
!  ויחזק לב פרעה ...  
[ל.הלכות " שילוח הק$ ד' " ו'] 

כי כל מה שעבר על ישראל ביציאת מצרי- 
וקבלת התורה ואחר כ4, וכל המלחמות לכבוש 
אר6 ישראל וכל מה שעבר עלינו אחר כ4, הכל 

כאשר לכל עובר על כל אד- שרוצה לזכות לחיי 
עול-, שבהכרח שיעבור עליו כמה מיני מלחמות 

בלי שיעור ובכל פע- יותר; ובפרט בהתחלה, 
כמו שהיה ביציאת מצרי-, שתכ: כשבא משה 

אל פרעה להוציא את ישראל, התגרה בה- 
ביותר, ואמר תכבד העבודה וכו'. 

 
!  כי הסטרא אחרא, כשרואה שבא צדיק 

אמתי בחינת משה, ורוצה להוציא איש 
הישראלי מגלות נפשו, הוא מתגרה ומתגבר 

עליו יותר ויותר, ומכביד עליו עול העול- הזה 
והתאוות והפרנסה, עד שקשה עליו לזוז 

ממקומו לשוב להש- יתבר4. 
 

!  אבל דר4 ישראל " ע- קדוש " שה- 
תופסי$ אומנות אבותיה- בידיה-, ובכל פע- 
ה- צועקי- אל הש-, ועל ידי זה ה- מכניעי$ 

בכל פע- פרעה וחיילותיו " שה- הסטרא 
אחרא וכתותיה-; אבל א: על פי שמכניעי- 

אות-, ה- חוזרי$ ומתגברי$ בכל פע-. וכ$ פע- 
אחר פע- כמה פעמי-, כמו פרעה שבכל עת 

שבא עליו איזה מכה נכנע קצת, אבל אחר כ4 
חזר והתגבר, כמו שכתוב: ויחזק לב פרעה 

ויכבד את לבו וכו'. 
 

!  ואפילו אחר שהביא הש- יתבר4 עליו 
כל העשר מכות והוכרח להוציא את ישראל 

ממצרי-, חזר וקיב6 כל חיילותיו ורד: 
אחריה-, וכמו כ$ ממש עובר על כל אד- בכל 

זמ$, וכל אחד יכול להבי$ בעצמו כל זה לפי 
בחינתו וערכו אי4 שעוברי- עליו כמה עליות 

וירידות, כמה וכמה פעמי-, שכל זה נמש4 
מבחינת הנ"ל, בחינת גלות מצרי-. 

 
!  כי עיקר הגלות הוא גלות הנפש, וכל 

הגליות מכוני- בש- מצרי-, וכל זה נמש4 
מעניי$ הנאמר בהשיחות הנ"ל (לקוטי מוהר"$ 

א', ע"ב), שיש כמה בחינות ביצר הרע; ומריבוי 
הכוחות והבחינות שיש בהיצר הרע, מש- נמש4 

כל זה מה שבכל פע- מתגבר מחדש. 
 

!  ואפילו לאחר מת$ תורה שכבר פסקה 
זוהמת$ והיה לה- חירות ממלא4 המוות וכו', 

וזכו לקדושה נפלאה ונוראה, א: על פי כ$ 
התגרה בה- אחר כ4, עד שהחטיא קצת- 

בחטא העגל. והדבר פלא מאד מאי$ נמש4 זאת, 
שאחרי שפסקה זוהמת$ וזכו לנבואת פני- 

בפני-, יפלו אחר כ4 כל כ4? א4 כל זה נמש4 
מעניי$ הנ"ל, שיש כמה בחינות ביצר הרע, 

ואפילו צדיקי- גדולי- ונוראי- יש לה- יצר 
הרע שהוא מלא4 הקדוש וכו' וכו', ומש- נמש4 
כל הנסיונות המבוארי- בתורה שנסו אבותינו 

את הקדוש"ברו4"הוא. 

!  כי, א: על פי שזה היצר הרע של 
הצדיקי- הוא בחינת מלא4 הקדוש ממש, והוא 

רק בחינת דיני- עליוני- שלא זכו עדיי$ 
להמתיק- וכו', א: על פי כ$ ג- הצדיקי- 

שאינ- זוכי$ להמתיק אלו הדיני- ולשבר זה 
היצר הרע, שהוא מלא4 הקדוש, יכול אחר כ4 

להתגרה בה- כל כ4, עד שיפיל אות- מאד, חס 
ושלו-, ויטעה אות- מהש- יתבר4, ויתעה 
אות- מאד כמו שטעו אז בעגל, לולי משה 

שעמד בפר6 והוציא- מזה, וכפר בעד-. וכ$ 
עברו כהנה וכהנה על כמה גדולי- שהיו גדולי- 
במעלה, ואחר כ4 נפלו מאד, רחמנא לצל$, וכל 

זה נמש4 מבחינה הנ"ל. 
 

!  ועל כ$ אמרו רבותינו ז"ל, ואל תאמי0 
בעצמ2 עד יו3 מות2. על כ$ צריכי$ תמיד 
לצעוק אל ה' ולסלק ולהשלי4 מאתו כל 

החכמות שמה- כל הבלבולי-, רק ליל4 באמת 
ובתמימות, ואז לעול- לא ימוט כי צעקה 

ותפילות ותחינות ובקשות מועילי- תמיד, יהיה 
אי4 שיהיה. 

 
 

 

[תק"כ] 

"  היה אוהב מאד את העבודות 
הפשוטות וכו', והיה אוהב מאד מי שיכול לומר 
הרבה תחנות ובקשות בתו4 הסדורי- הגדולי- 

וכו' (כנדפס בלקוטי תנינא סימ$ ק"ד). 
 

"  ואמר: אני מקנא את ר"י חת0 ר"י 
שיכול לומר הרבה, [היינו שפה ברסלב, היה 

איש אחד שהיה רגיל לומר הרבה תחינות 
ותהלי- ומעמדות בכל יו-, ואמר רבנו זכרונו 

לברכה שהוא מקנא את האיש הזה שיכול לומר 
הרבה]. וג- הוא בעצמו זכרונו לברכה, קוד- 

שהגיע לו החולאת הכבד שנסתלק על ידו, 
קוד- לזה כל ימיו היה מזמר זמירות הרבה 

בכל שבת ושבת ובמוצאי שבת, ומי שלא שמע 
אותו כשהיה מזמר בשבת אזמר בשבחי0 בליל 

שבת ואסדר לסעודתא בבוקר וכ$ שאר 
הזמירות כל מקדש, ומנוחה ושמחה וכו', לא 

שמע טוב מעול-, אשרי אוז$ שמעה זאת, 
ואשרי מי שישמע זאת לעתיד בעול- הבא. 

 
[אוצר היראה " צדיק, רנ"ח] 

#  מה שהצדיק מלביש תורה גבוה 
בספורי מעשיות ושיחות חולי$ דייקא, ועל ידי 

זה מעורר בני אד- משנת- ומחזיר- בתשובה, 
זה סוד מה שאחר חטא אד- הראשו$ כתוב, 
וייעש ה' אלקי3 לאד3 ולאשתו כתנות עור 

וילביש3, שזה בחינת מה שכל הסודות 
הגבוהי- והנוראי- והנפלאי- מאד, נתלבשו 

בספורי- של התורה הקדושה, כדי לעורר 
מהשינה והמיתה לכל באי עול-, שישובו כול- 

להש- יתבר4. 
 

#  וזה ג-"כ$ בחינת מה שיעקב אבינו 
עליו השלו-, שהוא בחינת הפני- דקדושה 

בחינת כלליות השבעי- פני- לתורה, הוכרח 
להתלבש בבגדי עשו; ועל ידי זה דייקא קיבל 

הברכות מיצחק, שזה בחינת שפע העשירות 
הנמש4 על"ידי ספורי מעשיות הנ"ל. 

 
#  וזה ג-"כ$ בחינת ספור החלומות 

ופתרו$ החלומות שעסק בה- יוס: הצדיק, שכל 
זה הוא בחינת ספורי מעשיות שיש בה- דברי- 

גבוהי- ונעלמי- מאד. כי ג- בהספורי- 
והחלומות שמספרי$ העול-, יש בה- ג- כ$ 

דברי- גבוהי-; רק שאי$ יודע ומבי$ כל זה, כי 
א- הצדיק האמת שהוא בחינת יוס:, ועל כ$ 

א: על פי שאחיו לא רצו להאמי$ שיש 
בחלומותיו וספוריו דברי- גבוהי-, ויוסיפו עוד 
שנוא אותו על חלומותיו ועל דבריו, א: על פי כ$ 

ואתה מרו3 לעול3 ה', כי סו: כל סו: עלה 
לגדולה דייקא על ידי החלומות ופתרונ-, עד 

שכל הקיו- של ישראל במצרי-, ועיקר הגאולה 
שהיא בחינת התעוררות השנה, היה על ידו כמו 

שנאמר, ויקח משה את עצמות יוס8 עמו. 
 

#  ועל כ$ כל הנביאי- והצדיקי- 
הקדמוני- השתמשו ג- כ$ בזה, כמו שמצינו 

בנבואת ישעיה ירמיהו יחזקאל ובשאר נביאי-, 
ובפרט נבואת זכריה שהרבה מנבוא- היה 

בדר4 משל וספור מעשה. ובאמת ג- אז היה 
קצת מישראל אומרי- על יחזקאל הלא ממשל 

משלי- הוא, ולא רצו להאמי$ שיש בגו: הספור 
והמעשה סודות נפלאי- ונוראי-, רק אמרו 
שהוא ממשל משלי- כשאר מושלי משלי- 

בשכל- האנושי. 
 

#  ובאמת הספורי מעשיות של הצדיקי- 
הגדולי- והנביאי- יש סודות גדולי- בעצ- 
המעשה, שכל תיבה וכל עני$ מרמז לדברי- 
גבוהי- מאד, כי מלובש בה- השבעי- פני- 

לתורה ועל ידיה- דייקא מעוררי$ מהשינה. וזה 
ג- כ$ בחינת הספורי- הקדושי- של 

האמוראי- הקדושי-, רבה בר בר חנה ורבי 
יונת$ ורבי יוחנ$ ורב יוס: ושאר הספורי- 
והמעשיות המובאי- בדברי רבותינו ז"ל, 

שבכול- יש בה- סודות גדולי- ועליוני- מאד, 
וכול- ה- בחינת התעוררות השינה, לעורר בני 

אד- משנת- " שלא יישנו את ימיה- " ולהחזיר 
לה- הפני- דקדושה על ידי זה, א- יזכו 

להתעורר על יד-. 
 
 
 

[שיחות שאחר ספורי מעשיות] 

☺  מעשה אחד הל4 מאביו, והיה במדינות 
אחרות ימי- רבי- אצל אחרי-. ולזמ$ בא 

לאביו, והתפאר בעצמו שלמד ש- אמנות גדול: 
לעשות מנורה התלויה (שקורי$ הענג לייכטער). 

וצוה להתאס: כל בעלי אומנויות הזה, והוא 

לזכרון 
 

נצח 
 

מורינו 
 

ר' 
 

ישראל  
 

דב  
 

אודסר  
 

בן  
 

ר'  
 

אייזיק  
 

שלמה,  
 

זצ"ל 

בס"ד 
פרשה וארא 
עלון תמ"ז 



יראה לה- חכמתו בזה האמנות. וכ$ עשה אביו. 
וקב6 כל הבעלי אומנויות הזאת לראות גדולת 

הב$, מה שפעל בכל הימי- האלו שהיה ביד 
אחרי-. 

 
☺  והב$ הוציא מנורה אחת שעשה, 

והיתה מגונה מאד בעיני כול-. ואביו הל4 
אצל-, וביקש מאת- שיגלו לו האמת. והוכרחו 

להודיע לו האמת, שהיא מגונה מאד. והב$ 
התפאר: הלא ראית- חכמת אומנותי. והודיע 

לו אביו שלא נראה יפה בעיני כול-. 
 

☺  השיב לו הב$: אדרבא! בזה הראיתי 
גדולתי. כי הראיתי לכול- חסרונ-. כי בזאת 

המנורה נמצאי- החסרונות של כל אחד 
מהבעלי אומנות הנמצאי- כא$. הלא תראה, 

שאצל זה מגונה חתיכה זו, אבל חתיכה אחרת 
יפה אצלו מאד. ואצל אחר להפ4. אדרבא, זאת 

החתיכה שהיא מגונה אצל חברו היא יפה 
ונפלאה בעיניו, רק זאת החתיכה מגונה. וכ$ 
אצל כול-: מה שרע בעיני זה היא יפה בעיני 

חברו, וכ$ להפ4. ועשיתי מנורה זאת מחסרונות 
לבד-, להראות לכול- שאי$ לה- שלמות, ויש 

לכל אחד חסרו$. כי מה שיפה בעיניו הוא 
חסרו$ בעיני חברו, אבל באמת אני יכול לעשות 

כתיקונו. 
 

☺  א- היו יודעי- כל החסרונות 
והנמנעי- של הדבר, היו יודעי- מהות הדבר, 

א: שלא ראו אותו מעול-. 
 

☺  גדולי- מעשי הש-. אי$ אד- דומה 
לחברו, וכל הצורות היו באד- הראשו$. היינו, 
בתיבת אד3 לבד, היו נכללי$ כל הצורות הללו. 

וכ$ בשאר דברי-. כל המאורות היו נכללי$ 
בתיבת אור לבד, וכ$ כול-, היינו כל מעשה 

בראשית. ואפילו העלי$ של האיל$, אי$ אחד 
דומה לחברו וכו'.  והארי4 בעני$ זה הרבה 

מאד. ואמר אז, שיש חכמות בזה העול-, 
שיכולי- לחיות ע- החכמות לבד, בלי שו- 
אכילה ושתיה; והארי4 אז בשיחה נפלאה 

ונוראה. 
 
 
 

[מספר  א  =י הנחל " מכתב ד"ש] 

%  נא בני חמדת לבי, הסתכל היטב על 
תכלית4 והחזק בתורת ה', לשמור ולעשות 

ולקיי- את כל דברי התורה; ותזכור היטב את 
כל הדברי- של קדושת התורה ותפלה ניגוני- 

וריקודי- בשמחה, בפרט בשבת ויו- טוב, 
שראית ממני בביתי וא- לא עכשיו אימתי כי 
ימינו כצל עובר והזמ$ הול4 והומה ולא ישאר 

ל4 רק מה שתחטו: בכל יו-, נקודות טובות של 
תורה ותפלה ומעשי- טובי-. אל תיפול בדעת4 
משו- דבר שבעול-, אז תצליח את דרכי4 ואז 

תשכיל. 
 

%  נא בני חביבי כנפשי, חזק ואמ6 בכל 
כוחותי4, לעיי$ היטב בכל פע- בספרי רבינו ז"ל 

הנמצאי- אצל חותנ4, מה מאד נהניתי לבחור 
ל4 איזה שעה בכל יו- לעיי$ בספרי רבינו ז"ל; 

מה מאד נהניתי מאשר כתבת לי אשר אתה 
בשמחה; כצל ימינו על האר6 והיו3 קצר 

והמלאכה מרובה וא3 לא עכשיו וכו'. 
 

%  חזק בני ואמ6 בכל כוח4, לל4 בדר4 
הישר והאמת, בעל החסד והרחמי- יוליכ4 

בדר4 הישר אל נקודת האמת לאמיתו שהוא 
המנוחה והנחלה בלי ק6 וסו:; זכור היטב את 

כל הדברי- והסיבות והחסדי- שראית בעיני4 
בעני$ התגלות גדולת הצדיק אור החדש 

הנפלאות, חזק ואמ6 לעיי$ היטב בכל פע- 
בדבר רבינו הנורא ז"ל בכל עוז, לבחור ל4 איזה 
עת בכל יו- לעיי$ בדבר רבינו הנורא, ולהשתדל 

לעסוק בכל עוז בענייניו הקדושי-, וא3 לא 
עכשיו אימתי? כי הזמ$ הול4 והומה וימינו כצל 

עובר ולא ישאר ל4 רק מה שתחטו: אמת 
בלב4. 

 
%  וא- אמנ- האמת מושל4 עתה, אל 

תיפול בדעת4 משו- דבר שבעול-, חזק ואמ6 
לשמח נפש4 בכל מה דאפשר, ובטח בה' כי לא 
יעזוב אות4 ורחמי ה' יתבר4 מגיעי- ג- עלי4 

בכל עת, ה' יתבר4 עושה נפלאות חדשות 
נפלאות פלאי פלאות בכל עת, ויש צדיק נורא 

שעל ידו נתהפ4 הכל לטובה; וא- אי$ אתה 
יכול להבי$ זאת, על כל פני- תאמי$ בזה ומעט 
אתה יודע והשאר תאמי$ באמונה שלמה שהוא 
לנו זכות וישועה רבה לנצח, מה שזכינו להיות 

בחלקו של רבינו הנורא והנשגב מאד מאד אשר 
וכו', וברו4 אלקינו שהבדילנו מ$ התועי- 

החולקי- על נקודת האמת כזה. זאת נחמתינו 
בעניינו זאת שמחתינו ובזה יש ל4 במה לשמח 

נפש4 בכל אשר עובר עלי4, וכבר הבטיחנו 
בלילה קוד- הסתלקותו הנורא שהוא הול4 

לפנינו ואי$ לנו לדאוג. 
 

שי- לב4 היטב, ותסתכל ותתבונ$ היטב 
היטב בכל דיבור ודיבור של רבינו ז"ל, כי ה- 

כמו אגרת הנכתב לחברו ותלמידו, אני מקווה 
לכתוב ל4 בכל פע- דברי אמת מה שיזמי$ ה' 

בידי, כי כל דבריי נובעי- מרבינו ז"ל הקדוש. 
 
 
 

[לקוטי עצות " צדיק, כ"ט"ל'] 

 '  לכל דבר יש תכלית, ולזה התכלית יש 
עוד תכלית אחר, גבוה מעל גבוה. ועיקר הוא 
התכלית האחרו$, שהוא שעשוע עול- הבא, 

שהוא עיקר התכלית האחרו$ של כל הבריאה 
ושל כל הדברי- שבעול-. אבל אי$ מי שיוכל 

להשיג ולתפוס במחשבתו התכלית הזה, כי א- 
הצדיקי-. וכל אחד מישראל לפי שרשו שיש לו 

בתו4 נשמת הצדיק, כ$ מקבל ממנו זה 
התכלית, כפי מה שמשבר הכעס ברחמנות. ועל 

ידי זה יזכה להגיע להתכלית, בכל דבר 
שבעול-, שזה העיקר. 

 
' לפעמי- הצדיקי- בורחי- משררה 

ומנהיגות ואינ- רוצי- להנהיג את העול-, וה- 
תולי- זאת בקטנות-, ואומרי- שאינ- ראויי- 

להנהיג העול-. ובאמת הוא מחמת שנשתלשל 
בה- חרו$ אפו והסתרת פני הש- יתבר4, שבא 

על ידי התמעטות האמונה. ועל ידי שמשברי$ 
הכעס ברחמנות, על ידי זה נמתק החרו$ א:, 

ואזי הצדיקי- מקבלי$ המנהיגות, וזוכה העול- 
למנהיג אמת שינהיג- ברחמי-. 

 
[לקוטי תפילות " תפילה י"ח] 

 ) יהי רצו$ מלפנ4 ה' אלקינו ואלקי 
אבותינו, שנזכה לעורר רחמי4 וחסדי4 

האמתיי- עלינו, על ע- עני ואביו$ כמונו היו-, 
על ע- ממוש4 וממורט, הנפוצי- על ההרי- 

כצא$ אשר אי$ לה- רועה, צא$ נדח ואי$ מקב6. 
ותפר כעס4 מעמנו, ותמתיק ותבטל חרו$ אפ4 
מעלינו, ויגולו רחמי4 על מדותי4 ותשיב פני4 

אלינו. ותחמול עלינו בחמלת4 הגדולה, ותשלח 
לנו צדיקי אמת מנהיגי- אמתיי- דקדושה, 

שינהיגו אותנו ברחמי-, ויכניסו השגת התכלית 
האחרו$ בלבנו ובשכלנו, עד שנזכה על יד- 

לרדו: ולרו6 כל ימינו להשיג התכלית האמתי, 
ונשלי4 כל תאוות עול- הזה אחרי גווינו, ונשי- 

כל מגמותינו וכל חפצנו וכל תשוקתנו וכל 
יגיעותינו וכל טרחותינו רק בשביל התכלית 

האחרו$ האמתי, כרצונ4 הטוב באמת. 
  

) רבונו של עול-, אתה לבד ידעת עוצ- 
הרחמנות שיש עלינו עכשיו בדור הזה, על כל 
עמ4 ישראל בכלליות ובפרטיות, על כל אחד 

ואחד מישראל, כי הכל חפצי- ליראה את שמ4, 
והכל תאבי- ומשתוקקי- ומצפי- ומחכי- 

להתקרב אלי4 באמת. וכל איש אשר יודע את 
נגעי לבבו, מצפה ומחכה לרופא נאמ$, מנהיג 

אמתי, שיקרב אותו וירפא תחלואי נפשו 
ומכאוביו. ואי$ מי שיעמוד בעדנו, כי לקחת 

ממנו מחמד עינינו, כל הצדיקי אמת ומנהיגי- 
אמתיי-. והסתרת פני4 ממנו, ואי$ לנו לא 

מנהיג ולא מנהל אמתי, שיוכל להנהיג אותנו 
לקרבנו לעבודת4 באמת. 

 
) מריה דעלמא כולא, אתה ידעת את 
מכאובנו, ואת צעקתנו שמעת מפני נוגשינו. 

קומה בעזרתנו בעת צרה הזאת, בעוקבא 
דמשיחא, בתוק: מרירות גלות הנפש והגו:, כי 

אי$ לנו שו- שכל ודעת אי4 לרצות ולפייס 
אות4, ואי4 לקרוא אות4 שתשיב פני4 אלינו. 

 
) אבינו שבשמי-, חמול עלינו, אבינו 

שבשמי- אל תסתר פני4 ממנו, מושל בכל מל4 
על כל האר6, שלח לנו מנהיג ומושל אמתי 

דקדושה, שיוכל להנהיג אותנו ברחמי-, כאשר 
ישא האומ$ את היונק לקרבנו לעבודת4 באמת. 
ת$ לנו מנהיג אמתי כמו משה רבנו עליו השלו-, 

כי ישראל היו שקועי- במצרי- במ"ט 
[בארבעי- ותשעה] שערי טומאה, ולא היה 

אפשר שיצאו מש- כי א- על"ידי משה רבנו. 
וחמלת עליה-, וגזרת על משה שיל4 משה 

ויגאל-, א: על פי שמשה רבנו מגודל ענוותנותו 
היה מסתיר פניו, ולא רצה לקבל הממשלה 

והמנהיגות. אבל אתה חמלת על עמ4 ישראל 
וגזרת שיל4 בעל כורחו, והיית עמו תמיד עד 

שזכה לגאל-. 
 

) והנה עכשיו בעוונותינו אנו שקועי- 
בגלות יותר מגלות מצרי-, ואתה יודע שאי$ מי 
שיוכל לעזור אותנו, כי א- מנהיג אמתי שיהיה 

בבחינת משה רבנו עליו השלו-. על כ$ רח- 
עלינו למע$ שמ4, ושבור והפר כעס4 מעלינו, 
ושלח רחמנות בלב המנהיג האמת שיחמול 

עלינו וישיב פניו אלינו, ויקבל המנהיגות 
והממשלה, וינהיג אותנו ברחמיו, ויקרבנו 

לעבודת4 באמת. 
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