
ÂÈÂÂ ¯˙·˜ÚÈ„·Ï Â...   ל שחזר על פכין קטנים ששכח"ודרשו רז   

 )כה, בראשית לב(
פי  על כי אף. עין  וחפציו כבבתונוזהר מאֹד לשמֹר ממצריך כל אדם ִל

מחמת זה גופא שתאות , כן אדרבא פי על אף, ן מֻגנה מאֹדושהתאות ממ
, וצא לשוק בשביל פרנסתוכשילה ועצומה וכך ויש סכנה גד ן מֻגנה כלוממ

 לצאת לשוק ונפש כן הוא ֻמכרח במר פי על אך אף, ןות ממול לתאושלא יפֹ
בודאי צריך ,  יתברךוויח בהשגחתון שכבר הרוכן זה הממ על, בשביל פרנסה

 וכן נפשמאחר שִס, םו מאֹד מכל הפסד והזק ואבדה חס ושלולשמר
הוא פגם , ן כראויורת הממגם בשמיוומי שפ. בגשמיות ורוחניות בשביל זה

 ווכמ,  אבינו על פכין קטניםיעקבכן חזר  ועל. כמבֹאר בפנים, ל מאֹדוגד
ל "וכל זה מחמת הנ', נם וכווצדיקים חביב עליהם ממ: ל"תינו זושאמרו רב

 ממון ופרנסה -ך אוצר היראה מתו'  י' אותיות ט-'  אבידה ומציאה גכותהל(
  ).ה אות קס–

    
ÓÚ ˘È‡ ˜·‡ÈÂÂ. .. )הכ, בראשית לב( 

כי זה ידוע שכל מלחמתם היה ,  של עשוול שהוא שר"תינו זוואמרו רב
 היה ונות ורצול רצה להתגבר להאריך הגֻלי"ת שהאיש הנוין הגֻלייבענ

כי מחמת , יוכלו לצאת משם לא םולהגביר כל כך עד שחס ושל
כן הם  אין שקץ הגֻאלה סתום ונעלם מאֹד מאֹד עלושר

ם אפס ום עד שחס ושלורו חס ושלמרים שיתגבוא
 התגברותם הוא גלות הנפש מה עיקרו, תקוה

שמתגברים בכל פעם על כל נפש ונפש של ישראל 
 אריכת הגלות עיקרשמזה ,  שמתגבריםוכמ

 התגברות עיקרוכבר מבֹאר ש. הכללי כידוע
היה אפשר  ולא ,ידי העצבות ת הוא עלופיהקל

יל ין שכתבנו לעילהתגבר עליהם מחמת הענ
שהא בהא תליא כל מה שמתגברין בעצבות 

וכן ', ן וכעס וכוות משגל וממומתגברין התאו
. ת מתגברין העצבות מתגברולהפך כל מה שהתאו

ת ולעסֹק בתפלה ווכפי התגברותם אי אפשר לעל
ת ששם ום שצריכין לעלות למקוותקוניה כראוי לעל

' נו לולי היכן כמעט אבדנו בעני על. 'ר השמחה וכוומק
סקים בתקוננו ור צדיקי אמת שהם עולח לנו בכל דוזרתה לנו ששע

  .חמים עבורנווול
לקוטי  ( התחלת קֻדשת ישראלעיקר שממנו ,יעקבוזה בחינת מלחמת 

 ).ה" כ-'  הלכות הודאה ו-הלכות 

 
ÈÓ˘Ï Ï‡˘˙ ‰Ê ‰ÓÏ...  )ל, בראשית לב'( 

שהכל , לםותינו משתנים לפי השליחות שמשתלחין לזה העוכי שמ
 כנגד כל ו בחינת אמת לעמֹד עם האמת שליעקבביל הבחירה שצריך בש

כי , ידי המלאך שמשם שרש היצר הרע א עלולין לבות שיכות והמבוכונוהנסי
אך איך שהוא .  בברורוכן אי אפשר לידע שמ ועל',  של עשו וכווהיה שר

ידי האמת ולעמֹד נגד  יתברך על' ת ולהתקרב להונקרא ונשתלח צריכין לפנ
וישר אל ): ה, שע יבוה(ידי המלאך בבחינת  הבאים על'  הטעותים וכוכל

). כה, בראשית לב(כי שרית עם אלֹקים ועם אנשים ותוכל , ומלאך ויוכל ל
ל "תינו זוודרשו רב, והשמר מפניו אל תמר ב): כא, ת כגושמ(וזה בחינת 

א  מאֹד מאֹד שלוכי שם צריכין לשמֹר עצמ, ן תמורהולש:): סנהדרין לח(
כי , כי הטעותים רבים לאין מספר, ם השקר באמתולהמיר ולהחליף חס ושל
המתהפכת , ב ורע בחינת להט החרב המתהפכתומשם אחיזת עץ הדעת ט

 יעקבידי עצם האמת של הצדיק האמת בחינת  אבל על. לכמה גונין ושנויים
ם שהוא ות הפתחים בכל מקולין לעמֹד כנגד כלם ולראויכ, בובחינת אבן ט

  .)ד" כ-'   הלכות גניבה ה-לקוטי הלכות  (יתברך' התקרב להול
 

‡¯˜ ÂÈ·‡Â ÏÂ ÔÈÓÈ�· ... )יח, בראשית לה( 
קשה מאֹד לשמֹח כי , המקדש כן באמת עתה בגלות שנחרב הבית ועל

המקדש  ין ביתיל ונפלא שנחשב כבנואם בכֹח הצדיקים שיש להם דעת גד

שהם ממשיכים עלינו ', כו דעה וול כל מי שיש ב"תינו זו שאמרו רבוכמ
 ו אמוכן קראה ל ועל. ם בגלות המר הזהי יתברך כדי שנוכל להתקיושמחה ב

ת וכי רחל מתה אז ונקברה בפרשת דרכים כדי שיוכלו ישראל לבכ, ניובן א
כן מחמת שרחל אמנו  ועל. ל"תינו זו שאמרו רבועל קברה בעת הֻחרבן כמ

 בן וכן קראה שמ על, ןואחרראתה גדל הֻחרבן שיהיה קֹדם שנזכה לקץ ה
 ת על ֻחרבן ביתוני על שם גדל האנינות והבכיה שצריכין בכל לילה לבכוא

ם על פגמיו שמעכבין ות הרבה בכל יווכן צריך כל אחד לצעֹק ולבכ. המקדש
ל ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה והמקדש שזה בחינת ק ין ביתיבנ

 קרא יעקבישראל כי  ין על שם ארץ בנימואבל אביו קרא ל. 'על בניה וכו
 והמקדש בחלק ישראל ויבנה בית ף שנחזֹר לארץו בן ימין על שם הסותוא

 ותו אמר שגם עתה צריכין לקריעקב שהיינו. ר השמחהושל בנימין ששם מק
כי גם עתה בגלות אסור , ישראל שהוא בחינת שמחה בנימין על שם ארץ

, םו איזה שעה ביוולפרש שיחתת ות בעצבות רק צריכין לצעֹק ולבכולהי
 כי על. תו בכל דרכי העצות בשמחה לשמח נפשום צריכין להיואבל בכל הי
צאין מן ו ידייקאידי זה  ת שעלו הברור מהיכלי התמורעיקרידי שמחה 

 -לקוטי הלכות  ( בבחינת כי בשמחה תצאווהגלות כל אחד לפי בחינת
  .)ד" מ-' הודאה ו

  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

-לולא המחלֹקת על הבעל.. .                            
היה כבר . אז לא היה המחלֹקת על רבנו, טוב-שם

אם היו . נתגלה רבנו בעולם והיה כבר מה שהיה
יבוא , זה יהיה.. הו, העולם מקבלים את רבנו

  .הזמן
טוב הקדוש -שם-הבעל: "רבנו הקדוש אמר

ופתים והוא עשה מ, "היה ֻמתר במופתים
היה לו תלמיד שנסע אתו וספר מה .. כאלה

. ורפואת חולים, ת המתיםיתחי, שראה בעיניו
אם רבנו היה ֻמתר "!  אסור במופתים-ואני 

  ...היה כל העולם מתקרבים, במופתים
ורבנו , והעולם נפל לחשך כזה כמו שאנחנו רואים

שיתגלה , אבל הכל מוכן לגֻאלה, הקדוש הודיע את זה
יהיה כבוד השם יותר , מהסתרה כזו, קא ממחלֹקת כזהוויתעלה דו

יספרו הכל , יהיה שמחה כזו, נים פלאיים כאלה שיהיה בעולםיזה עני. ויותר
  .יהיה הרבה מעשיות מכל אחד ואחד, מעשיות הרבה, מה שעבר על כל אחד

  
אני הייתי הכי גרוע והכי , כל מה שאני אומר אני לא אומר בתור ענוות

, זה יש לו מעלה כזה וזה יש לו יֹפי כזה, יש יהלומים. בריהבט, שפל בעולם
אבל היה לי נֻקדה חכמה כזו , ואני הייתי הכי גרוע, וֻכלם יש להם עניין מֻיחד

אני לא הסתכלתי . איפֹה האמת הברור והצח, שזכיתי לראות ולהבין האמת
אדרבא לא היה , על הגֻדלה והגאוה והחשיבות והפרסום, על העולם הזה

-וגם .אז אני יותר חכם מכלם, אני החשבתי רק האמת, זה אצלי שום ערךל
מה זה רבי , מדוע ברבי ישראל. כן אני בחרתי ברבנו וברבי ישראל קרדונר

ואני  .ברסלב, אבל רבי ישראל היה יחיד בעולם. יש הרבה רבנים? ישראל
א הו, ין הוא היה לי כמו אבאיהד, ןיבחרתי ברבי ישראל והשלחתי את הדי

ין יהד: "בואז יכֹלתי לחש, למד אותי וקרב אותי ותמך אותי והרים אותי
, ואני לא שמעתי לו, "אומר לא להיות חסיד ברסלב אז אני צריך לשמֹע לו

  !יןיזה סימן שאני יותר חכם מהד
וישראל בער לא , ן היה גאון ולמדן ואיש כשר וירא שמים וחכםיהדי

לו כח כזה שהוא יכול לעמֹד כנגד כל אבל זה הזבוב היה . כמו זבוב, כלום
  !העולם

אני הייתי יתוש , נו". ברוך הנותן ליעף כח"אנחנו עושים ברכה בכל יום 
  , מישראל בער, כלם דברו תמיד ממני, אני ראיתי. אבל הם נתבטלו, קטן

  
  
  

 

 ...אין שום יאוש בעולם כלל 
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', ברסלב לֹא'כשמדברים פעם אחת , מה זה", הם בעצמם התפעלו. מברסלב
, זה סימן שלא היה להם מנוחה, דברו ודברו ודברווהם , "אז נגמר וזהו

  .."ברסלב, ברסלב, ברסלב"
  

לא היה , שום ערך, לא היה לי שום חשיבות, אדם כמֹני-בן.. אי יי יי יי
ין יאת הד, אבל היה לי איזה עניין שעזבתי את כל העולם, כלום, לי כשרונות

? מה אתה, המי את, מה זה: "פי שחשבתי על עצמי-על-אף, וכל הגדולים
כך -אתה יותר חכם משאר הרבנים שהם כל, ןיאתה יותר חכם מהדי

, ורבנו הקדוש שלח ממירון את רבי ישראל בשבילי לטבריה. "?גדולים
  ...ונעשה מה שנעשה

.. היה צער כזה, כן האמא שלי נפטרה בבית רבי ישראל ביום שבת-וגם
א היה לה תחית  ואם ל,היא נפטרה בגלל שאני רציתי להיות חסיד ברסלב

כל העולם . בטבריה, בצפת, אז רבי ישראל לא היה לו מקום בעולם, המתים
הוא , הם הרגו את האמא של ישראל בער, מה זה ברסלב: "היו כועסים

  !"רוצחים, רוצח
השם יתברך סבב שאני ראיתי וגם רבי ישראל ועוד אנשים שהיה פה נס 

שהמלאך אמר , האמא מתה כמו שכתוב אצל שרה. ת המתיםישל תחי
אבל , זה היה על חוט השערה שאברהם ישחט את יצחק, לשרה על יצחק

. אז פרחה נשמתה, שאברהם כבר שחט אותו, היא חשבה שהוא כבר מת
, הפטירה של שרה, .."ויהיו חיי שרה: "אנחנו קוראים לאחר פרשת העקדה

  ...היא נפטרה מגדל הצער
  

רחוקים לגמרי לגמרי ,  שרבנו הקדוש עשה מנפשות פשוטיםמה
 כשנתקרבו -אנשים מֻגשמים שלא יודעים ריח תורה . מהיהדות, מהתורה

למעלה מן זה , לרבנו נעשה מהם צדיקים קדושים כאלה שלא רואים בעולם
כל , ודוד המלך בתהלים. זה עניין חדש. הטבע

לדוד ", "מזמור, מזמור, מזמור"התהלים 
יש  ".מזמור", "למנצח לדוד מזמור", "ורמזמ

מזמור  "-ויש כמה לשונות של שיר ', מזמור'
שיר "דוד המלך אמר , "שירו להשם שיר חדש

רבנו הקדוש , שיר חדש. הוא חדש לגמרי, "חדש
וככה יש . ן מאומןָמְח ַנָמְח ַנְח ַנַנ, הוא שיר חדש

  ...שיר חדש, שיר חדש, הרבה שיר חדש
רבנו הקדוש הוא עבר . רבנוהוא .. דוד המלך

על כל הצדיקים שהיו מיום , על כל הצדיקים
זה עניין פלא שהשם יתברך ראה . בריאת העולם

, איזה כפירה, שבדורות האחרונים מה שיהיה
ושלום - היה ראוי חס-כפי שאנחנו . איזה שקר

. שיהיה ֻחרבן כזה בלי שום תקוה רחמנא לצלן
ידע הוא , אבל השם יתברך רחום וחנון

שבדורות האחרונים ֻמכרח לרדת הנשמה של 
רק , אז כבר אין שום יאוש בעולם כלל, רבנו הקדוש רבי נחמן בעולם הזה

  !רבנו
ורבנו הקדוש מרמז בהמעשיות שהוליכו הנשמה להשביע אותה שתרד 

יש : " היה לו טענות,היצר הרע, תו המלאך המו-מ "אז בא הס, לעולם הזה
  "?הפקר, מה זה, דין תורה

אם הנשמה הזו יורדת לעולם הזה אז אין לי מה , מה: "הוא אמר
  ...והלך" ?בשביל מה בראת אותי? וכי לשוא בראתני, לעשות כלום

הנשמה הזאת ֻמכרח לרדת , היה דין תורה והחלטנו: "כך אמרו לו-אחר
כבר : "הוא חזר ואמר, אז הוא הלך לחשב עצה ".ואתה תן לך עצה, לעולם

  .."יהיה מחלֹקת כזה, יכול לרדתהוא , יש לי עצה
  )ההמשך יבוא' בעזרת ה(

   

: למשל. לעניין ספורי דברים של הצדיק האמת...     �                         
והרופא רוצה , רופא שנחלה וֻהכרח למסֹר את עצמו ליד הדאקטיר הגדול

יר אבל הדאקט, להוציא לו שן ולגלחו, שייתן לו רפואות כפי מה שהוא יודע
שיבוא איש , כן יזדמן. יודע רפואות יקרים וחשובים שצריך לתן לו

ורוצה שייתן לו , שהוא רופא חלי הנפשות, חכם וצדיק הדור להתלמיד
אבל באמת ; כפי מה שהוא יודע, היינו הנהגות ודרכים, הצדיק רפואות

והנה . שצריך להנהיגו לרפואתו, הצדיק יש לו רפואות ודרכים ישרים
אשר אם יתנו לו הסם בעצמו כמו , כרח לתן להחולה איזה סםלפעמים הה

  .כן ההכרח לערב הסם בדברים אחרים על, ימות החולה בלי ספק, שהוא
, כן יש אנשים שאי אפשר לגלות להם פנימיות התורה הצריך לרפואתו

כי ; רפאות תהי לשרך: )משלי ג(כמו שכתוב , כי התורה היא רפואה
כמו שאמרו רבותינו זכרונם ,  חיים וסם מוותסם: בהתורה יש שני כוחות

. לא זכה נעשה לו סם המוות; זכה נעשה לו סם חיים: ):יומא עב(לברכה 

, כי אצלו, ימות בלי ספק, כן אם יֹאמרו לו התורה בעצמה כמו שהיא ועל
כן ההכרח להלביש לו פנימיות התורה בדברי  על, נעשה סם מות, שלא זכה

אף אם ילבישו בדברי תורה ,  זה אינו יכול לקבלולפעמים גם. תורה אחרים
למען יוכל לקבל , כן מלבישין התורה בספורי דברים חיצוניים על, אחרים

, כי גם התורה בעצמה מֻלבשת עתה בספורי מעשיות, הרפואה הגנוזה שם
סימן ', אן "לקוטי מוהר(: מחמת שלא היה אפשר למסרה כמות שהיא

  .)קסד
  

  לקוטי עצות 

 ג-א, התנוצצות אלקותהשגות ו

שלפעמים נתלהב האדם בתוך התפלה ואומר כמה , זה שאנו רואים � 
סוף והאיר -שנפתח לו אור אין, עליו' זה בחמלת ה, בות בהתלהבות גדולית
מזלה חזי  , גב דאיהו לא חזי- על-אף, וכשרואה אדם התנוצצות הזאת; לו

וכשעור ; סוף-יןלדבק את עצמו באור א, תכף נתלהב נפשו לדבקות גדול
בות יבות שנפתחו והתנוצצו  כל אלו התילפי מנין הת, סוף-התגלות אין

ובשעה שנתבטל לגבי ; טול כחותיויאומר בדבקות גדול ובמסירת נפשו ובב
שאפילו הוא בעצמו אינו יודע , "ולֹא ידע איש"הוא בבחינת , סוף-אין

, ם ישותויתקיכדי שי, אבל זֹאת הבחינה צריך להיות רצוא ושוב. מעצמו
, הוא רוצה בעבודתנו-ברוך-כי הקדוש; חס ושלום, שלא יסתלק קֹדם זמנו

הוא בעצמו -ברוך-אלא עד עת שיבוא הקדוש, בשביל זה צריך שלא ישאר כן
, ן"לקוטי מוהר(אזי יתבטל באין סוף בתכלית כפי מה שיזכה , ויטל נשמתו

 ).'סימן ד

כדי שלא יתבטל , ושובסוף ברצוא -ידי הדבקות של אדם באין-על � 
אזי , ששב לדעתו וישותו', ושוב'כך כשהוא בבחינת -אזי אחר, ל"לגמרי כנ

ואזי הרשימו מראה לדעת , נשאר בו רשימו מאור הנפלא של הדבקות הזאת
, שידע שכלו טוב וֻכלו אחד, סוף וטובו-אחדות האין

וכל זה . שזאת הבחינה הוא מעין עולם הבא
חכם -ם לפני התלמידידי ודוי דברי-זוכין על
 ).שם(האמתי 

. הצדיק האמת הוא כל ימיו בתשובה � 
, כי אפילו כשיודע בעצמו שעשה תשובה שלמה

, עדיין הוא עושה תשובה על השגתו הראשונה
שהיא נחשבת אצלו עתה גשמיות כפי ההשגה 

וכן הוא . ו רוממות אלקותו יתברךישמשיג עכש
, שגהשהולך בכל פעם מהשגה לה, נוהג כל ימיו

וזה בחינת . ועושה תשובה על השגה הראשונה
כי ; כלו תשובה, שיהיה כלו שבת, עולם הבא

ובכל עת , עיקר עולם הבא הוא השגת אלקותו
שישיגו השגה יתרה יעשו תשובה על השגה 

לו מֹח בקדקדו יכול להבין -ומי שיש. הראשונה
, ידי זה גֻדלת הבורא יתברך וגֻדלת הצדיקים-על

  ).שם(נלוים אליהם אשרי להם ולה
�   ...שאזכה לעשות , על כן זכני ברחמיך הרבים להיות בתשובה תמיד

ואזכה לתקן בכל פעם פגם תשובה . תמיד תשובה על תשובה הראשונה
עד שאזכה ברחמיך הרבים לתשובה שלמה תשובה עלאה באמת , הראשונה

 עדיין ואז אדע באמת כי, ואז תפתח את לבי ודעתי לדעת את שמך, כראוי
. לא התחלתי לעשות תשובה כפי עוצם גֻדלתך ורוממותך שתזכני להשיג אז

שאזכה לעשות תשובה בכל פעם , ואז תזכני באמת לעשות תשובה על תשובה
לפי עֹצם , ותךקעל שהייתי מגשם את רוממות אל, על השגה הראשונה

באֹפן שאזכה להיות כל ימי , רוממותך שאזכה להשיג אחר כך בכל פעם
ליום שכלו , ותזכני לעולם הבא. עד היום אשר תאספני אליך, שובה תמידבת

זובח , ואזכה לקים מקרא שכתוב, וזכני לזבוח את יצרי. כלו תשובה, שבת
. בעולם הזה ובעולם הבא, שאזכה לכבד אותך בשני עולמות. תודה יכבדנני

 ואזכה למעט בכבוד עצמי ולהרבות, ועזרני שאהיה בורח מן הכבוד באמת
ותזכני ברחמיך הרבים לכבוד , ותשפיע עלי מכבודך הגדול, בכבוד המקום

, ולא אהנה מן הכבוד כלל למעני, אלקים שאזכה לכבוד דקֻדשה למענך לבד
ועזרני שלא ישאול , ולא אשתמש עם הכבוד כי אם לשמך ולעבודתך באמת
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