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  )ב, לז(  ...סף ות יעקֹב יולדואלה ת

ת וין התקרבות הנפשיין מחלֹקת בית שמאי ובית הלל בעניענ
: מריםושבית שמאי א,  שאין ראוי מן הדין לקרבן,ת מאֹד מאֹדוקוהרח

: מריםוובית הלל א. ר מהן שלא יתקרבוולהעלים הא' לךוחת והופ'
 באֹפן שיוכלו ,ומים כאלהת כלים וצמצוכי צריכין לעש', לךוסיף והומ'

ין מחלֹקת יהנה ענ.  יתברך כדי שיתקרבו גם הםורולהאיר גם בהם א
ר על הצדיקים השלמים וזהו בחינת כלל המחלֹקת שבכל ד, זֹאת
שרבים מאֹד קמים עליהם , יתברך' קים להות הרחוסקים לקרב נפשוהע

בש דת הדין מתלי מחמת שמ,לקים עליהםולי הצדיקים חווגם רבים מגד
 מתנהג ולו איני עד שנדמה להם כא,ידי זה נכנס בלבם טינא ועל. בהם

ובפרט . תורולמים ברֹב הדולקים עליו כאשר כבר היה לעוכראוי וח
, ריא בין התלמידי חכמים מאֹדות משיחא שנתרבה הקטגובימינו בעקב

על אשר מסר , ש לברכהורא זכר צדיק וקדול והנונו הגדיתר על רבוובי
' לקרבם לה, קיםועל כל הרח,  ועסק כל ימיו לרחם על ישראל, מנגדונפש

  .יתברך
סף הוא בחינת וכי י, סף הצדיקווזה בחינת מחלֹקת של השבטים על י

ר בכל ולך האוסיף והוידי שמ יתברך על' ת להוסק לקרב נפשוהצדיק שע
 באֹפן ,שה בכל פעם צמצומים וכלים נפלאיםוכי ע, םוי

ועל שם זה . לםוה בעשיוכלו להתקרב כל מי שירצ
  אף,והשבטים. לךוסיף והובחינת מ, סףונקרא י

לם צדיקים וכי היו כ, שיםולם קדופי שכ על
  .חלקו עליו בשביל זה, ליםוגד

וישב יעקֹב בארץ ): א, לז(וזה בחינת 
בראשית (ל "תינו זוודרשו רב. מגורי אביו

כמובא (ר גרים ישהיה מגי) ד, ד"רבה פ
: וזה). סימן רכח ,חלק א -ל "בדבריו ז

סף ונו שייהי, "סףות יעקֹב יולדואלה ת"
סק גם כן והלך בדרך אביו יעקֹב והיה ע

כי כל , תוקות הרחויר גרים ולקרב הנפשילג
רוש ישזהו פ, סףומה שארע ליעקֹב ארע לי

י "רש רשי שפוכמ" סףות יעקֹב יולדואלה ת"
וכל מה . ו מסר לֵעֶברם ובל מֵׁשי שכל מה שק,שם

וכל זה נסמך לפסוק . 'סף וכוועקֹב ארע לישארע לי
ותכף . יר גריםימג שהוא מה שהיה יעקֹב', מגורי אביו'

 ווכמ. ו כל חכמתו שמסר לורושישפ', סףות יעקֹב יולדואלה ת'נסמך 
ת צמצומים כאלה ודע לעשו שהיה יוידי עֹצם חכמת יר גרים עלישיעקֹב ג

סק בזה וסף הצדיק עו כן היה יוכמ, תרולים ביועד שיוכל לרפאות הח
ת וקר החכמה הוא להכניס השגיכי ע. ו כל חכמתוכי יעקֹב מסר ל, תמיד

  .'תיו וכוודיע לבני האדם גבורולם להואלֹקות בע
עה ור, אןעה את אחיו בצֹוסף בן שבע עשרה שנה היה רוי: וזהו בחינת

בן : וזהו. עה צֹאןום בשם רור שנקרא בכל מקוצֹאן זה בחינת מנהיג הד
ינו יה, כמובא" בוט"שבע עשרה בגימטריא ',  עשרה שנה היה וכושבע
כי , ל לקרב הכלוידי זה היה יכ ב ועלו טולוב לכל והיה כוסף היה טושי

  .יתברך' ידי זה קרבם לה  ועל,תובות טומצא בהגרוע שבגרועים נֻקד
ת ושהם בני השפח', והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה וכו: וזהו
 אליהם וריד את עצמות שבישראל שהיה מות הירודוינת משפחשהם בח

', בני בלהה ובני זלפה'קים וועל שם זה נקראים הרח. תר כדי לקרבםובי
, תיו שזהו בחינת בני בלההותר הבעל דבר וחילוזה רמז שנאחז בהם בי

נו יהי. שדים: י"רש רשיופ', ת אתנך וכוובלה): כא, יחזקאל כו(בחינת 
ת שהם מבהלים ומבלבלים ופי שהם שדים וקלת היצר הרעוחיל

): נג, תהלים קיט(בחינת , וזה בחינת בני זלפה. ומרעישים את האדם
, תות וזלעפות היצר הרע הם בחינת בלהוכי חיל, זלעפה אחזתני מרשעים

, לווהצדיק הגד. וכל הנמשכים אחריהם נקראים בני בלהה ובני זלפה
'  אליהם כדי לקרבם להומריד את עצוסק עמהם ומוע, סףובחינת י
  .יתברך

שהיה : י"רש רשיופ. 'והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה וכו: וזהו
 וריד את עצמו מוכי הצדיק האמת בעֹצם חכמת. 'שה מעשה נערות וכווע

כי מדבר עמהם , שה מעשה נערותולו עי עד שנדמה כא,אליהם כל כך
וכל , ל ומשחק עמהםיתה עמהם ולפעמים מטיוכל ושושיחת ֻחלין וא

ל בכמה "וכמובן בדבריו ז. יתברך' ידי זה לה  כדי לקרבם עלוונתוכ
לם שכל זה נחשב ו אל העוריד את עצמות כמה וכמה הצדיק מומומק
יתברך לבד בשביל לקרב '  רצויה להוונתואבל כ,  מעשה נערותואצל
וזהו . ידי זה  שאי אפשר לקרבם כי אם על,יתברך' קים מאֹד להוהרח

 הלכות -לקוטי הלכות  ('והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה וכו: בחינת
  .) טז-' השכמת הבוקר ד

  
  ) כא כגטו, ותות ומופתים א–כוכבי אור ( 

 ," עברה-האבארע "ן ידעה ברמז מעניוה...     �      
.  ששמע מפי מֹשה חינקעסושמעתי באריכות מפי אבי הריני כפרת משכב

מע לך ות שאנֹכי שול דפיקומה זה ק: "ל ואמר"ל רבנו זפעם אחת היה אצ
ואנֹכי לֹא שמעתי יצאתי החוצה ולֹא שמעתי כלום הלכתי "!. וראה
ואמרו ? תול הדפיקו אנשים מה זה קום ושאלתי את פי איזום למקוממק

 ,ווכשאמרתי ל. ]ביתן[נה האבארע ולי שמשה העניעס ב
". רהעב  עברה האבארע-אה אה האבארע : "אמר לי

ל "נו זיאחר כמה שנים כבר אחר הסתלקות רב
ת אצל מֹשה והיה לי איזה דבר נחוץ להי

 והלכתי אליו ולֹא מצאתיהו בבית. העניעס
.  אמרו לי שאפשר הוא בהאבארעוובני בית

הלכתי אל האבארע ופתחתי הדלת 
. בר עברה רחמנא לצלןוומצאתיו ע

 של ו נזכרתי בנבואת- וכשראיתי מעשה ז
תכף הלכתי ". עברה האבארע"ל "נו זירב

  .ולהרב מברסלב לספר ל
לה י ג]רבינו הקדוש [בעת אשר...     �

ד הכמוס ול הס"ת ולרבי נפתלי ז"הרנולמ
סף וי'  רואל ישב אז גם חתנוין ביאת הגימענ

ל סמוך ודבוק אליו ממש וגם שני אנשים "ז
ת העגלה מזה אחד ומזה ומטעפליק עמדו אז על מדרג

ל בעת " זולובכל עת הנסיעה וק. ל"ר ז"ולאדמאחד ופניהם 
 ולשני ודע כלל לחתנות כאלה עד שלא נוכל זֹאת נפסק בנפלא, שדבר

. ול שישבו לנגד"ת ורבי נפתלי ז"הרנול אם הוא מדבר עם מ"האנשים הנ
 ששמעו מפי וושמעתי זֹאת מפי כמה אנשים וגם מאבי הריני כפרת משכב

  . בכל פעםשר היו רגילים לספר זֹאתא, ל"הנ
שמואל ' אמר אז על שני ילדי ר ]רבינו הקדוש[את אשר ...     �

  . וכן הוה,תחת שנים חלשים עדיף אחד בריא :מטעפליק
ל "שמואל הנ' לדו לרויתה שני שמעתי שהמעשה ה:אמר המעתיק

 על הברית מילה והיה אז סנדק ואז אמר ול היה אצל"נו זיורב, מיםותא
 גם . בן בריא וחזקולד לומים מתו ואחר כך נווכן הוה שהתא, ל"כל זה כנ

רה צדק ומֹשה מ'  ששמע מפי רוזה שמעתי מפי אבי הריני כפרת משכב
  .ל"הנ

  

  )חנוכה(

 מכירים ,ת נר חֻנכהועל ידי מצו����                                                        
, תת הדלקת הנרווינו על ידי הזהירות בקיום מצויה. בכבודו יתברך

מים את המצוה בהתעוררות גדולה וביראה ואהבה יובפרט כאשר מקי
כל איש לפי ,  יתברך'זוכים לדעת אמתית ולהכיר בגֻדלת ה, אמתיים
   'מתעלה ומתגדל כבוד ה, ת נר חֻנכהוגם על ידי הזהירות במצו. מדרגתו
  
  
  

  ל"זצ, אייזיק שלמה' ודסר בן רא ערבשראל ילזכרון נצח מורינו רבי 

  פרשת וישב -ו "תרמ עלון -ד "בס
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 'לשוב ליראת ה,  יתברך'יתברך בעולם וזוכים לעורר אנשים רחוקים מה
מתבטלת , להיולשלום בית ולתפ, וזוכים ליראה אמתית, ום התורהוקי

 –עצות המבוארות  (המחלֹקת ולשון הרע ונמשך שלום בכל העולמות
  .)'א, חנוכה
ת הדלקת נר חֻנכה וים מצוישנזכה לק, ועזרנו ברחמיך הרבים...         ����
. לה ועצומה כראויוונה גדובקֻדשה ובטהרה ובכ,  בשלמות כראויובזמנ
, ת נר חֻנכהוידי מצו-לתקן כל התקונים האלה שהזכרנו לפניך עלונזכה 

מנוה בכל פרטיה ודקדוקיה ַיותנו כאלו ִקוויחשב לפניך קיום מצ
תינו ור קֻדשת מצווויאירו לפניך א, ם בהת התלוִיווג מצ"תיה ותריונווכו

, וידי קיום מצוה ז-לם עלת ֻכולמוונזכה לתקן כל הע. לםת ֻכולמובכל הע
לם ם ֻכישתזכנו ברחמיך לקי, רייתא ודרבנןות דאוו קיום כל המצידי-ועל

עד שנזכה להמשיך , להולה ובשלמות גדובאהבה וביראה ובשמחה גד
 יתן וז לעמו ע' ה:ויקוים מקרא שכתוב. לםת ֻכולמום מאתך בכל העושל
ם ומיו הוא ברחמיו יעשה שלום במרושה שלוע. םו בשלו יברך את עמ'ה

 ). תפילה יד–' לקוטי תפילות א ( ואמרו אמן,שראלעלינו ועל כל י
  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר( 

ם נפל וושל- אם האדם חס:מרוש אונו הקדירב...                         
, דורק שלא יעשה ע, צא מהפך אל הפךואז ברגע אחד הוא י, ם שנפלולמק

, אשמנו, טאנוח"מרים וכי כשא,  יתברך ירחם עליו'ה. ולֹא לדאֹג
לם ו של עונורב", נויצה רבו שרו יתברך כמ'דים להוומתו, .."בגדנו

, ח להפך והוא מהפך הכלאז הוא נעשה כֹ, .."בגדתי, אשמתי, חטאתי
  .הכל לקֻדשה

  יש כבר . לם כללואין שום יאוש בע! נפלת
', לם כללואין שום יאוש בע'לה יצדיק שהוא ג
יק הזה תשליך עצמך על הצד .אז יהיה להפך

אז , "לם כללואין שום יאוש בע"לה ישהוא ג
  .מאהכבר תצא מן הֻט
מהרגע , וי תתחיל מעכש- נפלת ,חלילה וחס

  !מחדש, והז
 חֹמר וש יש לונו הקדירב? נוףיט, מה יש

ת ונוף והריח רע של התאוישהוא מכניע הט
, אתה קלקלת! הוא מהפך. ין אחריונעשה ענ

  )...חקוצ(והוא מתקן 
ר כזה ויהיה א, מה שיהיהאני מרגיש 

ת ושך והתאו שהיה התגברות החֹוכמ, לםובע
הוא יבטל , תרוח יאדרבא יהיה כֹ, מאהוהֻט

לם וקשה מאֹד ורק הרע הוא השתרש כבר בע. מאהכל הֻט, וישבר כל הרע
לה יש גונו הקדירב. ן חדשיעני, ין אחריאבל יהיה ענ. קשה מאֹד, ולשבר

שהוא , כזה' תולקוטי עצ'ו' תווטי הלכלק'ו' ן"הרולקוטי מ, 'חכמה כזה
אמת , לם לקֻדשה וירצו רק אמתגם הילדים יתהפכו ֻכ. בהומהפך הכל לט

 יתברך ' ה– שאנחנו ואנחנו צריכים לדעת ולהאמין שאנחנו שכמ. ואמונה
  .ו בזמן הגֻאלהיש עכשונו הקדיהוא כבר נתן לנו את רב

בל יש הוא קוו הקדנירב,  יתברך' מן ה-ש ונו הקדית מרבויש כבר עצ
  ! יתברך'מה

לם ויכירו וידעו שהע. תומן התאו, ץולם ינוסו מן הבוא זמן שהעויב
. 'קר לעבֹד הי הע-כל החיים יהיה ! ןאִי, ןהוא אפס ואִי, הזה הוא הבל

לם של וע, לם של אמונהוע, לם הבאולם של עויהיה ע, לם הפוךויהיה ע
, א לאט לאטוזה יב. בשללם אבל זה צריך זמן עד שיתוזה בא לע. אמת

ש הוא מהפך הכל ונו הקדיאבל רב. זה דבר קשה מאֹד, לֹא בפעם אחת
  !מהפך הכל. בהולט

  )ההמשך יבוא(... של אמונה, לם של אמתוע, לם חדשויהיה ע

  

  )נח-סימנים נז(

בכל אחד מישראל יש נֻקדה                                                      
ת ואך התאו, נהון קות רצונה חזק תמיד רק לעשושרצ, בה יקרה מאֹדוט
 וכן צריך כל אחד לדבר בינ על. ק מהנֻקדהו רחוידי זה לב ועל, וברין לבוש

ידי זה יתבטל  ועל, ו ללבוכדי שיאיר בחינת הנֻקדה שיש ב, ונולבין ק
 של וברים לבושהם ש, שהם חרפת לב, תות רעוינו האהבידה, וערלת לב

  .חרפה שברה לבי: אדם בבחינת
ל ו באמת גדונו לבין קו לדבר בינוצריך האדם להרגיל את עצמ

ימות שבלב עד שיתחיל לדבר בחמ,  באמתורר את לבבועד שיע, ולאמת
 וגֻדלת ועד שיראה פחיתות, ררות בתשובהו בהתעודברי אמת שבלבב

ו השליך חטאתיו יכי עד עכש. יש מאֹד מלפניו יתברךיעד שיתב, ראוהב
 בושה ואזי נכנס ב, תםודע אוו כשייועכש, ין בהםיאחרי כתפיו ולֹא ע

 והבושה, קרא ושרשא דכל עלמיןידל פשעיו כנגד רב ושליט עולה על גוגד
שהם סימן , ר התפליןווהבושה הזאת היא בחינת א, הזאת נתגלה על פניו
ידי  ועל, ר הפניםווהיא בחינת קרון א, רא יתברךודבקות ישראל בהב

  .)שם סימן לח. (תיוונו על כל עווחלין לוהבושה הזאת מ
, ז מה שאמר"ת מומכאן סעד למה שמובא לעיל בא: אמר המעתיק[
ידי זה נתגלה על פניו  כי על, דדותו התבוללים להכיר באחד אם יש ושיכ

  ].כנזכר לעיל, לה מהשם יתברךובושה גד
  

  )המשך, לב מכתב - חלק ב -י הנחל ֵּבספר ִא(     

 צריך לילך ו וזֹהמתומאתצה לצאת מֻטוכל אדם שר...                    
ע נולם ולֹא יסתכל על שום מוב תמיד שהוא רק יחידי בעלחשֹ, בדרך הזה

ספורי [ שמובא בהמעשה של החכם והתם ווכמ', ומעכב ומבלבל וכו
' מבֹאר שם שהתם היה רצען וכו, ]' מעשה ט- תוניות משנים קדמומעשי

 שגמר בכמה ימים ביגיעה ווהנעל של, ל המלאכה כראויוולֹא היה יכ
 ווהוא היה מתפאר ב' ת וכוושה קצוות והיה בשלונולה היה מלא חסרוגד

ק כמה ֻסכר וכמה מת, קוכמה מת, ה ויפה המנעל הזהכמה נא, מאֹד
, ]'וואס פאר סוכרדיק שיחאלי דאס איז וכו, וואס פאר הזיס [המנעל הזה
ת ו מדוע ומפני מה שארי בעלי מלאכ, אם כן:ו אשתואלת לווהיתה ש

קח כי אם זהוב ושה זהובים בעד זוג מנעלים ואתה אינך לוטלים שלונ
דאס איז [ וזה מעשה שלי ו זה מעשה של? מה לי בזה:השיב לה? וחצי
  . והבן, ]מס מעשה און דאס איז מיין מעשהעיענ

ת צריכין לעבֹר על כל אחד ואחד מה שאי אפשר ות וירידוהרבה עלי
 ובפרט מי שכבר נכשל כמ, לבאר בכתב

צה לחוס על חייו להיטיב וכן אם ר-על, שנכשל
 צריך לילך על ידיו ורגליו להצדיק ואחרית
  .'תלמידיו ותלמידי תלמידיו וכוהאמת ו

ר החיות וקר מקיהצדיק האמת הוא ע
לו מי שירד יואפ, לםווהקיום של ישראל והע

 ותיו כמודיתיו ומו שירד ונתעה בתאווכמ
אין שום מֻקלקל ופגום , םושנתעה חס ושל

קון לנצח ילם שלא ימצא תקוה ותוטא בעווח
ידי התקרבות להצדיק האמת באמת -על

  . ולאמת
ל לירד למטה מטה וק האמתי יכהצדי

קים ות הנמוכים והרחומולעמקי עמקים למק
קים מאֹד וב מכל הרחו ולקבץ הט,תרובי

  . תם אל הקֻדשה בתכלית העליהוולהעל
קים מאֹד ולו הרחיאפ, ם שהואולם בכל מקולו כל אדם שבעיאפ
ת נמוכים ומוקא מחמת שירד למקי די,קוןיגם לשם מגיע הת, מאֹד
כין להתגבר בכֹח ו כשז-תר ווכל מה שירד ונתרחק בי, קים מאֹדוורח

ר חדש ותר לקבל אות משם נתקנים כלים נפלאים יוהצדיק האמת לעל
רא שלא טעם טעם שום ול הנוכי הצדיק האמת הגד, תרורא ביונפלא ונ

קים ות הרחומוונה למקורד בכו הוא י,לם כלל וכללום מעוחטא חס ושל
, ת משם להחזירם בתשובהות הנפשוונמוכים מאֹד מאֹד בשביל להעל

 לעליה ו שיעלה מעֹמק ירידתוובכֹח זה הצדיק יש תקוה לכל מי שיאחז ב
  . 'לה וכווגד

ת ואני והי: שו הקדול קֹדם הסתלקות"נו זירב זכֹר היטב מה שאמר
אר אייך וואס האט איהר אז איך גיי פ[?  מה יש לכם לדאֹג,לך לפניכםוה

  ].צו זארגין
שזה , פי כן איני מתנגד על זה-על- אף,כך-י מֻקלקל כלפי שאנ-על-ואף

', אלה ברכב ואלה בסוסים וכו. ויד- עלוקוני ותוותוכל האדם ושכל תק
ר נמלטה ממחלֹקת כזה על ופינפשנו כצ, ותשיש בישועת' ונפשנו תגיל בה
  . נֻקדת האמת

  . באמתובתו וטומוהמעתיר לשל, ם תמידו בכל יו הקשור בלבוהבוא
  דעסרוב אישראל ד
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