
        )א, יח(.. .. .. .. ....ם היוםם היוםם היוםם היוםווווהל כחהל כחהל כחהל כחוווושב פתח האשב פתח האשב פתח האשב פתח האוווווהוא יוהוא יוהוא יוהוא י
, לשון עכבה זמן רב 'ישיבה'. ם היוםוהל כחושב פתח האווהוא י: וזה

על ידי ' ינו שזכה לזה שיתגלה אליו היה, ותשבו בקדש ימים רבים: כמו
אבל , שהוא פתח הקדושה', הלופתח הא'שישב ונתעכב ימים רבים אצל 

רין ומתפשטין כנגדו הסטרא אחרא שהם היכלי מתגב, ס לשםוכשרוצין לכנ
מתגברין ומתפשטין , וכל מה שהוא סמוך יותר אל הפתח, התמורות מאד

וחזרו רחמנא , עד שיש הרבה שכבר היו אצל הפתח, דוד מאוכנגדו מא
ד ואו שמשתטחין כנגדו מא, מחמת שלא ידעו שכבר הם אצל הפתח, לצלן
בלקוטי תנינא (בדבריו הקדושים אר מזה וכמב, ד עד שקשה לו לשברםומא

זה בחינת  'ם היוםוכח'. הלואבל הוא ישב ונתעכב פתח הא, )בסימן מח
איכה ): ז,  איר השיריםש(שעל זה נאמר , ימות היצר הרעהתגברות חמ

רש יכמו שפ, שאז זמן רע למרעה הצאן —תרעה איכה תרביץ בצהרים 
שאז זמן , מות היצרזה בחינת חמי, ם היוםוכי צהרים בחינת ח, י שם"רש

ורבים , דשורע לצאן קדשים שהצדיק רועה אותם הרוצים לגשת אל הק
עד שיפוח היום ): יז, שם ב(כמו שכתוב , נתרחקו על ידי זה רחמנא לצלן

יתברך ' רבין להושהיו ישראל מק, ין שםיע, י שם"רש רשיכמו שפ' וכו
  ,'שהתגבר חמימות היום וכו —בגדולה וכבוד עד שיפוח היום 

אבל מי שאינו רוצה . ועל ידי זה נחרב הבית
, להטעות את עצמו וחושב על תכליתו הנצחי באמת

פן בעולם יהיה איך ואינו שב לאחור בשום א
רק הוא יושב וממתין ומתעכב אצל , שיהיה

ואף על פי שאין , הפתח ימים רבים כמה שיהיה
ם היום וס לתוך הפתח וחומניחין אותו לכנ
אף על פי כן אינו מניח את , דולוהט אותו מא

הל של וויושב ומתעכב אצל הפתח הא, מקומו
, הצדיקים והכשרים עד ירוחם מן השמים

 .. .ם היוםוהל כחושב פתח האווהוא י: בבחינת
  )אות יט,  הלכות אישות ד–לקוטי הלכות (

  
 )ו, כ( ............    גם אנכי ידעתיגם אנכי ידעתיגם אנכי ידעתיגם אנכי ידעתי

תו אי אפשר לזכות כי אם כשהוא יקר האמת לאמיע
  .וה הכללית שהיא תאות משגלוקר מתאיוהע, לגמרי מכל התאוותנקי וזך 

ם לבבך וגם אנכי ידעתי כי בת: "וזה שאמר השם יתברך לאבימלך
כי אם היית , ים אין כאןיאבל נקיון כפ: ל"ואמרו רבותינו ז, "עשית זאת

כשול יוה כזה בודאי לא היית בא למונו שלא היית בעל תאידהי, םינקי כפי
ם לבבי ובת"ואתה אומר " ?גוהגוי גם צדיק תהר"תה טוען ולבסוף א, כזה

מה ירק אברהם ר, לו אתה איש צדיק ואמתיכא" ובנקיון כפי עשיתי זאת
ובאמת אברהם אבינו אינו . אותך עד אשר כמעט באת למכשול גדול על ידו

גן כי שרי להו לצדיקיא לסגויי ברמאותא עם וב בזה כלל כי עשה כהיחי
בפרט שבזה , ]צדיקים להתנהג ברמאות עם הרמאיםמותר להם ל [רמאי

כי ירא לומר אשתו הוא שלא יהרגוהו מאחר שראה , לא היה שום רמאות
  .שתכף שאלו אותו על עסקי אשתו, שהם בעלי תאוות כאלו

ם לבבך וגם אנכי ידעתי כי בת: "וזה שאמר השם יתברך לאבימלך
ומאחר , ים אין כאןיכפאבל נקיון , נת לאסור אשת אישוכי לא התכו, "'וגו

על כן כמעט שנטית מדרך האמת לגמרי והיית , וה כל כךושאתה בעל תא
  ,"ליא ך גם אנכי אותך מחטווואחש"רק ; סור אשת אישיר על אובא לעב

ועל כן , כי השם יתברך מרחם על האדם שחפץ באמת רק שטועה את עצמו
 על כל פנים אבל, מרמז לו השם יתברך בדרכיו הנעלמים שישוב מטעותו

אתה צריך לשום אל לבך שאינך נקי כפים ובשביל זה באת לטעות כזה על 
אות לד לפי אוצר היראה ,  הלכות ריבית ה–לקוטי הלכות (ידי האמת שלך 

  )אות לא,  אמת ואמונה–
  

  

)ƒ‡  ¯ÙÒÓ≈a ÏÁ‰ È- ·˙ÎÓ Î˜‚(  

  ה "ב

טליר המשתוקק ומתגעגע בכל לב אחר הבע ... מחמד לבי... לכבוד 

הנושא אותנו מכל המקומות שנפלנו בהם , בעל כתפים רחבים, הנורא

  . ברכה וחיים ושלום. לבחינת למעלה מן המקום

מופלגת וגבוהה מאוד מאוד , הצדיק האמת הגדול במעלה עליונה

, יכול להוריד את עצמו מאוד מאוד, שאין מעלה אחריו, בתכלית המעלה

המונחים בשפל המדריגה , קלהגביה אפילו הרחוקים בתכלית הריחו

וזהו עיקר שלימות מעלתו , עד שירדו לבחינת מיתה ממש, התחתונה ביותר

כי אם כשיכולים לירד למטה , כי אי אפשר לעלות למעלה למעלה. הגבוהה

ולקשר גם , גם כל הנדחים והרחוקים לגמרי ביותר, להעלות ולקבץ, למטה

ולת נפשינו וגאולת כלליות ודע כי כל עיקר גא. יתברך בשלימות' אותם לה

שיתגלה ויזרח אור הצדיק האמת , כלל נפשות ישראל תלויה אך ורק בזה

, עד שיתוודע לכל העולם, ולהרים את דגל הצדיק בעולם. בכל הארץ

רות מאירים כל האו, שבההתקרבות אל הצדיק האמת באמת

  . ידי משיח צדקינו הנפלאות אשר עתידים להאיר על

  המעתיק 
  

  

)ËÓ˘‰˙Â ,È-‡È(  

דוא וועסט : ת"ל למוהרנ"פעם אחת אמר רבינו ז
עוד יהיה ! [נאך אמאל פארין אין א קארעטע

סע פעם בכרכרה של ישאתה ת, כדבר הזה
שלא , ת מזה מאד"ונתפחד מוהרנ]. חשובים

פעם . חס ושלום, יהיה לו נסיון כזה של מפורסם
ולא היתה לו עגלה ליסע על הציון , אחת הלך

באמצע הדרך נסע איזה נגיד עם .  רגליוהלך, הקדוש
ביקשו . ת הולך רגלי"וראה שמוהרנ', קארעטע'

ונתמלא מלא שמחה . וכן עשה', קארעטע'שישב אתו על ה
ולא יתפחד עוד על נסיון של , ל"כי כבר נתקיימו דברי רבינו ז, מזה

  .מפורסם
  

אחת של שמורה : ל שתי מצֹות"פעם אחת היו מונחות אצל רבינו ז
ל "והניח רבינו ז. ל"והשמורה היתה יותר קרובה לרבינו ז,  בלתיואחת

נעמט , אז מען נעמט א מצה אין דער האנט: "ואמר, השמורה ולקח הבלתי
לוקחים , כאשר לוקחים מצה ביד[" הוא אין דער האנט-בריך-מען קודשא
כי המצוות הן באחדות עם השם , ]הוא בעצמו ביד-בריך-את קודשא

  .סימן ה, ן"קוטי מוהרכמובא בל, יתברך
  

  

)Î ÌÈÓÈÒÁÎ Ë(  

איך , ת של העשביםות והתשבחוע השירוכה לשמואם היה אדם ז: אמר
 בלי שום פניה ובלי שום מחשבת חוץ יתברך' מר שירה להוכל עשב ועשב א

ב מאד ביניהם וכן ט-ועל. מעין את השירה שלהםוכמה יפה ונאה כשש, כלל
עס איז זעהר גיט פרום צו זיין : "ןו הלשוואמר בז[ד את השם ביראה ולעב

 וך שם שיחתודד על פני השדה בין גדולי הארץ ולשפוולהתב"] צווישין זייא
, כן-שאמר גם, )סימן רכז(ת וד בהשיחו עיןיוע. לפני השם יתברך באמת

כי , ל"ם עשבים כנודדות יהיה מחוץ לעיר במקותר שההתבוב יושט
  .רר הלבורמים שיתעוהעשבים ג

  

  
  לזכות לכל הישועות                                                   טוב להגיד ולשיר

  מברסלב
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úååöîì åëæú  

  

  צדיק יסוד עולםצדיק יסוד עולםצדיק יסוד עולםצדיק יסוד עולםזה בחינת : נהר יוצא מעדן ו����
 )ו"ס', ן ב"לקוטי מוהר(

, , , , משולשמשולשמשולשמשולש, , , , כפולכפולכפולכפול, , , , שיר פשוטשיר פשוטשיר פשוטשיר פשוטהוא בחינת : ונהר יוצא מעדן ����
  )'ח', ן ב"לקוטי מוהר                                  (ינת השיר שלעתידשהוא בח, מרובעמרובעמרובעמרובע

  

',  וכוכפולכפולכפולכפול, , , , שיר פשוטשיר פשוטשיר פשוטשיר פשוטהוא בחינת : ק"יקו, ו"יק, ק"י', י ����
  .בבבב""""עעעעשהוא עולה כולו , )א"תיקון כ(כמובא בתיקונים 

  

מלובש ומשותף שמו , השם של הצדיק האמתהשם של הצדיק האמתהשם של הצדיק האמתהשם של הצדיק האמתובתוך זה  ����
  )ז"ס', ן ב"לקוטי מוהר                                                                   (                            יתברך

  

        בבבב""""עעעעעולה , ן מֻאמן בגמטריה קטנה עם הכוללָמְח ַנָמְח ַנְח ַנַנ ����
  

מובן בבירור שהנהר , מכל המאמרות הקדושות האלו ����
הוא , א"הוא הצדיק יסוד עולם שהוא רבינו נחמן זיע, היוצא מעדן

כמובא , מרובע שיתער לעתיד, משולש, כפול, בעצמו השיר פשוט
  בתיקוני זוהר

  

  סגולה נפלאה להגיד ולשיר

        ַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן מאומןַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן מאומןַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן מאומןַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן מאומן
  

  לזכות לכל הישועות
 

 אליו יתברך ובישא ליק להשם יתברך ולוצריך כל אדם לצע: אמר
ער עד וורוח סערה ס, לו הוא באמצע הים תלוי על חוט השערהיכא

ת וכמעט שאין פנאי אפלו ועין מה לעשדועד שאין י, לב השמים
שא עיניו יאם ל ס כיו עצה ומנואבל באמת בודאי אין ל. קולצע
ד בזה ולה מאוכי האדם בסכנה גד,  להשם יתברךוביול
  .ודע כל אחד בנפשוכאשר י, לםוהע

  

  

  

)¯Ó ˙ÂÁÈ˘ '¯Ò„Â‡ Ï‡¯˘È ,ˆÊ" Ï–Î "‰(        

הם , אני ורבי ישראל קרדונר היינו בסכנה ...
רוסיה היה במלחמה . לינו שאנחנו מרגליםאמרו ע

והתורכים אמרו שאנחנו שלחנו אנשים , עם התורכים
 .היה נסים מהשמים. אנחנו היינו בסכנת מרגלים, לרוסיה

פנים במוצאי שבת הם מצאו את רב צבי בעפולה -כל-על
הר והם והס-תדע שישראל בער ורבי ישראל הם בבית: "ואמרו לו

הוא שמע ". קח אותך לאוטויאנחנו נ, תנויר אותחז. בסכנה גדולה
אבל . תם והם חזרו לטבריה במוצאי שבתיאז הוא חזר א, שזה סכנה

ק ווהח, הר שאלך הביתהוס-המשפחה שלי רצתה שישחררו אותי מהבית
הר הוא והס-אם הוא בבית, אדם לצאת-בלילה לא נותנים לשום בן: "היה
  !"בלילה אין שחרורים. קרורח לחכות עד הבומכ

והם שחררו אותי , כתר וזה הקצין הם ידעו איך להתנהגואבל המ
  ...במוצאי שבת בלילה

  
  ...שה עשירים של טבריהואבל שכחתי מהשל

הם כבר היו מהציונים החדשים והם עשו צחוק מכל היהדות , אוי
הגדול שבהם היה לו . פי כן הם ילידי ארץ ישראל-על-אבל אף, והתורה

האבא והסבא , המשפחה שלו. והיה איש חכםחנת קמח והוא היה חשוב ט
והוא הלך , מל ככה בצד לפי המודהיאז הוא לבש את השטרי, היו חסידים

. אבל נגדם הוא היה זקן מהם, הוא לא היה זקן. עם החברים שלו עוד שנים
  .זונינס, ושמו היה ישראל בן זלמן

א הוא היה פל, מרקחת הכי גדול בטבריה-אחד היה בעל בית, םיוהשני
  .זה השני. מחה גדולומ, והוא ידע את המלאכה טוב, לו בירושליםיאפ

  . הוא היה סוחר עצים הכי גדול בטבריה, אריה, בליוהשלישי היה לי
כמו החכם של , שה היו חברים והתלוצצו מהיהדותואז אלו השל

-הם הלכו לבית". הולכים להתפלל", והיה אצלם צחוק', פורי מעשיותיס'ה
  .כנסת-ככה הם הלכו לבית, מן צחוק, זה מן הצגהאבל , הכנסת
-והבית של רבי ישראל היה בין כל הבתי, כנסת-הם הלכו לבית, טוב

כן המשפחה שלי ושל רב צבי -וגם. כל העיר רעש, כנסת והם ראו רעש גדול
והם בפעם הראשונה בחייהם , היו ליד בית רבי ישראל והיה צעקות ובכיות

מה זה : "אז שאלו, בוץ גדול כזהי בעולם קהם לא ראו, שמעו רעש כזה
  "?מה קרה, מה יש. מתפללים, כנסת-זה בית, מה יש פה, הרעש
  ".ישראל בער נעשה חסיד ברסלב, אתה לא שמעת"
  "?מה יש, נו שמענו"
הוא הלך ביום ששי להתפלל ולא , הם לקחו את רב צבי והוא נעלם"
  ". חזר

הם הלכו להדלת של בית רבי אז , כזו מן הצגה, הם שמעו חדשות כאלה
, לה כזהימן תפ, הוא התפלל שחרית. הוא סגר את הדלת, היה סגור, ישראל

אבל שמעתי שאמרו שזה היה בוקע , לה שלויאני לא שמעתי את התפ.. הו
  ... לה כזהישזה היה תפ, רקיעים

יד הדלת של רבי -כי המשפחה שלי והמשפחה של רב צבי עמדו על
כו שרבי ישראל יהם חו, כתר עמד עם שוטרים שמהוישראל וגם מרדכי המ

, בחוץ הם יכולים לקחת אותו. לה ואז הם יקחו אותו לחוץיר התפויגמ
  .קוככה היה הח. אבל מהחוץ אפשר, מהבית אסור לקחת אותו

יד הדלת של רבי ישראל ומצאו את -כו עלישה חופנים אלו השל-כל-על
נפל עליהם ..  רבי ישראללה שליוהם שמעו את התפ. כתרואת המ, מרדכי
אז הם התעוררו באמת .. הו. לה כזהיהם לא שמעו מעולם מן תפ! פחד
  .ר הלב על היהדותולמס

: תרכוים אמרו למרדכי למיואלו השנ, חנת קמחטישראל זה מה, לםווכ
הם , הם לא אנשים פשוטים, הוא פחד מהם, ה'הם היו חבר!" לך מכאן"

הכנסת -הם לא הלכו לבית, והם נשארו.  אז הוא תכף הלך-אמרו לו ללכת 
לה של יהם חכו עד שרבי ישראל גמר השמונה עשרה של התפ, להתפלל

אנחנו שלחנו את מרדכי ", ראלברו עם רבי ישיוהם דפקו על הדלת וד, שבת
  ."תךיאנחנו רוצים לדבר א. כתר שילך מכאןוהמ

אבל הם , חכמים, הם היו פקחים, אז הוא פתח הדלת והם נכנסו
והם שאלו אותו . לה שהיה שמה של רבי ישראלינתבטלו נגד התפ

. על אחרון אחרון, כמה שאלות והוא השיב להם על ראשון ראשון
בורים ימעולם לא שמעו ד, תפעלווהם ה. לםוהוא השיב לכ

מה זה ", הם שאלו לרבי ישראל השטותים שלהם. כאלה
מה יש לכם .. הדתיים, לםויות וכוברסלב ושאר החסיד

ורבי , הם שאלו בצחוק, .."מהרשעים, מהצדיקים
הוא נתן להם , בחכמה, ישראל ענה להם באמת

והם נתבטלו לרבי ישראל . תשובה מספיק
והם , ה שדברו אתוואהבו אותו על כל מ

  )‡È Í˘Ó‰‰Â·(.. . ותמכו אותורבינונתקרבו ל
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כי . ידי התענית-וזה נעשה על, מרוצריך כל אדם להכניע הח
, תות שמהם באים כל התאוודוידי התענית מחלישין הארבע יס-על

המה בחינת ב, שךומר שהיא בחינת סכלות וחוונכנע ונתבטל הגוף והח
ונתגבר ונתעלה השכל והצורה שהוא בחינת נפש בחינת אדם , בחינת מיתה

ומבטל הדין . ןוכה לזכרוכחה וזיונתבטל הש, ר וחייםובחינת חכמה וא
, ידי צדקה-קון התענית הוא עלי תעיקרו. לםושך וממשיך חסדים בעווהח

לקוטי (כה לפרנסה וגם ז. רהות התות כנגד חכמוניות חיצוגם מכניע חכמ
 ).סימן עז, ן"מוהר
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 אברהם קיואל, תינוו אבאלקינו ואלקי 'הן מלפניך וובכן יהי רצ... 
נים ו כל הצדיקים האמתיים ראשקיואלו,  יעקבקיואל יצחק וקיואל

דע כל ואבינו אב הרחמן הי, שו כל עמך ישראל הקדקיואלו, ניםוואחר
תך דעה בינה יותחנני מא,  ברחמיך הרביםשתרחם עלי, לב-תותעלומ
עת לדעת באמת -ותזכני בכל, תך תמידיריני ותדריכני באמוות, והשכל

. לות אם לחדואם להתענ, ת נדבהוני תענייהדרך הישר איך להתנהג בעני
בי יכי ל, בונך הטו ולהתנהג בדרך האמת כרצותיותזכני לידע האמת לאמ

סר ווהריני מ, על כן הנני משליך עצמי עליך לבד. לך אנה ואנה בענין זהוה
נך ושתעשה עמי מה שתרצה וכרצ, גופי ונפשי ורוחי ונשמתי אליך לבד

רק אזכה תמיד לעצה , ה בענין זהותעזרני שלא אבלבל דעתי הרב, אעשה
ואזכה . ב באמתונך הטותך כרציבה מאוותשפיע לי עצה ט, מה מהרהישל

ת ואיך להתנהג בכל הדברים וין התעניילידע ולהבין איך להתנהג בענ
מר לגבי הנפש ופן שאזכה לסור מרע ולהכניע הגוף והחובא, לםושבע

ב מעתה ועד ונך הטודתך תמיד באמת כרצורתך ובעבוק בתוולעס, והצורה
דיעני דרך זו אלך כי אליך וה. קר חסדך כי בך בטחתיוהשמיעני בב. "לםוע

 ":נשאתי נפשי
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