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 ,ÈÂÂÌÈ¯ˆÓ· ‰È‰ ÛÒידי   עלעיקרכי ה                                             

סף למצרים ונמכר ויתברך רפואה למכה לשלֹח מקדם את י' שהקדים ה
ן וועמד בנסי', ות וכולעבד שהוא בחינת מרירת העצבות שהוא בחינת עבד

 שאמרו וסף איש מצליח כמו שכתוב ויהי יווהתחזק גם שם בשמחה כמ
תר וכי במרירת הגלות כשמתגבר העצבות בי. במדרש שהיה מפזז ומרקד

.  במרירות כזהות מלי דשטותא כדי לשמח את נפשו העצה לעשעיקרזהו 
לה וה גד לפני אבימלך שהיה שם בסכנו שכתוב בדוד שהיה משנה טעמווכמ

 ות השער וירד רירוכן עשה שם מעשה שטות ויתו על דלת ל ועלובגלות גד
סף ווי'ידי   קיומם במצרים ויציאתם משם היה עלעיקרכן  ועל. ' וכוועל זקנ

 – לקוטי הלכות( סף הצדיק לשםושהקדים לשלֹח את י', היה במצרים
  ):ז" אות נ- 'הלכות הודאה ו

  
[   ˘„Á ÍÏÓ Ì˜ÈÂ ˘‡ ÌÈ¯ˆÓ ÏÚÛÒÂÈ ˙‡ Ú„È ‡Ï ¯  )ח,'א'( 

לם שֻכ, ת שיש בכל אחד מישראלובות טוהוא בחינת כל הנֻקד' סףוי'
שהוא נֻקדה הכללית שממנו נמשכין כל , סףונמשכין מהצדיק בחינת י

, תוובכל ימי הגֻלי). ם אחרו שכתוב במקוכמ(ת שבכל אחד ובות טוהנֻקד
בכל פעם הוא בחינת , לם מֻכנים בשם מצריםשֻכ

 של אדם וכי בכל פעם יצר',  מלך חדש וכוויקם
בחינת מלך , והוא נקרא מלך. מתגבר עליו מחדש

ת ווממנו נמשכין כל ההתנגדות והמניע. זקן וכסיל
 לא כי, מדים בכל פעםולקים העונעים והחושל המ

אלא , םו חס ושל,תנוומד עלינו לכלואחד בלבד ע
בבחינת , מדים עלינוור ובכל פעם עור ודושבכל ד

:  וחד אמר,חדש ממש:  חד אמר,יקם מלך חדשו
מדים בכל ו שע, ושניהם אמת,תיוושנתחדשו גזר

וגם נתחדשין , נעים חדשים ממשולקים ומופעם ח
מרים דבורים רעים וזרים ואושבכל פעם ג, תיווגזר

צים למנֹע ולהפיל את ושר, חדשים שהם כנגד האמת
  לאאשר'וזהו . 'רה ותפלה וכווידי זה מת האדם על
שים את ושע.  כלֹא ידעועשה את עצמ', סףוידע את י

ת הצדיק בחינת וידעו כלל את מעל לא לויעצמם כא
צים להתגבר ווהם ר, ב בישראלוב שהכניס כל כך טושהוא כלל הט, סףוי

 לא להסתכל רק על הרע, םו חס ושל,לבלבולים חדשים להפיל את כל אחד
 הלכות עירובי –ות לקוטי הלכ (.מה שבאמת צריכין להפך, בועל הט

 )ח" אות י-' תחומין ו
  
[    ÌÈ„ÏÈ‰ ˙‡ ÔÈÈÁ˙Â...  )יז',א(  

ליד בישראל וסקים להות על שעות העבריור נקראים מילדוצדיקי הד
‡˘¯ ˘Ù˘ ˙Á‡‰ Ì¯‰ וזה . ביםורה ומעשים טות של תושות קדולדות

‰ÚÂÙ ˙È�˘‰ Ì˘Â ,ל "תינו זוואמרו רב‰¯Ù˘ולדו שמשפרת את ה .‰ÚÂÙ 
כי . כהוק הבות תינויסילד כדרך הנשים המפוגה לוומדברת והעה ושפ

ת ובות טותם על ידי הנֻקדוהצדיקים מחזקים את ישראל ומשפרין א
ועל כן נקראין שפרה ', שזה בחינת הנך יפה רעיתי וכו, צאין בהםושמ

גין ומדברין ועין והועל שם שפ, וכן נקראין גם כן פועה. לדושמשפרין את הו
ררם ולהגביהם ולהרימם וקין ומצפצפין אליהם לחזקם ולערועם ישראל וש

ם ובכל עת ותם בכל יוומזרזין א. ת שלהםות ונפילומכל מיני שפלות ויריד
והוא ממש כדרך , בכל מה שיוכלו לחטֹף' דת הורר מחדש בעבולהתע

דע הרחמנות וההתנהגות וכמובן לכל מי שי, כהוק הבושמפייסין תינ
והסטרא אחרא שהיא בחינת פרעֹה . ישראלשמתנהגין הצדיקי אמת עם 

רה על כל וצה להפיל עצבות ומרה שחוכי היא ר, היא בודאי ההפך מכל זה
וזה , םו חס ושל, על ידי זהותו ולהמית אוב שבוטעד שלא יהיה נכר ה, אחד

 כמבֹאר ,ותו אם בן הוא והמתן א:תובחינת מה שגזר פרעֹה על המילד
התלבש גם בהצדיקים שיחלישו דעת צה לוכי הסטרא אחרא ר. בפנים

  . םו חס ושל,תםוישראל ויפילו א
שכל עסקם , מעים אליו ותחיין את הילדיםול אינם ש"ת הנואך המילד

. דשצים לגשת אל הקֹות ולחזק את הילדים שהם בני הנעורים הרורק להחי
שכל זה הוא , תם ולחזקם בכל מיני חיות והתחזקותושצריכים רק להחי

 לפי א" אות י-' ו הלכות תחומין -לקוטי הלכות ( .ן את הילדיםבחינת ותחיי
 )ד" פ-צדיק  – אוצר היראה

[    Â˘ ÏÚ˙Â Â˜ÚÊÈÂÂ Ì˙Ú... )כג,'ב(  
' לה  ולצעֹק  תו להתענ הכשרים הגים ונ שבהם  ם "בביו ש  בחינת וזה
 גלות  יןי בענ רהו בת ריןו ק  הימים באלו כי  , תווסליח ת ו בתפל יתברך

  בגלות עתה  צריכין   כן  ווכמ . צעקה ידי   על שהיה   וגֻאלתם  צריםמ
 רחמנא  , תו והגֻלי תוהצר  כל  עיקרש , "בביםו ש בנים שובו " :  וזהו .הזה
  לךוה אחד  שכל  , בביםוש בחינת  שזהו  , הדעת ן וחסר ידי   על הם  , לצלן

  ".ולב בדרך  בב וש וילך " : שנאמר  וכמ , ממש בב ו וש געמֻש  וכמ לם ובע
 לך וה כי  , ממש גע ומֻש בב וש הוא  איך  זאת  כל   ובעצמ האדם  וכשיבין 

 על  יחוס  דאי ובו , הנצחי  ותכלית על  מסתכל   וואינ  ולב שרירות  אחרי 
 ליד ולה , ובחינת לפי  , יזכה זה  ידי   ועל , יתברך ' לה הרבה  ויצעק   ועצמ
 ובכל  אדם  בכל  ובפרט  בכלל  הגֻאלה   עיקר זה  ידי   שעל , והדעת חין המֹ
  )'ח  - ' ה גלוח  הלכות   - הלכות  לקוטי ( . זמן

  
[     È˙È‡¯ ‰…‡¯... )ז,'ג'(  

ב שבישראל וללמד עליהם זכות תמיד הוא וין זה לחפש תמיד הטיענ
, ליםוגדת בין הצדיקים הות רבוויש בזה מדרג. ה ועמֹק מאֹד מאֹדין גבֹיענ

, ידעו ללמד זכות כראוי לא לי הצדיקים לפעמיםולו גדי שמצינו שאפוכמ
 שמצינו בישעיה ווהקפיד השם יתברך עליהם כמ

 גֻאלת עיקרו. ל"תינו זוכמאמר רב' שע וכוווה
ררו רחמיו ועל ידי שנתע, מצרים היה רק על ידי זה

ראֹה : " שכתובוכמ, בויתברך להסתכל רק על הט
, אהות אני רול שתי ראי"תינו זורבודרשו " ראיתי

פן לחטֹא ואף על פי כן ראיתי את עני ואה אני שסור
ועל ידי זה הם ראויים , רהועמי וזכות שיקבלו הת

כוח שהיה להשם יתברך ווכל הו. ל"נו כנילגֻאלה הי
הכל , ו מאן בשליחותמשה במראה הסנה ומשהעם 

 עד , כי ראה שישראל יקלקלו הרבה,היה מחמת זה
כי ,  לילך בשליחות הגֻאלהול ידי זה היה קשה לשע

אבל השם יתברך . ל"ה מאֹד כנן עמֹק וגבֹיזה העני
כי , צה לגאלםו הרבה שאף על פי כן הוא רוטען עמ

ת ווזהו בחינת א. ל"ב כנוהוא מסתכל רק על הט
 שלא ידבר על ושבזה רמז ל, המטה שנתהפך לנחש

 ,ו שלח ידך ואחֹז בזנב:ולואחר כך אמר . ל"תינו זוישראל כמאמר רב
.  שבקל יוכל להתהפך הנחש למטהוובזה הראה ל. ונתהפך הנחש למטה

יוכל , םו חס ושל, בזה שגם בתֹקף ֻזהמת הנחש שמתגבר על ישראלוורמז ל
בה ועל ידי וינו למצֹא שם איזה זכות ונֻקדה טיה, הצדיק לאחֹז באיזה קצה

מכניסים באמת לכף זכות כי על ידי זה , בה מנחש למטהוזה נתהפך לט
  )פו - צדיק , לפי אוצר היראהיב- י,'תחומין והלכות (ל "זרין בתשובה כנווח

  
  ) המשך- ל"זצ, אודסרבער ישראל ' מר( 

ם ע איך שכבו ,פעם אחת בחיי ראיתי פורים חדש ... �                          
חזיק את הוא היה מ , יראה ופחד,ם ופחדיהמגבות על הראש ועל הידי

 הוא , כמו האבא, יום האזכרה,)של רבי משה ברסלבר ( שלו'ייטאצ יאר'ה
אחרי  כמו ,היה מתענה ביום הזה ולמד משניות ונר תמיד של שמן זית

 אז כולם ,חמש מאות דפים בעל פה סיפרו מגאון אחד שהוא יודע, אבא
התלמיד משה  : אמר להם רבי נתן,"זה דבר פלא גדול" ,תפאלו מאדה
, "'רבונו של עולם'להגיד חמש מאות פעמים  ה שלי יכול' מוישל,)סלברבר(

 איך אני נראה בעולם הזה, חלישות הדעת יש לי ,אני ראיתי את זה
 אז היה העולם בקיאים , ואז היה העולם לא כמו היום,כשראיתי דבר כזה

 אבל אני , לא כמו היום,חסידות וריאת שמים ו בתפילה,מאד באמונה
אז נתבטל אצלי כל הגדולים , )רדונראק(עבודה של רבי ישראל ראיתי את ה

  ... שהם רדפו אותי אחר כך,שבטבריה
 אז נעשה , אם האדם מתקן את עצמומסוגלזה ו ,נעשה עניינים פלאים

זה  , ויוצאים מהתאוות ומהעבירות,עניינים אחרים מהכסף ומהתאוות
 ,"ן מאומןָמְח ַנָמְחַנ ְח ַנַנ"  אם אומרים רק זה השם,שורש של כל הבריאה

 ואחרי ששים שנה סיבב השם , ששים שנה לא ידעתי מזה,ידעתיזה לא 
  ...?"ְח ַנַנ" אתה יודע מה זה ,"ְח ַנַנ"?  מה אתה לא יודע,יתברך והאיר לי
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  תזכו למצוותו

  )ב-אותיות א,  סבלנות–לקוטי עצות (

כל מאֹרעותיו הם כשאדם יודע ש   �                                             
ידי ודוי דברים -וזה זוכין על, זאת הבחינה הוא מעין עולם הבא, לטובתו

 הכל ,שכל מה שעובר עליו כל ימי חייו, ואז יזכה לידע. לפני התלמיד חכם
וזה עיקר .  כי הכל מחמת אהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו;לטובתו

אות שעוברין שלא יבעט ולא יתבלבל מהרפתק, שלמות הדעת של האדם
 . רק יאמין שהכל לטובתו הנצחית,עליו

כן רפואות הנפש צריכין , כמו שכל הרפואות הם בסמים מרים � 
והיסורים שצריכים , נו המניעות שצריכין לשברידהי, לקבל על ידי מרירות

לי הגוף לפעמים ווכמו שבח. ל קֹדם שזוכין לרפואות הנפש באמתולסב
, ל מרירות הרפואותו עד שאין יכֹלת ביד החולה לסב,הֻחלשה גוברת כל כך

ונות שהם וכן כשע. אשים אותויואז הרופאים מושכין ידיהם מן החולה ומי
 ואז היה ,ל מרירות הרפואותו אזי אין יכול לסב,לי הנפש גוברים מאֹדוח

  .  חס ושלום,כמעט אפס תקוה
 אבל  וכשרואה באדם שחפץ לשוב אליו,אבל השם יתברך מלא רחמים

אזי , ונותיו העצומיםול מרירות הרפואות שצריך לפי רֹב עואין בו כח לסב
כדי שלא יצטרך , הוא יתברך מרחם עליו ומשליך כל חטאתיו אחר כתפיו

ומזה יבין כל אחד . ל מרירות הרבה בשביל רפואתו רק כפי יכלתוולסב
ואזי על פי , לשוב להשם יתברךואחד בעצמו מי שרוצה לחוס על חייו וחפץ 

 אזי ,רֹב כשמתחיל לכנֹס מעט בדרכי הכשרים ולהתקרב להשם יתברך
ונדמה . ינוי כל אחד כפי ענ,באים עליו מניעות ויסורים הרבה מכמה צדדים

ויש שנפלו . ל מרירות ויסורים ומניעות כאלהושאי אפשר לסב, לו לפעמים
 צריך שידע ,ל החפץ באמתאב.  רחמנא לצלן,מחמת זו וחזרו ונתרחקו

כי .  הכל בחסד גדול,ויאמין שכל המרירות והיסורין והמניעות הבאים עליו
, ל מרירות הרבה יותר בשביל רפואתוו היה צריך לסב,נותיו הרביםולפי עו

- חס,ל והיה נאבד תקותוושלא היה בכֹחו בשום אֹפן לסב
 ואינו שולח ,אבל השם יתברך מרחם עליו. ל" כנ,ושלום

וזאת המרירות . ו מרירות ויסורים כי אם לפי יכלתול
ל ודאי הוא צריך לסבו בו,שיש לו' והיסורים וכו

כי השם יתברך אינו שולח . דאי יש בכֹחו לסבלווובו
על שום אדם מרירות ומניעות שאי אפשר לסבלם 

, פי שלפי מעשיו היה מגיע לו כך-על- אף,ולשברם
 .ל"כנ

נתי ועל זאת באתי להפיל תח ...���� 
גדול ", אלקי ואלקי אבותי' לפניך ה

עושה גדולות עד , העצה ורב העליליה
אין חקר נסים ונפלאות עד אין 

כל "הן , ואין דבר נמנע ממך". מספר
ואתה רופא נאמן " תוכל ולא יבצר ממך מזמה

ובידך כח וגבורה ובידך "ובידך הכל , ורחמן אמת
על . ומי יֹאמר לך מה תעשה". לגדל ולחזק לכל

ע ואצעק וואזעק ואשו" על משמרתי אעמֹדה ",כן
עד שתחנני ותמתיק את מרירות , אליך תמיד

ותורני ברחמיך את עץ החיים להמתיק ולבטל , רפואתי
ותסיר ממני כל מיני מרירות , מרירות המים הרעים

  . ברחמיך
ל ולקבל עלי באהבה מעט ו לסב,ותתן לי כֹח וגבורה והתחזקות���� 

ותמעט בחסדך את המרירות , ל בשביל רפואתיו לסבהמרירות שאני ֻמכרח
רפואת , ותמהר לרפאֹת אותי רפואה שלמה, של רפואתי בתכלית המעוט

שאתה מגדיל , כי אני רואה מרחוק חסדיך הגדולים, הנפש ורפואת הגוף
על כן אני משליך יהבי עליך  .עור וערך ומספריעמי בכל עת ובכל שעה בלי ש

ותעלה רפואה , די ותפרֹס עלי את ֻסכת שלומךשתרחם עלי ותגן בע, לבד
בורא ", ותקיים בי מקרא שכתוב. שלמה לכל תחלואי ומכאובי נפשי וגופי

לקוטי תפילות  ("ורפאתיו' שלום לרחוק ולקרוב אמר ה, ם שלוםיניב שפתי
  .)תפילה כז מתוך –' א

  
  )ח" סימן נ– ת"ימי מוהרנספר (

] רבינו הקדוש[צאי שבת ליל שני דֻסכות צוה במו...  ☺                        
, גע מאד מאדיף וייוהיה אז עי, להוליך אותו מהכסא והשכיבוהו על מטתו

 ענה ואמר , אחר כך.ואמר שהוא יגע כל כך מחמת שישב כל כך על הכסא
 ותכף עמדתי מרעיד ושאלתי ? האתה זוכר המעשה שספרתי:בקול קצת

 שמעתי ממנו כמה וכמה , באמתכי הלא (? איזה מעשה:אותו באימה
 . המעשה שספרתי לך בכניסתי לפה: ענה ואמר.)מעשיות נוראות מאד

ין הבעל שם טוב י כי זכרתי היטב המעשה שמדברת מענ,ותכף נבהלתי מאד
 שבא למקום אחד שהיו שם נשמות גדולות הרבה מאד ,זכרונו לברכה

 ,לק על ידי זהאם כשיסת וראה שאי אפשר לתקנם כי, שהיה ֻמכרח לתקנם
 מע האט שוין :הלשון בזה( )ט"לעיל מ(כנרשם זאת המעשה במקום אחר 

וואס זאל , מע זאל מיך דער טאפן אהער, לאנג ארויס גיקוקט אויף מיר
 בכל 'רבבות'בת י ומשך מאד ת- איך אייך זאגן אלפים רבבות רבבות רבבות

 נשמות שיש כאן באומין סביבו רבבות רבבות הרבה של)  כלומר,פעם

 שבשביל זה יש לו כל הענויים והיסורים ,שעומדים עתה סביבו שיתקנם
  .הקשים והמרים האלו

 כאומר הריני מוסר , הסב פניו קצת אל הקיר ופרש ידיו קצת,ואחר כך
ר י וכל זה אי אפשר לצי,נפשי והריני מוכן ומֻזמן לקבל הכל בשבילו יתברך

 מפיו כמה שיחות ותורות ין תקוני הנשמות שמענוי כי בענ,בכתב כלל
ויאמר ' כמו התורה ,נוראות שרמז לנו בהם שהוא עוסק בזה הרבה מאד

 והבנו מדבריו שכל ,ן בעל השדהי מעני,)ה" ס- ן"לקוטי מוהר ('בעז אל רות
ין נסיעתו י וכל ענ,היסורים והמחלקת שעליו הוא מחמת שעוסק בזה הרבה

 מזה בשיחותיו הקדושות  הכל בשביל זה כנרשם מעט,לאומין להסתלק שם
  ...) ז"רי - ן"חיי מוהר(במקום אחר 

  
  )א"פ מכתב -' אי הנחל ֵּבספר ִא (

  . ד"ר תשכיג אי"כ, ה"ב  �                      
 להבחין ולהבין האמת והמלטש ומעמיק עיני שכל, ד מחמד לביולכב

ת ישראל ו ונפשוהאמתי הבהיר והברור כדי לרפא ולתקן שברי נפש
. תם הביתהוואין איש מאסף א, ניםוך שטף מים הזדוללים בחוץ בתותגהמ

רל הצדיק הפלא וואשריך שנפלת בג, אשריך שזכית לטעֹם נֹעם האמת
' תך ולקרבך להות לחיוראות ונולות גדושה עמך פלאורא הזה שעוהנ

  .ם וחיים אמתיים חדשים ורענניםושל. יתברך
כל הדבורים שמדבר ,  שמים ליראתוכי מי שמדבר ומסית את חבר, דע �

  .  נעשה ממנו ספרועם חבר
פל ו נוידי זה אינ-ועל, א ליראת שמיםוידי התקרבות לצדיק האמת יב-על �

  . פלים תחתיוונאיו יהיו נכשלים ונווש, לך וגדלו והומגֻדלת
  . ל ממיתהובזכות שמוש הצדיק אדם נצ �
  .  כח לזהולתן והוא נ-ברוך-שו הקד,בה להצדיקות טוצה לעשומי שר �

 נחת ושה לוהוא ע-ברוך-שו הקד,ן להצדיקורומי שמביא ד �
  . רוח
שין וידי נחת רוח אחד ומעט שע- על,לפעמים �

  .לם הבאוכין לעו ז,להצדיק
אין וכשר, וידי התקרבות-מהות האדם נכר על �

  . למי הוא מקֹרב
לו משבחין י כא,השבח שמשבחין את הצדיק �

  . הוא-ברוך-שואת הקד
 ,ברים על הצדיקולקים דושהחמה  �

  . ל להצדיקוד גדוהוא כב
בין ולם גות העות שֻאמוכל הגבי �

 אין זה אלא בשביל הפגם ,מישראל
  .ד הצדיקושפגמו בכב

 כל זמן שהדבור, מר איזה דבורוכשהצדיק א �
הדבור הזה , ובא זמנ לא יןישעד, יםינתקלא 

, ן אבל אין מאיר בבהירותולם העליוחקוק בע
 אזי הדבור מתחיל ,יםי הזמן שמתקוכשמגיע

  .להאיר בבהירות
  . לם תצדד להציל את הנרדפיםולע �

  . ותו אל תכבד א,פי שהוא למדן-על- אף,בעל מריבה �
  .  שם השטן,ם מריבהובמק �
  . תוררים מלחמו נתע,לקין על הצדיקוידי מחלֹקת שח-על �
פילים  אחרים משו אוידי שפלות שאדם משפיל את עצמ- על,לפעמים �
  . ידי זה מבטלין מעליו גזרת מיתה-על, ותוא
  .  מאריך ימים,ידי ענוה-על �
  .  בא חן,ידי ענוה-על �
  . ו גֻדלה על גֻדלתוסיפין לו מ,ידי ענוה-על �
  . אין מדקדקין אחר מעשיו,ידי ענוה-על �

  .ו והצלחתומוב תמיד ומעתיר לשלו לטוהמזכיר
  „Ï‡¯˘ÈÂ¯Ò „· ‡המעתיק 

  
  )ס"ר סימן –ן "רמוהחיי ספר (

                          À ל וחר גדו שפעם אחת נסע ס.משל] רבינו הקדוש[אמר
עגלה   אמר המשרת והבעל,פעם אחת. ]אונגרייין [ב אינגרישער ועם יין ט

בלים וואנו ס, סעים בדרך הזה עם היין הזהו אנו נ, הלֹא:הבית-להבעל
לאחר . בונתן להם לטעֹם מזה היין הט ו! תנו לנו לטעֹם מעט...הצער כל כך

 ושתו יין ,יין בעיר קטנה-תיוועד יחד עם שו נתגלגל שזה המשרת נת,ימים
 תנו לי :ל"אמר המשרת הנ. ואמרו שהוא יין אונגרישער,  מאדותוושבחו א

 ווגערו ב, ב אונגרישער כללודע שאין זה יין טו אני י:ואמר. ו ונתנו ל,לטעֹם
כי , דע שאין זה יין אונגרישער כללו הלֹא אני י:רוהוא אמ. ותוודחפו א

רבינו  [ואמר. והם לֹא השגיחו עליו' ל כזה וכווחר גדוהלֹא אני הייתי אצל ס
אזי , מר אז ידעו כשיתנו יין המֻש,א משיחו כשיב, אבל לעתיד]:הקדוש

 ויֹאמרו ,ת ויתנו להם יין וואליחשין סטראוויצטירולאחרים יוכלו להטע
 כי ,תומנו לא יוכלו להטעואבל לאנשי של, מרב המֻשוין הטלהם שהוא י

  .'ב וכוואנחנו טעמנו היין הט
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