
 Ì˙‡ ÔÈ‡Ó ÈÁ‡ ...)ד, בראשית כט(  

Ì‰Ï ¯Ó‡ÈÂ·˜ÚÈÌ˙‡ ÔÈ‡Ó ÈÁ‡  , Ô¯ÁÓ Â¯Ó‡ÈÂ : )ד, בראשית כט (וזהו
Â�Á�‡ ,כי אתם , תיכםורש נפשהלֹא אתם אחי בשֹ -' אחי': תםוששאל א

להיכן נשלכתם ומאין  -' מאין אתם'אך עתה , ה מאֹדום גבונמשכים ממק

שהוא , אף ןובחינת חר, שאנו מחרן', נומחרן אנח'והשיבו , באתם עתה

  .אף ודינים שהתגבר עלינו והתגרה בנו מאֹד ןו מחרוהרע שיניקת היצר

Á� Ô· Ô·Ï ˙‡ Ì˙Ú„È‰ Ì‰Ï ¯Ó‡ÈÂÂ¯) רולבן בן נח, ')ה, בראשית כט '

, לםודבר מכניס בע זה בחינת כלל כל הרמאות והערמומיות שהבעל

ס בלבם לחלֹק על הצדיק ומכני, ליםו במנהיגים וגדוומתלבש את עצמ

שהוא בחינת נֻקדת האמת שבכל , יעקבל האמתי שהוא בחינת והגד

קר כל הרמאות והערמומיות של יוע. יעקבתן אמת ליבחינת ת, הצדיקים

כי כל .  כראויוכין לבררוידי כח המדמה כשאין ז דבר הוא על הבעל

לו בדברים יכנראה בחוש אפ, לם נמשכין מכח המדמהוהטעותים שבע

  ברושכח המדמה מטעה לפעמים את האדם וס, גשמיים

לין לברר השקר והטעות ואבל בדברים גשמיים יכ, צאועל עץ שהוא אבן וכי

געים אל השכל קשה ואך בדברים הנ, ידי חוש הראות מיד על

מאֹד לברר הדבר ולעמֹד על האמת כשכח המדמה מתפשט 

כי מרבוי , ומטעה את בני אדם להפֹך את האמת

 כח להפֹך כל דבר מהפך אל הפך עד ות יש לונוהדמי

כי אם כשמקרבין עצמן , שקשה מאֹד לעמֹד עליו

 שהם בחינת יעקבלצדיקי אמת שהם בחינת 

  .ונֻקדת האמת לאמת

ומניח , תרודבר מתגרה על זה בי אבל הבעל

ת מחלֹקת על ו לאֹרך ולרֹחב להרבואת עצמ

צדיק כזה שהוא בחינת נֻקדת האמת שכבר שבר 

 כי הבעל. טל את כח המדמה לגמרייע ובוהכני

תיו ומכניס בלב בני אדם ודבר מסבב בתחבול

לו הוא הפך האמת יכא, שיאמרו עליו ההפך ממש

דה עליו כזבים ומחפה עליו ווב, םוממש חס ושל

  .כן לא דברים אשר

תינו ו שאמרו רבו כמ,ליםודבר הוא בגד קר התגרות הבעליוע

 ויֹאמרו ור שיטעו בולים ומנהיגים של הדוגדנו שמתגרה ביהי, )ֻסכה נב(ל "ז

דע שאם ומחמת שי, םוכדי לרחק ישראל ממנו חס ושל, עליו מה שיאמרו

כן  על, יתברך' לם להשים יקרב ֻכותיו הקדויתקרבו אליו ולדרכיו ולעצ

ידי כח המדמה שמשם כל הרמאות  והכל על, מרבה מחלֹקת עליו

  .לםווהטעותים והערמומיות שבע

על שם , כי כח המדמה נקרא לבן הארמי', רולבן בן נח'ת וזה בחינ

 תמיד וכי דרכ', לבן'כן נקרא  ועל. לםושמשם כל הרמאות והטעותים שבע

על ) בסימן א(ל "רנו ורבנו זוננו מו שכתב אדוכמ, תוו במצולהתלבש עצמ

כי . 'ומתחזי כי צוציתא דנורא חורא ברישה וכו: מאמר רבה בר בר חנה

  .ל"כי מהפך האמת מהפך אל הפך כנ, לה לחלֹק עליוווה גדמכניס בלב שמצ

: בחינת, ןוש של הצדיק האמת הוא בחינת לֹבן העליוח הקדגם כי המֹ

מסטרא דימינא : בחינת, מן לבונא דמֹחא, ןוזלים מן לבנובאר מים חיים ונ

רה ווכל הת, ש הוא זך ונקי ככסף צרוףו הקדוכי מֹח, מֹחא חורא ככספא

: בחינת, א אמת ברור זך ונקי בלי שום סיג ופסֹלת כללשהוא מגלה הו

הכח , ולֻעמת זה. מֻזקק שבעתים' ת כסף צרוף וכוות טהֹרואמר' ת הואמר

כך את  כי מרמה ומטעה כל, המדמה שמטעה את האדם נקרא לבן הארמי

 ועד שהשקר ברור אצלם כאלו אין ב, ת ושקריםובני אדם בכמה מיני טֻעי

  .אמתת אל הושום ספק לנט

לם מראיהם שֻכ, ת נגעיםובחינת ארבע מרא, פהיוזה בחינת לֹבן דקל

הוא בחינת שמלבנים הדבר  ונו כי כשמבררין דבר לאמתיהי. תכלית הלבן

ודרשו ', שמלה לכה וכו :)ו, ישעיה ג(שכתוב  וכמ, כשמלה ותוומבררים א

 -' לבניםוב': ל"תינו זושדרשו רב ווכמ, ל דברים הברורין כשמלה"תינו זורב

ידי הטעותים של  אבל הסטרא אחרא מתגרה להפֹך האמת על. לבון הלכתא

עד שמלבין השקר כאלו הוא ברור ומֻלבן שכך הוא הדבר , ח המדמהכֹ

כן נקרא לבן  ועל, שום צד נטיה אל ההפך שהוא האמת ולו אין ביכא

  .הארמי

  כל ההתגרות והמחלֹקתויד מחמת שעל', רונח'וזה בחינת לבן בן 

בחינת נֻקדת האמת שבין כל , יעקבלקין על הצדיק האמת שהוא בחינת ושח

 טרה את הכרמים כרמי שליובי שמוני נ' נחרו'בני אמי : בבחינת, הצדיקים

' בני אמי'. י שם"רש רשי שפוהם בחינת מנהיגים כמ' כרמים'. נטרתילא 

 ח המדמה שהוא בחינת פרעֹהנו בחינת כֹיהי, אנשי מצרים: י"רש רשיפ

נו שבני יהי). ן שםיעי, ד"רה ויהי מקץ בסימן נו שכתוב בתוכמ(ומצרים 

נו בכנסת יהי, הם נחרו ונתגרו בי,  מבֹררות המדמה שאינוחאמי שהם כֹ

הם בחינת מנהיגים אחרים ', טרה את הכרמיםושמוני נ'עד אשר , ישראל

ת הוא בחינ' כרמי שלי', 'נטרתי לא כרמי שלי, 'עיל ליולים להושאינם יכ

דע וכי הוא י, כן נקרא כרמי שלי ועל, נו הצדיק האמתיהי, המנהיג האמת

לכל אחד ' תן עצה והתחזקות וכווִל,  של כל אחד ואחדולהלֹך נגד רוח

נו של יהי, כי הוא המנהיג שלי, כן נקרא כרמי שלי ועל, ומישראל כראוי ל

תי ודע להנהיג אוכי רק הוא י, כל אחד ואחד מישראל באמת

לקים עליו ואבל שאר המנהיגים הח,  לי באמתשיעוולה

 כי אף, נקראים כרמים ומנהיגים אחרים ואינם שלי

פי שיש בהם כמה שהם צדיקים וכשרים אבל  על

שברו המדמה לגמרי ואינם  לא יןימאחר שעד

, כן אינם מנהיגים שלי על, שיע ליולים להויכ

כן  ועל. עלת מהםול לקבל תומאחר שאיני יכ

הגידה לי ': יתברך' שראל מהמבקשת כנסת י

שאהבה נפשי איכה תרעה איכה תרביץ 

שלמה אהיה כעֹטיה על עדרי ' בצהרים וכו

נו שכנסת ישראל מבקשת ומתחננת יהי', חבריך

איכה , יתברך שיגיד לה ויגלה לה האמת' מה

עה ונו איכה ואיפֹה הוא הריהי, תרעה איכה תרביץ

בחינת את ישראל באמת בעת הגלות המר הזה שהוא 

י שם שהוא עת החֹם שרע "רש רשי שפוכמ', בצהרים'

  ). ם אחרון מזה במקיועי(להצאן 

, בי' נחרו'בחינת בני אמי ', רונח'ח המדמה לבן בן ובשביל זה נקרא הכֹ

ח המדמה ידי כֹ מחמת שכל ההתגרות לחלֹק על הצדיק האמת הוא על

: תוב שכוכמ, שמטעה את האדם עד שמהפך האמת לשקר והשקר לאמת

ק למר ושמים מת' ר לחֹשך וכוושמים א, ב רעוב ולטומרים לרע טוי האוה

  .'וכו

נו שאמר להם מאחר יהי, רוהידעתם את לבן בן נח: תםווזהו ששאל א

אל אתכם וכן אני ש על, לה על פי הבארון ֻמנח האבן גדישאצלכם עדי

דאי יש ונו כי בויהי, ל"ח המדמה כנשהוא בחינת הכֹ' וכו' הידעתם את לבן'

, ויאמרו ידענו. ן אהבהוכי ידיעה לש, ולכם ידיעה ואהבה והכרות עמ

  .יןיהביו עדודעיו ואושברו המדמה והם י לא יןי שעדודו לושה

Ï˘‰ ¯Ó‡ÈÂÂÏ ÌÂ) ו, בראשית כט( ,Ï˘ Â¯Ó‡ÈÂÂÌ ,ם וששאל אם של

ן את ים להמנהיגים שלא שברו עדיונו אם יש שליהי, ח המדמהלבחינת הכֹ

כי אין , םודאי יש שלוכי להם בו, םושל: והשיבו. ם להםולהמדמה אם ש

ת עליהם מחלֹקת מאחר ודבר מתגרה להרב עליהם מחלֹקת כי אין הבעל

ת וכי הוא מתגרה רק להרב, ח לעזֹר לישראל להחזירם למוטבשאין בהם כֹ

כיח את ישראל ול להו שהוא יכיעקבמחלֹקת על הצדיק האמת בחינת 

האי צורבא מרבנן דמרחמי : ל"תינו זושאמרו רב ווכמ, ולהחזירם למוטב

עילים לישראל ושאלו שאין מ, נמצא. 'כח להו וכוומשום דלֹא מ' לה וכו

  .םולהם יש של

  

  

  

  

   העלון טעון גניזה- ט"צר עלון מספר ת-א פרשת ויצ  ד "בס

  

 טוב להגיד ולשיר

  

 ...לזכות לכל הישועות 

  

  ַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן מאומן



' רחל, ' ·‡‰ Ï˘ Â¯Ó‡ÈÂÂ˙· ÏÁ¯ ‰�‰Â ÌÂÔ‡ˆ‰ ÌÚ: )ו, שם כט (וזהו

)) בסימן יב(ם אחר ול במק"רנו ורבנו זוננו מורש אדי שפוכמ(רה והיא הת

 הם משם ורה שלודושי התאזי גם ִח,  מבֹרר כראויוין המדמה שלומי שא

והוא מנהיג את , שמדמה מלתא למלתא,  מבֹררומבחינת המדמה שאינ

לה לעזֹר להם כלל והלואי ו אינה יכורה שלואבל הת, ורה שלוישראל בהת

ת ולים להנהיג ולרעוברים שיכועים וסולם טואך הע, שלא תקלקל להם

 באה עם ום והנה רחל בתוויאמרו של': וזהו.  שלהםרהוצֹאן קדשים בהת

בררו  לא ןישאמרו שאלו המנהיגים שהם מסטרא דלבן שעדי', הצאן

עים את וומנהיגים ור, לםולים בעווהם גד, ל"ל כנום גדוהמדמה יש להם של

ינו יה,  באה עם הצאןווהנה רחל בת: וזהו. רה שלהםוצֹאן קדשים בהת

רה של ושהיא הת,  של לבןושהיא רחל בתח המדמה רה שנמשכת מכֹושהת

, תםועה אולכת עם צֹאן קדשים ורושה, באה עם הצאן, ל"אלו המנהיגים כנ

 עה עדרי צֹאן קדשיםורתם מנהגת ורוות, ם להםוושל, לםולים בעוכי הם גד

  .)ד"ג י"ב י" י-'  הלכות מתנה ד-לקוטי הלכות (

  

  )כוכבי אורמספר (

 ,ל"ב זו שבזמן הבעל שם ט,ל"המעשה שספר רבנו ז    �                     

ת וזה היתה ווהיה מנגן על החֻתנ, רו אחד שהיה עו)כלעזמר(היה מנגן 

, תובו עינים טו כלל והיה לעוורדעו שלא היה ו נתווואחר פטירת, ופרנסת

לם ו וכל העעוור כל ימי חייו כוורק כדי שלא יסתכל בנשים עשה עצמ

ל שלא נתן ושהיה קמצן גד, לו איש אחד גביר גדד היהווע. עוורחשבוהו ל

והיה אז אחד , לם בשביל זהוהיה נבזה בעיני ֻכ, לו פרוסת לחם לצדקהיאפ

רם ושהיה מחזיק כל העניים באכילה ושתיה וכל מחס, לובעל צדקה גד

. ו מחמת קמצנותותולם בזו אשֻכ, ל"והנה כאשר נפטר הגביר הנ. 'וכו

ו יל שיפרנסם וענה להם שעכש"על צדקה הנ כשהלכו העניים להבוולמחרת

היה רק של זה הגביר , שהכל מה שנתן להם כל הזמן,  מה לתן להםואין ל

ושיהיה , ו על נדיבות לבוד שיתנו לות מהכבורצה להנ ולא ;הקמצן שמת

, ת לאיש הזה שיחלקםותן את הצדקות לכן היה נוהמצוה נקיה בלי פני

לם ואז ידעו ֻכ, ו שמת אין מי שיתןישועכ. לולם לקמצן גד חשבו ֻכותווא

ל והגביר " הנעוורששניהם המנגן ה, ל"ב זוואמר הבעל שם ט. וגֻדלת

  .אשרי להם, וזכו למה שזכו. הקמצן הזה שניהם הם במדרגה אחת

  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

  ]לןוהג-צים למסֹר את רמתונאמר לרבי ישראל כי ר[                           
  .נתן לא אנחנו. שירצו? ציםוהם ר

. ציםוכל ארץ ישראל הם ר, תומוצים ירושלים ושאר המקוהערבים ר

, נכנסו לירושלים וכל אלו שהיו גרים בעיר העתיקה הירדן עבר מהערבים

רב שמואל את כן -גם, לקחו כל היהודים בשביה, הירדן עברלתם וליכו אוה

פה יהודי אחד כל  היהולא  היה פה עשרים שנה הירדן עברו, הורביץ

הם נתנו , ייםוכל הג, לםֻכ, ם"ולם והאוו כל העי ועכש.העשרים שנה

לים ויכ לא והערבים הם, המקדש והכל-לישראל את ארץ ישראל ובית

זה , זה ארץ שלנו: "מרים להםואז א, כשהערבים מדברים. ת כלוםולעש

.  שלנו-רושלים י,  שלנו-המקדש  הבית. זה המדינה שלנו, תינוויֻרשה מאב

  "?ציםומה אתם ר, נו. הכל שלנו.  שלנו-ארץ ישראל 

הם מפחדים שאנחנו נהיה , הם מפחדים מאֹד מישראל, הם מפחדים

זה , יעזֹר להם שום דבר לא הם מפחדים אבל. למעלה והם יהיו בקבר

  .צהו מה שהוא רות במדינה שלול לעשוכל אחד יכ, המדינה שלנו

תנו ולים להרֹג אום היו יכוושל-יים חסוהג, תנוומרים אוהיהודים ש

יים בכל ותן לגוב ונותן לנו נשק טוהוא נ, תנוומר אוהשם יתברך ש, לנו פהֻכ

  .תופעם מכ

לים להגיד ואנחנו יכ! ציא את הערבים מאצלנווו להיבא הזמן עכש

ל וכל אחד יכ, זה מדינה שלנו" ?הבית פה-אתה בעל, לך מכאן: "להם

מדים והם ל. הבית שלנו-בעלי לא הם, צהו שהוא רולהנהיג את המדינה כמ

נאים את ישראל ומאמינים והם ש לא אבל הם, דעים את זהוהם י, ך"תנ

 חיילים, היהודים ברֹאש ואנחנו נהיה עבדים שלהם, מה זה", בשביל זה

  "?שלהם

שיהיה פה , צים שיהיה להם שליטה פהואז הם ר, הם מפחדים מזה

אנחנו נֹאמר , יעזֹר להם לא אבל, ם ישראלע ולא ערבים ומדינה ערבית

  !"של הערבים לא ,זה המדינה שלנו, לֹא, לֹא, לֹא: "להם

שים ו שהם עוכן צריכים לתת להם כמ-וגם, זה ארצנו, לם ילכו מכאןֻכ

  ...כן צריכים בכֹח-וגם, בתפלה זה דבר אחד. לנו

 יש ,אים שכבשנו מדינהוהם ר, לם מפחדים מיהודיםוכל הע, ייםוכל הג

הם . המקדש זה שלנו-בית, ירושלים שלנו, ארץ ישראל שלנו. לנו מדינה

, יכלו ולא ,תנוולאבד א, תנוולם רצו להרֹג אֻכ, רצו לתת לנו לא לםֻכ

יים אי אפשר להם והג. מדינת היהודים, אדרבא הם עצמם נתנו לנו מדינה

  .כתוב וחתום!" ארץ ישראל היא מדינת היהודים: "ם"וכתוב בא, תולשנ

דעים שאנחנו ויים יוכל הג,  כבשנו ארץ ישראל-ם אחד ובי, םופתא

אי אפשר , אי אפשר להכחיש, הם מבינים את זה, כבשנו את ארץ ישראל

 -ת כאלה ואים שיש לנו חדשוהם ר. דבר שהוא חי, איםולם רלהפֹך דבר שֻכ

בלי , ליםיבלי חי, בלי כסף, בלי ממשלה, כבשנו ארץ ישראל בלי מדינה

  !"לםויש אלקים בע: "לםווהשם יתברך אמר לכל הע, נשק

זה דבר שאי אפשר ! מדינה, יש מדינת יהודים, כבשנו ארץ ישראל

אנחנו . לםואנחנו כבשנו כל הע, אים את זה בעיניהםויים רולהשיג והג

 -לם והאמריקאים והאנגלים וכל הע, לם הם עם הערביםֻכ. לםמצחקים מֻכ

הבית -ה יהודים ויש להם מדינה והם בעליאים שיש כמוור. הם עם הערבים

הם . רה ויהודיםוקר הוא התיו שהעיאים עכשויים רוכל הג. לםושל כל הע

, רהורק הת. לםוהבית של הע-הם מרגישים שרק אנחנו הבעלי, איםור

  .רהוהת, האמת, לםו הם הע-רה ומרי תויהודים ש

שיש איך אפשר לכמה יהודים : "איםוניים הם רוגם היהודים החיל

, יש להם נשק, לםוואיך הם ברֹאש כל הע, רהומדים התורה והם לולהם ת

איך יש לנו ? איך כבשנו ארץ ישראל, מה זה. יש להם כל טוב, יש להם כסף

  "?מדינה

האנגלים סגרו , לם היו מתנגדים לישראל שיכנסו לארץ ישראלוכל הע

: לםוכל הע, האנגלים, האמריקנים. או יהודים לישראלוהים שלא יב

  !" לא-יהודים ,  לא-יהודים !  לא-ישראל "

יש חסידים ויש .  לא-ברסלב , לא: "לםאמרו ֻכ, וכן היה ברסלב

  !" לא-אבל ברסלב , רים"ואדמ

הבית של כל - הם בעלי-ש רבי נתן ו הקדוש ותלמידוגם רבנו הקד

  "?מה אתה, מי אתה, מה: "לםוהם מצחקים מכל הע! שני אנשים, לםוהע

  )ההמשך יבוא( ...וה, מה שיהיה, א משיחוצריך לב, הזה רק התחל

  

  ) מכתב פו- חלק ב - י הנחלֵּבספר ִא (

החושב מחשבות עֻמקות ותחבולות עצומות , לבי יקירי                     

והקדיש את לבבו הרחב וכשרונותיו הברוכים לגדל להדר ולפרסם את שם 

ובכל עת לדורות עולם לנצח שהוא מחסה ומגן לנו בכל יום , הצדיק האמת

  . שך והתרחקות שעובר על כל אחד בכל יום ובכל עתלו בתוך כל מיני חֹיאפ

כי געגועיך וכסופיך הטובים להיטיב כל ימי חייך ולעזֹר לעם , דע אחי

ורק בעבור זה , גרמו שתזכה לידע ולהתקרב ולהתחבר להנחל נובע, ישראל

ומות לבבי כי אש אהבתך תוקד בלבי יתברך יודע תעל' ה... 'זכית להיות וכו

ויומם ולילה אני חושב מחשבות עליך על טובתך וישועתך , עד אין סוף

, בלבך אור האמת אור החדש' ומתפלל ומתחנן שיאיר ה, האמתי בזה ובבא

אשר אתה חפץ בו , נחל נובע, הנורא ונשגב מאד, אור האורות, פלא הפלאות

ידי זה יתקן -שעל, יתפרסם בעולםומשתוקק וחומד בכלות הנפש שיתגלה ו

  .כל העולם בתכלית השלמות

  

  )א, דעת –לקוטי עצות (
ם "כי גם עכו. קר הדעת הוא בלביע � � � �                                                   

ושם בלב . קר הדעת  כשהוא בלביאך ע, אבל הוא בלֹא לב, יש להם דעת

ינו יה, תברך בלבו ולא במֹחו לבדנו שידע את השם ייהי, מקום היראה

ל עליו אימה ופחד ויראה עד שתפֹ, שימשיך ויקשר את הדעת לתוך הלב

, עד שיזכה ליראת הרוממות, עד שיתעורר לעבדו באמת, מגֻדלתו יתברך

ידי ששופטין את עצמו -על, ידי התבודדות-וזה זוכין על. יראישידע ממי ית

 ).סימן טו, ן"לקוטי מוהר(זה זוכין לאור הגנוז -ידי-ועל, בעצמו

, שאזכה לישב דעתי בכל יום תמיד, וזכני למשפט דקֻדשה באמת...   �

ואדון בעצמי את כל העסקים והעניינים והמעשים , ואשפֹט את עצמי היטב

לבלות ימים במעשים כאלה חס , אשר אני עושה אם כך ראוי לי לעשות

וב הדעת הזה ובמשפט ואזכה לאחֹז את דעתי היטב זמן מֻסים ביש. ושלום

רק אזכה לכנוס , ולא אניח את דעתי ומחשבתי לברֹח מזה מהרה, הזה

עד שאזכה שיתחזק ישוב , בישוב הדעת הזה ובמשפט הזה היטב היטב

באֹפן שאזכה לסור ולשוב , דעתי באמת בתֹקף גדול ובהתגברות חזקה

רק ולאחֹז , מכל המעשים הרעים ומכל המחשבות הרעות, מעתה תכף ומיד

  ).טו  מתוך תפילה–לקוטי תפילות א (במעשים טובים תמיד 
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