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[   ÍÏ ÍÏ...   )א, ב"י'( 
יש כמה מיני חֹשך ושקרים הנמשכים מהארץ והמדינה שנתגדל 

ב הרבה שהוא ום יש בודאי טופי שבכל ארץ ובכל מק על כי אף. בה
כן יש  ועל. 'וזה לֻעמת זה וכו, ה קדמה לפריקליפאבל ה, בחינת אמת

ם ום ומקו האמת בכל מקם כמה מיני חשכות המחשיכים אתובכל מק
וכן יש כמה מיני חֹשך ושקר הנדבק בהאדם מצד , ולפי בחינת

ויש כמה מיני שטותים ; "'וללתי וגון חוהן בעו"בבחינת , לדהוהה
ן שמחזיקים עצמם למֻיחסים וכג, ו מצד משפחתוושקרים שנדבק ב

צא בזה שאר שטותים ווכי, ד שיך להםווכאלו כל הכב, ליםוגד
הוא צריך לילך ולצאת , צה לילך בדרך הקדשוי שרומ. ובלבולים

 ו אל נֻקדת האמת לאמתורק להמשיך עצמ, ֻכלםת מדרך וולהט
. שהוא עצם האמת,  ממעלה-ו שהוא חלק אלו מצד נשמתוהמשרש ב

" לך "וא, "לי "וא, "אני: "מר האדםוכי כשא,  עצמיות האדםעיקרוזה 
ף שנקרא רק בשר על הגוולא  ,ומכון הכל על עצם האדם שהוא נשמת

, דייקא" לך" "לך אל אברם לך' ויאמר ה"וזה בחינת . ודם
 המשרשת ושהוא רק נֻקדת האמת לאמת, לעצמיותך

כי , "לדתך ומבית אביךומארצך וממ: "וזה; בך
ת לגמרי מכל ו ולהטות שכמוצריך לפנ

 מצד הארץ והשקרים והבלבולים הנאחזים ב
 מצד ולדה או מצד ההושנתגדל בה א

 אל נֻקדת האמת ורק ימשך עצמ, ההמשפח
,  הנצחיוא אל תכליתוואז יזכה לב, ולאמת

 "'ואל הארץ אשר אראך וג"שזה בחינת 
'  אות ז-' ה  גניבהכות הל-לקוטי הלכות (

  ):ד" ע- אמת -מתוך אוצר היראה 
  
[   Í‡¯‡ ¯˘‡ ı¯‡‰ Ï‡...   )א, ב"י'(  

כדי ,  הארץ מידולה ליגולא  :י"רש רשיופ... 
, כבבראשית (וכן . ' שכר וכוו בעיניו ולתן ללחבבה

וקרא ): נה גוי(וכן . על אחד ההרים אשר אֹמר אליך): ב
ב " ירהוף התוכל זה הוא בחינת מה שכתוב בס. 'עליה את הקריאה וכו

בר בחינה זֹאת ולי הצדיקים עושגם על גד, )'ן חלק ב"לקוטי מוהר(
שהם בחינת , תווספקרה ֻמכרח לעבֹר דרך אלו הבלבולים ושקדם כל ת

לא  יתברך' וזהו בחינה מה שה.  שכתוב שםוכמ', וכו' לבי סחרחר וכו
 ונוגלה לאברהם את הארץ מיד כדי שיצטרך לחפש ולבקש אחר רצ

 ששמעתי מפיו ווכמ. דיקים וכן של כל הצון שלו הנסיעיקרוזה . היטב
 בשלמות ואין האדם בדעת, ן של כל האדםוש שבשעת הנסיוהקד

וכל . ן כללו נסיוהיה ללא  , שלם בזהוכי אם היה דעת, ןו הנסיענייןב
 את הארץ וגלה לולא  יתברך נסה את אברהם' ל שה" הנענייןזה הוא 

, ונוכן יחפש ויבקש אחר רצ פי על ואף, ך ומֻספקומיד כדי שיהיה נב
ידי   עלו וירבה שכרונו רצויתברך יגלה ל'  יזכה שהדייקאידי זה  ועל
וכן העקדה שנאמר . להוי הבקשה והחפוש יזכה לעליה גדיד כי על, זה

  .'על אחד ההרים וכו: וב
לא  ונה לפי דעתוכי י. וקרא עליה את הקריאה: ונה שנאמר בווכן י

מובא בפרוש (ל "תינו זו שאמרו רבוכמ, הוטב בעיניו שליחות זה לנינוה
, םיתברך עד היכן הם מגיעי' הבין עֹצם רחמי הלא  כי, )נה אוי י"רש
:  זהענייןל ל"תינו זו שאמרו רבוכמ, יתברך'  הותוכן התעה א על

 מיד כדי וגלה לולא  .'ש ברוך הוא מתעה את הצדיקים וכווהקד
,  ומדת רחמיו המֻרביםונוידי זה ישיג רצ ועל, שיחפש ויבקש הרבה

, לםות העו של ֻאמאפילוצה בתשובה ושהוא יתברך מרבה להיטיב ור
' דה להונה במעי הדגה הוכן באמת כשהיה י לוע. מכל שכן של ישראל

ל שועתי ומבטן שא): "נה בוי( שכתוב שם ויתברך על רבוי רחמיו כמ
כל משבריך וגליך ' ואני אמרתי נגרשתי מנגד עיניך וכו' לי וכוושמעת ק

 ענייןשכל זה הוא ". סיף להביט אל היכל קדשךואך א' עלי עברו וכו
', ל ממש צריכין לצעֹק אל הושגם מבטן שא, ל"הבקשה והחפוש הנ

): ן סימן שב"ת הרושיח(ן וש שאמר בזה הלשו ששמעתי מפיו הקדוכמ
 הלכות נפילת אפים -לקוטי הלכות   (ועתיול שו הוא מבטן שאעיקרשה

  :)' ח-' ו
  
[   „‚ ˘ÂÎ¯· Â‡ˆÈ ÔÎ È¯Á‡ÂÂÏ...   )ד"י, ו"ט(  

ם שהם ולה בכל מקילה בתחוכי מה שישראל הם כבושים בג... 
ת ושות קדות ונפשוצום יש ניצוזה מחמת שבכל מק, מֻטלטלים שם

ידי  ן ועלוידי חטא אדם הראש צו ונתפזרו לשם עלוהרבה שנדחו ונפ
ת מצפים ות והנפשוצו ואלו הניצ,ם הזהות עד היורוחטאי כל הד

ותכף שבא לשם איש . א לשם איש הישראליוומחכים תמיד שיב
.  כדי שיתקנםו ונתאחזים בותופלים עליו ומסבבים אוהישראלי הם נ

ת שהם נאחזים וקליפיים ובין הות ֻמנחים בין הגוצוומחמת שאלו הניצ
לים לאיש וידי זה יש יסורים גד על, ומֻהדקים בהם מאֹד

וכל ' ת וכווקליפ כי גם ה,הישראל שבא לשם
הבאים ' ת ובלבולים וכוות וזרות רעוהמחשב

ת וצואים שהניצו מחמת שרומהם נאחזין ב
 התאחזם והתגרותם עיקרו. צים להתתקןור

סק באיזה דבר והוא בעת שזה האיש ע
שבקֻדשה שאז הוא זמן תקונם וגֻאלתם 

ת וקליפם וה"ת מבין העכווצושל הניצ
ל בכמה "כידוע ומובן כל זה בספרי רבנו ז

ת ומובן ברמז גם בספרי הזהר וכל ומומק
ת ודו שהם אחד מהיס,ל"י ז"כתבי האר

ל והזהר מֻיסדים "י ז"ארת שספרי הולוהגד
. ת אין מספרומועליהם כידוע למבינים במק

' דה על האנשים וכוווזהו בחינת תכבד העב
בחינת ומאז באתי אל פרעֹה לדבר בשמך הרע לעם 

 וזהו תקף אריכת הגלות בפרט עכשו כי כל מה ,'הזה וכו
תר כל המתנגדים ותר אל הקץ מתגברים ומתגרים יותר ויושסמוך י
כמבֹאר ' ת והבלבולים וכוונות והנסיות והתאווקליפשה והאל הקֻד

ת ול מאֹד מאֹד כנגדם ולצפווצריכין התחזקות גד. ם אחרובמק
ם שבאים לשם בגלות וטלטול עד ובכל עת בכל מק' ת לישועת הוולחכ

ואז יזכה שלא די שיצא ויעלה משם לחרות , משמים' ישקיף וירא ד
ת השיכים לחלק וצוכמה ניצ אף גם יברר ויעלה משם כמה וובעצמ

כמבואר בלקוטי  ( בבחינת ונשאר גם הוא לאלֹקינוושרש נשמת
לה ו יתקדש בקֻדשה גדום בעצמו עד שגם המק)ו"תורה ע', ן ב"מוהר

וזה בחינת . 'ת וכוורה ברבים בבחינת עתידין בתי תרטיאו תושילמדו ב
 וכמ. ל הנאמר גם על הגלות הזה כידועוואחרי כן יצאו ברכוש גד

 תות גלות כל הארבע מלֻכיוי לרבול וגם את הג"תינו זושאמרו רב
  :)' ב-'  הלכות חלה ותרומות ומעשרות ד-לקוטי הלכות (

  
  )א"ל מכתב -' בהנחל י ֵּבִאספר ( 

ידי -ם עלול חס ושלופיל האדם לו יכפעמיםל ...  �      
 שבאמת קלקל ופגם הרבה וגם עתה הוא ודע בנפשוכי י, דייקאהאמת 

 לגמרי חס ותו לדחודבר בהאמת של- הבעלוכן מסית-ועל,  שהואוכמ
כי ,  כןו אינואבל כבר גלה לנו הצדיק האמת שהאמת לאמת. םוושל

-ואף, לםויתברך ואין שום יאוש בע' ת סמוכין להול תחתיו בשאאפילו
  ,  מפגם כל שהואאפילו מן החטא וופי שבודאי צריכין לשמֹר עצמ-על
  

  
  

  ב"תקנת' מסעלון 

� �
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ת ו אלפים ורבבאפילו שנכשל ו אם נכשל כמפילוא ,פי כן-על-אף
לים בכל וויכ' תמנו וכולא  'פי כן בכל עת ורגע חסדי ה-על-אף, פעמים

 ומאֹד ולגֻדלת' ל הוכי גד"ם שהוא ויתברך מכל מק'  להועת לקרב עצמ
גם . ו האמת לאמתעיקרוזה , בהוין שיתהפך הכל לטיויש ענ" אין חקר

, חלֹקת של הנקראים חסידים וכשריםהן המ, כל המחלֹקת על הצדיק
ת וטים לדרכי הכפירות המחקרים הנוובפרט המחלֹקת של כת

כי האמת נעשה עדרים , ידי האמת שלהם-הכל הוא על, רסותווהאפיק
כן מי שמביט לפעמים -ועל,  האמתומר שאצלועדרים וכל אחד א

 זז מפיהם ואינ" אמת"בספריהם של המחקרים יראה שהדבור 
כן צריך -ועל! י להם ולהאמת המֻזיף שלהםוא". אמת "עקים רקווצ

והכל בכֹח הצדיק האמת ותלמידיו שהם בחינת ,  שמירהוהאמת בעצמ
ידם המשכת -רה בישראל ועלו הכנסת קיום התעיקרידם -שע שעלויה

  . דרכי התשובה
המחלֹקת ושנאת   הגלות שנמשך ונתארך הוא רק מחמתעיקרכל 

ועֹצם ותֹקף . תו שזה גרוע מכל העבר,חנם שעל הצדיק האמת ואנשיו
עד שגם הצדיקים , כך בלי שעור וערך-ל ונשגב כלוההתגברות הזה גד

גם בהם , תורה ושבירת תאוווהכשרים אשר הטו שכמם לסבל עֹל ת
וזה . ן הרע ושנאת חנםווקבלת לש נפלה שלהבת הקנאה והמחלֹקת

ן מרקד  השטעדייןו, תר מהכלוהדבר היה בעכרנו להרחיק מהאמת י
ן ועד שלא יוכלו המ, כך-ונלכדו כל. בינן להגדיל המחלֹקת והפרוד

  .ן זהית לבאר עניויריע
  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

, יבואו מכל העולם לשמוע הניגון של רבנו ...  �                     
  ...יגלה מה זה ברסלב שרבנו הקדוש

  ...אחר כך ישירו כולם הניגון הזה, ילמוד הניגון הזה... 
ועל ,  החתן והכלה,זרקו אבנים גדולים על רבי נתן, יום השישי... 

רבי , אוי, באו, אחר כך כשנעשה קצת שקט, וכולם ברחו ליער, כולם
 :הוא רקד בניגון זה... הם הלכו לחפש את רבי נתן, נתן איננו

 זה – 'גדולתנו ותפארתנו ':ברךהוא אמר להשם ית', ..גדולתנו'
ליקוטי "הוא יגלה מה זה  – 'יגלה משיח צדקנו ',"ליקוטי תפילות"

, כל ישראל, אבל משיח יכנס כל העולם, אין אף אחד נוגע בו, "תפילות
} יאמרו{הם , "ליקוטי תפילות"הוא ייתן להם , ויתקן אותם

  ...זה הכל"... ליקוטי תפילות"ה
הוא עושה תיקונים כאלה שלא היה ,  רקיעיםכל דיבור הוא בוקע... 

כי רבנו הקדוש הוא , מיום בריאת העולם לא היה דבר כזה, מעולם
רבי } היה, {אבל לא ידעו כלל מה זה, חדש אז רבנו הקדוש היה בעולם

? "ן"ליקוטי מוהר"? מה זה, ורצו להרוג אותם, נתן הם הודיעו את זה
הוא שר , ורבי נתן,  גדוליםזה נסים, ובנס ניצלו, רצו להרוג אותם
, "גדולתנו ותפארתנו יגלה משיח צדקנו ..גדולתנו': לרבונו של עולם

מיום בריאת העולם לא היה דבר ... שזה לא היה, הוא יגלה שזה חדש
  ..."ן"ליקוטי מוהר", "ליקוטי הלכות", "ליקוטי תפילות", כזה

סיפורי ", "ן"ליקוטי מוהר", "ליקוטי הלכות", "ליקוטי תפילות"
יהיה תיקון לכל , ל"כל דיבור של רבנו ז, זה יתקן כל העולם, "מעשיות

הם יתקרבו לשם יתברך והם , לכל הכופרים, לכל הרשעים, העולם
  ...בלילה, ביום" ן"ליקוטי מוהר"ילמדו 
 

  )'א" סימן פ–' ת חלק ב"ימי מוהרנספר ( 

רך שעה בע, רידראש חדש אי' ן אום ראשובי... ☺               
ל לעסק ובזריזות גד] המלחים[התחילו המאטראסין , םור היודם אוק

עמד וגם ) בלורב הח(וגם הקפיטאן , תובמשיכת החבלים ולפרס הוילא
ל תשואת המאטראסין ועמדנו וועמדנו לק, לין לישןוהיינו יכלא  אנחנו

ת מלאכת הספינה ועלינו מיד על הספינה ובזריזות כי נכספנו לרא
ין מלאכת הספינה ונתנו שבח להשם יתברך ית השם בענולאוראינו נפ

ת ספינה וונתן חכמה בלב האדם לעש, אשר ברא את הים ואת היבשה
 ות וֻאמנות כאלה והסתכלנו עליהם בערך שתים אולה בתחבולוגד

  .ת עד ערך הנץ החמהושלש שע
מן הים ) גןוע(ך כך משכו האנקיר וובת, ואחר כך ירדנו להתפלל

, ב לדרכנווהיה רוח טלא  ןום ראשופינה לילך אבל כל יוהתחילה הס
הלכה הספינה לא  ןום ראשווֻהכרחו לצדד את הספינה ועל כן בכל י

ת ו חמש ספינוד בערך ארבע אולכים עוואצלנו היו ה, אם מעט-כי
והקפיטאנים הלכו , לכת סמוכה אלינו מאדותה היוספינה אחת הי

הרגשנו לא  ןום ראשוובכל ית ום מספינה לספינה לאכל ולשתובכל י

כי שמענו כמה , לושום שעמום והיה לנו לפלא גדולא  שום מחוש
לא  ואנחנו, ן על היםולכים פעם הראשול להופעמים שיש צער גד

  .הרגשנו דבר
, דבר עמנו הקפיטאן, ן הנזכר לעילום ראשו בי,םולת הייובתח

כי אנחנו , ניואדלא  ,ון הרבה והשבנו לוואמר לנו שבודאי יש לנו ממ
ן הרבה והיה לי פחד ובודאי יש לכם ממ, עניים ומקבלים השיב לא

ם היה הקפיטאן שלנו בספינה אחרת ון רב היום ראשוקצת מזה וגם בי
והוא היה מעלה עשן , אחר כך סמוך לעת מנחה דבר עמנו הקפיטאן

השבנו , אם אנחנו מעלים עשן גם כן, תנווושאל א, )מקטרת(מהלילקע 
 ציאוצים להון הרבה ואין אתם רו ואמר בודאי יש לכם ממענהלא  ול

כי אני , ןוצים לאסף ממורק אתם ר, על שום דברולא  על טיטוןלא 
 טיטון אפילוו, כלים כראוי כדרך אנשים אמידיםואה שאין אתם אור

לא  ן השבנוומדים רק הממואין אתם מעשנים כי אתם קמצנים וח
אבל , יל זה אין לנו מאכלים כראוין ובשבוכי באמת אין לנו ממ, ניואד

  .ה דבר עמנו בלי כעס רק בדרך שיחהכל ז
פר ול שהוא היה ס"אחר כך הלך מאתנו ודבר עם האשכנזי הנ

, תנווואחר כך שאלו א, כלים ארזוודברו יחד אם אנו א, ואצל
תנו אם אנו ואלים אוכי היינו סבורים שש, הבנו דבריהםלא  להיובתח

ותכף ומיד ,  שכונתם אם נאכל ארז השבנו הןאחר כך הבנו, חטיםוש
ואמר אם יכלה זה הארז אתן לכם , צוה לתן לנו ארז הרבה ונתנו לנו

אחר כך הלך מאתנו וחזר ואמר לנו אולי אין לכם לחם יבש הינו , דוע
תר רק ו ברוך השם יש לנו סיחריס די והוהשבנו ל, סיחריס ואתן לכם

אמר לימיניס אין , שכחנו לקח) נים ותפוזיםולמ(לימיניס ומארנצין 
ואף על פי כן צוה , להות ולהשיב נפש חובשביל להחי, אם מעט-להם כי

לה וברוך השם אשר הטה עלינו חסד והיטיב ולתן לנו מיד לימינע גד
לת וותכף בשלנו הארז עם חתיכת תרנג, עמנו מאד בעזרת השם יתברך

  : יריחדש אדראש ' ם בוואכלנו סֻעדת הערב של י, שהיה בידינו
  

  )ג-נים אסימ, שמחה –לקוטי עצות (

כין וידי ראית פני הצדיק ז-על�                                     
 ).' סימן ד',ן א"לקותי מוהר(לשמחה וזריזות 

לה כל כך עד שלא ירצה ות בשמחה גדות המצוצריך לעש � 
א ש ברוך הוו הקדואלא שיזמין ל, לם הבא בשבילהובשום שכר ע

ידי -ועל. כי הוא נהנה מהמצוה בעצמה, מצוה אחרת בשכר מצוה זֹאת
 לאחר וואם הוא קֹדם גזר דין א, לםוזה יוכל לידע מה שנגזר על הע

דע איך להתפלל עבור ווי, םוושל-ועל מי ומי נגזר הדין חס, גזר דין
, כי לאחר גזר דין צריכין הצדיקים להלביש תפלתם בספורים, לםוהע

לה מהמצוה בעצמה ות בשמחה גדוידי עשית המצ-ן עלכיווכל זה ז
 ).'סימן ה, שם(ל "הנ

ת וביראה וידי שמתפללין בכֹח-ת לשמחה הזאת הוא עלולזכ � 
 ).שם( שנאמר בתפלה וכמ. 'לה ובאהבה וכווגד

שתעזרני , תיו אבאלקי ואלקי 'הן מלפניך וובכן יהי רצ ...���� 
 וכמ, דתךולה באמת בעבות לשמחה גדושיעני ברחמיך הרבים לזכוות

ותזכני ברחמיך הרבים . וגילו ברעדה,  בשמחה'העבדו את , שכתוב
לה ושיהיה לי שמחה גד, לה באמתות בשמחה גדות כל המצולעש

, שאגיל ואשמח מאֹד בשעת עשית כל מצוה ומצוה, מהמצוה בעצמה
וכל שמחתי יהיה רק המצוה , ת המצוהובמה שזכיתי ברחמיך לעש

מכל שכן וכל שכן שלא יעלה בדעתי . לם הבאו שכר עבשביללא  ,לבד
לם הזה ו בשביל עסקי עוא, ת של שטות בשביל בני אדםום פניוחס ושל
לה מהמצוה ות בשמחה גדות כל המצורק שאזכה לעש. םוחס ושל
לם הבא שלי בהמצוה בעצמה עד שלא ארצה וויהיה כל הע. בעצמה

 יהיה שתזכני רק שכל שכרי, לם הבא בשביל המצוהושום שכר ע
נם ותינו זכרו שאמרו רבוכמ, ת מצוה אחרת בשכר מצוה זֹאתולעש

תיך ווואזכה להכלל בך על ידי מצ. ששכר מצוה מצוה, לברכה
 'הישמח , ויֻקים בנו מקרא שכתוב. שים אשר הם אחדותךוהקד

שאתה תשמח בנו על ידי שתזכנו . שיווישמח ישראל בע, במעשיו
ותעזרנו . ואנחנו נגילה ונשמחה בך, בים בעיניךות מעשים טולעש

ית יבה וברכה על ידי עשוברחמיך הרבים להמשיך חיות ושפע ט
לם וולכל הע, ה גידנו"ח אברינו ושס"לרמ, להותינו בשמחה גדוומצ
מת והן ק, לםומת עוהן ק, תומווכל השלשה ק. ולכל השנה כלה, וכל

רכה וקֻדשה בה ובו יתברכו ויקבלו חיים וטֻכלם, מת נפשוהן ק, שנה
 –' לקוטי תפילות א( להותינו בשמחה גדוועל ידי קיום מצ, וטהרה
  :)'תפילה המתוך 
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