
  

˙ÂÎÏ‰ ÈËÂ˜Ï  
‰ ˙Ò�Î‰ ˙È· ,'Î" ‚  

���� ¯˘· ÏÎ ˙ÈÁ˘‰ ÈÎ...  ÏÂ·Ó‰ ÔÈ�Ú..  
    ‰È‰ ‡Ï ‰·˘ Ï‡¯˘È ı¯‡ ˙˘Â„˜  
    ÏÂ·Ó.  
 כל בלבולי המחשבות הם בחינת     

ל בהתורה "ר ז"מבול כמו שכתב אדמו
 ÌÈ·ˆ� Ì˙‡)ל"ד ליקוטי הנ"בסימן מ.(  

ובארץ ישראל , כי מבול לשון בלבול
בל איתא שמימי א, לא היה המבול

כנשמע שיחה זאת מפיו (המבול התיזו לשם 

כי עיקר בלבולי המחשבות רעות ). הקדוש
והם , הם בתאות ניאוף רחמנא לצלן

כי המבול . עיקר בחינת מימי המבול
בא על פגם הברית על השחתת זרע 
רחמנא לצלן שבא על ידי בלבולי 
המחבות והרהורים רעים רחמנא 

ÈÁ˘‰ ÈÎ˙ ) 'ית ובראש(ליצלן כמו שכתוב 
ı¯‡‰ ÏÚ ÂÎ¯„ ˙‡ ¯˘· ÏÎ.  

ואפילו שאר מיני בלבולי מחשבות  ����
זרות ורעות הכל נמשך משם מפגם 
הברית שעל ידי זה נשחת ונפגם הדעת 
עד שבאין לכל הבלבולים וערבובי 
המחשבות שמבלבלים רוב בני אדם 

ומהם באים כל החטאים , מאד מאד
, והפגמים שבעולם רחמנא לצלן

לי המחשבות מתגברים על וכשבלבו
האדם בפרט בלבולים והרהורי ניאוף 

זהו בחינת מבול , רחמנא לצלן, בעצמם
ממש שרוצים לשטוף את האדם ממש 

, רחמנא לצלן, ולהאבידו משני עולמות
כאשר יודע כל אחד את נגעי לבבו 

והכל . ומכאוביו שעובר עליו בענין זה
  .על ידי פגם המחשבה

לך עליו ועל זה הזהיר דוד המ ����
'  וכוÏÏÙ˙È ˙‡Ê ÏÚ): ב"תהלים ל(השלום 

ÂÚÈ‚È ‡Ï ÂÈÏ‡ ÌÈ·¯ ÌÈÓ ÛË˘Ï ˜¯ .
ÔÂÈ· È˙Ú·Ë ): ט"שם ס(ועל זה צעק 

 ÌÈÓ È˜ÓÚÓ· È˙‡· „ÓÚÓ ÔÈ‡Â ‰ÏÂˆÓ
‡È�ÙË˘˙ Ï ) שם(וכתיב ' וכו' וכו

‰ÏÂˆÓ È�ÚÏ·˙ Ï‡Â ÌÈÓ ˙ÏÂ·˘וכו  '
‰ˆÚ·Ë‡ Ï‡Â ËÈËÓ È�ÏÈ‰ ) שם(וכתיב 

˜ÓÚÓÓÂ È‡�Â˘Ó ‰Ïˆ�‡ÌÈÓ È שכל זה 
ל "נאמר על בלבולי המחשבות הנ

ל "י ז"וכמבואר בכתבי האר
שהתגברות ההרהורים ובלבולי 
המחשבות נקראים מצולות ים עיין 

  .שם
וכל אחד כפי מה שזוכה לקדש  ����

מחשבתו כמו כן נתגלה קדושת ארץ 
כי בעת שהמחשבות רעות . ישראל

שהם , חס ושלום, שוטפים על האדם
אזי נתעלם , לבחינת מימי המבו

וכל אחד כפי , ל"קדושת ארץ ישראל כנ
מה שמתגבר לדחות מעצמו בלבולי 
המחשבות ומברר ומקדש מחשבתו 

כמו כן נתגלה בחינת קדושת ארץ 
  .ישראל

כי עיקר קדושת ארץ ישראל הוא  ����
בחינת תיקון הברית שתלוי בקדושת 

ˆ„ı¯‡ Â˘¯È ÌÈ˜È המחשבה בחינת 
  .כמו שכתוב במקום אחר

כן נסמכה פרשת לך לך ועל  ����
לפרשת נח כי לך לך מדבר מהתחלת 
קדושת ארץ ישראל שנתגלה לאברהם 
אבינו שהוא הראשון שזכה שהשם 
יתברך גילה לו קדושת ארץ ישראל 

אל הארץ ' ואמר לו לך לך מארצך וכו
כי על . ועל כן נסמכה לפרשת נח', וכו

ידי שנדחין מימי המבול ונזכור צדקת 
על ידי זה , שת נחנח שזהו בחינת פר

נתגלה קדושת ארץ ישראל שזהו 
  .ל"בחינת פרשת לך לך כנ

  
  

 ‰ÚÈÒ�‰ ¯„Ò  
Ï‡¯˘È ı¯‡Ï  

Ï"Â  

פעם אחד שלח מלך אחד שלושה  ☺☺☺☺
אנשים למדינה עם דבר סתר למלך 

שהיו , והם עברו בתוך המדינות, אחר
  .שם חולקים על המלך

והראשון נהג עצמו בחכמה  ☺☺☺☺
, המדינהועבר , והעלים הענין לגמרי

  .ולא הבינו כלל שיש לו דבר סתר
ועמדו בני , והשני עבר לשם ☺☺☺☺

והבינו שיש לו דבר , המדינה על הדבר
ועשה , ותפסו אותו שיגיד להם, סתר

  .בחכמה או בגבורה ונמלט מידם
ועמדו עליו גם , השלישי עבר לשם ☺☺☺☺

, ותפסו אותו, והבינו בו שיש לו סוד, כן
, נוייםוהיו מענים אותו בכמה וכמה ע

וכל מה שעשו לו ענויים , הרבה מאוד
והוא לא הגיד , ויסורים וצרות גדולות

עד , ועמד בנסיון ולא גילה הסוד, דבר
, אשר ראו שאין מועיל לו שום דבר

מסתמא אינו יודע : כי חשבו(והניחוהו 
  ).כלל
והיו חוקרים , ועבר ובא להמלך ☺☺☺☺

: ל מגיע שכר יותר"למי מהשלוש הנ
, להראשון מגיע יותר -קצתם אמרו 

קצתם . שעשה בחכמה להעלים לגמרי

שכבר עמדו ,  להשני מגיע יותר-אמרו 
על דעתו ואף על פי כן נמלט מהם 

  .ל"כנ' בחכמתו וכו
להשלישי מגיע שכר : אמר המלך ☺☺☺☺

, כי כבר נתפס במצודתם, יותר מכולם
, ובוודאי גם הוא היה רוצה להעלים

ינו וע, ונתפס בידם, אך לא עלתה בידו
שאם היה , אותו ביסורים וענויים כאלו

, היו הכל רצים אחריו, מגלה סוד אחד
ולא , ואף על פי כן עמד בנסיון כזה

על כן מגיע לו שכר יותר , גילה דבר
  .מכולם

)ÌÈÈ·ÓÏ ËÚÓ ˙ˆ˜ Ô·ÂÓ Ï˘Ó‰Â(  
  

  

‰‡¯È‰ ¯ˆÂ‡  
˜È„ˆ ,„'  

  

שכשזוכין להשיג , יש צדיקים כאלו    ����
מעלימין האור אור גדול ונפלא אזי 

כדי שלא יהנו ממנו , יותר ויותר
והנה אף שבודאי . הרשעים והרחוקים

כי אין , בהכרח להעלים ולגנוז האור
אף על פי כן , העולם כדאי להשתמש בו

, יש צדיקים גבוהים במעלה כאלו
שיכולים לעשות תחבולות כאלה 
ולהלביש האור בצמצומים נפלאים 

עד שמאירים גם , ונוראים כאלה
  .הקטנים במעלה והנמוכים מאד מאדב

וכל מה שזוכין להשיג אור גדול     ����
משתדלין בתחבולותם , ונפלא ביותר

להמשיך האור ולהאירו בהעולם יותר 
כדי לקרב כל הרחוקים מאד , ויותר

ולרפאות כל החולים בחלי הנפש 
  .הגדולים ביותר רחמנא לצלן

כי זה עיקר גדולת הצדיק לקרב     ����
זהו עיקר גדולת ש, הרחוקים ביותר

  .השם
  

  

‰‡¯È‰ ¯ˆÂ‡  
˙ÂÓÈÓ˙ ,‰'  

  

כל העקממיות שיש בלב הרבה בני  ����
שאומרים שאינם יכולים לעסוק , אדם

מחמת חסרון פרנסה ושאר ' בעבודת ה
כל זה , ושלום-יסורין ומניעות חס

‰˜˘Ï˘ ‡È נמשך מבחינת המבוכה של 
ÂÏ ·ÂËÂ Ú˘¯ ÂÏ Ú¯Â ˜È„ˆ , שזאת

  .דםהמבוכה מבלבל הרבה בני א
ואפילו מי שאינו נכנס כלל  ����

אף על פי כן , במחשבתו בקשיא זאת
ל הכל נמשך ונשתלשל "כל הדבורים הנ

  .משם
ועיקר התקון לזה הוא רק תמימות  ����

להשליך כל החכמות ולבלי , ופשיטות
ולידע , להרהר אחריו יתברך כלל

ולהתגבר ', ולהאמין כי ישרים דרכי ה
יום לחטוף בכל , בכל מה שעובר עליו

  ÌÂÈ ˙ÈÏ          כי,  איזה  טוב  כל  מה  שיוכל

���� Á�   ����  

����  ˜È„ˆ  ����  

����   ˙ÂÓÈÓ˙ ����  

☺☺☺☺  ¯ÂÙÈÒ  ☺☺☺☺  

      øéùìå   ãéâäì   áåè  úåòåùéä   ìëì   úåëæì  

çð úåãìåú äìà  

çð úùøô  

ôø ïåìò"á  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

·ÂË ‰È· ˙ÈÏ„ , ולא יהרהר על משפטיו
שזה עיקר האמונה , יתברך כלל

ואין , להאמין שהכל מהשם יתברך
, ˆ„Â‰ ¯˘ÈÂ ˜È‡כי , להרהר אחריו כלל

ובזה בעצמו ממתיקין הדינים וזוכין 
ידי -על, להתקרב להשם יתברך דיקא

  . כל זה שעובר עליו
  

· ÏÁ�‰ È ≈a ƒ‡ ¯ÙÒÓ'  
Ï˜ ·˙ÎÓ"‰  

  
  

, ישמח נפשך ויחזק רגליך' ה ����
ילכו ולא , שילכו בדרכי הצדיק באמת

  ...ולא ייגעו' ירוצו לעבודת ה, ייעפו
שכולם , אנשי הכבוד, אנשי השם ����

גדולים כולם ברורים כולם קדושים 
וכולם עושים באימה וביראה רצון 

וכולם , שה וטהרהבאמת בקדו, קונם
  .ענוים כעפר ואפר ממש

מן היום , כל כוונתי וכל מגמתי ����
כל כוונתי , אשר נתקשרנו יחד בהצדיק

וכל מגמתי היו לגדל אותך לגדולה 
אך ורק , לזכותך לחיי עולם, נצחיית

מן היום , לזה היתה כל מגמתי
באהבת אמת בהצדיק , שנתקשרנו יחד

  .האמת

  
  
  

  
  
  

]¯‰ÂÓ ÈÈÁ"Ô :Ï ÌÂ˜ÓÂÈÏÂËÏËÂ ÂÈ˙ÂÚÈÒ�Â Â˙·È˘ÈÂ Â˙„È ,Ë˜"Â[  
  

, בחודש אלול, ב"ובשנת תקס ... ����
ובא לכאן על שבת , נכנס לברסלב
  .פרשת כי תצא

וכאשר נשמע הדבר בנעמריב  ����
היה אצלנו דבר פלא , הסמוך לפה

אבל השם . שהוא נכנס לכאן, מאד
וחשב , יתברך חמל עלינו מן השמים

 להשאיר, מרחוק להיטיב אחריתנו
למען עשה כהיום הזה , שארית בארץ

  .להחיות עם רב
כי בכאן נגמרו הספרים הקדושים  ����

ופה חיבר הספרים הנעלמים , הנדפסים
היינו מה שנשרף הספר , מעין כל חי

ואנחנו זכינו ברחמיו ', וכו' הגנוז וכו
המרובים להתקרב אליו תכף בכניסתו 

אם , ויתבאר מזה במקום אחר, לפה
  .ותבאריכ, ירצה השם

אלו לא בא לברסלב אלא , ואמר ����
  .בשביל לקרב אותי די

ישב בשלוה מבני , ופה ברסלב ����
אבל בעולם היה , העיר כל ימיו

וכל מה , המחלקת הולך ומתגבר
, שקירב יותר אנשים להשם יתברך

אבל הוא . התגבר המחלקת יותר
ועלה בכל , זכרונו לברכה עשה את שלו

יום ובכל שעה ובכל רגע למעלות 
. בוהות ורמות אשר אין לשער כללג

ולולא שהתגבר הקיטרוג על העולם עד 
שלא היה העולם כדאי לינוק מאור 

היה נתגלה גדולתו , כזה ועמד וגנזו
בעולם והיה מחזיר כל העולם אליו 

  .יתברך
כל , כי זה היה כל מגמתו תמיד ����

ובזה עסק תמיד לזכות , ימי חייו
מאפלה , הרבים ולהוציאם מחשך לאור

  . לאור גדול
  

  

˙ÂˆÚ ÈËÂ˜Ï  
˙Ú„ ,„Ï-‰Ï  

  

צריך האדם להשתדל שיגיע  ����
דהיינו שיזכה לדעת , לשלמות הדעת

דקדושה כל מה שאפשר לאדם לידע 
מה שאי אפשר לאדם לידע , ולהשיג

-ואי אפשר לבוא לזה כי אם על. יותר
אדם לקרבם -ידי שעוסק עם בני

זה נשלם -ידי-על, יתברך' לעבודת ה
זה זוכה לבנים -ידי-ועל, ל"דעתו כנ

  .ויוכל לפקוד עקרות
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

וזה הטעם שהצדיקים מייגעים את  ����
לקרבם , אדם-ורודפים אחר בני, עצמן

אין זה כדי להרבות , לעבודתו יתברך
אלא כדי להשלים , חס ושלום, כבודם
  .ל"כנ, דעתם

  
  

˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜Ï ,�"‚  
   

  

 אתה חונן לאדם דעת ומלמד ����
חננו מאתך חכמה בינה , בינהלאנוש 

אל ברוך גדול , רבונו של עולם. ודעת
זכנו ברחמיך הרבים לדעת שלם , דעה

שאזכה להשלים את דעתי , ואמת
עד שיהיה דעתי , בתכלית השלמות

קרוב וסמוך לדעת השם יתברך 
ולא יהיה הפרש , בתכלית ההתקרבות

דברים שנבדל דעת ' ביניהם כי אם בה
ך שאי אפשר האדם מדעת השם יתבר

ואזכה לינוק תמיד , לאנושי להשיגם
. מדעת השם יתברך בתכלית השלמות

שיהיה לי חמר , ותזכני ברחמיך הרבים
ממזג במזג השוה שיהיה ראוי לקבל 

, ותשפיע עלי יראתך הקדושה. שכל
, על פני לבלתי אחטא' ותהיה יראת ה

, ותהיה יראת חטאי קודמת לחכמתי
דעתי זה תתקיים חכמתי ו-ידי-ועל

  .בתכלית השלמות
 ותזכני ברחמיך הרבים וחסדיך ����

להעמיד תלמידים הגונים , העצומים
, הרבה להאיר בהם דעת קדוש ואמתי

להודיעם את , להדריכם בדרך ישרה
הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר 

כפי מה שקבלנו מרבותינו , יעשו
בדרך אשר , הקדושים זכרונם לברכה
להאיר בהם , דרכו בו אבותינו מעולם

ולעוררם , עצות נכונות וישרות
ולהקיצם משנתם להכניס בהם דעת 

באפן שיזכו לשוב אליך , ויראת שמים
באמת בכל לבבם ובכל נפשם ובכל 

‡ÍÈÎ¯„ ÌÈÚ˘Ù ‰„ÓÏ . מאדם
Â·Â˘È ÍÈÏ‡ ÌÈ‡ËÁÂ . ותצילני
שלא יעלה , ותשמרני ברחמיך הרבים

בדעתי שום פניה ומחשבת חוץ חס 
בות בני אדם ושלום בענין התקר

רק , בשביל להרבות כבודי חס ושלום
כל כוונתי תהיה באמת בשביל כבודך 

ותתן כח ליעף . כדי למלאת רצונך
כמוני לסבל ולקבל באהבה כל 
הטרחות והיגיעות שצריכין בשביל 
עסק זה לקרב בני אדם לעבודת השם 

ואזכה לרדוף אחריהם בכל . יתברך
ה וכל כוונתי יהי, כחי לקרבם לעבודתך

כדי להשלים דעתי , לשמך לבד באמת
-ועל, בתכלית השלמות כרצונך הטוב

זה תזכני להוליד בנים חיים -ידי
וקיימים בקדשה ובטֳהרה לשמך 

ותרבה זרענו כחול הים , ולעבודתך
  .וככוכבי השמים לרוב
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יתברך בדרך ' צריך להאמין בה ����
  . אמונה ולא בדרך מופת

  . ידי ענוה תזכה לאמונה-על ����
אל תאמר ,  בראותך שנוי מעשה����

אלא תאמין כי זה השגחת , מקרה הוא
  . יתברך' ה

יש דברים שהם מביאים הזק גדול  ����
? למה נבראו: והדבר קשה. לעולם

  . שבודאי יש בהם צד אחד לטובה, תדע
מי שיש לו הנאה מדבור של  ����

אפילו שאינו מדברי , אפיקורוס
ידי זה בא להרהורי -על, אפיקורסות

  . זרה-עבודה
ידי אמונה האדם חביב להשם -על ����

  . יתברך כאשה לבעלה
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‰ÂˆÓ‰ÏÂ„‚   

˙ÂÈ‰Ï  

‰ÁÓ˘·  

„ÈÓ˙  
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  :מוקדש לרפואה שלמה של
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  :ולעילוי נשמת
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