
  

  לזכות לכל הישועות                                                     טוב להגיד ולשיר

  )א,לבדברים ( ...האזינו השמים ואדברה  �

לו בתֹקף יאפ' ותשכח מפי זרע לא כי, 'שירת האזינו הוא לעד
ואנֹכי הסתר אסתיר פני מהם : " שכתובוכמ, ך הסתרהוההסתרה שבת

כי כלל השירה הזאת הוא ". 'וענתה השירה הזאת לפניו לעד וכו' וכו
ת ו אשר עשה עמנו ואשר הוא עתיד לעש'דיע את כל מעשה הולהזכיר ולה
  להחזיר לנו ארץונוף יגמֹר כרצוף כל סות עד שסוראות ונועמנו נפלא

 שהתחיל וונין המאירין שם כמות ותפארת הגוישראל עם כל הקֻדש
 ועמ' יצב גֻבלֹת עמים למספר בני ישראל כי חלק ה' ים וכוון גובהנחל עלי'

בב כל ולך וסווכן ה. ישראל ינו ארץיהד'', תי ארץ וכווירכבהו על במ' וכו
ראה הזאת את כל אשר עבר ואת כל אשר יעבֹר על וספור השירה הנ

 ווכפר אדמת'ף וף כל סום שסיישראל בכל העתים שיעברו עליהם עד שסי
' וכל זה יגמֹר ה. כי הם בחינה אחת, ו ועמויתברך ירצה אדמת' שה', ועמ

יהם מלאים רזין שכלם ידי הצדיקי אמת שדבריהם ומעש יתברך על
ך ות בתות שיהיו הסתרודיע מקדם רבוי ההסתרו שהמשהכלולים ב

כן יגמרו  פי על אבל אף, ות עד שיהיה קשה למצֹא האמת לאמתוהסתר
 וכמ, לםו בעודיעו אלֹקותו את שלהם וימשההצדיקי אמת בחינת 

ראו עתה כי אני אני הוא אני אמית ואחיה : "שכתוב שם
האזינו השמים : "וזה שהתחיל ".צילואין מידי מ' וכו

כי , כי דברי אינם פשוטים, דעו: מרול, "ואדברה
הם עֻמקים מאֹד מאֹד והם מלאים רזין עֻמקין עד 

רא את השמים שהם כלליות הדרי ואשר אני ק
ותשמע : "מכל שכן, מעלה שיאזינו מה שאדבר

לם שבארץ ושצריכין כל באי ע, "הארץ אמרי פי
יערֹף ' היטב אמרי פי כי הזאת לשמֹע ולהבין

הינו שדברי '', זל כטל אמרתי וכויכמטר לקחי ת
אינם פשוטים רק הם כמטר וכטל שנראים שהם 

ת וחואבל באמת יש בהם כ, מים ולחלוחית פשוט
כי הם מגדלים כל מיני צמחים , ראיםונפלאים ונ
כשעירם : " שאמר שםונים לאין מספר וכמוועשבים ש

 כי אף,  כן הם דבריוכמ". 'עשב וכועלי דשא וכרביבים עלי 
אבל הם עֻמקים מאֹד ומלאים רזין ויש , פי שנראים כפשוטים על

 עד שיתפאר ותוח לגדל ולחזק את כל אחד ואחד ולהצמיח אובהם כ
כי , יתברך עם כל אחד ואחד בהתפארות ושעשועים נפלאים' וישתעשע ה

ציא מפי בֻכלם והינו דעו והאמינו שכל מה שאני מדבר ומ, אקרא' שם ה
 ולגדל ולקדש שמ' ת שם הותי הם רק לקרושכל דברי ושיח, אקרא' שם ה

ידי  על, ידי שתאמינו בכל זה כי על, כן אתם הבו גֹדל לאלֹקינו לם ועלובע
 כי על,  יתברך לעדוראתו ונושתבינו ממני גֻדלת, זה תתנו גדל לאלֹקינו

תם וידי שיח שה ועלורתם הקדוידי חדושי ת על, ידי צדיקי אמת
ם אחר וכמובן כל זה לכל וכמבֹאר במק', ת הולים להבין גֻדלות יכוהנפלא

ובודאי פעל ועשה ',  וכווכי הצור תמים פעל. כים להתקרב אליהםוהז
והכל ". לם בחכמה עשיתֻכ: " שכתובוכמ, ויצר וברא הכל בחכמה נפלאה

שכל לם עד ודעים רזי עו שהם יונושים רצונברא בשביל הצדיקים הע
ת והלכ (.'לים להבין גֻדלת הוידם יכ מעשיהם ודבוריהם מלאים רזין ועל

  )ת ידו א,ההלכה  - חזקת מטלטלין
  
 )ו,לבדברים ( ...עם נבל ולֹא חכם  �

 ו אינול שכל זמן שנשאר להאדם שום שכל עצמ"נו זיאמר רב... 
עמא  —" עם נבל ולֹא חכם): "דברים לב(כמבֹאר על פסוק , מקֹרב כלל

). ן חלק א"הרולקוטי מ - בסימן קכג(יתא ולֹא חכימו ירובילו אדק
ידי שסלקו את חכמתם  על, ידי זה רה היה רק עלו קבלת התעיקרש

לים לקבל את והיו יכ לא כי אם היו מעמידים על חכמתם ושכלם, לגמרי
  .רהוהת

כל זמן שלא , לו של היראים והכשריםיאפ, לםוכי כל השכל של כל הע
ר המֻעבד ממש בלי שום שמץ ו עו כמ,ת לבם לגמרי לגמריווזכו לשבר תא
ין אין להם שום שכל כלל וכל שכלם הוא רק בבחינת י עד,ריח בעלמא

ח הבהמיות מאחר שלא פשטו את גופם עדין וח הגוף כוהמדמה שהוא כ
 עיקרכן  על, ן לגמריי מבֹרר עדיווגם המדמה שלהם אינ. לגמרי מבהמיות

) ת ידושמ(בחינת , ידי אמונת חכמים רך הוא עליתב' תקונם להתקרב לה
דהינו להתקרב לצדיקים אמתיים ולהאמין בם , ו עבדמשהוב' ויאמינו בה
 - ת תפליןוהלכ (. שום שכל כללו נגדם לגמרי כאלו אין לוולבטל דעת

 )ת להוא, ההלכה 
  
 )טו,לבדברים (  ...רון ויבעטוישמן יֻש �

טוב  בנים ועשירות וכל, תובוטלח לאדם ו שכשהשם יתברך שו כמ...
רר להתקרב אליו וומתע, ידי זה  עליו עלויש שמכיר חסדי השם וטוב

רון וישמן יֻש"בבחינת , ם להפךוויש חס ושל', בים וכוובצדקה ומעשים ט
יסר את האדם יכשהשם יתברך מנסה ומ, כן להפךוכמ; "'ויבעט וכו

הוא הכל רק  יתברך ונתודאי כווובו, םוחס ושל, תוביסורין וצר
 וכמ, זה לשוב אליו יתברך ידי ר עלוכדי שיזכ, בהולט

אבל ". 'ויאמר כי ישובון מאון וכו): "לב ואי (שכתוב
 יש לפעמים שאדרבא על, ח הבחירהודל כומחמת ג

תר מהשם ו ביום נתעקם לבות חס ושלוידי הצר
ת ד ותיוא, ד הלכה - ת כלאי בהמהוהלכ(. יתברך

  )ו
  
 )כח,לבדברים ( ... המה תוי אֹבד עצוכי ג �

קון התשובה הוא על ידי שלמות י תעיקר
כי באמת הכל חפצים ליראה את , קון העצהית

אך אין , שמך ומתגעגעים לשוב להשם יתברך
דעים עצה שלמה איך לשוב מני חֹשך אשר כל וי

קון העצה י תעיקרובאמת . ו כפי בחנתואחד נלכד ב
לם ות של העווהעצת וכי כל החכמ', דת הוצריכין רק בעב

ת ות להתקרב להשם יתברך ולזכועלים על ידי אלו העצושאינם פ
מכל שכן כשמתרחקים . ת כללות אינם עצוכל אלו העצ, לחיים נצחיים
כי : ת כאלו נאמרוועל עצ. ת מהשם יתברך רחמנא לצלןועל ידי אלו העצ

', גד הואין חכמה ואין תבונה ואין עצה נ: וכתיב. 'ת המה וכוובד עצוי אוג
ן השם יתברך אין נקרא והינו זֹאת החכמה ותבונה ועצה שהוא נגד רצ

  . בשם חכמה ועצה כלל
ת ו העצעיקר שיבין מאליו כי ו ראוי לו איזה מֹח בקדקדוכי מי שיש ל

ת ול תחתיות שצריך לחשב כל אחד הוא רק איך להנצל משאווהתחבול
ת וכל ונו מלא יגלם שהואואין גדל גנות זה העובפרט איך שר. ומתחתיו

. ו להאדם בכל עמלון לו לעפר ישוב ומה יתרופות וסובוימיו כעס ומכא
לם שיתקבצו ות העולו לחכמי ֻאמיודאי היה ראוי לכל החכמים אפווב
ת מה הוא ות אמתיות ועצות ותחבולות וחכמולם יחד ויחשבו מחשבֻכ

 על ת ימים ושניםוולבל, ובשביל מה נברא האדם, לםוהתכלית של זה הע
. שיםות הקדו שעשה אברהם אבינו וכל האבות אלו כמות ותחבולומחשב

ת וג עצ"שה הכלולה מתריורה הקדוו שכבר זכינו לקבל התיבפרט עכש
  .תושוהקד
ים את דברי ירק לק, ודאי ראוי לנו לשום כל חכמתנו ודעתנווב
לה מכל ווזה היא החכמה הגד, שה בפשיטות ובתמימותורה הקדוהת

א וכין על ידה לבוקון העצה אמתית כשזי שלמות תעיקרוזה , תוהחכמ
 אשרי האיש ום ספרוועל כן התחיל דוד המלך עליו השל. רהולקיום הת

 להתרחק מעצת רשעים עיקרכי זה ה, הלך בעצת רשעים לא אשר
ולקים , באמת' ת איך לעבֹד את הוולחשב תמיד רק עצ, בתכלית הרחוק

 לזכרון נצח מורינו

ל"זצ, ודסראער בשראל י' ר ד"בס   

ה"רלת' עלון מס  
 העלון טעון

 גניזה
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 .רייתאוג עטין דא"בחינת תרישזה , רה שנקראת עצה ותושיהואת הת
  )ת יזו א,עצה   היראה מתוך אוצר ת בו א,הלכה ז -ת ֻסכה והלכ(

  
  )מג,לבדברים ( ...ו עמווכפר אדמת �

 ווכפר אדמת"בחינת , תות עונוכין לסליחוישראל ז ידי קֻדשת ארץ על
ישראל אדמת קֹדש   בחינת ארץוידי אדמת יקא שעליד' ואדמת' - "ועמ
יתברך שיסתכל ' ררין רחמי הוידי זה מע כי על, וכפר עמידי זה נת על

ר כי אדמה ועפר אנחנו שירדנו ו שיזכומולדון כל אחד ברחמיו לפי מק
  )לזת וא, הלכה ה - ת ערבוהלכ. (כך ם מֻגשם כלולמק

 

  )ה" כ–ל "זצ, ישראל אודסר' שיחות מר(

ל מדבר על עניין הפתק הפלא "ישראל זצ' מורינו ר[                        
  ]א"זיע, ר הקדוש"שקיבל מאדמו

   >>יתמלא כל העולם<< 
פי וי, פי כזה שאין להעלות על הדעתוזה י, מןווכן ומזזה כבר מ... 

הכריכה , ספר זה עולה כסף. דפוס כל הבתי, לם ידפיסו את זהוכ.. כזה
כמה כבר יכול , רירק חתיכת ני, עולה כסף לא  אבל הפתק זה-הוצאות הו

יהיה הרבה שיהיה להם ? כמה זה כבר עולה, לוםיזה צ, ירילעלות נ
ידפיסו מיליונים , ליוניםימ .הם ידפיסו וימכרו, פרנסה מזה

כל אחד , לם יקנו את זהוכ? יקנה את זה לא מי, וימכרו
יקנה הרבה בשביל כל הילדים שיהיה להם ובשביל 

גם .  יקנו את זהילדים קטנים, שהיהא
 הם בעצמם יקנו בשביל הבנים -הרבנים 
  ! כל העולם יקנה את זה. שלהם

להדפיס מיליונים בכל , מיליונים
, כל העולם יקנו את זה, רויום ולמכ
, יתמלא כל העולם, בכל מקום, בכל בית

  !לם יקנווכ
יהיה , יהיה רעש בכל העולם

? לום של הפתקייש לך הצ", רעש
  !"אני רוצה לקנות, הכמה זה עול.. הו

יהיה , יכולים לעשות עם תרגום
ככה , הלשון באנגלית או בצרפתית

רק צריכים שיהיה . יוכלו להבין טוב
מי . ר את זה בכל ביתואחד שידפיס וילך למכ

ר הרבה ור הוא ימכוק בזה וילך וימכושיעס
אחד יקנה כל , כל אחד יקנה בזול, כן. דומא

לעשות את הפתק עם כן  יכולים גם. דבר פלא כזה
  . זה בעצמו זהב-צריכים זהב  לא .זהב

  
למלאות כל העולם עם פלאות , צריכים להדפיס עוד ועוד מן המכתב

היה  לא עוד.. ים פלאות כאלהירואים בעינ. כאלה ויהיה נעשה עולם חדש
  .בעולם פלא כזה

זה . זה צריך כל אחד, צריכים להדפיס כדי שיהיה לנו לחלק לכל אחד
יש . בכל דלת, בכל בית, בכל חנות, בכל הרחובות, להיות בכל מקוםצריך 
  !ַנ ַנְח צריך -דלת 

  !ַנ ַנְחצריכים שיהיה מלא כל העולם ב
בכל , שיהיה בכל בית, להפיץ, רולמכ, רוצריכים למכ, דוב מאזה חשו

, שיהיה בכל מדינה, זה צריכים שיהיה כמו מים. בכל ישיבה, כנסת-בית
  .כן, ולם יהיה את זהבכל הע, בכל מקום

  
 ןַנְחָמ ַנְחָמ ַנ ַנְחיש היום חברים שהם עושים שלטים עם השם הקדוש 

גון יזהו נ. יודעים טוב איך לחבר ולעשות, הם יודעים המלאכה. מאּומן
בכל , כן. ַנ ַנְחיהיה זמן שכל העולם יעשו , בעולש מרושל פשוט כפול מש

ַנ גונים סובב יכי כל הנ, ַנ ַנְחון גי יזמרו נ-ה שילך קים בכל מקום איפוהשו
  ! גונים שבעולםיכל הנ, ַנְח

 ַנ ַנְח: מנגנים את זה כמו שכתוב בחתימה, ואנחנו משוררים את זה
אמרו לם ישבחו ויפארו וישוררו ויולה כוכשיבוא הגא.  מאּומןןַנְחָמ ַנְחָמ

  ...אוי אשרינו. ַנ ַנְחלהשם יתברך על החסד הגדול הזה שיש לנו 
 

  )סימן א, יום כיפור-'מועדי ה –  המבוארותעצות(

ם זה וכי י, ת השנהופור הוא כלליות כל ימים כוי                          
, פורים מתקן הלבים הכושת יוועל ידי קד. להויה את ימי השנה כימח
 ועל ידי זה מתבטלים כל מיני .תיו יהיו רק להשם יתברךונונו שרציהי

ועל ידי זה נמשכת שמחה . םוונעשה של, רוחניותקת בגשמיות ובומחל
  .לאדם

 

  )קג תפילה – אחלק לקוטי תפילות (

פורים ים הכווזכני ברחמיך הרבים לקבל י                                 
ם כל יואזכה לקי. וה עצומהולה ובשמחה רבה וחדושה גדוש בקדוהקד
ולהתפלל כל , אויפורים בתכלית השלמות כרים הכוים ביינוי עמשההח
ת בכל וודוולהת, ראהוונה עצומה ונופורים בכים הכות ביולי תפשהימהח

ב באמת דרכי הרע ולהתחרט על העבר בחרטה גמורה ולעזו, יםדוייוומיני 
נה לבל וולקבל עלי בקבלה חזקה ונכ, תולבלות והמבו הרעיתיוומחשב
ולשוב , ד הרע בעיניך כאשר עשיתיוולבל אעשה ע, ד לכסלהואשוב ע

ך ות הרבה מתוולבכ, בתשובה שלמה לפניך באמת בשמחה ביראה ואהבה
 .שמחה

רא והנשגב ום והנופורים האיים הכושת יוזכני לקד, מלא רחמים
ם אחד בשנה וי, ם ואדירורא ואיוש ונול וקדום זה גדוכי הוא י, דומא

. רא הזהום הנותיהם ולכפר פשעיהם ביונוח עולסל,  לעמךואשר בחרת ב
ולשוב בתשובה , אוירא הזה כרול והנום הגדונו לקבל ייעלינו וזכרחם 

 וחטאותינל ותכפר לנו על כל ופן שתסלח ותמחובא, שלמה באמת
ל ותר מחותינו ופשעינו העצומים והרבים והכבדים יונווע

, ש הזהום הקדושת היודותעזרנו בזכות עצם ק. הים
ם ום צוי, רא הזהום הנוש של יוובזכות התענית הקד

זה להכניע אצלנו כל  ידי שנזכה על, פוריםיהכ
להכניע ולשבר ולבטל , ת אליך תתברךונוהרצ

עד שלא יהיה , נךות שלנו כנגד רצונוכל מיני רצ
ה כנגד וא שום תאון ולולנו שום רצ

ת ופן שנזכה להיובא, נך כללורצ
נך ימין וולבלי לסור מרצ, נך תמידוכרצ

ך שאתה ברחמי, זה נזכה ידי ועל, ושמאל
, ננוון אחרים מפני רצותבטל רצ

קת ותנו כל מיני מחליויתבטל מא
הן , לםוקת מבני העוהן מחל, לםושבע

ם ואין של"אשר עתה , קת שבעצמיומחל
וכל מה שאני ". בעצמי מפני חטאתי

שה יש ות איזה דבר שבקדוצה לעשור
 הוא עיקרו, ת בלי שעורות ועצומות רבולי מניע
ידי  כה לבטל עלוהכל אז. ח והלבות המומניע

פורים הכלול מכל ים הכוש של יוהתענית הקד
גלמי ראו עיניך " : שכתובוכמ, הימים של כל השנה

ודרשו . " אחד בהםוצרו ולולם יכתבו ימים יוועל ספרך כ
רחם עלינו וזכנו . פוריםים הכוזה י, נם לברכהוכריתינו זורב

, שום הקדפוריים הכוובפרט בי, לשוב בתשובה שלמה באמת בכל השנה
ראה ועצומה ושה נופורים בקדים הכות התענית של יוועזרנו להתענ
זה לקדש עצמי מעתה  ידי פן שאזכה עלובא, ה רבה באמתוובשמחה וחדו

נך ות כרצוולהי, להות בכל השנה כוין התענייולידע איך להתנהג בענ
  .לם ועדוא אכשל לעש ולא אכלם ולואב לא עןלמ, ב באמתוהט

 

  )וכ, ן" אנשי מוהר–כוכבי אור (

ל "ומאז והלאה עסק רבי יצחק אייזיק ז                            ... 
ן ובדרך במל. ל"ר ז"ודם פסח נסע לאדמווק. ולקנע וחו בלי מודתובעב
. ם ששמעול במק"ר ז"ורה ששמע אז אדמו כל התומו בחלודע לונתו

ף ולה ועד סימתחל ויספרה לפניו "ר ז"וא לאדמבוקר ויסע ויווישכם בב
 והוא ותיל מא"ר ז"וומיד הלך אדמ, דוולה ועצומה מאבחרדה ואימה גד

שות ואחר כך בסמוך נפטר כמובא  נתעלף ונשאר חלודל רעדת גופומג
מעט ל "נו זילקח רב, ויוטל על ערש דווכשהיה רבי יצחק אייזיק מ( .שם
ואחר . תיימשתי את תלמיד חכם אמים שוהי, ואמר, לוו לאכטב ונתן לור

ל נסע דרך "נו זינזדמן שרב, ל"ל הנ" של רבי יצחק אייזיק זופטירת
ואמר בזה ,  הןווהשיבו ל?  צדיקותוטירהוויצע ושאל היש בנים לא

. ומתו גם בניו, ]ך אליו בניםיאיך שי[ווי קומט צו איהם קינדער : וןהלש
ות ישראל ל ועסקיו שעסק עם כל נשמ"ר זצ"וומי יוכל להבין דברי אדמ

  ).ל"זעליג מטעפליק ז' אלתר בן ר' מה(. )החיים והמתים
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