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È·ÂÂ‰È‰È ÈÚÈ·˘‰ Ì ˙·˘ ˙·˘ ˘„…̃ ÌÎÏÂÔ .. )ב,לה( 

אזי , כי כל זמן שאין הגוף נכלל בנפש. ם כשהגוף נכלל בנפשוקר השליע
כי בודאי זה אי . "ם בעצמי מפני חטאתיואין של"בחינת , לויש מחלֹקת גד

י הנפש כ,  הנפש להגוף לגמרי חלילה-םוושל חס-שתתהפך , אפשר בשום אֹפן
חס -לו אם הוא רשע גמור יואפ. נהון קות רצולעש, לם לשרשהונכספת לע

בודאי ,  על כל זה בפנימיות הנפש,תרו ביו על נפשו וכבר התגבר גופ-םוושל
ונכספת ומתגעגעת מאֹד לשוב , ל מר ועצום מאֹדו מאֹד מאֹד בקועקת נפשוצ

 'ן הוורצ. תברך י'ן הוינו רצי דה,ן האמתון הנפש הוא רצוכי רצ. לשרשה
 חס- ונות ולבטל רצוואין מי שיוכל לשנ, לםויתברך בודאי נשאר חיים לע

'  ימין ה:וכתיב', לם הום לעוואתה מר:  שנאמרוכמ,  בשום אֹפן-םוושל
 מה ונתוויהיה נשלם כו, ונו כרצו יתברך יגמֹר את של'כי בודאי ה. ממהור

 ,ותויקא יעבדו איים דנו היה כדי שהתחתונתושכל כו, ולמושרצה בבריאת ע
ן ות רצוספה חזק תמיד לעשוכן בודאי הנפש כ ועל. ינו להפֹך הגוף לנפשידה

  . םוושל חס- שהתגבר ולו אם התגבר הגוף כמיאפ, נהוק
אין :  שנאמרוכמ, ם לרשעיםוכן אי אפשר שיהיה של ועל

כי תמיד יש מחלֹקת בין הנפש , לרשעים' ם אמר הושל
  ועל. לםות שבעומיני מחלֹקומשם נשתלשל כל . והגוף

, כין להגביר הנפש על הגוףום כי אם כשזוכן אין של
ם בשלמות ו שאז הוא השל,עד שיתהפך הגוף לנפש

עד , כין לשבר הגוף לגמריוכי הצדיקים ז. באמת
, ונתהפך לנפש ממש, ן הגוף לגמריושנתבטל רצ

כן לעתיד לבֹא שאז יזכו  ועל. םוקר השלישזה ע
, לםופלא בעם הֻמו יהיה אז השלעל כן, הכל לזה

כי אז ֻיכללו ', וגר זאב עם כבש וכו:  שנאמרוכמ
ויהיה נכלל בחינת בהמה ,  יתברךונוהכל ברצ

  .םוקר השלישזהו ע', גוף בנפש וכו, באדם
כי שבת הוא בחינת , םוכן נקרא שבת של ועל

 שזה בחינת ,לם הבאובחינת ע, התגברות הנפש על הגוף
ספר לפי ' טאות  ,'חדש ג הלכות –ת הלכולקוטי  (.םושל

  )ה" כ, שלום–אוצר היראה 
  

ÔÎ˘Ó‰ È„Â˜Ù ‰Ï‡ .. )כא,לח( 

בבחינת , ו ומשכן בֻחרבנונימשכן בבני, משכן —אלה פקודי המשכן ... 
ל "תינו זוודרשו רב, תיך ישראלובו אֹהליך יעקֹב משכנמה טֹ): במדבר כד(

ה הקימו את המשכן בכל ובשביל ז. לו כשהם חרבים מגנים על ישראליאפ
ם ום במדבר חֹשך ואפלה מקום למקו ממקופעם ופרקוהו בעצמן ונסעו עמ

לו ית שאפורות לדורולה', ואחר כך חזרו והקימוהו וכו', נחש שרף ועקרב וכו
נם תמיד בקֻדשת וואם יקשרו רצ, כשהמשכן יהיה נפרק וחרוב יגן עליהם

סקים בבנין המשכן ואמת העוהכל בכֹח הצדיקי , המשכן ובית המקדש וכליו
סימן  -ן א "לקוטי מוהר(' רה אזמרה וכוו שכתוב בהתו כמ,רור ודובכל ד

ת ות בכל מיני חֹשך וצלמוום בכל המדבריוידי זה יוכלו לעבֹר בשל על, )רפב
שבכל ', ן וכוום נחש ושרף ועקרב וצמאו במק-םוחס ושל-ברים ולו כשעיאפ
בפרט מי שנכשל , דש לגשת אל הקֹצהות אלו בהכרח שיעבֹר בהם הרומומק

בבחינת מה , תומוצה לשוב שבהכרח שיעבֹר באלו המקוכבר במה שנכשל ור
רה ון בהתיעי(' וכו" בהינו דעאל"ל "תינו זול על מאמר רב"שאמר רבנו ז

ידי  ן דקֻדשה שיזכה עלוקף הרצידי תֹ על' לם יצילנו הומֻכ, ) בסימן כז,רציצא
  )ה"מאות  ,'ברכות השחר ה -הלכות י לקוט. (התקשרות לצדיקי אמת

  
ÔÎ˘Ó‰ Ì˜Â‰.  .)יז,מ( 

 ולשעבד כל ' להו להרים יד,תוומתן ומלאכ שה משאוצריך האדם הע
  , "'דרכך וכו' גל על ה: "בחינת,  יתברך' להו ודבורותי ועשיומחשבת

  רק שאנו מֻחיבים , שה כללוולהאמין באמונה שלמה שאין האדם ע      
  ,  יתברךונומחמת שכן רצ, ומתן ומלאכה יזה עסק במשאת אולעש        
  כי, תוומתן ומלאכ ני משאית בכל עניולות גדונות וכוודוכי יש ס           

, כידוע, תוומתן ומלאכ ידי המשא ת עלושות קדוצומבררין ברורין וניצ
 ונוכי כן רצ,  איזה מלאכהוומתן א ת מעט משאוובשביל זה לבד צריכין לעש

אבל באמת אין . ארץ-רה עם דרךוב תוט: ל"תינו זווכמאמר רב, יתברך
כי אם , ה הגשמית כלליידי העשי ואין הפרנסה נמשכת על, שה כללוהאדם ע
ידי  נו עלידהי, תוט מלאכ"טול הליידי ב קר הפרנסה נמשכת עליע, אדרבא

. מיןודמנה מתברכין כל שתא י, שהוא בחינת קֻדשת שבת, ןוהארת הרצ
זה ממשיכין הקֻדשה של שבת  ידי על, את באמת ובאמונה שלמהדעין זֹווכשי

 ידי ועל, זה מקדשין ששת ימי המעשה בקֻדשת שבת ידי ועל, לששת ימי החֹל
, תוט קלל"מבחינת ל, המת הנחשת מֻזוט מלאכ"זה מבררין ומזככין כל הל

ואז , ת בבחינת מלאכת המשכןוט מלאכ"זה שיהיה כל הל ידי כין עלווז
בחינת טללי , ןובחינת הארת הרצ, תורול א"ת הם בבחינת טוכט מלא"הל
כין וואזי כשז. ן משבת לששת ימי המעשהוכין לקבל הארת הרצוכי ז, ןורצ

 שה משאופי שע על אזי אף, ות בבחינה זוומתן והמלאכ ת כל המשאולעש
רק בחינת המלאכה נעשית , ה כללי נחשב בשם עשיואינ, ומתן ומלאכה

תיעשה ", "הוקם המשכן: "ב במשכן שכתווכמ, מאליה
, "ווהבית בהבנֹת: "המקדש נאמר וכן אצל בית, "רהוהמנ

תה נעשית יהמקדש הי כי כל מלאכת המשכן ובית
ת ונם לעשונים ברצורק שהם היו מכו, מאליה

  . לה בידם מאליהותה עיוהמלאכה הי, המלאכה
ם וששת ימים תעשה מלאכה וי: "וזה בחינת
ידי שבת  כי על, קאידי' תעשה' -" השביעי שבת

קר יכי ע, כין שתהיה המלאכה נעשית מאליהוז
ת וקיום של ששת ימי המעשה ושל כל המלאכ

ידי שביתה  הכל הוא רק על, הנעשין בהם
ן ושהוא בחינת הארת הרצ, ומנוחה של שבת

ת כל ו צריך האדם לעשוובבחינה ז. שמאיר בשבת
,  שבששת ימי המעשהוומתן של ת ומשאוהמלאכ

רק , שה כללו עוינו לידע ולהאמין באמת שהוא איניה
חס -מר ורה שלא לושעל זה הזהירה הת, 'הכל בכֹח ה

ים הם יכי היד, "'ל הזה וכוכחי ועֹצם ידי עשה לי את החִי "-םוושל
 ם להמשיך הפרנסה עליואי אפשר להידי, תוט מלאכ"כלי המעשה של כל הל

ם שיש יתברכין מבחינת הידיידי שמקבלין ומ כי אם על, תוט מלאכ"ידי הל
תח את ידך ומשביע לכל חי ופ"בבחינת , קר הפרנסהישמשם ע, בים החכמה

, כין לזהווכשז. שהוא בחינת קֻדשת שבת, ןוכי שם מאיר הארת הרצ, "ןורצ
ת שום ֻעבדא ושום מלאכה ואזי באמת גם בששת ימי החֹל אין צריכין לעש

ידי   מלאכתם נעשית על,םו של מקונושין רצוכי בזמן שישראל ע, כלל
צה ושהוא ר,  לבדונוכי אז המלאכה נעשית ברצ, ל"תינו זוכמאמר רב, אחרים

ועמדו זרים ורעו : " שכתובוכמ, ידי אחרים ואזי תכף נעשית על, בהמלאכה
אוצר ספר לפי '  ז' אותיות ד,'גשבת  הלכות –הלכות לקוטי  (."'צֹאנכם וכו

  )ז" י, ממון ופרנסה–היראה 
  

  )ל"לרבנו זישראל אודסר ' רקרבות הת(

ואילו אמא , היה יושב בבית ,נהור-שהיה סגי ,אבא... ☺                          
מרדכי סלונים שאהבני אהבת ' והלכה גם לר, תה הולכת לגדולי התורהיהי

ולכן הלכה אליו להוועץ , כי הייתי לומד אצלו משניות וזוהר, נפש כל ימי חייו
כדי , שאבא צודק ויש לנסות כל מיני תחבולות, אמר לה. מימה לעשות ע, עמו

שאם , שיש בה כח משיכה, ואמר על חסידות ברסלב, להרחיקני מחסידות זו
נפל עליה , כששמעה אמא דבר זה. שוב אי אפשר לצאת ממנה, נתפסים לה

ישראל עצמו ותספר לו את ' שתלך לר שעצתו, מרדכי' ר אמר לה. פחד גדול
ולכן יעשה להם טובה ויגרש  , ובעלה אנשים שבורים ורצוציםשהיא, מר לבה

  .אותי מביתו
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  השתטחה לפניו , ולבה היה מר מאד, כשנכנסה לביתו☺                    
  וספרה , כבוכה על המת, בפישוט ידים ורגלים ובכתה בכי תמרורים         

  Î È„Â‰È ‰˙‡ È¯‰ ,Ú ÌÁ¯Â�ÈÏ , ‰Ê ÈÎ˘¯: אמרה. לו את כל צרת לבה    
   ˘ÓÓ ˘Ù� ÁÂ˜ÈÙ .ÍÓÚ „ÓÏÈ Ï‡Â Â˙Â‡ ˜Á¯‰ .ישראל לדבריה ' האזין ר

שאפילו יבואו כל , והרי הוא ידע יפה שיש בינינו קשר כזה, בסבלנות רבה
‡�ÌÂ˘ ˘¯‚Ó È�È‡ È : אמר לה, יוכלו להפריד בינינו לא מלאכי מזרח ומערב

È˙È·Ó È„Â‰È .ÚÂÓ˘Ï ÌÎ�Âˆ¯ Ì‡ „È„È Ï˘ ‰·ÂË ‰ˆÚ,  Ï‡Â Â˘Ù�Ï Â‰ÂÁÈ�‰
ÂÏ ÂÚÈ¯Ù˙ ,ÔÈÈ�Ú‰ ˙‡ ÂÁÈ�‰Â.  
' חשבה  שהנה  הקסם  הזה  שדיבר  עליו  ר  ,כששמעה  אמא  דבריו☺    

וכל אותו הזמן .  ומרוב  צער פרחה נשמתה, כבר  פעל  את  פעולתו  ,מרדכי
ושמעתי כל הקהל , ישראל כנזכר לעיל' ישבתי בבית הכנסת בסמוך לבית ר

, גם ניסו לשפשף אותה בכל מיני משקים המעוררים !רבקה מתה :אומר
והייתי שבור ? ראיתם מה שעולל לה בנה: ואני שמעתי אומרים. ולשווא

, ייאולי באמת עשיתי עוול שציערתי את הור :ורצוץ והתחלתי לחשוב בלבי
  .כך להיות חסיד ברסלב-והרי יכולתי לעת עתה לדחות את הדבר ואחר

מרבנו זכרונו . לראות בה סימני חייםהתחילו , כעבור שעתיים☺    
הייתה  לא אילו, ושלום חס,  נורא 'שהרי היה יכול להיות חילול ה, לברכה

 לא כי כל השפשופים, היה זה מעשה של תחיית המתים ממש. מתעוררת
ולאחר  .הועילו וזמן רב הייתה רצוצה מזה בכאב איברים שאין לשער

שהרי היא , אוותר על כל זה אולי :אמרתי בלב, שראיתי שיש לי שוב אמא
  )'‰ÊÚ· ‡Â·È Í˘Ó¯˙ ‰(       ..עם למצב כזה עלולה להיכנס עוד פ

  
 )'א, חצות -לקוטי עצות  (

לילה לעסֹק -ידי קימת חצות-על �                                                   
להמשיך על ו, זה זוכין לברר הטוב מן הרע-ידי-על, בתורה ותפלה והתבודדות

ר תמיד תכליתו וסופו  לזכֹ,עצמו הזכרון האמתי
, הנצחי ולאדבקא מחשבתה תמיד בעלמא דאתי

 יתברך מסבב ומגלגל 'ולהסתכל על כל מה שה
שהכל כאשר לכל הוא כדי לרמז בו , עמו בכל יום

קר ישזה ע, רמזים בכל עת להתקרב אליו
קר קיום האדם בזה יהתכלית הטוב האמתי וע

וכל מה שנעשה עמו ,  ימי חיי הבלוהעולם מספר
לקוטי (הכל הוא בשביל זה לבד , בכל יום

 ).סימן נד, ' אן"מוהר
 שאזכה לקום בכל ,ותעזרני ותושיעני ...  �

ולא יעבֹר עלי חצות לילה , לילה בחצות ממש
רק אזכה להתעורר ולקום בכל , נה לעולםיבש

חֹק ולא , לילה בחצות ממש כל ימי חיי לעולם
ואזכה אז להתגבר כארי לעסֹק בתורה , בֹריע

נור יעורה כבודי עורה הנבל וכ", ועבודה באמת
  ) מתוך תפילה נד–' לקוטי תפילות א. ("אעירה שחר

  

  )יא מכתב -' אי הנחל ֵּבספר ִא (

למחמד עיני הקבוע במֹחי  .ח"תמוז תשי' ז, ה"ב    �                       
  .לם לנצחום וחיי עושל, ותקוע בלבי באהבה חזקה

אף שלא דברנו מעסק , יש לי נחת ועֹנג רב מהפגישה הסמוכה שהיה לנו
ת בלב אמת וכין רק להתראואמנם גם כשז. ן לביוהאמת אשר בינינו כרצ

 'וגם זכהו ה, עיל מאֹדול ומוכן דבר גד-הוא גם,  תלוי בדבר בטלושאינ
  בתמידות בעיןו במי יתן שיזכה לעין, ןו הנחמדה מכל הובמתנה יקרה כז

בטח ימצא שם  ,המחיה נפש כל חי, םום ויובכל י' תולקוטי תפל'אמת בפרט ב
  .יניו לתקן הכל בתקון גמור בשלמותית לכל ענות וישועות ורפואוכל מיני סֻגל
 הזהיר כמה פעמים את תלמידיו וכל תלמידי ול לפני הסתלקות"רבנו זצ
, לםוש בעו הקדו וכֹחורסם דעתדיע ולפו להשתדל מאֹד לה,תורותלמידיו לד
להאיר , מדים בחוץ מקֻדשת ישראלו גם לכל העות ונחלי חכמתוויפוצו מעינ

 כי רק ,ם תחתיתושך לתהפלים שנפלו וירדו בעֹמק החֹוקים והנולכל הרח
, תותם לזֻכיונוולהפֹך כל עו, תם ולתקנם בתכלית התקוןול להעלוהוא יכ
ֻיפסק ולא יכבה  לא שו הקדורוכי א, לםות עוהיה כזֹאת מימ לא ןיושעדי

תר ורב וחומ שהוא השקר מתגבר מאֹד וא"פי שהס-על-אף, לם בשום אֹפןולע
 לארֹב ו בכל מה שאפשר לושה את שלווע, בכלליות ובפרטיות על כל אחד

עד שנדמה שאי אפשר לשבר , םום חס ושלוחס ושל, וס ברשתר ולתפֹולחתֹ
ת וכובים וטרדית וסכסוכים ועותאות ובלבולים וות וכפירות ומניעוהסתר

ר ות אויוכלו לכב לא ומים רבים, "'ם הואדיר במר"אבל , כאלה' וכו' וכו
  ת ורור האוכי א, ישטפוהו לא תורא ונשגב מאֹד מאֹד כזה ונהרוש ונואמת קד

  לם באתכסיא ובהעלם ות הזה הגנוז וצפון וטמון מכל העוצח הצחצח
  ת וראות נולות גדושה פֻעלווע, לםושל בעו הוא הוא מ-ל וגד         
  .הוא האלֹקים' לם עד שידע כל הארץ כי הות בעוונפלא         

  כי הצדיק והמנהיג, כי כלל מונח בידינו, ת הבאיםורוידעו הד
  .ל"ש זצול והקדוהוא רבנו הגד, לםות עורווכן לד, ת אלוורור בדוהד

וכל , ראיםולאים והנ וכל תקוניו הנפו וגבורתו וכל מעשה תקפוכי קֻדשת
  ל אשר עשה רבנו ורא הגדווכל המ, וכל היד החזקה, פתיםות והמותוהא
ימים יהם חיים וק, ת הנדחים האבודיםובפרט כל נפש, לםול לתקן הע"זצ

אשרי . תרותר ויו ויו בחיים חיותות הבאים אחרינו כמורולעד עלינו ועל כל ד
תים מימיו ובים אליו וש בין אנשיו הכשרים האמתיים המקֹרוהמכניס ראש

 בודאי. תיוולכים בדרכי עצות והוהמת והֻזומארים המטהרים מכל הֻטוהטה
  .שו הקדוסים בצלושו ולא יכלמו לנצח כל החויבלא 

לה ואמנות נפלא מאֹד מאֹד להאיר הדעת ובודאי הוא מלאכה גד
במזידין גמורים ,  רחמנא לצלן, שנכשלווקים כאלה שנכשלו כמובאנשים רח

לו להם הוא מאיר י שאפ,והצדיק הוא רחמן כזה. ת עצומים מאֹדונובעו
ת המֻטנפים מאֹד ומודיע להם כי גם בכל מקוומ, שו ורחמיו הדעת הקדובטוב

ב ואתם ואצלם וקר' ין היין עדייתברך ועד'  גם שם נמצא ה-מאֹד שנפלו לשם 
, אתך' ה[ לעבין דיר, בייא דיר, יז מיט דירגאט א: שו הקדולווצעק בק. להם

  .ידי זה הוא מגרש מהם הרוח שטות-ועל, ]לידך, אצלך
, עורי מאֹד בלי שו ולרחבובאחרית הימים יתגבר ויתפשט השקר לארכ

ס הכל בשקריו בכמה לתפֹ, יתברך'  מה-םוחס ושל-לם ות את כל העולהטע
ת ות ואמתלאות וערמימיות וטענות ודברי חלקלקווכמה מיני פתויים והסת

 ועותר עד שהוא סמוך למרגוידי התפשטות השקר בי-לאבל ע. של הבל
-יקא עליאז ד, םו חס ושל,שכמעט יתעו הכל בשקריו, םו חס ושל,וומנוחת

 וידי זה בעצמ-ועל, ידי רבוי השקר מאֹד מאֹד יתהפך השקר אל האמת
אמת "בבחינת , מח האמתוזר וצוקא חיומשם די, וטוליהכנעת השקר וב

יקא יתגלה יאז ד, שנשלך עד לעפר וארץ, קאידי" מארץ "-" מארץ תצמח
  .האמת

           .ד ואהבה נצחיתום וברגשי כבובדרישת של
‡ ·„ Ï‡¯˘ÈÂ¯ÒÚ„  
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ובעבודת ' לקוטי תפלות'לעסֹק בתהלים ב
בלי .  רבנופי דעת-על, זהו התקרבות הגֻאלה, 'ה

קר והסוד והיסוד יהוא הע.  אין כלום-רבנו 
ביאת , כל הגֻאלה, הכל תלוי ברבנו. רשווהש

 -התקון של כל העולם , המשיח וכל התקון שלנו
  !תלוי ברבנו

, זהו החיות של כל עם ישראל ושל כל העולם
ן הגֻאלה י עני-ן חדש יזה עני. תקון כל העולם

ו גֻאלות והיו הי. השלמה שלא יהיה אחריה גלות
 לא יהיה -ו הגֻאלה הזו יאבל עכש, אחריהן גלות

ויהיה נסים ונפלאות כאלה בעולם והתגלות כזה שיתקרבו . אחריה גלות כבר
וכל הרשעים והאפיקורסים והרחוקים יהיה להם .  יתברך'כל העולם לה

  .ידי רבנו-יהיה להם תקון על,  מה שאפשר-תקון 
אבל רבנו רבי נחמן הוא , רחקנו מאֹדנת, גלות, שךו העולם בחֹיעכש

את כל אלו שנדמה שאי אפשר לקרבם בשום אֹפן , מקרב את כל העולם
שהעם יתקרבו אליו ולא יסתכלו על הרבנים ועל . הכל תלוי בו. שבעולם

  .מתנגדים
אנחנו רואים שרבנו רבי .  שום כח בעולם לא יכול כנגד האמת-האמת 

יש . הוא עושה מה שעושה,  לכל העולםנחמן הוא איש יחיד והוא לא שואל
, מעשיות כאלה ושיחות כאלה, כזה' לקוטי הלכות'כזה ו' ן"לקוטי מוהר'כבר 

.  באמת'והם מספיקים לנו להחזיר את כל העולם בתשובה שלמה ולעבֹד ה
, אז יהיה עולם אחר, םיללמֹד ולקי,  ספרי רבנו רבי נחמן-קר הגֻאלה יוזהו ע

אוי ,  יתברך ולתורה'הקדוש הוא יקרב כל העולם להרבנו . יהיה עולם חדש
  ...ווי

כל , כל בית, כך שיהיה מלא כל העולם-רבנו הקדוש צוה להדפיס כל
הוא הזהיר אותנו להדפיס , זה מֻקבל. ככה צוה רבנו, כן. מקום עם ספרי רבנו

רבי . ורבי נתן וכן כל אנשי רבנו הם מסרו נפשם על זה. ולהדפיס ולהדפיס
 ,לפני יציאת הנשמה, מר לפני ההסתלקות שלו ביום ששי בעשרה בטבתנתן א

ובכן ! שך מן העולםכל החֹ! דף אחד מספרי רבנו יעקֹר כל הרע מן העולם"
!" רק להדפיס, רק להדפיס ספרים, ןיתהיו חזקים בכסף ובטרחה ובכל עני

  !קריזהו הע, בשביל זה אנחנו צריכים למסֹר נפשנו להכניס את רבנו בעולם
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