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צריכין להתנהג לפי חֻלקת , אין שקשה להשיג העצה השלמהושכשר

  מחנה הנשאר לפליטהופנים יהיה נשאר ל כל באֹפן שעל, פנים כל העצה על

, רחמנא לצלן' א יֹאמר שילך ויתהנה וכושל. םויהיה נאבד לגמרי חס ושלולא 

 אה אדם שהיצרונו כשריהי. 'פנים ישאר מה שישאר וכו כל רק ישתדל שעל

וכל ,  כראויו לעמֹד כנגדו שאין בכֹחוונדמה ל,  שמתגברוהרע מתגבר עליו כמ

 חלוקה וומחמת זה עצת,  כראויולה בידו עות אינות ותחבולושב עצומה שח

שבאיזה דרך , ח הצדיק האמתקריית שיסמֹך על כֹ העואזי כל עצת, תמיד

שזה בחינת , ולעת עתה יתנהג כפי חֻלקת העצה. יתברך'  הושילך ימצא ב

 שאיך ונו שיקבע בלביהי', והיה המחנה הנשאר לפליטה' ויחץ את העם וכו'

 ולא ,יתברך' ר לגמרי מהוג אחוכן אני חזק שלא אהיה נס פי על שיהיה אף

ם מהחסידים הנפולים שהם ואהיה חס ושל ולא ,לםואש את עצמי לעיאי

רק אני על משמרתי אעמֹד ,  ששמענו מצדיקיםוכמ, רחמנא לצלן' גרועים וכו

שהאדם חפץ , למשל. למען יהיה המחנה הנשאר לפליטה, לחטֹף מה שאוכל

ויהיה נקי מעתה מכל חטא והרהור , דדותושילמֹד הרבה ויתפלל וירבה בהתב

פנים מה  כל  שעלויהיה חזק בדעת', ליו וכואה שקשה עוור', וכו

ב כל וחי לחטֹף איזה טגע בכל כֹיאתי, שאוכל לחטֹף בחיי

, אוכל להתפלל כלל לא םוואם חס ושל, ם מימי חייוי

נה ובקשה בור של תִחאראה לדבר אחר כך איזה ִד

ת ום גם מזה מה לעשוואם ימנעני חס ושל. 'וכו

כן אלמֹד  פי על אף, )ל" ששמעתי מפיו זוכמ(

ת ונופנים אתגבר ברצ כל ועל,  הרבהומעט א

 ונופנים רב כל ואצעק על, יתברך' חזקים לה

ואם עצתי . צא בזהווכי, שיעהולם הושל ע

ל וואיני יכ,  לישב בביתיוסע אחלוקה אם ִל

, פנים אני חזק בדעתי כל על, לתת עצה לנפשי

. ב מה שאוכלושבין בביתי בין בדרך אחטֹף ט

וכל זה , דברים שאי אפשר לפרטםוכן בשארי 

רש יוזה שפ .'והיה המחנה הנשאר לפליטה'בחינת 

כי בזה אני חזק שבעל . וכי אלחם עמ, ובעל כרח: י"רש

פנים  כל  יהיה ֻמכרח להניחני שיהיה נשאר לי עלוכרח

 ווכמ',  של הצדיק וכוו על זה בכֹחוכי אלחם עמ, מחנה הנשאר לפליטה

. לה ולמלחמהולתִפ, ןורולד: שה דברים לשלֹומהתקין עצ: י שם"רש רשישפ

הרע הוא  ין מלחמת היצריובענ,  זה בחינת המנחה ששלח אליו-' ןורולד'

ד המנחה ונים שהוא בחינת סוד מים האחרועיר המשתלח וסד ׂשובחינת ס

רה כנגד יצר הרע ושזהו בחינת דברה ת, )כמובא בספרים( לעשו יעקבששלח 

זה ', ני אברהם וכווי אלֹקי אד"רש רשי פ-' להִפלת'). פרשת כי תצא(' וכו

תינו ושאני אצעק תמיד שיצילני בזכות אב, יתברך' בחינת שיחה וצעקה לה

 והיה המחנה הנשאר לפליטה -' למלחמה'. 'שהם הצדיקים האמתיים וכו

  .)ב" נ-'  הלכות ראש חודש ז-לקוטי הלכות  (ל"וכנ

  
Â¯ÂÂÂÓÈ˘˙ Á...  )יז, בראשית לב( 

 וונדמה ל, רחמנא לצלן, מים נתבלבל דעת האדם בשעת יסורין וצערלפע

ת נתקבצו ובאו עליו ום כל הצרולו חס ושליוכא, לם נפל עליוולו כל העיכא

 ו מהשם יתברך ואינוזה נתעקם לב ידי ועל, בלי הרחבה כלל, םוחס ושל, יחד

, באמתת וזה נתרבין עליו הצר  ידי ואזי על, ל לצעֹק אליו יתברך באמתויכ

כן צריכין  על, הצער נמשך אחריו, וכי כל הנמשך אחר צער, רחמנא לצלן

ולהביא , ת בעצמןוך הצרות גם בתולמצֹא הרחב, ווח בדעתותן רזהר מאֹד ִלִל

, כה הרחבהולם יש בתוכי באמת בכל צרה שבע. דאה על זה בכל עתודה והות

, "ן עדר ובין עדרח תשימו ביוורו"שזה בחינת , ל"כנ" בצר הרחבת לי"בחינת 

 יעקבן ושכו, תות והגֻליול על הצר"תינו זושדרשו רב,  אבינויעקבהנאמר ב

שהם , רור וחמופת שיזה מכניעין קל ידי ועל. תות והגֻליוח בין הצרותן רוִל

צים לעקם ווהם ר, תות והגֻליושהם כלל כל הצר, פת עשו וישמעאליבחינת קל

לה וקר הצרה הגדישזה ע, םושלחס ו, לו אפס תקוהיאת הלב בעת צרה כא

ררי באמרם ותי חרפוני צוברצח בעצמ"שזה בחינת , ת עצמןותר מכל הצרובי

 יעקבאבל ". 'ם כלמתי נגדי וכווכל הי: "וכתיב, "ם איה אלֹקיךואלי כל הי

חס , לו בעת צרהישאפ, ח בין עדר לעדרותן רוִל, קון זהיאבינו המשיך ת

,  עד הנהובה שהרחיב השם יתברך עמוח ועל ההרחויסתכלו על הר, םוושל

, זה יוכל לצעֹק להשם יתברך ידי ועל, ל" כנווגם בהצרה בעצמה מרחיב ל

מתוך לקוטי הלכות (תיו יתברך ו ונפלאות בחסדול לגמרי מכל הצרוצויהיה ִנ

  ).' אות ח-'  כלאי בהמה דכות הל-

  
˙‡ ¯·ÚÈÂ ¯˘‡ ÏÂ...  י "ופירש רש¯˘‚Î ÂÓˆÚ ‰˘Ú...  

 )כד-כג, בראשית לב(

כי איתא בדברי רבנו , לם הוא אמתוקר הגשר לעבֹר עליו בזה העיכי ע

, לם על גשר צרושהאדם צריך לעבֹר בזה הע) לקוטי תנינאבח "בסימן מ(ל "ז

, לםות לזה לעבֹר על הגשר הצר של זה העוולזכ. קר שלא יתפחד כלליוהע

לעבֹר כל לין ולם שעם אמת יכומרים העו שאו כמ,אמת... ידי  הוא על

 נחתמו וש ברוך הוא אמת ובו של הקדותמוכי ח, קר הוא האמתיכי ע, לםוהע

שעל זה ', אמת'ת ופי תבום ס'א אלֹקי'ת בר' בראשי: שכתובוכמ, שמים וארץ

ת שיש להאדם ווכל הבלבולים והמניע. ואולם ומלומד כל העוע

קר העצה י הע,חת המֹוקר הוא מניעישהע', דת הומעב

רה דרך להאדם ושהוא מ, א אמתלעבֹר עליהם הו

רך ושלח א) תהלים מג(לעבֹר על הכל בבחינת 

תהלים ( שכתוב ווכמ. 'ואמתך המה ינחוני וכו

כי האמת הוא ". 'אהלך באמתך וכו): "פו

, יעקבבבחינת מה שנאמר ב. הגשר דקֻדשה

זה ,  כגשרושהוא בחינת אמת שעשה עצמ

  .ל"רמז שהאמת הוא הגשר כנ

כגשר להציל את כל  ו עשה עצמיעקבכי 

 של עשו שהלך ו מפחד הלילה ומפחדואשר ל

שכל זה הוא בחינת כלליות הפחדים , ולקראת

שיש לאדם מכל ' ת וכוווהיסורים והמניע

, נאים והמעכבים שמתלבש בהם היצר הרעוהש

מן לבניו שאי  ִסיעקבכן  ועל. שהוא בבחינת עשו כידוע

, די אמתי אפשר לעבֹר על כל הפחדים האלה כי אם על

לם ולין לעבֹר בזה העוח הזה יכ שבכֹ ... כגשרו שעשה עצמיעקבשהוא בחינת 

 -לקוטי הלכות  (ל"כל ימי חייו על הגשר הצר שצריכין לעבֹר עליו בלי פחד כנ

  .)א" מ-' הלכות תפילין ה

  
ÓÚ ˘È‡ ˜·‡ÈÂÂ...  )כה, בראשית לב( 

מלחמתם היה כי זה ידוע שכל ,  של עשוול שהוא שר"תינו זוואמרו רב

 היה ונות ורצול רצה להתגבר להאריך הגֻלי"ת שהאיש הנוין הגֻלייבענ

אין שקץ וכי מחמת שר, יוכלו לצאת משם לא םולהגביר כל כך עד שחס ושל

ם עד ומרים שיתגברו חס ושלוכן הם א הגֻאלה סתום ונעלם מאֹד מאֹד על

תגברים קר התגברותם הוא גלות הנפש מה שמיוע, ם אפס תקוהושחס ושל

קר אריכת ישמזה ע,  שמתגבריםובכל פעם על כל נפש ונפש של ישראל כמ

ידי  ת הוא עלופיקר התגברות הקליוכבר מבֹאר שע. הגלות הכללי כידוע

ין שכתבנו לעיל שהא יהיה אפשר להתגבר עליהם מחמת הענ ולא ,העצבות

ן וכעס ות משגל וממובהא תליא כל מה שמתגברין בעצבות מתגברין התאו

וכפי התגברותם . ת מתגברין העצבות מתגברווכן להפך כל מה שהתאו', וכו

ם שצריכין ות למקולה ותקוניה כראוי לעלת ולעסֹק בתִפואי אפשר לעל

עזרתה ' נו לולי היכן כמעט אבדנו בעני על. 'ר השמחה וכוות ששם מקולעל

  .נוחמים עבורוסקים בתקוננו ולור צדיקי אמת שהם עולח לנו בכל דולנו שש

לקוטי  (קר התחלת קֻדשת ישראלי שממנו ע,יעקבוזה בחינת מלחמת 

  .)ה" כ-'  הלכות הודאה ו-הלכות 

  

  
  

 

 ל"זצ, אייזיק שלמה' ודסר בן ראאאאער בבבבשראל יייילזכרון נצח מורינו רי 

  ד"בס  ש" תפרמסעלון    וישלחפרשת

  

 טוב להגיד ולשיר
  

 ...לזכות לכל הישועות 

  

  ַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן מאומן



  )כוכבי אורמספר (

לם הזה ון שטות הבלי עיל לעני"משלים מרבי אברהם ז    �                    

והאדם נמסר , ציא לפֹעלווכבר נמסר לה, ואיש אחד שנחרץ משפט והתכלית

ציא לפֹעל וין המי בעגלה עם סוסים עם התלותווישבו א, ציאים לפֹעלולהמ

ס ומפלט להנצל ודע כי אין כבר שום מנווהאדם הנחרץ למשפט י. את המשפט

ם וב למקוך וקרולכים הלואה איך העגלה עם הסוסים הו ור,מהמשפט

וכל פסיעה , מדיםולו רגע אחד אינם עימדים כהרף עין ואפוהתליה ואינם ע

דע כמה זמן ישהה הנסיעה ו יוורק שאינ. ם ההריגהווא מתקרב למקה

לך ומתקרב ואה שהוורק ר'  שעה וכוום או יום ההריגה אם שנה אולמק

היה  לא דאיו בו]קומשחק של צח[אה איזה קאמעדיא וודאי אם היה רוב

ף ֻמכרח וף כל סודע שסוכן הוא אצל כל אדם שכל אדם י.  לזהומשים לב

מדים ורחים ואינם עום והלילה הרצים ושטים ופווסים הם היוהשני ס, למות

תר ו יוד יש לו עוא, ומוב יודע אם קרו יו שאינוורק הנחמה של, כהרף עין

 להכין ו במֹחות לודאי צריך להיועל כן בו, בולך וקרוועל כל פנים ה. תולחי

ח מלהכין  בקאמדיעס והשטותים של התאוה מלשכֹויבלבל ולא צדה לדרך

  . צדה לדרךואת עצמ

  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

צים ולם רונאים מכל העוכך ש כל, נאיםוכל הש, יוי אוא...                       

צים להרֹג ולאבד את והם ר. מאתנו אחד שלא ישאר, תנו ליםולזרֹק א

מספרים אנחנו , רהומדים התואנחנו ל. ליםויכ לא והם, רהוהיהודים עם הת

ציאנו ושה, ייםות שעשה השם יתברך במצרים עם הגום הנסים והנפלאובכל י

מצרים היה הממשלה . רהוממצרים ונתן לנו את ארץ ישראל ונתן לנו את הת

ציא את ואיך אפשר לה, נו. לם ואנחנו היינו עבדים במצריםוהכי חזקה בע

ברך נתן להם אבל השם ית? מי יכֹל ללחֹם כנגד מצרים? ישראל מארץ מצרים

-על ולא ידי שרף-על ולא ידי מלאך-לא על. "ציאנו ממצריםות והולות גדומכ

  . ו ובעצמודוהשם יתברך בכבאלא , "ידי שליח

ת לעיני כל ולות גדוו הגיע זמן הגֻאלה השלמה שתהיה בנסים ונפלאיעכש

יים אימה ופחד מישראל ויהיה ול על כל הגפִֹת. לםולעיני כל הע, ייםוהג

. הרבה נסים יעשו עמנו, אנחנו נזכה להרבה חסדים. תות חדשו נפלא,תוחדש

ת שיתגלו עת ביאת המשיח ונסים ונפלא: "ש אמרוהזהר הקד, אני ראיתי

לים ותר גדויהיה נסים י, לו במצרים נסים כאלהיהיה אפ לא ,בזה הגֻאלה

  !לו על יציאת מצריםיאפ, זה יעלה על כל הנסים". מהנסים של יציאת מצרים

ת ויהיה נסים ונפלא.. ויועכש, ת שהיה במצריםואיזה נסים ונפלא, וה

  !תר ממצריםוי

היה לפני ארבעת , בו ט-יציאת מצרים , פתים שהיה זה רק זמניוהמ

ין ייהיה נסים כאלה שעד.. ת של רבנוואבל הנביע. נגמר, היה נס, אלפים שנה

 שרבנו -ל ו גדזה הנס הכי. לםואיזה נסים יש בע, דעים איזה כחוי לא לםוהע

, לם להשם יתברךולם לקרב העוהוא בא לע, לם כזהוש נמצא בעוהקד

רצו  לא לםוכי הע, היה אפשרות לדבר מזה לא ויעד עכש .לאמת, רהולת

אם אנחנו נתקרב לרבנו רבי ,  איך שאנחנו-ו ילו עכשיאבל אפ, להתקרב

 היה ת כאלו שלאויהיה נסים ונפלא, א משיח ויהיה הגֻאלהואז יב, נחמן

ככה . רהות מיציאת מצרים ומכל הנסים שיש בתותר נפלאויהיה י, לםומע

  ...פה מן הים מזהידיע טוש הורבנו הקד, דעים כלוםוי לא אנחנו, מר רבנווא

השם יתברך הראה לנו , הנסים שהיה במצרים וכן כל הנסים, יוא

השם ו, חיילים ולא נשק ולא לחם לא היה לנו לא ,שאנחנו היינו במדבר

שיענו אלֹקי וה. "מים והם נאבדויאנחנו חיים וקי, תנו מידםויתברך הציל א

  .."להשתבח בתהלתך, ת לשם קדשךודולה, ייםוישענו וקבצנו והצילנו מן הג

דרכנו , דרכנו לא אבל זה, שיםושים מה שהם עוהם ע, רור ודווכן בכל ד

! פקרה לא זה, כך נעשה מה שנעשה-אבל אחר! לל ולסבֹל ולסבֹהוא לסבֹ

, הם יפלו. פליםומים והם ניאים שאנחנו מתקיור. ושה את שלוהשם יתברך ע

, יקומו ולא יים יפלווהג. הפקר לא זה, ןואבל יש חשב, ברגע לא ,יפלו, יפלו

  .יפלו לנצח נצחים

, אנחנו גרמנו לכל זה. א הזמן של הנסיםוהם יעשו מה שהם יעשו אבל יב

. תותנו מהים וממצרים ומכל הצרושיע אואבל השם יתברך מרחם עלינו ומ

ו יעכש. תר מיציאת מצריםות יואנחנו נשוב להשם יתברך ויעשה נסים ונפלא

הגֻאלה השלמה שתהיה . תולות גדורות אוצריך להתגל, הזמן של הגֻאלה

יים ול על כל הגפִֹת, לםולעיני כל הע, ייםות לעיני כל הגולות גדובנסים ונפלא

. הרבה נסים, הרבה חסדים, תות נפלאואימה ופחד מישראל ויהיה חדש

עם , ישוייתב, לם יפלוהם ֻכ, תולות גדוא משיח וֻכלם יראו נפלאובפרט שיב

הם יפלו ויפלו ויפלו ויפלו למטה . ת שלהםועם כל החכמ, כל החכמים שלהם

ניים וגם היהודים החיל. לםורה והאמת יעלה ויאיר בכל העווהת, ףועד הס

 ...!"אני יהודי: "אז הם יחזרו לישראל, כחישאי אפשר לה, אים את זהור

  )ההמשך יבוא(

  ) מכתב פז- חלק ב - י הנחלֵּבספר ִא (

הגדל והצומח מבארות מים חיים ממעיני , ידיד לבי הנעים                     

ים של ישראל יהישועה הנובעים מהצדיק האמת שממרק ומצחצח העינ

מאה של המינות ואמונות ר והֻטלראות הפתחים איך לצאת מהיכלות השק

להכיר גֻדלת הבורא , ולכנוס בהיכל הקדש של החכמה והשכל האמת, כזביות

  . ולהתקרב אליו באמת

אינני יכול להזיז אהבתי , הוד לבי ונפשי, חמדת לבבי, אחי חביבי

לו שעה אחת כי תלוי בזה דברים עליונים יותשוקתי וגעגועי מאתך אפ

  .ם ישועת ישראלנעלמים ונוראים מאֹד שה

גדל ובהירות אור נשמתך הגבוהה והעליונה נמשכה ממקור עליון לפדות 

  .ולגאֹל את ישראל

  

  )יז-טז, דעת –לקוטי עצות (
צריך כל אדם להוציא את עצמו  � � � �                                                      

אוות ת, שלא ילך אחר תאוות המֻדמות, מהמדמה ולעלות אל השכל

כי השכל מרחק כל התאוות לגמרי וכל , רק שילך אחר השכל, הבהמיות

כי גם , ח הבהמיותוהם רק בכֹח המדמה שהוא כֹ, התאוות הם הפך השכל

וכשנמשך אחר . כן לתאוות אלו-ח והיא מתאוית גםבהמה יש לה זה הכֹ

שהוא הולך אחר המדמה שבלב , זהו בחינת שרירות הלב, המדמה שבלב

וצריך לצאת משרירות הלב ולשבר לבו האבן . ה בהמה ממשועושה מעש

 .ולילך אחר השכל

עם כל , לו אם כבר שבר המדמה ובזה הקים את תכונות שכלויואפ � � � � 

נו לחקֹר ולחשב בו יהי, וצריך להשתמש בשכלו. ן בכֹחיזה השכל עדי

אזי הוא מוציא השכל מן , ואז כשחוקר בשכלו ומשתמש בו, השם-בעבודת

 זהו ,כך כשמשיג בשכלו כל מה שיש ביד אנושי להשיג-ואחר. עלהפֹח אל הכֹ

קר קיומו של אדם לאחר מיתתו אינו אלא זה יוע. השארותיו לאחר מיתה

 .השכל דקֻדשה שקנה והשיג בתורה ועבודה

שתרחם עלי ברחמיך , אבותינו אלקינו ואלקי' יהי רצון מלפניך ה  �

ולא , שבר ולבטל את הכח המדמה שבלבותעזרני ותושיעני שאזכה ל, הרבים

רק אזכה , ולא אתור אחר לבבי ואחר עיני, אלך עוד אחר שרירות לבי הרע

לשבר ולהכניע ולבטל כל התאות המֻדמיות וכל , להתגבר בכֹחך הגדול

ולא , הבלבולים וכל המניעות הבאים מכח המדמה שהוא כֹח הבהמיות

ולא אהיה עוד , ת הבהמיותאעשה עוד מעשה בהמה ויתבטלו ממני כל תאו

ואזכה לצאת ולעלות מבחינת ". ועיר פרא אדם יולד, כסוס כפרד אין הבין"

 :ותעלני מהרה מן המדמה אל השכל דקֻדשה, בהמה לבחינת אדם דקֻדשה

שאזכה מהרה לשבר את כח המדמה ולעלות אל , חוס וחנני ורחם עלי  �

וֻיפתח ,  למעלה למעלהויקום ויתרומם ויתעלה תכונת שכלי, השכל דקֻדשה

עד שאזכה , ואזכה להתבונן בשכלי, לי אור החכמה והבינה והדעת דקֻדשה

ולחדש , ואזכה להבין דבר מתוך דבר, להוציא מתיקות שכלי מכח אל הפעל

עד שאזכה לקנות , ולהשיג השגת אלהותך, חדושים אמתיים בתורה הקדושה

ובהשגות ' ודת הבשכלי חדושים ובנינים שלמים בתורה הקדושה ובעב

שכל , שהם, ותזכני מהרה לכל השלשה בחינות של השכל דקֻדשה. אלהות

ותרחם עלי ותושיעני ותעזרני שיהיה נשאר . ושכל הנקנה, ושכל הפעל, בכֹח

שישאר ויתקים שכלי , ממני שארית בארץ לאחר הסתלקותי מן העולם

כל הנקנה ידי ש-על, ויתקים השארותי לאחר מיתתי, הנקנה דקֻדשה בעולם

 :דקֻדשה שתזכני ברחמיך הרבים

, שאין קיומו של אדם לאחר מיתתו, כי אתה ידעת רבונו דעלמא כלא  �

כפי מה שזוכה לשבר , ידי שכל הנקנה שזוכה להשיג ולקנות בדעתו-אלא על

כבר , ובעונותי הרבים. ולבטל תאות עולם הזה והבליו שנמשכין מכח המדמה

וחטאתי עויתי ופשעתי , אות ובשרירות לביכליתי ימים ושנים ברדיפת הת

 ידי לב האבן שהוא הכח המדמה שבלב-על, אבותי ואלקי אלקי' לפניך ה

  .) מתוך תפילה כט–לקוטי תפילות א (
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