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 )ח,מח( ...אלה  סף ויאמר מיובני י וירא ישראל את

כי ראה ,  שאינם ראויים לברכה—" מי אלה: ")יעקב ( ששאל... 
אשר נתן , בני הם: סףו יווהשיב ל. )מבני יוסף (לים שיצאו מהםורשעים גד

אה יש ו שאתה רושבזה בעצמ: וואיתא בספרים שהשיב ל. ים בזהקלי אלֹ
קר ישזה היה ע, שבשביל זה ראויים לברכה, שיםות קדוצוצכן ני שם גם

 יש - ללמד זכות על הכל - ין זה של אזמרהיכי בענ, סףוכוח בין יעקֹב לייהו
לו י שמצינו שאפוכמ, להודה גדוכי הוא עב, ת בין הצדיקיםובזה כמה בחינ

יתברך ' והקפיד ה, לי הצדיקים לפעמים לֹא ידעו ללמד זכות כראויוגד
  . 'שע וכוו שמצינו בישעיה והו כמ,עליהם
דל הרשעות ומחמת שראה ג, וכן גם יעקֹב אבינו קֹדם הסתלקות ועל

עד שלא ידע , וחוכן גם הוא תש כ על, של הרשעים שיצאו מאפרים ומנשה
 שאינם ראויים —מי אלה : כן שאל על, ללמד עליהם זכות ולברכם

 ושהראה ל. לֹקים בזהאשר נתן לי א, בני הם: סףו יועד שהשיב ל. לברכה
ת גם בהרשעים ובות טושיגע ומצא נֻקד,  נמצא זכותושגם בזה בעצמ

.. .קחם נא אלי ואברכם: כן תכף נתרצה יעקֹב ואמר ועל. שיצאו מהם
 ):ז" ט-'  הלכות ערובי תחומין ו-לקוטי הלכות (

  

  )י,מט( ... לֹא יסור שבט מיהודה

שממנו יצא , ועל זה התנבא יעקֹב אבינו כשברך את יהודה
לֹא יסור שבט מיהודה ומחֹקק מבין רגליו עד כי : "משיח

שהתנבא ,  זה בחינת הדפוס—מחֹקק ". יבֹא שילֹה
, פרו זה בחינת שבט ס—שלא יסור שבט מיהודה 

, רהושים של התובחינת כתיבת הספרים הקד
שתתגלה ,  זה בחינת הדפוס—ומחֹקק 

לם ולֹא תתבטל חקיקת וחכמת הדפוס בע
 דא —עד כי יבֹא שילֹה , ת ספרי ישראלוהדפס
 על, שיםוידי רבוי הספרים הקד כי על, משיח מֹשה

א שילֹה ורה עד שיבוידי חכמת הדפוס לֹא תשתכח הת
 יקהת עמים אֹסרי לגפן עירֹה וול"וזה . משיח  דא מֹשה—
א וכי לעתיד כשיב', וכו" ים מייןיחכלילי עינ' כבס ביין וכו' וכו

כי שילֹה דא , שה ודוד ביחד בתכלית האחדותמשיח אז ֻיכללו מֹ
משיח אלֹקי : " שכתובוכמ, וכן דוד הוא משיח. שהוא משיח, מֹשה
 ואז תהיה ,ממשה ודוד: כי נשמת משיח יהיה כלול משניהם, "יעקֹב

ת של מֹשה וכי נזכה לזכר האזהר, הגֻאלה שלמה שאין אחריה גלות
.  ֻיכללו ביחד-  מֹשה ודוד- םכי שניה, ידי בחינת דוד מם בשלמות עליולקי

שהם השבעים , שכל העמים, " יקהת עמיםועד כי יבֹא שילֹה ול"וזה בחינת 
לקוטי .. (. משיח לם אל מֹשהויתהפכו אל הקֻדשה ויתאספו כ, תוֻאמ

 ):' ו-'  הלכות יין נסך ג-הלכות 
  

 )טו,טמ(...  רֹבץ בין המשפתים יששכר חמֹר גרם

לו י אפ,לםודיע לכל באי עושמ' יש שכר'חינת ב, וזה בחינת יששכר... 
 כי יש שכר :)טו טז, ירמיה לא(ין יש שכר בחינת יכי עד, להגרועים מאֹד

 ...לפֻעלתך ויש תקוה לאחריתך
בחינת יששכר שמאיר בכל , שהצדיק, ר גרםווזה בחינת יששכר חמ

אשו עצמן מן הרחמים בשום אֹפן יהדרי מטה בכל הנמוכים מאֹד לבל יתי
בחינת , רותן שהם בבחינת חמולו אייתברך אפ' לם להו אשר משיב כעד

 עד ,כי הוא מאיר בהם האמת, בחינת ֻזהמת וגשמיות החֹמר, בהמה טמאה
וזהו בחינת . רהושאים עליהם עֹל תושגם הם נעשין מרכבה אל הקֻדשה ונ

  .רהול עליו עֹל תור לסבוכחמ: י"רש רשישפ" ר גרםוחמ"
שגם שם בין ,  גרם רֹבץ בין המשפתיםרווזה בחינת יששכר חמ

ידי   מאֹד עלותורבים עליו ומתעים אוהמשפתים והמצרים והגבולים שא
 לגבי וגם שם מתגבר להכניע ולבטל את עצמ, תות והמניעוהתגברות התאו

: רהושא עליו עֹל תיר לו המֻגשם כחמו וחמרורה והצדיק ומכניע גופוהת
  .קֻדשהכה להפֹך הכל אל הורה זוידי הת ועל

דעי בינה לעתים ו ומבני יששכר י:)לג,יב:א דברי הימים(וזה בחינת 
ברים על כל אחד ואחד וכי כמה וכמה עתים ע, לדעת מה יעשה ישראל

ובהם כלולים כל , בה עתים לרעהועתים לט, ח עתים"כי יש כ, מישראל
הם  אשר עלי,ותום מו עד יום הולדוברים על כל אחד ואחד מיוהעתים הע

קר שלמות יוזה ע". יבי ומרֹדפיובידך עתתי הצילני מיד א: "התחנן דוד
 יששכר שיוכל וכמ, רה ודעת לישראלול במעלה המלמד תוהצדיק הגד

 בכל ולהאיר בכל אחד ואחד מישראל שיוכל להתחזק ולשאר על עמד
, דעי בינה לעתיםו ומבני יששכר י: בבחינת,ברים עליווהזמנים והעתים הע

להכניס בישראל בינה וחכמה אמתית שידעו בכל עת ועת דעים ושי
ולבלי , םו חס ושלול בדעתופי לבלי ל- יהיה איך שיהיה -ברים עליהם ושע

):ג"י,ב" י–'  הלכות פסח ט-לקוטי הלכות .. (.לםויתברך לע' להתרחק מה  
  

  )כט-חכ, ן" אנשי מוהר–כוכבי אור (

ל "ר זצ"ו אדמתפים שאכלו בקערה נגדושני אנשים ש   �     
אמר , ואחר שהלכו, ווכל אחד אכל מצד הקערה של חבר, באכסניא

  .ת העתים נתגלה הדברואחר כך ברב, תיהםור שכן הדבר גם בנש"ואדמ
 עשירות ולֹא ל"ן זוגרש' לרתן יל ל"נו זיקש רביפעם אחת ב   �

עבור נר שוה פרוטה   הלֹא? מפני מה:ל"נו זי רבוואמר ל, רצה
ואחר כמה שנים ! עשרה נהולת שמיל תפת כועלולה ללק

 שפעם אחת לעת ערב היה ,'ים זֹאת מחמת עניות וכוינתק
ת נר ו ממנו אגראשין לקנו ובקשו בני בית,וחֹשך בבית

 ,נה עשרהו השמוועל ידי זה נתבלבל ל, וולֹא היה ל
 מכמה שנים וון ליול כ"נו זיונזכר אז שרב

ם זֹאת אחר כמה יובעת שנתקי. דםומק
ן שמֻכון ממש וגרש'  שנים נזכר הרוכמה

  .ל"ר זצ"ו אדמוכדברים האלה אמר ל
  

  )ל"זצ, ישראל אודסר' מר(

 ַנ ַנְח, לםוש כבש כל העונו הקדיורב...                           
מי ידע מזה , שונו הקדירה של רבוזה ת, ן מאומןַנְחָמ ַנְחָמ

 לֹא רשום בשום .לֹא ידע מזה,  זה אתלהישום צדיק לֹא ג? לםובע
, ןַנְחָמ שהוא , זה אתלהי גוש בעצמונו הקדירק רב. ַנ ַנְחגמרא מה זה 

  !תכלית השלמות, ןַנְחָמ ַנְחָמ ַנ ַנְחרוש יזה פ
ש מגלה לנו מה ונו הקדיו רביעכש, ןַנְחָממה זה , שום צדיק לֹא ידע מזה

 וכל האמונה וכל רהובזה תלוי כל הת, ן מאומןַנְחָמ ַנְחָמ ַנ ַנְח -ן ַנְחָמזה 
  !תורוהאמת וכל הא

ד לֹא היה שום התגלות מזה וע, לה זהי גוש הוא בעצמונו הקדירב
דעים ואתם י, ןַנְחָמ ַנְחָמ ַנ ַנְח -לה מי הוא זה י גוו הוא בעצמיעכש, לםובע

  ...ן מאומןַנְחָמ ַנְחָמ ַנ ַנְחאני ? מי אני
ו הגיע יעכש', תוהלכלקוטי ', 'תוספורי מעשי' ',ן"הרולקוטי מ'יש כבר 
, משהוא שמע דבר כזה. נוירר קצת פרסום רבוהתחיל להתע, זמן הגֻאלה

, נו". עליך אמרתי", לם פתק כזהולֹא שמענו אם יש בע? פתק מן השמים
כל ארץ ישראל , ישראל-כל בני. ַנ ַנְח - לםוגון חדש בעינ, זה דבר חדש

בל ברוך השם אנחנו א, דעים מה זהוהם לֹא י" ?ַנ ַנְחמה זה "אלים וש
  !ַנ ַנְח שהוא זה -לה את זה יש גונו הקדידעים שרבוי

נים כל והחיל, ניםוהחיל, כל החכמים" ?ַנ ַנְחמה זה : "לם יתפלאווכ
מה : "הם ישאלו, ולאט לאט הם ידעו. ַנ ַנְח -דעים מה שזה ולֹא י, לםוהע
עו ויתקרבו וכשהם יד" ?איזה נגון זה, ַנ ַנְחצה לדעת מה זה ואני ר, זה

  ! לם חדשויהיה נעשה ע, נוילרב
". ד לֹא שמעו נגון כזהוע, ַנ ַנְחמה זה : "אלולם שוכל הע, יש חדש

  " ?ַנ ַנְחמה זה , מה זה: "הם מקשים, החסידים, מדיםוהל
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 צים לדעת מה זהואנחנו ר: "לם ישאלוומאה שערים וכל הע, ירושלים

  " ?מה זה,  כזהגון פלאינ, גון כזהייש לך נ, ַנ ַנְח  
ת ולה להיומצוה גד"זה , ן מאומןַנְחָמ ַנְחָמ ַנ ַנְח -למי וגון עיזה נ

כל , ררים את זהולם משוכל הע. ףוגון הזה הוא בלי סיהנ, "בשמחה תמיד
לם מקבלים את ואים שכל העור. ררים את זהויים משולו גיאפ, לםוהע
מתמלא כל , "ַנ ַנְח, גון כזהישמענו נ: "אנשים באים ומספרים, גון הזהיהנ

ַנ מה זה : "הם ישאלו, תווכל המדינ, סין, איטליה. ַנ ַנְחצרפת וכל אנגליה ב
  "?ַנ ַנְחמה זה : "ַנ ַנְחרק על , אין להם שום שאלה לשאֹל" ?ַנְח

ת וגון שהוא מֻסגל לרפאיזה נ? ַנ ַנְחגון ידעים מה זה נואתם י, גוןיזה הנ
  !ל לכל דברוהוא יכ, תוהמחל כל

ן ַנְחָמ ַנְחָמ ַנ ַנְח. באמונה, בפשיטות, להגיד בתמימות, ַנ ַנְח, כן, ןכ
אים בעיניהם מחלה כזה שאין לה והם ר. זה קל מאֹד להגיד, מאומן
אז !" תלכי מכאן: "מר למחלהוש אונו הקדיורב.. סרטן כזה, סרטן, רפואה

  !לה נעשה חדשוהח
  "?איפֹה הלכה המחלה, מה קרה, מה זה"

  ...ַנ ַנְחררים וואנחנו מש
אדם -בן, וראיתי אחד; ראיתי רבנים מֻפרסמים, אני ראיתי מה זה

  !נרו רבי ישראל קרד-אחד 
, זה וזה, ראיתי את שניהם. ומה זה ברסלב, לםוראיתי מה זה הע

את כל , לםוש הוא כבש את כונו הקדיאה שרבווברוך השם שאני חי ואני ר
  !הכל, בוכל הט, םלובש כל העו הוא כובדבור אחד של. לםוהע

לך ומתרחק ו ככה היצר הרע ה-נו ידעים מרבוכמה שאנחנו י, אנחנו
  .ולים שלי עם כל החיורג אותוש הונו הקדירב! ונעלם

ת ות ולשמֹע פלאוומה שזכיתי לרא, ת בעיני ובלביואני זכיתי לרא
, איםולֹא ר.. אמת כזה, אמונה כזה, דת השם כזהועב, ולה כזיתפ, כאלה

  !ַנ ַנְח -ת וו מתחיל להתגלירק עכש. לם לֹא היה כזהואת העם בריומי
ם הגֻאלה היתה ועד הי, בים וסמוכים אל הגֻאלהוו אנחנו קריעכש

, משיח, משיח: "ם היה הדבורועד הי. ם הוא משתנהוהי, "משיח, משיח"
  )... חקוצ! (ַנ ַנְחם הוא ווהי, "משיח

ספיק על דבור אחד של ולֹא מ, נשיר ונרקֹד ונעשה בכֹח כל מיני שמחה
ש כבר הביא ונו הקדיורב. משיח יהיה חדש, זה חדש, ח כזהזהו כֹ. נוירב

 בברית ותו בן אחד שהיה משיח וקרא אוש היה לונו הקדירב, את משיח
משיח בן דוד , הוא היה משיח. 'שלֹמֹה אפרים' את השם ונתן ל, מילה

ואפרים זה משיח , ודשלֹמֹה זה משיח בן ד? מה זה שלֹמֹה. סףוומשיח בן י
  ...והבן נפטר. סףובן י

מה .. ו ה,לםואת כל הע, תנווהוא יתקן א, ש יתקן הכלונו הקדיאבל רב
יש , לה הקץיש כבר גונו הקדירב. א משיחולם יהיה כשיבואיזה ע, שיהיה

נו ילה רבי גוב', לת סתריםימג 'וש והשם שלונו הקדיספר אצלנו מרב
ואיך יהיה , א משיחום יבו ובאיזה יבאיזה חֹדש, ש באיזה שנהוהקד

רא וד נוזה ס, לםוד מכל העוזה ס. הכל, או ומה יהיה כשיבוהביאה של
ש ונו הקדירק רב, לֹא היה מֻפרסם, דודבר שהיה בס. ד הגֻאלהוס, מאֹד

  !נו ורבי נתןירק רב, דעולה את זה בספר ושום אדם לֹא ייג
אבל . ןַנְחָמהלכה כרבי  אז זה -לה יואם הוא ג, לה הכליש גונו הקדירב

זה נכתב בראשי , בוכן ט- גם-זה נכתב . דעיםואנחנו לֹא י, זה נעלם מאתנו
יש . לה ורבי נתן כתב את זהיש גונו הקדירב, אלוכל סדר ביאת הג, תותיב

-כל-על. את הספר בקצור, נויהתלמידים של רב, נויאצל החברים של רב
  .'סתריםלת ימג 'ודע מזה שיש ספר ששמופנים אני י

רק , דעים כלוםואבל אנחנו לֹא י, ש ורבי נתן הם ידעו הכלונו הקדירב
 וד אחד אוא משיח ואולי עוד הזה מתי יבונו הסירבי נתן הוא שמע מרב

דעים וכן לֹא י-דע וגם התלמידים של רבי נתן גםואני לֹא י. תרולֹא י, שנים
א בחֹדש והוא יב,  בחֹדש ניסן יהיה הגֻאלה-דע וזה אני י. פה מן היםיט

הגֻאלה שלנו היתה , "ובניסן נגאל, בניסן נגאלו: "מרתוהגמרא א. ניסן
אבל כתוב . דעום והשנה לֹא יואבל הי. ו יהיה בניסןיבניסן וגם עכש

 "ועליך אמרתי מיין פייערל וועט טליען ביז משיח וועט קומען: "בהפתק
בכל , "תיעליך אמרו"זה פלא כזה . )האש שלי תוקד עד ביאת המשיח(

לם מכתב וד לֹא היה בעוע". עליך אמרתי"נו לֹא נכתב יהמכתבים של רב
  )ההמשך יבוא( ...רא מאֹדוזה פלא נ" ?ועליך אמרתי"כזה 

  

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

ת ות החדשות הצחצחורוחד ומתענג בהאיהמתי, לבי יקירי         
, ו ונפשום ומרפאים את גופת במעלה שאין למעלה מהם המחייונוהעלי

ת של ות כזביומאה של המינות ואמונות הטו מאבי אבווזכה לטהר עצמ
חמים בעזות מצח להרחיק וד עצמן ולודפים אחר כבוהשקרנים הר

רש ור ושוקר מקיעה האמתי שהוא עופריד את ישראל מהצדיק הרולה

ף ול סאב. ת שבא על ישראלות והצרורמים כל הכפירוידי זה ג-ועל, חיותם
 וכמ, לם בשלמותו מה שהתחיל לתקן העוף יגמֹר הצדיק את שלוס

  !"נצחתי ואנצח, גמרתי ואגמֹר: "שהבטיח ואמר
דע כמה וכמה אש אהבתך תוקד בלבי ות לבבי ויודע תעלומו יתברך י'ה

קר תכלית ית ומתפלל ומתחנן על עושב מחשבוואני ח, מם ולילהותמיד י
ר האמת ו יאיר בלבך א' הישועה היא שהקריוע, בתך וישועתך בזה ובבאוט

ותזכה להבין היטב דברי , כך- כלוקק לו ומשתוהאמתי שאתה חפץ ב
כי הגופים , כי אנחנו תמיד ביחד, ודע. תועד שתדלג על כל המניע, ורתות

רש וכי אנחנו קשורים יחד ביחודא חדא בש, ביםות קרוקים אבל הנפשורח
  .ות כל ישראלוקותנו ותווזה כל תק, נשמת הצדיק האמת

וכל זה כדי , ין הקשר אשר בנינויאי אפשר לבאר כל אשר בלבבי בענ
לם את שם ודיע ולפרסם בעול תשוקתך החזקה להוציא לפעושתוכל לה

  .הצדיק האמת
יתברך ' הב הטמון בעמקי לבך לשוב לוקקות אל הטואתערותא והשת

אהבה , ךקף אהבתי הנאמנה אליורר בלבי תוזה גרם לע, ונות כרצוולהי
כי באמת אינך זז מלבי וממחשבתי . לםוגמתה בעואמתית כזֹאת שאין ד

קר להאיר יוהע, ותמיד בכל עת אני מתגעגע לישועתך והצלחתך האמתית
קון נפשנו יותנו ותוקר ישועתנו ותקיר הצדיק האמת שהוא עובלבך א

  . רור דולם לדוקון כל העיות
אבל ', מאֹד וכונה בשפל המדרגה וטא התחתואם אמנם אנו בדי

לם לֹא היו וכי מע, לים על הכלו הם עויתברך בחסד' ת שהקדים הוהרפוא
ת ולים אנושים שבעתים הללו בעקבולו לחית הנפש כאלה אפורפוא

בה גם עמך ואל יעזבך ודאי יגמֹר לטולם ובווודבר אלֹקינו יקום לע, משיחא
  .לםולֹא תמנו ולֹא כלו רחמיו לע' כי חסדי ה, ואל יטשך

  
  )כב-יט, אכילה –לקוטי עצות (

, קר האכילה הוא בשביל ברוריםיע����                                                   
ת שמברכין ושהם הברכ, שפר-כדי שיתברר המאכל ויהיה נעשה ממנו אמרי

וזה צריך . ת האכילהובדים השם יתברך בכֹחומדים ועועליו ומתפללין ול
כה ווזואזי האכילה היא בבחינת קטֹרת , ון בשעת אכילתוכל אדם לכו

: שעל זה נאמר, ונעשה מזה עטרה של חסד ורחמים למלך שלֹמֹה, לשמחה
 .כה לפרנסה בנקלוזה ז-ידי-ועל, "'ובעטרה וג' וצאינה וראינה וג"

 איזה צער בכל וצריך שיהיה ל, לולו צדיק גדיאפ, כל אחד מישראל � � � � 
כילה ידי א-ועל, תרותר ביול יו גדוצער, לותר גדו דעת יווכל מי שיש ל; םוי

חס , זה ממתיקין זה הצער שלא יתגבר-ידי-על, שמים-ראתבקֻדשה ובִי
 .םוושל

זה נעשה הפה -ידי-על, שמים-ראתידי אכילה בקֻדשה ובִי-על � � � � 
ך וזה לבחינת שכינה מדברת מת-ידי-א עלוכה לבווז, מת האדםובבחינת ק

 ,חי-כל הוא בגדר בעלואזי פיו שא,  בקֻדשהואבל מי שאין אכילת; ונוגר
 .םוחס ושל, והרי הוא בהמה ממש

כן צריך -על, קר היראה היא באה ונגשת אל האדם בשעת אכילהיע � � � � 
-ועל,  היראה הבאה אליו אזוזהר מאֹד לאכֹל בקֻדשה ולהמשיך על עצמיל

 .ת כ כאוכה לכל הנזכר לעיל באוזה ז-ידי
עני שיושתהיה בעזרי ות, תיוי אבקי ואלֹק אלֹ'ן מלפניך הויהי רצ ...  ����

, ת אכילה לגמריוותזכני לשבר תאו, ברחמיך הרבים ובחסדיך העצומים
, ו ובזמנולה בעתותי בקֻדשה ובטהרה גדישאזכה שתהיה אכילתי ושתי

ואזכה להמשיך עלי תמיד . ב באמתונך הטוכרצ, דה ובמשקל ובמשורהיבמ
ואשב על , יקאיכל דושה הנגשת ובאה אל האדם לעת האוהיראה הקד

זה -ידי-ועל. לה מפניך תמידוסעודה באימה וביראה גדלחן בשעת והש
תזכני בחסדיך העצומים להמתיק ולבטל כל מיני צער ויסורים וכל הדינים 

כי אתה ידעת . מעלי ומעל כל בני ביתי ומעל כל בני ישראל עמך, לםושבע
ברים עלינו על כל אחד ואת כל מיני צער ויסורין הע, את כל עמלנו ולחצנו

ל הצער והיסורין וקשה לנו לסב, ובעֹצם שפלות דעתנו, םום ויוואחד בכל י
רר מעתה להמשיך ורחם עלינו למען שמך וזכנו להתע. םום ויושל כל י

, ונזכה ֻכלנו להמשיך עלינו יראת שמים באמת, נהועלינו קֻדשתך העלי
שיענו וובפרט בשעת אכילה תזכנו ות. ותהיה יראתך על פנינו לבלתי נחטא

לה עד שנזכה להמשיך עלינו תמיד בשעת וה ובטהרה גדל בקֻדשולאכ
זה נזכה -ידי-ועל, שה הנגשת ובאה אל האדם אזוהאכילה את היראה הקד

מעלינו ומעל כל , לםולבטל ולהמתיק כל מיני צער ויסורין וכל הדינים שבע
ת מבחינת מדרגת חי למדרגת וזה תזכנו לעל-ידי-ועל. ישראל-עמך בית

ותזכנו . ונזכה לדבור דקֻדשה תמיד, וא גדר מדברשה, אדם דקֻדשה באמת
ת ולהכלל בבחינת אדם ות בכל פעם מדרגא לדרגא עד שנזכה לעלולעל
, לקוטי תפילות ב( ננווך גרושנזכה לבחינת שכינה מדברת מת, ןוהעלי
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