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  ל"זצ, שלמה אייזיק' ר בן ודסרא ערב שראלי' ר מורינו נצח לזכרון

        )Ó ˙È˘‡¯· ,ÁÈ„( ... כי כמוך כפרעה

וירא משה את "בבחינת , מלשון התגלות, "פרעה"הסטרא אחרא נקרא 

כי הוא מפריע ומגלה לכל , "לשמצה בקמיהם' העם כי פרוע הוא כי פרעה וכו

הבא לטמא פותחין 'בבחינת , מאהוהבא לטמא רחמנא לצלן כל הפתחים שבט

קר הבחירה יכי ע, קר הוא במחשבה שבאדםיוהע. יש לו פתחים הרבה' לו

, ב רק בתורה ועבודה ויראת שמיםוכי האדם צריך לחש, והנסיון הוא במחשבה

עומדים כנגדו מחשבות של הסטרא אחרא , ב בזהואך תכף כשרוצים לחש

  .שרוצים למשכו לשם חס ושלום

רף ואינו מסתכל על המחשבות רעות של ופונה ע, ומי שהוא איש כשר

מאחר שאינו רוצה , ואזי כל הפתחים שיש שם הם סגורים, רא אחרא כללהסט

אבל תכף כשמתחיל להמשיך אחריהם ; חס ושלום, ס בהם לטמא עצמוולכנ

אזי תכף פורעין ומגלין את עצמם לפניו ופותחין לו כל , חס ושלום, ובא לטמא

  .הפתחים שיש שם

כנס מפתח לפתח אזי נופל ונ, ומי שאינו חס על עצמו למהר להמלט משם

כפי , כל אחד כפי רחוקו, ומפתח לפתח עד שנתעה ונתרחק מהדרך הטוב מאד

כי גם אחר כך כשמתחיל להמשך אחריהם חס , מה שנמשך אחריהם חס ושלום

הכל הוא , ין זהיוכל ענ. ין יש לו בחירה למהר ולהמלט על נפשויעד, ושלום

מתחיל לתעות כמו שכל אחד יכול להבין בנפשו כש, במחשבות שבאדם

אזי הולך ממחשבה למחשבה ומרעיון , חס ושלום, במחשבתו

נח הרחק מאד ועד שבשעה קלה הוא מונח במקום שמ, לרעיון

  .רחמנא לצלן, מהקדושה

, וכל זה הוא בחינת הפתחים שבסטרא אחרא

קר יוע. שנתגלו ונפתחו לו על ידי שנמשך אחריהם

אר וכמב, להיהתגברותם ביותר הוא בשעת התפ

, והנה מאחר שיש שם פתחים הרבה. ניםבפ

ר ולצאת ולשוב ואם כן היה יכול בקל לחז

אך ; משם דרך איזה פתח מהפתחים האלו

שך ודל החואזי מחמת ג, תכף כשנכנס לשם

א ועל ידי זה אינו רואה ואינו יכול למצ, שיש שם

  .הפתח לצאת משם

כי על ידי , קר התקון לזה הוא על ידי אמתיוע

לה הוא יובפרט בשעת התפ,  האמתשמושך עצמו אל

לה ולדבר דבורי אמת ימכריח מחשבתו להמשיכה לתוך התפ

ואמת הוא אור השם יתברך , על כל פנים באיזה בחינה שהוא

א וועל ידי זה מאיר לו השם יתברך את עיניו לראות ולמצ, בעצמו

רר ואך מחמת שהאמת שאצל כל אחד אינו מב. איזה פתחים לצאת משם

, קר התקון על ידי התקרבות והתקשרות להצדיק האמתי כן עעל, בשלמות

והוא יכול להאיר ולהלהיב אור נקודת , שהוא עצם נקודת האמת לאמתו

על , שךועד שיזכה על ידי זה לצאת מכל מיני ח, האמת שיש בכל אחד מישראל

  .ידי שמאיר לו האמת לראות הפתחים שיש שם

ינת הגשת והתקרבות ישראל אל בח, "'ויגש אליו יהודה וכו: "וזה בחינת

ומתחננים אליו לקרב אותם ולהוציאם ממה , הצדיק האמת בחינת יוסף

כמו שהסטרא אחרא מפריע , ינויה, "כי כמוך כפרעה: "וזה. שצריך להוציאם

ועל שם זה , מאה להבא לטמא רחמנא לצלןוס אל הטוומגלה פתחים הרבה לכנ

,  האמת להאיר בכח האמת שלוכמוכן יש כח להצדיק, ל"כנ" פרעה"נקראים 

שך לאור ומאה והחועד שיזכה האדם לראות פתחים הרבה איך לצאת מהט

אותיות ל לא לד לפי אוצר היראה , הלכה ה,  הלכות גנבה–לקוטי הלכות (גדול 

 .)אות יט,  מחשבות והרהורים–

  

 )‰, ·¯‡˘Ó ˙È‰( ... כי למחיה שלחני אלקים לפניכם

שנתפזרו השבטים בכל שערי מצרים לבקש את ל "כמו שאמרו רבותינו ז

לה י וזה היה תקון למה שפגמו תח,'יוסף במסירת נפש אם ליהרג חס ושלום וכו

דע להם יוסף וזכו לכל טוב על ועד שעל ידי זה זכו שנתו. בכבוד יוסף הצדיק

כמו כן צריכין בכל דור . ' וכוכי למחיה שלחני אלקים לפניכם בבחינת ,ידו

לבקש ולחפש מאד מאד את הצדיק האמתי בחינת יוסף בכל מיני ודור לשוטט ו

קר החיות והקיום והשארית של כל ישראל וכל יכי ע. פוש במסירת נפש ממשיח

 הכל על ידי הצדיק האמת בחינת יוסף שזוכין ישראל ,העולמות התלויים בהם

ועל ידי זה זוכין לגאולה שלימה . לבקשו עד שמוצאין אותו ומתקרבים אליו

לקוטי (אשרי הזוכה ומחכה ומשתוקק לזה באמת . להשיר שיתער לעתידו

אות ,  צדיק–אות כב לפי אוצר היראה ,  הלכה ג– הלכות כבוד רבו –הלכות 

  .)קלט

  

        )„, ·¯‡˘ÂÓ ˙È( ... אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה

קר הוא יוע, ומובן בספרים שבזה הפסוק מרומז כל סוד גלות ישראל... 

קר סוד י שזה ע,לות הנפש כל העליות והירידות העוברים על איש הישראליג

, הגלות והגאולה שהכל בבחינת אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה

קר הוא התחזקות שצריכין יוהע. כמובא, שזהו בחינת ירידה תכלית העליה

 עד שנדמה שכמעט ,קף התגברות מרירות הירידהולהתחזק מאד מאד בת

יתברך ויושיעו ויקרבו אליו כי ' קא משם ירחם עליו הישדי, ט חס ושלוםכמע

יסעדני ' אם אמרתי מטה רגלי חסדך ה: וכמו שכתוב. 'את עמו וכו' ש הולא יט

זאת אשיב אל לבי על כן אוחיל ' ואמר אבד נצחי ותוחלתי מה: וכתיב. 'וכו

כן בפסוקים ו. 'כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו חדשים לבקרים וכו' חסדי ה

קא כשישראל הם בתכלית יאר שדיול מב"ובפרט בדברי רבותינו ז, רבים

. יקא יש סבר ותקוה לישועה גדולהיאז ד, הדחקות והצרה חס ושלום

וכן . ין שםיע, יקאיד' מן הארץ'וכמו שאמרו במדרש על פסוק ועלה 

יתברך מהפך המכה ' כי ה, הוא בפרטיות בכל אדם ובכל זמן

: ל וכל זה מרומז בפסוק"אמרו רבותינו זכמו ש, לרפואה

 – הלכות שילוח הקן -לקוטי הלכות (ל"הנ' אנכי ארד וכו

  .)אות כג, הלכה ה

 
  

)ƒ‡ ¯ÙÒÓ≈aÏÁ‰ È· ' –·˙ÎÓ ‡ (  

  ]ערב שבת קודש פרשת זכור, ה יום ו"ב[

בראשית מכתבי הנני להודות לכבודו על 

הטרחא שטרח ובא לבקרני ממקום רחוק כל 

שראיתי כי ' י זה נוסף לי בטחון בה ועל יד,כך

 ,הקדוש ברוך הוא לא מניח את האדם לבדו בכל מקום

שלא יהיה נופל לא אוכל לתאר במילים את השמחה ואת 

נחמן מברסלב זכר צדיק ' העונג אשר קבלתי מהספרים של ר

 ]חיים[וקדוש לברכה אשר כבודו הביא לי ממש דברי אלקים 

בהם אך בקצת הזמן שאני מעיין בהם אמנם אין לי הרבה זמן לעיין 

אין נחמן על זה שאמר ' אני ממש נהנה במיוחד נהיניתי מדבריו של ר

   . ומדבריו אלה אני ממש מתחזק,שום יאוש כלל בעולם

  

  

)ÂÏ ÔÓÈÒ(  

יתפלל , ינו אם בגדו קרוע וצריך לבגדיה, על כל דבר צריכין להתפלל: אמר

על , דבר גדול ודבר קטן,  כיוצא בזהוכן כל. שושיתן לו בגד ללב, יתברך' לה

אף על פי . יתברך על כל מה שיחסר לו' הכל ירגיל עצמו להתפלל תמיד לה

ינו על עבודת השם יתברך להתקרב אליו ידה, קריקר להתפלל על העישהע

אף , מי שאינו מתנהג כך: ואמר. אף על פי כן גם על זה צריכין להתפלל, יתברך

אבל כל חיותו ,  בגדים ופרנסה והצטרכות חיותועל פי שהשם יתברך נותן לו

כי מאחר שאינו . 'שגם כן השם יתברך נותן לה לחמה וכו, הוא כמו בהמה

על כן כל חיותו הוא כמו חיות , לה מהשם יתברךיממשיך כל חיותו על ידי תפ

כי האדם צריך להמשיך כל חיותו והצטרכותו מהשם יתברך על , בהמה ממש

  .וקאו דלה ותחנוניםיידי תפ

על דבר , זכר צדיק לברכה, מורנו הרב רבי נתן, ופעם אחת אמר לתלמידו

ועמד . התפללת על זה להשם יתברך: כרח לוושהיה קצת מ, קטן ופחות מאד

, כי היה הדבר לפלא בעיניו להתפלל להשם יתברך על דבר פחות כזה, משתומם

, ין זה כבודךא): בלשון תמה(ענה ואמר לו . כרח ביותרווגם כי לא היה מ

שעל כל הדברים שבעולם ,  והכלל?שתתפלל להשם יתברך על דבר קטן כזה

  ).סימן רלג, ן א"לקוטי מוהר(צריכין להתפלל להשם יתברך 

  העלון טעון גניזה   פרשת ויגש–ר "תון  על-ד "בס
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)ƒ‡ ¯ÙÒÓ≈aÏÁ‰ È· ' –·˙ÎÓ · (  

שהתחזק ... מחמד עיני השוכן בלבי תמיד מר ... לכבוד ידידי שמחת לבי 

ו לחגור עצמו בים החכמה באמונה ברורה וחפץ לקבל חכמה ואזר איזור במתני

לדרוך בנתיבי החכמה של הנחל נובע אב לכל החכמים שיכול לירד לעומק 

 המאיר עיני ישראל איך לצאת משטף מימי ,הנפילה והירידה של כל אחד ואחד

'  בעבור זה חפץ בו ה,המבול של כפירות ואמונות של שטות והבל ושוא ושקר

 עד שנתבסס ונתבסם החיבור והיחוד שלנו אשר מזה נולד וסיבב סיבות נפלאות

  ]הנחל יֵּבִא הוא הספר[ספר 

  

  

)˙ÂËÓ˘‰ ,ÊÈ(  

, ישראל-בעת שנסע מאומן לארץ. ל"תלמיד רבינו ז, אפרים ברבי נפתלי' מר

והיה מבלבל מוחו , על הדרך בא אליו חכם והיה מקשה לו קושיות וחקירות

, שבת יבוא אליו-רק במוצאי,  זמן לזהשכעת אין לו, והשיב לו. ביום השבת

בעת שהיה אוחז הכוס , שבת בא אליו-ובמוצאי. ויתרץ לו הכל בתרוץ אחד

בספרים הקדושים ובזוהר הקדוש : קרא אותו אליו ואמר לו. לעשות הבדלה

, אלא'? שאול'למה נקרא שמו : הלוא קשה. שיש גיהנם הנקרא שאול, מובא

ואלים קושיות ושאלות ומרימים לו שזה הגיהנם הוא לאלו המקשים וש

אבל אני מאמין בהשם ![. תשאל! ]שאול: הכתנת ומלקים אותו ואומרים לו

והוא , ועשה אז ההבדלה..." הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד: "יתברך ואומר

  .יצא בפנים כשולי קדרה

  

  

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

  יין בפורים

ואני , השלום התחיל לשתות בבית ורקד בבית-רבי ישראל עליו... 

  ...הוא יוצא מן העולם לעולם אחר, ראיתי שבכל רגע שעובר יותר

, מהדלת לרחוב, פנים הוא התחיל ללכת מהבית-כל-על

אני , .."להודיע, להודיע, להודיע, להודיע", להודיע שפורים

 והוא הלך כל הרחוב למקום המתנגדים, הלכתי אתו

ושמה . הם מתלוצצים מברסלב, הם לצים. גדולים

לם ישבו ושתו יין וספרו והוא הלך ונכנס לבית וכ

  !ורקד.. והוא נכנס כמו לבית שלו. מפורים

הוא , רב לישקה, אז היה שמה זקן אחד

? אתה מבין הרקודים שלו של רבי ישראל: "אמר לי

  !"זה רקודים פלאיים מאד? אתה מבין מה זה

הראש , הראש של המתנגדים, הראש, ליככה הוא אמר 

אז הוא , הוא ראה את הרקודים של רבי ישראל! שלהם

  ! נתבטל

והוא , בין נחשים ועקרבים, רבי ישראל הוא נכנס בין המתנגדים

איך היה לו גבורה כזה להכנס ? מי ראה דבר כזה, נו. עשה מהם אין ואפס

אני , בא, בא, בא, אב: "דבר ולהגיד לו ולהראות לו-בתוך השמחה של הבעל

  !"לא מפחד ממך

  )‡È Í˘Ó‰‰Â·(... !נתבטל לגמרי.. מי שרואה הרקוד שלו של רבי ישראל
  

  

) ÈËÂ˜Ï˙ÂˆÚ – ‰·Â˘˙ –˙Â‡  ˙ÂÈ‡È-ÂË(  

, מה שיש כמה לומדים שלומדים תורה הרבה ואינם חוזרים בתשובה    �

כי אם , זה מחמת שלומד שלא לשמה, ואדרבא הם חולקים על הצדיקים

מיות וידי התורה נכנס בו ערמ-ואזי על, הר ולקנטריבשביל כבוד ורבנות להתי

ואזי . צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם, כי בהתורה יש שני בחינות. יותר

ויש צדיקים . פה נעשה לו פה לדבר על הצדיק עתק בגאוה ובוז-מהתורה שבעל

ו אצלם אלו שהם יודעים מאיזה הלכות של התורה נעש, גדולים מובחרים

והם מעלים אלו הצרופים וחוזרים , הצרופים רעים שמדברים על הצדיקים

 .ין שם בסימן יביאר בפנים  עוכמב', ועושים מהם הלכות וכו

, שהומקרבין את עצמם לפנים מהקד, שהוכשבני אדם שהם מחוץ לקד    �

סין כשמקרבין ומכני, הן בעלי תשובה שגם הם היו מבחוץ, הן גרים שמתגיירין

יקר שמא ייתברך וכדין אסתליק ואת-קר כבוד השםיזהו ע, אותם לפנים

ידי זה ממשיכין -ועל, ומעלין את הכבוד לשרשו, דשא בריך הוא עילא ותתאודק

 ).סימן יד, ן א"לקוטי מוהר(שלום בעולם 

מוד יעד שיוכל להאיר בל, ידי ענוה ושפלות בתכלית זוכין לתורה-על    �

ידי זה יוכל להאיר -ועל, רשים בתורהוישראל המשתורתו בשרשי נשמות 

, לו פושעי ישראליואפ, לו הרחוקים ממנו כמה פרסאותיולעורר בתשובה אפ

יכולים להאיר , אף על פי שחטא ישראל הוא, זמן ששם ישראל נקרא עליו-כל

ידי זה חוזר -ועל, ידי התורה-רש נשמתו עלוהארה מש, לו אל מקום שהוא

 .בתשובה

שה ון הם רחוקים מהקדיעדי, ירין ומעוררין הרחוקים בתשובהכשמא    �

וצריך להם יגיעות רבות כדי להפשיט , ויכול להיות להם מניעות רבות, מאד

כי אלו הבגדים הצואים מפסיקים כמו נהר . מהם הבגדים הצואים שהלבישו

כשאתה , כן אל יבהלוך רעיונך-על. ך דרך אותו הנהרושאי אפשר להל, המפסיק

ו לך יכי בהכרח שיה, ה שאתה רוצה להתקרב ובאים עליך מניעות עצומותרוא

, נותיוולם נמשכין מהבגדים הצואים שנעשו מעווכי כ, מניעות רבות ועצומות

ידי זה -ועל, ל יגיעות ומרירות עד שישליך מעליו הבגדים הצואיםווצריכים לסב

 .שהויתבטלו כל המניעות והמסכים המבדילים בינו לבין הקד

  . הוא תקון קרי,לדבר עם חברו במוסר ויראת שמים ולעוררו לתשובה    �
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שאין אתה ותרן כלל בעולם , וכבר הודעתנו על ידי חכמיך הקדושים... 

קר רחמנותיך יוע, ואתה פוקד על כל אדם כדרכיו וכפרי מעלליו, הבא

אשר עליהם אתה מלא , ת בעולם הזהוחנינותיך הוא על השבים אליך באמ

ע ולו אם הרבו מאד לפשיאפ, רחמים ומוחל לעוונותיהם וסולח לכל פשעיהם

ודרשו חכמינו . ונקה לא ינקה :כמו שכתוב, כמו שהודעת למשה עבדך, נגדך

כן באתי להתנפל -על. לא ינקה לשאינן שבים, זכרונם לברכה ונקה לשבים

מלא רחמים טוב ומטיב לרעים , דשךות קולהשתטח מול הדר, ולהתחנן לפניך

, חוס וחנני ורחם עלי ברחמיך הגדולים, הצופה לרשע וחפץ בהצדקו, ולטובים

ואזכה לתקן כל מה , שאזכה לשוב בתשובה שלמה אליך, ועזרני בעולם הזה

ב דרכי הרע ומחשבותי וועזרני מעתה לעז. דם שאסתלק מן העולםוק, שפגמתי

עזרני . ים אותי ומונעים אותי מדרך הטוב והישרהרעות והמבולבלות המבלבל

ותן לי כח לגרש ולסלק ולבטל מעלי כל אלו , לשוב מאלו המחשבות הרעות

אשר הם היו בעוכרי וגרמו להרחיק אותי , המחשבות המטרידים את דעתי

ותזכני מעתה לדבק את , קומה בעזרתי ותטהר ותקדש את מחשבתי. ממך

 :מעתה ועד עולםמחשבתי אליך באמת ובתמימות 

וצוה ברחמיך הרבים להסיר ולהפשיט , ל על נפשיוחמ, 'האנא 

ידי מעשי -מעלי את הבגדים הצואים שהלבשתי את נפשי על

שחטאנו ושעוינו , ידי חטאינו ועוונותינו ופשעינו-על, הרעים

אשר אלו הבגדים הצואים שנעשו , ושפשענו לפניך

מלשוב הם מונעים ומעכבים אותנו מאד , מחטאינו

. ולילך בדרכיך הקדושים והטובים, אליך באמת

צם היגיעות ודל עוינו את גקאל' הואתה ידעת 

ח וגע ולטרישאנו צריכים להתי, הרבות מאד

מאד בכמה וכמה יגיעות רבות ועצומות כדי 

ל ולסב" כשל כח הסבל"עד אשר , להפשיטם מעלינו

שצריכים , צם המרירות והיגיעות הקשות והכבדותוע

, דם שמשברין מניעות ומסכים ומחצות ברזל כאלוול קולסב

כי בעוונותינו הרבים נתרבו מאד . שהוהמפסיקים בינינו ובין הקד

-על. ידי זה-דל רחוקינו ממך עלוואתה לבד ידעת ג, הבגדים הצואים

, ל על נפשנו ורוחנו ונשמתנוווחוס וחמ, כן יהמו נא מעיך ורחמיך עלינו

יר מעלי את הבגדים הצואים ולהלביש אותי וצוה למלאכיך הקדושים להס

כל המונעים והמבדילים , פן שאזכה שיתבטלו מעלי ומעל גבוליובא. מחלצות

עד שאי אפשר , שהווהמסכים והמפסיקים ומחצות הברזל שיש בינינו לבין הקד

וכל . כאשר אתה ידעת, שה בשלימות כראויולנו עתה לעשות שום דבר שבקד

, למען אזכה לשוב אליך באמת, לם יתבטלו לגמריואלו המסכים והמניעות כ

 .ולעשות הטוב בעיניך תמיד, באמת" סור מרע"ואזכה להיות מעתה 

וסעדני והושיעני , ושלח עזרך מקדש, ובכן רחם עלינו למענך ולמען כבודך

ואזכה מעתה , שאזכה להתעורר מעתה באמת ובלב שלם לעבודתך וליראתך

לדבר על , כה לקשט עצמי וגם לקשט אחריםואז. לשוב בתשובה שלמה לפניך

כדי שישתבח , ולהשיבם בתשובה שלמה לפניך, לבם ולגלות להם האמת

חקים ביותר וקר כבודך כשהמריכי זה ע. ידי-ויתעלה כבודך הגדול והקדוש על

כי אז אסתלק ואתיקר שמא דקודשא בריך הוא עלא , מתקרבים אליך באמת

ידי שתקרב עוד -וגלגל זכות על, חק כמוניומרכן רחם עלי וקרב אליך -על. ותתא

ידי -על, יקאיותגדל ותקדש כבודך הגדול על ידי ד, ידי-חקים ממך עלושאר מר

 .חק כמוניומר

ועזרנו שנזכה להגיע לכל מה שבקשנו , רחם עלינו ברחמיך הרבים, 'האנא 

שימשך עלינו הארה , שנזכה בכח וזכות עסק התורה של צדיקי אמת. מלפניך

עד שנזכה להתעורר באמת אליך , רש נשמתינוולה והתנוצצות חזק משגדו

עד שנזכה להעלות הכבוד , ולשוב בתשובה שלמה לפניך באמת על כל עוונותינו

ונזכה שיתגדל . מזילותא דגלותא, מעמקי הקליפות, מק הגלותושה מעודקד

ודך ויתגלה כב, ויתקדש ויתעלה ויתרומם כבודך הגדול והקדוש על ידינו תמיד

. והארץ האירה מכבודו :כמו שכתוב. תאיר ארץ מכבודך, לוובכל העולם כ

 .בריד' הוראו כל בשר יחדו כי פי ' הונגלה כבוד  :ויקוים מקרא שכתוב
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