
 )'ב', ויקרא ו(... זאת תורת העולה 
העולה ): יחזקאל כ(כמו שכתוב , כי עולה באה על הרהור הלב, הנה ידוע

ששם משכן , הינו שעולה באה על הרהורי הלב; )ז"ר ויקרא פ"מ(על רוחכם 
ם "בר מהרהורי עכו, ואין השם יתברך מצרף מחשבה למעשה, הרוח

הינו מה שמתחיל להתפלל , ם שיך אצל כל אדם"והרהור עכו). קידושין מ(
ובאמצע התפלה או ההתבודדות נופל , בדבקות או מתבודד את עצמו

כי כל הנפילות באין מחמת קלקול , ם"זהו בחינות הרהורי עכו, ממדרגתו
כמו , נמצא מחזיר פניו מהשם יתברך, וכשנתקלקל האמונה, האמונה
נמצא . רך גם כן מסתיר פניו ממנווהשם יתב; נזורו אחור): ישעיה א(שכתוב 

ובחינות עולה הוא כשמשבר . וצריך להביא על זה עולה. הוא אחור באחור
, איך נפלתי ונשלכתי משמים לארץ: ש וחושב בעצמויאת רוחו בקרבו ומתבי

ו נפלתי והחזרתי פני מהשם יתברך יועכש, שהייתי במקום גבוה כזה
  . אין רחמנות גדולה מזוכי, ומרחם על עצמו. ונשארתי אחור באחור

שנבראו דו , כמו שהיה אצל אדם הראשון, וצריך לזה נסירה
ואחר כך ננסר והיה , )ברכות סא(אחור באחור , פרצופין

כמו , ך"והנסירה הוא בחינת שם חת. פנים בפנים
,  שער הזמירות–פרי עץ חיים [ נותושכתוב בכו

, ך"בות חתי סופי ת–ך 'ת יד'ח א'פות]: 'פרק ה
ך "והשם חת. ו שחותך ומנסר את עצמוהינ

כי כשמשבר את , נעשה על ידי שמשבר את לבו
, דאי מאנח ומוציא רוח ומכניס רוחובו, לבו

גימטריא " רוח"ושני פעמים . והוא תרין רוחין
ובא אל בחינות , וזהו בחינות נסירה, ך"חת

זבחי : וזהו. וזהו בחינות עולה, פנים בפנים
, הוא רוח נשברה, לההינו בחינות עו, אלֹקים

  )ח" סימן ק–' ן א"לקוטי מוהר. (ל"כנ
  

  )ב"י', ויקרא ז( ...אם על תודה יקריבנו 

שהם , וזה בחינת חיוב ההודאה על כל היוצאין מהצרה
, ויוצאין מבית האסורים', הולכי מדברות וכו: בין להודות שהםיארבעה חי

  ):ימן ריטשלחן ערוך ס(ויורדי הים כשעולין משם , וחולה שנתרפא
בכל צרתם לו "כי , כי כל הצרות רחמנא לצלן הם בחינת גלות השכינה

,  גלות השכינה הוא מה שהעצבות מתגבר על לב ישראלעיקרו. כידוע" צר
" אמצעותא דעלמא"ויתעצב אל לבו כמבֹאר בהתורה ): ו, בראשית ו(בחינת 

משגל ת הושמשם כל התאוות בפרט תאו. )ד" סימן כ–' ן א"לקוטי מוהר(
על כן . ות ממון שבאין רק מן עצבות ומשם כל הצרות רחמנא לצלןוותא
ו יועכש. יתברך עוזר שיוצאין מן הצרה צריכין להביא קרבן תודה' כשה

 עיקרכי , שזהו בחינת שמחה, שאין לנו קרבן צריכין להודות בפה בכל לבו
 תכלית השמחה של לעתיד עיקריתברך שזהו ' השמחה הוא ההודאה לה

תהלים (בחינת , יתברך בשמחה עצומה' ז יעסקו רק בתודה והודאה להשא
  וכמו. בחינת עשרה מיני נגינה, נור בנבל עשור זמרו לויבכ' הודו לה): ב, לג

' כל הארץ עבדו את ה' הריעו לה): א ב, שם ק" (במזמור לתודה"שכתוב 
ת יבין להודויקון של התודה והודאה שחי התעיקרכי זה . 'בשמחה וכו

ל "לתקן הקלקול שמשם באו הצרות שהוא העצבות כנ, כשיוצאין מהצרה
כדי שמעתה נזכה להנצל מכל הצרות על ידי תקף השמחה עד שנזכה לכל 

לקוטי  ( התכלית כמו שכתוב שםעיקר שהוא ,ל" להשיג אור הנ,התקונים
ועל כן כל הקרבנות בטלין חוץ מקרבן תודה . )ד" סימן כ–' ן א"מוהר

  ):ב"י, ז"פכ. ז, ט"ה פויקרא רב(
וכל אחד עשרה , ובשביל זה מביאין בקרבן תודה ארבעה מיני לחם

 העצבות נאחז עיקרכי ). יב, י ויקרא ז"רש, מנחות דף עבודה זרה(חלות 
בעצבון תאכלנה בזעת אפיך תאכל ): יז יט, בראשית ג(בבחינת , בהלחם

אכֹל ): ז, קֹהלת ט(קון האכילה על ידי שמחה בבחינת י תעיקרולהפך . לחם
ועל כן הם . 'לאכֹל ולשתות ולשמוח וכו): טו, שם ח(בחינת , בשמחה לחמך

עשרה חלות מכל מין כנגד בחינת עשרה מיני נגינה שהם מקור וכלל כל 
  )'ג 'באותיות  –' הודאה והלכות  –לקוטי הלכות (. השמחות

  )ב"י', ויקרא ז( ...זבח התודה 

וזה אין צריכין , כי כל הקרבנות באין לכפר, לעתיד כל הקרבנות בטלין
". ון ישראל ואיננווביום ההוא יֻבקש ע"בבחינת , כי כבר נתכפר הכל, לעתיד

, לספר חסדי השם ונפלאותיו איך שנתהפך הכל לטובה, הודאה, אבל תודה
עד שהרבה , יקא על ידי שהיינו בזה העולם וכל אחד סבל מה שסבלישד

בבחינת עונות נתהפכין , עתה נתהפך הכל לטובהו; נכשלו בעונותיהם מאֹד
שהוא מצה , שזה בחינת קרבן תודה, לזֻכיות שיהיה לעתיד על ידי התשובה

בבחינת עונות , שזה בחינת שמהפכין היגון ואנחה עצמו לשמחה, וחמץ
כי זה יהיה כל חלקי עולם הבא של כל , ל זה לֹא יתבטל"נתהפכין לזֻכיות כנ

ששון "שזה בחינת , יקאי העמל של זה העולם דמה שזכה על ידי, אחד
, שחוטפין היגון ואנחה עצמו לתוך השמחה, "ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה

אבל כל . ם בשלמות לעתיד לבואישזה יתקי, ונעשה מהרע כסא להקֻדשה
כפי מה שזכה להתקרב לצדיקים וכשרים ולקים עצה זֹאת בתוך זה , אחד

להתגבר ולהפֹך הכל לשמחה , בגוף ונפש וממוןבתוך מרירות הצרות , העולם
לקוטי ( .ל"שזה בחינת קרבן תודה כנ, על ידי זה יזכה לעתיד לזה בשלמות

אות , הודאה – אוצר היראה לפי ג"אות י - ' ברכות הודאה ו הלכות-הלכות 
 )'ד

  
  )ו-ה, להודיע –כוכבי אור (

רה וי התמוד של דיני הל:ןואמר פעם אחת בזה הלש             �
מוד של קיום יוהל, םונתן לנו השם יתברך על ידי מֹשה רבנו עליו השל

ועל זה מרמז הפסוק . ל"ר זצ"ורה נתן לנו השם יתברך על ידי אדמוהת
ותקבלין ֻאלפן : "נתןוומתרגם י, "ני הישועהין ממעיוושאבתם מים בשש"

  ."חדת בחדוה מבחירי דצדיקיא
יודיל ליב שהיה איש כשר וירא ' בן רנחמן ' פעם אחת עמד לפניו ר    �

 אין לחם ושמלה ולה ובביתירה ותפומם ולילה בתוועסק י', וחרד לדבר ה
תה רעה וכעסנית והיתה י היווגם אשת, לוכי היה עני גד

ם חמישי וועמד לפניו פעם אחת בי.  תמידותומקללת א
ד איש אחד עמד וין על צרכי שבת ועי עדושלא היה ל

נחמן ' ל זה האיש להתאנח על רוהתחי, אז לפניו
 ו העצום כי היה לו ודחקודל עניותול על ג"הנ

 ואמר ,ל"ת ז"הרנו מווגער ב. ל עליוורחמנות גד
ת ועליו אתה מתאנח שקם בחצ: ן תמהו בלשול

לה ירה ותפולילה ועסק מאז ועד הנה בת
ת ותחנונים וגם הוא עני ובעל יסורים וובקש
ל זה לֹא יראה אשר על ידי כ,  אשה רעהוויש ל

', למי עד וכוו לעו ואשרי חלקו אשרי ל?פני גיהנם
יש להתאנח אשר אכל ' הלֹא על הנגיד מֹשה וכו

וגם שתה אחר כך , להוסֻעדת הצהרים בהרחבה גד
ועבר עליו מה (ן אחר כך ו לישוב גם שכב עצמויין ט

דע כמה שנים וכי מי י. עליו יש להתאנח, )שעבר כידוע
נשים קשים ומרים עד אשר יזדכך וך בעיהיה ֻמכרח להזדכ

  .לם הזהוהמת העוויצטרף מז
  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

לם רצו להרֹג את רבי וכל הע, יב מיתהירבי נתן היה ח                      
ד ו היסעיקרוהוא היה ה!" מה הוא מדבר על רבנו: "מריםוהיו א, נתן
  .הכל,  הכללעיקרוה

לם היו וכ, ניםוכל הגא, כל היהודים, ולם נגדו העכל, שורבנו הקד
לם מתנגדים עליו ובזמן שכל הע. לםווהוא נצח כ, שומתנגדים על רבנו הקד

שני אנשים , אנחנו שנינו: "ש רבי נתןו הקדוהוא צחק מכלם ואמר לתלמיד
. לולם גדויש ע: "ככה הוא אמר!" לםואנחנו מצחקים מכל הע, לםומכל הע

זה שני אנשים כנגד כל , אני ורבי נתן! לםו מכל העאני ונתן מצחקים
הם !" לםו אנחנו מצחקים מכל הע-לם וכנגד כ, ניםוכנגד כל הגא, מדיםוהל

  ...י וויוא, י וויוא, ת כאלהוחכמ. לםואת כל הע, לםוירפאו את כ

 ל"זצ, ודסראער בשראל י' לזכרון נצח מורינו ר

  ב"רסעלון ת

 חג פורים שמח 
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 רבי נתן הוא ראה ! רבי נתןו רבי נחמן ותלמיד- שנים היהלם האמת ובע
מה יש ? מה אתם מצחקים: "לםוהוא אמר לכל הע, 'ן"הרולקוטי מ'את ה
אני מכיר : "הוא אמר. געולם משוע" ?איזה רוח, יש לכם איזה דבר? לכם

  ".רמליואני זכיתי להכיר אחד שהוא נ. געיםולם משוכ, לםואת כל הע
', תולקוטי הלכ'רק לדבר מ', תולקוטי הלכ'.. רבי נתן מה שהוא זכה

גֻדלתנו . רבנו ורבי נתן, ה גֻדלתנו ותפארתנוזה הי? ל כזהון גדוהאם יש גא
רבי נתן הוא זכה .  הוא רק רבנועיקראבל ה, ותפארתנו זה רבנו ורבי נתן

תר וי, תר מכל התלמידיםוי, לםותר מכל העות ולהשיג את רבנו יולרא
  .שו של רבנו הקדוהוא היה תלמיד.  רבי נתן-מכלם 
הוא היה רֹאש כל ! ולו ברבי נתן אין לנו שום שבח להגיד עלייאפ

  ...ורבי נחמן!  רבי נתן-ת ורודהצדיקים בכל ה
, היו מתנגדים, לם לֹא רצו ברסלבוכל הע, גם אני הייתי מצחק מכלם

  !" אסור-ברסלב : "מריםוהיו א
אני הייתי ורבי , לם היו מצחקים מאתנווכל הע, ם הלילהוהיה לי חל

. ידם-אסור לעמֹד על, הם ברסלב: "לם צחקווכל הע. שני אנשים, ישראל
מרים על מי שהוא ברסלב שהוא והיו א, דהו ככה היה המ."הוא ברסלב

  !לםוונצחתי את כ, לם היו מצחקים מברסלבוכ. ואני צחקתי מכלם, משגע
יש כבר . לםומצחקים מכל הע, לה שלי'נתנ, לה'אני ונתנ? לםומי זה הע

חנו מצחקים מכל ו אניעכש, נו. 'ן"הרולקוטי מ'יש כבר ', תוספורי מעשי'
  .לםוהע

  . לםוהוא ורבי נתן היו מצחקים מכל הע
  ...לםואני ורבי נתן מצחקים מכל הע

מה . ת ולישן וזה הכלוצים לאכֹל ולשתולם רוהע? לםומה התכלית מהע
  ?מה יהיה מכל זה, מה זה! ?בשביל לאכֹל, לם נברא בשביל לישןוהע, זה

  ! שום חיות כללואין ל,  כלוםואין ל.. לם בלי רבנו הואוהע
' תוספורי מעשי'רק ה. לֹא שוה כלום, לם לֹא שוה פרוטה אחתוהע

  .תקותנו, זה כל חיותנו', תוהלקוטי הלכ'ו' ן"הרוהלקוטי מ'ו
שבע , 'נו. 'תפלה-בעל' ו'שבע בעטלירס'אנחנו יש לנו כבר המעשה של 

  ! להיש גורבנו הקד? היה' בעטלירס
  ... 'שבע בעטלירס, 'איי יי יי

  
  

הינו שעל . ורים הוא הכנה לפסחפ                                            � � � � 
וזוכים לקים , נצל מחמץ בפסחיידי מצוות ושמחת פורים כראוי זוכים לה

  ).'אות ב,  פורים–'  מועדי ה–עצות המבוארות  (כל מצוות הפסח כראוי
עושה נסים ונפלאות , אלקינו ואלקי אבותינו'  יהי רצון מלפניך ה ...  ����

את ריבנו והדן את דיננו והנוקם את נקמתנו והמשלם הרב , בכל דור ודור
שתרחם עלינו ברחמיך הרבים . גמול לכל אויבי נפשנו והנפרע לנו מצרינו
שנזכה לקבל ולקים את ימי , ותעזֹר לנו בישועתך ונפלאותיך הנוראות

שנזכה לקים כל המצות הקדושות , הפורים הקדושים בזמניהם כראוי
בגילה ברנה , בטהרה גדולה בשמחה ובטוב לבבבקֻדשה ו, הנוהגות בפורים

נותיהם ועם כל פרטיהם ודקדוקיהם וכו, בדיצה וחדוה רבה ועצומה מאֹד
 :ג מצות התלויות בהם"ותרי

זנינו שכל הנסים והנפלאות שעשית וכבר גלית א, רבונו של עולם
לם נעשים ונתגלים ולאבותינו אשר עליהם נקבעו הימים טובים הקדושים כ

ואנו צריכין להמשיך קֻדשת ,  בכל דור ודור בכל אדם ובכל זמןומאירים
בכל , והארת הנסים ונפלאות שנעשו אז, פורים וקֻדשת כל הימים טובים

ובכן באתי לפניך עושה . שנה ושנה בכל דור ודור ובכל אדם ואדם בפרטיות
למדני והורני . ובכל יום ובכל עת ובכל שעה, נסים ונפלאות בכל דור ודור

שאזכה לשמֹח מאֹד , ני וזכני שאזכה לשמחת פורים בשלמות באמתוחנ
מאֹד בכל לב ונפש בימי הפורים הקדושים בכל שנה ושנה בשמחה שאין לה 

ידי השמחה והקֻדשה של פורים להמשיך עלי ועל כל -עד שאזכה על. קץ
, מת-אֻדמה שמטהרת מטמאת-ישראל הקֻדשה והטהרה הנמשכת מהפרה

, אֻדמה אחר פורים-סֹק בקריאת הפרשה הזאת של פרהוית עלינו לעואשר צ
למען נזכה להיות , אֻדמה-ידי פורים זוכין לטהרת הפרה-וגלית לנו שעל

 :פסח בזמנו-טהורים לקבל קֻדשת הקרבן
אתה יודע שבעֹצם ירידתינו ונפילתנו בעֹמק הגלות המר , רבונו של עולם

, ישראל ועלי בפרטיותועֹצם ורבוי צרות הנפש שעוברים על כל אחד מ, הזה
ורודפים אותי מאֹד מאֹד מכל , ועֹצם ורבוי המצולות ים השוטפים עלי

ואיני יודע שום פתח , ובצרה גדולה אני מאֹד מאֹד בלי שעור וערך, הצדדים
הן על כל אלה אני צריך עתה נסים נפלאים , נצל מכל זהיתקוה לתקן ולה

ישראל לדורות עולם נסים כאשר עשית עם כלל , וישועות גדולות ונוראות
בימי מרדכי ואסתר כשעמד עליהם , נפלאים ונוראים אשר לֹא היו כמותם

אשר נס זה של פורים גדול מכל הנסים ', המן הרשע ימח שמו וזכרו וכו
ידי חכמיך הקדושים זכרונם -כאשר הודעת לנו על, שעשית עמנו מעולם

לה היו יובתח. נבטליםוכל המועדים יהיו בטלים וימי הפורים לֹא , לברכה
 'ועכשיו וכו, ם זכר ליציאת מצריםכי כל המועדים ה, כל ההתחלות מפסח

 ).ז" מתוך תפילה ל–' לקוטי תפילות ב(

  )ט מכתב ל- חלק ב -י הנחל ֵּבספר ִא (

אשר עשה מאמצים כבירים , ד מחמד עיני ולביולכב                   
 יתברך לכל ו שמאיר ידיעת אלֹקותך בני היכל המלך האמתות רשום בתולהי

ואי אפשר , תולה על כל המצווד היהדות ועו יסעיקרלם שזהו כל ובאי ע
 מצוה ורה כמות התו כי אין לך מצוה מכל מצוולבאר ולספר בשבח מצוה ז

' לם להול לקרב כל העו של ההתדבקות והתקשרות בהצדיק האמת שיכוז
  .רה באמתון אמונה וקיום התכי בלי הצדיק האמת אין יהדות ואי, יתברך

 בפרט ופו וסו על אחריתעיקררב על האדם תמיד והודבר א-הבעל
לם כי אם וואי אפשר לדלג ולקפץ על הגיהנם שהוא זה הע, , תינו אלהורובד
ת ות ופשוטות והתמימות העֻמקושותיו הקדוידי כח הצדיק האמת ועצ-על

עד ,  יהיה איך שיהיה,ם ובכל זמן ובכל דרגאומאֹד לכל אחד ואחד בכל מק
  .שים בלבבנו לקיום ולמעשהות מהדבורים הקדושות הקדושיכנסו הריח

ציא את ישראל וקר הארת הדעת בחינת משה הוא להציל ולשמֹר ולהיע
 הרחמנות על ישראל עם עיקרשזה , ידי רוח שטות-ת הבאים עלומן העבר

ת ונומעוקים לגמרי ואיך הם רח, דע מהיכן ישראל לקוחיםוש למי שיוקד
דיע להדרי מטה שהם ושמ, ולהאיר בדרי מעלה ובדרי מטה. רחמנא ליצלן

 שגם שם ,'ות וכול תחתיונה מאֹד מאֹד בשאוהירודים מאֹד בדיוטא התחת
ררם ומקיצם בבחינת וומע, ודואתם ואצלם כי מלֹא כל הארץ כב' ן היעדי

מגרש מהם ידי זה הוא מאיר בהם הדעת ו-ועל. 'כני עפר וכווהקיצו ורננו ש
לה וֻאמנות נפלא מאֹד מאֹד וכי בודאי הוא מלאכה גד. הרוח שטות בכל פעם

 ובפרט שיש שנכשלו כמ, תונולהאיר הדעת באנשים כאלה שנכשלו בעו
והצדיק הוא רחמן . ת עצומיםונושנכשלו רחמנא ליצלן במזידין גמורים בעו

ל ו הגדוחכי בכֹ, שו ורחמיו הדעת הקדולו להם הוא מאיר בטוביכזה שאפ
 וידי זה בעצמ-ועל, כי לית אתר פנוי מיניה, אתם' ין הידיע להם כי עדוהוא מ

,  שהואולו אם האדם הוא כמיכי אפ. הוא מגרש מהם הרוח שטות בכל פעם
כן אתם והש" שכתוב וכמ,  יתברך'ה כי גם שם נמצא ודיעים לותכף שמ

כי ממנו , תברךי' לו בעשר כתרין דמסאבותא נמצא היכי אפ, "ך ֻטמאתםובת
כי מי הוא זה , רח הרוח שטות מפניוו אזי תכף ב-' יתברך לבד כל חיותם וכו

 נעלם חיות וך רוח שטות בעצמוכי בת.  לגשת אליו יתברךוערב את לב
ת מאֹד ונות התחתוכי גם בכל המדרג, לםו יתברך שהוא מחיה את כואלֹקות

ך עֹמק וחֹזק ובתגם שם , ל"מאֹד שנפלו לשם כל הנכשלים והירודים כנ
כי מלֹא כל הארץ ,  יתברך'הנעלם ונמצא , והמא והרוח שטות בעצמוהז
  .המאוידי זה מגרשין הרוח שטות והז-ועל, ודוכב

כך -פי שהמים רבים אדירים משברי ים מתגברים על כל אדם כל-על-אף
פי כן מכלם אדיר -על-אף, "כל משבריך וגליך עלי עברו"בחינת , כך-כל

 ויביא הכל אל ונונה והוא יגמֹר הכל כרצו על העליולם ידועול' ם הובמר
ר וכי כבר הקדים ונתן לישראל קֻדשת א, ב האמתי הנצחיוהתכלית הט
  . יתברך לעין כל ויתקן הכלו יתגלה אלֹקותויד-הצדיק שעל

 ותר להמתיקול ביותר צריכין להמשיך חסד גדול ביוכל מה שהדין גד
-תינו אלה אי אפשר לבטל כי אם עלורול דוגֹדל הדינים והחשך ש, וולבטל

  .ידי רבוי החסד הנמשך בכֹח הצדיק האמת
ת ושות הקדורות התות חכמועמין טוב טעם ודעת של מעינואם רק ט

ך כל מיני ולו בתי אפואזי שוב לֹא יכבה נר, ת מהצדיק החכם האמתווהנעימ
  . בר על כל אחדוחשך והתרחקות שע

ת לבבי כי נכסֹף נכספתי בכל לבי ונפשי דע אוי' ה, אחי יקירי וחביבי
ם אך אין לי כח ואין דעתי גם צלולה ום יול עמך בגן עדן של הצדיק יילטי

בר עלי בכל ות העות והתלאוההרפתקא, מחמת הגלים הקשים והעצומים
פי כן בכל זֹאת אינני מסיח דעתי ממך ואתה צמוד -על-אבל אף, םום ויוי

קד לישועתך הנצחית כידוע לך זה בברור ושב ושותמיד בעמקי לבבי ואני ח
  .גמור

ל להזיז אהבתי מאתך אפלו ואש אהבתך תוקד בקרבי תמיד ואינני יכ
לם כי היא רק ואהבתי וחסדי מאתך לֹא יתקלקל ולֹא ימוש לע. שעה אחת

ידה יתקנו כל התקונים בשלמות וכל -ועל, לם תמידולע' ואמת ה, אמת
  . בעודיק האמת הנחל נת בכֹח הצות יתהפכו לזֻכיונוהזד

יפות נפשי לֹא אוכל לכתב ירק מחמת ע, ב לךויש בלבי הרבה לכת
זֹאת . וגם זֹאת כתבתי בכל כחי למען נֹעם אהבתך התקוע בלבי, כלבבי
שה ושרש בפנימיות לבבך נֻקדת אמת והאמונה הקדואשר ידעתי שמ, נחמתי

ן כל  ובהצדיק האמת בחיר מבחירי צדיקיא שהוא מעיורתוובת' בה
לין וובדבריו יכ, ת לכל אחד כל מה שיעבֹר עליוורואשר נבא לד, תוהישוע

  .הוון ונלבב כמוואין להאריך לנב, ת את נפשנו תמידולהתנחם ולהחי
  .ל ומצפה לישועה שלמהותב בעיפות גדוהכ
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