה מכל צד. קשר עם הצדיק הקדוש הזהשיהיה לי 

  ...זה השגחה עליונה וחסד גדול
  
  
  

  )ז"כ - אוצר היראה(

 ותר צריך שיהיה לולה יות לעליה גדו כשהאדם צריך לעל 
. ם אחרואר במקוירידה מקדם והירידה זאת היא תכלית העליה כמב

ת וכה לעלושזכי כל מה . ןות הם בבחינת הרצות והמדרגווכל העלי
כן  ועל. תרו חזק ומאיר ביושה שלון דקדותר אזי הרצולמעלה יתרה בי

ן חזק ו שיזכה לרצהיינו, תרולה ביות לעליה גדוכשהאדם צריך לעל
דם ו בחינת התרחקות קהיינו ירידה ותר בודאי צריך שיהיה לותר ויוי

  .ל"תר כנון ביוקא הרציידי זה די העליה כדי שיתגבר על
  

בשעת הירידה אז האדם הוא בסכנה עצומה כי ובאמת   
כי אף על פי . הרבה נשקעו בירידתם רחמנא לצלן

ן וידי הירידה וההתרחקות מתגבר הרצ שעל
תר שזה בחינת מעלת התשובה ובי

מדים אין ום שבעלי תשובה עוובמק
ד כי הם ולים לעמוצדיקים גמורים יכ

תר מחמת ון חזק יוכין לרצוז
אבל כל . ל"תר כנושנתרחקו בי

זה אם יזכה בשעת הירידה גם כן 
ף גם אז ו ויכסולזכר את מעלת

אבל . ן חזק להשם יתברךוברצ
ידי  ם שעלוושל ת חסול להיויכ

ת ונום לרצוושל ל חסוהירידה יפ
לם ות עוודסטרא אחרא שהם תא
שה ון דקדוהזה עד שישכח בהרצ

  .לגמרי
כן באמת בודאי  ועל  

כי גם מה . אשרי מי שלא חטא
לם הזה לבד הוא גם ובש בעודם מלשהא

ח את ולה לפניו שיוכל לשכוכן סכנה גד
ת ונוידי הרצ ם עלוושל שה חסון דקדוהרצ

ידי  לו עלילם הזה אפוהפגומים של ע
ם וושל מכל שכן כשחס. ת של התרונוהרצ

ודאי וב, תרוונתרחק י, ן וחטאוונכשל באיזה ע
אך אף על פי כן מי שכבר נכשל . כן מאדוהוא מס

לו אם הרבה לפשע מאד יואפ, ןוואיזה חטא ועב
ח ו מעתה על כל פנים לבלי לשכומאד אף על פי כן אם יתגבר את עצמ

ן וקק להשם יתברך ברצוף ולהשתו לכסווירגיל עצמ, את השם יתברך
לה עד וידי זה לעליה גד ת עלול לזכוקר התשובה ויכיזהו ע, חזק תמיד
 קא עלין חזק מאד דיות לרצולזכל וכי יכ. תויות יתהפכו לזכונושכל הע

  )' אות ד-' ערב ג הלכות -לקוטי הלכות ( .ל"תר כנוידי שנתרחק בי
  
 
  

  )ו" מכתב כ-י הנחל ֵּבמספר  ִא(

  . ו"ניסן תשכ' י, ה" ב 
על אשר . אשר תפארתו ושבחו הולך וגדול מיום ליום... לכבוד מר 

ו ותשוקתו וכל תאוות. שם את ליבו וכל חיותו לבוא למטמון האמת
  . ברכה וחיים ושלום. להכניס האמת בעולם

על ברכתך , לבי בקרבי ישמח ויתענג בתענוגים גדולים  
ועל גודל חסדך שהוספת עלי כל כך בהסך , הנאמנה ועל אהבת ליבך

עיני . תשואות חן חן לך. בניסן' שלוש מאות לירות ישראליות מיום ח
שיחננך ויצליחך : קשה ולבי אל אבינו שבשמים נשואות בתפילה וב

מכל מיני חולאים וגזירות , וישמור וינצור ויציל אותך ואת ביתך
ויבריא וירפא אתכם בגוף ובנפש לאורך ימים ושנים טובים , קשות

  . אמן,ובריאים

  חדש
  

  שמותחומש 
  פירוש עם

  א"זיע, רבינו הקדוש
  רבי נחמן מברסלב

  ותלמידיו הקדושים
  
  

  :הזמנותפרטים ו
  קרן

  ל"ישראל דב אודסר זצ' ר
057-3141211 


