
  ... אהיה אשר אהיה  
  ".תשובה על תשובה"נו בחינת יהי, אהיה אשר אהיהוזה בחינת 

אני מכין את  [בחינת אנא זמין למהוי, כי תשובה היא בחינת אהיה
 שום הויה ון לא היה לידם התשובה עדיוכי ק, ]עצמי שיהיה לי הויה

כי ,  אהיהת תשובה אז הוא בבחינתו וכשמתחיל לעש,ל"לם כלל כנובע
לם בחינת אנא זמין למהוי ו הויה בעו שיהיה לומתחיל להכין את עצמ

כי , כה לבחינת אהיהושה תשובה וזוכך כשע לו אחריאבל אפ. ל"כנ
ת וכן צריך לעש פי על אף, לםו הויה בעו שיהיה לוכבר הכין עצמ

פי  על  ואף,כן צריך להתחיל בכל פעם מחדש ועל. תשובה על תשובה
להתחיל , כך להתחיל מחדש לגמרי  צריך אחר,שובהשכבר עשה ת
 שום הויה ון לא היה לילו עדיי כא,לםו הויה בעו שיהיה לולהכין עצמ

כי כל  .בחינת אהיה אשר אהיה,  וזהו בחינת אהיה שני;לםובע
שה על תשובה ונה נחשב כלא כנגד התשובה השניה שעוהתשובה הראש

 הויה וין לא היה לילו עדי כאו עד שבכל פעם מחזיק את עצמ,נהוהראש
שזהו , לםו הויה בעו שיהיה לוומתחיל בכל פעם להכין את עצמ, לםובע

  .)'ו', ן א"עיין לקוטי מוהר (ל" כנ,בחינת אהיה שני
  

, נהולה אחרונה וגאולה ראשווזה בחינת גא
, נה ממצרים היה אחריה גלותולה ראשוכי גא
 נה שיהיה במהרה בימינו לא יהיהולה אחרווגא

ת נאמר ולוכי על שני אלו הגא, אחריה הפסק
אהיה : י שם" שפרש רשוכמ, אהיה אשר אהיה
 אשר אהיה עמהם בשעבוד ועמכם בצרה ז

דיה , לםו של עונורב: אמר משה. 'ת וכוויומלכ
קר כל יכי זה ידוע שע. 'לצרה בשעתה וכו

לת ות הם רק ישועת וגאות וכל הישועולוהגא
ין מהסטרא ת הבאות רעוהנפש מגלות התאו
ת וגלות וקר צרי שהם ע,אחרא והיצר הרע

פת שאר יפת מצרים וקליוהם בחינת קל, ישראל
ר על נפש ות שהם מתגברים בכל דויומלכ

 וצין להניחו ואין ר, בגלות כבד ומרותוז אוצין לאחו ור,הישראלי
ת וקר צרי וזה ע,ת ולהתקרב לאבינו שבשמיםולצאת מן גלות התאו

  .וגלות ישראל
  
ידי   הם על,ת ברוחניות ובגשמיות בכלל ובפרטולור כל הגאקיוע

כי , רור ודומשה רבנו שהוא בחינת הצדיקים אמתיים שבכל ד
וא שיהיה 'היה ה'ה ש' בחינת מ,אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא

ן והוא יהיה ואל הראשוכי הוא היה הג. משה: תושהוא ראשי תב
כן   והוא גם,ה בימינוא במהרושהוא משיח צדקנו שיב, ןואל האחרוהג
ציא ושיע להם בכל עת להותיהם ומור מכל צרור ודואל ישראל בכל דוג

קר גלות י שהוא ע,תואת כל אחד מישראל מגלות היצר הרע והתאו
ת ויות והיסורין וכל הגלוכי באמת הכל הבל וכל הצר, ת ישראלווצר

, תולה בין הסטרא אחרא והתאוונחשבין כלא נגד גלות הנפש שהיא בג
  .רה היא בכל אדם ובכל זמןוכי הת, רחמנא לצלן

  
ס בדרך הישראלי באמת וצה לכנומי שר ,וכל אחד ואחד מישראל

ת ות וכל המלחמויוברין עליו כל הגלוע, דש בדרך האמתובדרך הק
כי כל , לה ובנביאים ובכתוביםורה כוארים בכל התווהספורים המב

ת וכל ועליו כל המלחמ וצריך שיעברו ,רהואחד מישראל כלול מכל הת
לתן ות וגאויוושאר כל הגל, לתהו בחינת גלות מצרים וגא,תויוהגל

ת שהיו על וא מלכים ושאר כל המלחמ"ומלחמת עמלק ומלחמת ל
ר על כל אחד ואחד והכל צריך לעב, ך"ארין בכל התנוישראל המב

לה שאין ו שהיא בחינת גא,לה שלמהוכה לבחינת גאו עד שז,מישראל
דש בקביעות ו בדרך הקוע עצמוכה לקבוינו כשזידה, אחריה הפסק

יתברך באמת ' כה להתקרב להו וז,לםוט לעול כיתד חזק בל ימוגד
 בבחינת ,לם הזה לגמריות ומכל הבלי עו מכל התאוואל נפשווג, כראוי

לה בפרטיות אצל וקר הגאי שזהו ע,לה שלמה שאין אחריה הפסקוגא
קרבה  בחינת ,ל"ב זוט-שם-כמובא בשם הבעל, כל אחד ואחד מישראל

 ,ו בי כנישתא חדא לתשובה כזווכשיזכו מתא חדא א. אל נפשי גאלה
אל צדק ויגאלנו וא לנו הגו אז נזכה שיב,לה שלמהושהיא בחינת גא

 שכתוב וכמ, ] בתשובההכל תלוי ['לא בתיובתא תליא וכווכי כ, מהרה
  .שובזהר הקד

  
יתברך ולשוב בתשובה צריך ' צה להתקרב להושכשהאדם ר, והכלל
וצריך שיהיה , עורית בלי שות וירידות עליו אלפים ורבבושיהיה ל

 משום ירידה ומו בכל פעם לבלי להניח את מקור חזק לחזק לבבוביג
ברין על כל אחד מישראל הם ות שעות וירידווכל אלו העלי. לםושבע

ת ות שעברו על כלליות ישראל מימות והצרובחינת כלליות כל המלחמ
 תמיד ו לחזק את עצמ,קר הוא ההתחזקותיוהכלל והע. ל" וכנ,לםוע

להאמין באמונה שלמה שאין שום ירידה ,  שהואואף אם הוא כמ
' את הא ולין למצום יכוכי בכל מק, לםובע

, 'ן א"לקוטי מוהרב' ורה ואר בהתו כמב,יתברך
צריך שיהיה , צה לילך בדרכי התשובהושמי שר

 שני בקיאות בחינת ו וצריך שיהיה ל,בקי בהלכה
בחינת , בחינת עיל ונפיק, בוא בקי בשובקי ברצ

 ;ל הנךואם אסק שמים שם אתה ואציעה שא
כן  פי על אף, תול תחתיופל לשאולו כשנישאפ

 ו תמיד ולבלי ליאש עצמוחזק את עצמצריך ל
ואציעה יתברך נמצא בחינת ' כי גם שם ה, לםולע
  .ל הנךושא

  
  שהכל  'ה  דתובעב  דווהיס  הכלל  קריע  וזה
  אם  אף  ,לםולע  ובדעת  לולפ  לבלי  ,וב  תלוי
  תומימ  שהיו  הצדיקים  וכל  ,מה  עליו  רויעב

  באו  לא  לםוכ  ,חלקם  שריא  להם  אשרי  שזכו  למה  שזכו  לםוע
  יאשיןימ  היו  שלא  ידי  על  ,וז  בחינה  ידי  על  אם  כי  לשלמותם

  ישראל  בור  כי  ',ה  דתובעב  נכנסו  רבים  באמת  כי  ,לםולע  עצמן
  על  ואף  ,רווד  רוד  בכל  ודתובעב  ומתחילין  יתברך  'לה  מתגעגעין

  יתברך  'לה  להתקרב  כיןושז  ]אלו  םה  מעט[  נוןיא  זעירין  כן  פי
  בושר  ,ל"הנ  יןיענ  מחמת  רק  הוא  לוקיהח  קריע  אך. כראוי

  זמן  איזה  באמת  יתברך  ותוא  בדיןווע  יתברך  ודתובעב  הנכנסין
  וולהפיל  וב  תולהתגר  כשמתחילין  כך  אחר  אבל  ,קצר  וא  ךואר
  ;למטה  ונשאר  ,יתברך  'ה  דתומעב  פלוונ  רולאח  שב  הוא  ודתומעב
  האמתיים  הצדיקים  אבל  .תולזכ  שצריכין  למה  כיןוז  אין  כן  ועל
  לםושבע  ונפילה  ירידה  משום  לפל  לבלי  ולהתגבר  להתחכם  זכו
  ,שעבר  מה  עליהם  שעבר  פי  על  אף  ,פעם  בכל  עצמן  התחזקו  רק
  .להם  אשרי  ,שזכו  למה  זכו  ,שלהם  התחזקות  ידי  ועל

  
  
  

  )ז"כ-ו"כ, ן"שיבחי הר(

,  מאד על אלו האנשים שסוברים]רבינו הקדוש [והקפיד    ☺
מחמת , קר מעלת הצדיק והשגתו שזוכה הוא מצד הנשמה לבדישע

קר תלוי ירק הע, שלא כן הדבר, ואמר, שיש לו נשמה גבוה מאד
שכל אדם שבעולם , רושיואמר בפ. במעשים טובים ויגיעות ועבודות
כי אין הדבר תלוי אלא בבחירת , יכול לזכות למדרגה הגבוה ביותר

ישב עצמו היטב היטב מה יאם ירצה לרחם על עצמו ול, האדם לבד
  .ב המעשהו לפי ר-והכל ', שטוב לפניו באמת וכו

  ל"זצ, אייזיק שלמה' ודסר בן רא ערבשראל י' לזכרון נצח מורינו ר

  מות פרשה ש- א"קנ עלון ת-ד "בס
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שראינו , ראיםופתים הנולו המיואפ    ☺
סקים ואין אנו ע,  לברכהונוזכר] נחמן[נו ימרב

 כלל לפי וכי אין זה שבח אצל, בזה לספרם
גע ורק ספרנו מה שנ, וצם הפלגת מעלתוע

רר המשכיל החפץ ולמען יתע,  יתברךודתולעב
וכל אדם , לםותרוץ בעכי אין שום , באמת

אם ילך ויתנהג , תוהות גבות למעלול לזכויכ
ת ו להי- קריוהע.  לברכהונונו זכריבדרכי רב

, ת הרבה מאדות ובקשולירגיל מאד בתפ
ן שמדברים ו בלשונו לבין קוובפרט לדבר בינ

, ת בשיחה לפניו יתברךולהרב, )התבודדות (וב
,  יתברך ולהתחנן לפניווסי ולפיותולרצ
 לכל וודי בהערה ז.  באמתודתו לעבובשיקר

  .החפץ באמת
  
  

  

  )א"אות ס –אוצר היראה ( 

, שהוחיים דקד-קר המשכת הרוחיע   
 הוא בארץ, תונושהוא בחינת שלמות החסר

שזה , ישראל מחכים אוירא דארץכי , ישראל
 זה ,וכן; החכמה תחיהבחינת , קר החייםיע
דעת קנית מה בחינת , תונוקר שלמות החסריע

ישראל ארץ  כן נקראת ארץ ועל. חסרת
וזה בחינת . לא תחסר כל בה: וכתיב, החיים

 וכן הבית, כל הכתוב לחיים בירושלים
 -לקוטי הלכות (המקדש נקרא בית חיינו 

 ' אותיות י-'  העושה שליח לגבות חוב גכותהל
  .)ד"כ

  
 
  

  )ב"פ מכתב -י הנחל ֵּבמספר  ִא(

  . ו"ניסן תשכ' י, ה"ב  
 אשר תפארתו ...לכבוד לבי ובשרי מר 

 ואומרים אין נבון וחכם ,ושבחו הולך וגדול
אשר שם את לבו לבוא למטמון , כמוהו
וכל תאוותו ותשוקתו להכניס האמת . האמת

  . בכל העולם
  

והיה אוהב חכמה . הבן מלך היה חכם  
וכל מי שהיה . והיו אצלו חכמים גדולים. מאד

היה אצלו , ר חכמהבא אצלו עם איזה דב
והיה נותן להם כבוד . בחשיבות גדול מאד

 : לכל אחד כפי רצונו,ועשירות בשביל החכמה
ומי , היה נותן לו ממון, מי שהיה רוצה ממון
הכל . היה נותן לו כבוד, שהיה רוצה כבוד
ומחמת שהיה חשוב אצלו . בשביל החכמה

 היו כולם לוקחים עצמם אל ,כך החכמה כל
כי זה ,  כל המדינה בחכמותועסקו. החכמה

, זה ידי כדי שיקבל ממון על, היה רוצה ממון
ומחמת שכולם . וזה היה רוצה חשיבות וכבוד

באותה , כן שכחו שם  על,עסקו רק בחכמות
כי היו כולם , טכסיסי מלחמה, המדינה

עד שהיו כל בני המדינה , עוסקים בחכמות
,  עד שהקטן שבאותה המדינה,חכמים גדולים

  .מדינה אחרת חכם גדול מכולםהיה ב
והחכמים שבאותה המדינה היו   

והיה עמקות . חכמים מופלגים גדולים מאד
, באותה החכמה של החכמים, ודקות גדול

ומחמת החכמות נתפקרו החכמים של אותה 
ומשכו גם את הבן מלך הנזכר לעיל . המדינה
מחמת , והבן מלך. ונתפקר גם כן, לדעתם

והיה לו מידות , לד עם טובכי נו, שהיה בן טוב
היה נזכר לפעמים היכן הוא , טובות וישרות

והיה גונח . 'וכו, בעולם ומה הוא עושה
, על שנפל למבוכות כאלו, ומתאנח על זה
אבל תיכף . והיה מתאנח מאד. ונתעה כל כך

חזר , כשהיה מתחיל להשתמש עם השכל
ונתחזק אצלו החכמות של אפיקורסות 

שהיה , היה כמה פעמיםוכן . הנזכרים לעיל
 והיה גונח .'וכו, נזכר היכן הוא בעולם

ותיכף כשהתחיל להשתמש עם . ומתאנח
חזר ונתחזק אצלו האפיקורסות , השכל

  !הנזכרת לעיל
יש בני אדם שמרבים לעסוק רק   
כוונתם בזה רק בשביל ,  ועל פי רוב.בחכמות

דהיינו בשביל חשיבות , הבלי העולם הזה
 ומחמת שעוסקין .כיוצא בזהוכבוד או ממון ו

זה שוכחין טכסיסי  ידי על, רק בחכמות
 היינו איך ללחום המלחמה ,המלחמה לגמרי

, שצריך האדם ללחום בעולם הזה, הגדולה
ולפעמים באים . שהוא מלחמת היצר הרע
  . ידי החכמות לאפיקורסות גמור על

  המעתיק 
  

  

  

  )א"י –ל "זצ, ישראל אודסר' שיחות מר(

עשו ] ההורים שלי[הם . וככה היה  ...     
שמע  ברכו ברכת המזון וקראו קריאת, לילה

ואני ורבי , ושכבו לישן על הרצפה עם הילדים
יד -הוא ישב על .ישראל נשארנו ביחד לבד

הדלת על איזה מדרגה של הבית ואני נתתי לו 
ידים וברכת -ל והוא עשה נטילתולחם לאכ
על 'וכששמעתי את הברכה ממנו . המוציא
, ביראה ובדבקות כזו' המוציא'ו' ידים-נטילת

 .צדיק נסתר, זה צדיק קדוש, ראיתי שזה נכון
היה כמו , בור שלו היה קדושיכי הד

כמו שאנחנו מדברים , להיפכמו ת, התבודדות
,  ככה הוא היה מדבר להשם יתברך-ו יעכש
רק הוא והשם , לו אין בבית אנשיםיכא

, אני גדלתי בין חסידים, ראיתי פלא .יתברך
אבל ברכה כזו , בין לומדי תורה ויראי השם

כן פנים וצורה כזה כמו -וגם. עוד לא שמעתי
  .שהיה לרבי ישראל לא ראיתי

  
 לו את מה שנשאר אז נתתי     

: אז הוא אמר לי, מהסעודה שלנו כדי שיאכל
בלי , רק לחם ותה, אני לא אוכל שום דבר"
אבל תה לא היה לנו ולא היה לנו  ".כרוס

, רק עשירים היה להם מכונת נפט, מכונת נפט
ופחם זה , אבל עניים השתמשו בפחמים

זה ו, ד איך לעשות אשומלאכה שצריכים ללמ
תי והצלחתי ועשיתי אש לקח זמן עד שזכי

 ,ואני לא ידעתי שהוא ברסלבר. ועשיתי תה
ואני לא , אני ידעתי רק שהוא צדיק נסתר

אז באמצע העבודה שעשיתי , לתי להתאפקויכ
בכל פעם נכנסתי אליו ואמרתי לו , את האש
, )קרדונר (רבי ישראל: "זןובא, בסוד, בלחש

כי אני , תדעו שאתם באתם לטבריה בשבילי
מתגברים עלי היצר , צב קשה מאדנמצא במ
ד השם באמת ואני רוצה מאד לעבו, הרע ועוד

ואני מחפש בכל ימי , ויש עלי מלחמות קשות
חיי מקום שידריכו אותי ויאירו בי אור השם 

אז אני בטוח . ד השם באמתוושאזכה לעב

שהשם יתברך שלח אתכם לטבריה ואתם 
ובכן אני מבקש . באתם לטבריה בשבילי

  !" תעזבו אותיאתכם שלא
וראיתי שהוא , והוא שמע דבר כזה     
כי ראה עין בעין שהשגחת השם , כך-מרגש כל

כי תכף שירד מהחמור , יתברך שיבוא לטבריה
ובא לטבריה הוא הגיע ישר לביתי והוא שומע 

דם וע עוד קוהוא היה צריך לנס. דבורים כאלה
אבל כל זמן שלא ידע בברור שהוא , לטבריה
ע הוא לא רצה לזוז ממירון והיה לו וצריך לנס
נה מהשם וו ראה שזה היה בכויעכש, ספקות

כן אני ראיתי בעיני -וגם. יתברך שיצא ממירון
  ! ראיתי מה זה ברסלב-את רבי ישראל 

  
לה שלו והעבודה יאני ראיתי את התפ     

, הדבורים הקדושים שלו, שלו והשבת שלו
 בא הוא. הרצונות שלו וכל מה שסבל בשבילי

אז הוא כבר , לטבריה ומצא את ישראל בער
שכח שיש לו משפחה בצפת ושיש מירון 

ומהלילה הזו זכינו . והשליך הכל רק בשבילי
  ...דוש נוראילהתקשר בקשר כזה שהיה ח

  
  
  

  )ב" אות נ- תלמוד תורה -לקוטי עצות (

נו יהי, רהוקר התשובה תלוי בתיע  
הבין כה לועד שז, יגע בהירה ומתומד תוכשל

זהו , ך דבר ולחדש בה לשם שמיםודבר מת
ואזי מחזיר ומקשר כל , תשובה גמורה

 מכלליות ות והצרופים שבחלקותיוהא
תם ומן ומשיב אורשן ואל מקואל ש, תולמוהע
, ת שנדחו ונתפזרו לשםומומכל המק, לםוכ

כה ושב וזוואז הדעת מי. ונעשה בריה חדשה
ם כה שהשועד שז,  יתברךורר רחמים אצלולע

ינו שהשם ידה,  יתפלל עליוויתברך בעצמ
רר ברחמיו הפשוטים את רחמיו ויתברך יע

לה ו ישועה גדוואז יהיה ל, ליםובים והגדוהמר
 . אמן,בשלמות

  
  
 

  )א"ע', אליקוטי תפילות (

י קינו ואלק אל'הן מלפניך ויהי רצ  
ק ושתרחם עלינו ותעזרנו שנזכה לעס, תינוואב
לא ימוש ,  ולילהמםושה תמיד יורתך הקדובת

. לםורה הזה מפינו ומפי זרענו עד עוספר הת
, רתךוונזכה להבין ולהשכיל את כל דברי ת

שה על בורין ורה הקדולהבין כל דברי הת
ונזכה להבין דבר . לוואמתתן במהירות גד

ולחדש תמיד חדושים אמתיים , ך דברומת
חדושים שיהיו לך לנחת , שהורתך הקדובת

  .דךון לפני כסא כבוולרצ
-שנזכה על, רהוידי עסק הת-ותזכנו על  

על כל חטאינו , זה לתשובה שלמה באמת-ידי
ינו ושפשענו ושחטאנו ושעו, תינו ופשעינוונוווע

, ם הזהותינו על האדמה עד היום היולפניך מי
רה יחזירנו למוטב באמת ור שבתווהמא
  .ולאמת

, שהורה הקדוידי עסק הת-ונזכה על  
שים ות הקדוצות כל ניצוהעללברר וללקט ול

-ת שנפלו עלולמווכל הצרופים מכלליות כל הע
, ם שנתפזרווונתפזרו למק, תופיידינו בין הקל
  ...ם שנפלווונפלו למק


