
�� )סז',�מ�ב"קל(.�יֹוֵתר�ִמְתַּגֵּדל�ּוִמְתָּפֵאר�ֵׁשם�ַהֵּׁשם�ִיְתָּבַרְך�ְּביֹוֵתרַהַּצִּדיק�ם�ל�ַמה�ֶּׁשִּמְתַּגֵּדל�ּוִמְתָּפֵאר�ֵׁשָּכ

  ת לכל הישועותת לכל הישועותת לכל הישועותת לכל הישועותלזכולזכולזכולזכו            ַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן מאומןַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן מאומןַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן מאומןַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן מאומןטוב להגיד ולשיר   טוב להגיד ולשיר   טוב להגיד ולשיר   טוב להגיד ולשיר   
                         [     ‰˘˜Ó  ·‰Ê  „Ú  ‰Î¯È  „Ú  ‰Á¯Ù

 ‰˘˜Ó ‡È‰ ... )ד,ח(  

שצריכין ) בלקוטי תנינא סימן מח(ל "י איתא בדברי רבנו ז
דע וי' דת הוומי שהתחיל מעט בעב. 'דת הול בעבות עקשן גדולהי

, לוקשנות גדידי ע ת איש ישראל באמת כי אם עלוזֹאת שאי אפשר להי
ת צריכין לעבֹר על כל אחד ואחד ות וירידות ועליוכי הרבה הרפתקא

 ודתוידי זה מעט עב ל לבלי להניח עלויהיה עקשן גד לא ואם, בלי שעור
  ...ו שישאר על עמדואי אפשר ל, שהתחיל
יתברך ' כי ה, יתברך מתפאר בישראל'  ההתפארות שהעיקרוזה 

 בכל ותואיש הישראלי שמפילין אמתפאר מאֹד בהעזות והעקשנות של 
 ו מניח להפיל עצמוואינ, לווהוא מתחזק בכל עת והוא עקשן גד, פעם

תנו עֹז לאלֹקים על :  יתברך בבחינתו התפארותעיקרוזה . בשום אֹפן
זה בחינת עזות ועקשנות של ישראל שהם עזים ' עֹז'. וישראל גאות
וא כלל רה שהו קבלת התעיקרידי זה  שעל, דתןווחזקים בעב

רה ומפני מה נתנה ת: ל"תינו זו שאמרו רבוכמ, ההתפארות
ידי זה על  על) ביצה כה(מפני שהן עזין , לישראל

כי זה ,  גאות והתפארותהיינוד. וישראל גאות
תהלים ( שכתוב ווכמ.  יתברךו התפארותעיקר

 עיקרכי ,  אתהוכי תפארת ֻעזמ): פט
  ...ההתפארות הוא העזות והעקשנות

 וזה מעשה המנֹרה מקשה וזה בחינת
זה בחינת כלל ' מעשה המנֹרה'. זהב

  ועל...יתברך מתפאר בישראל' ההתפארות שה
הב ויתברך א' רה היה עדות שהות המנוכן בנר

 שאמרו וכמ,  בהםו ישראל ומשרה שכינתועמ
ל על נר המערבי שהוא עדות לכל באי "תינו זורב

שזה בחינת , רה בישראלולם שהשכינה שוע
הוא ,  בנוו ואהבתושמחמת התפארות, תהתפארו

רה הוא ונמצא שכל מעשי המנ. כנוו בתומשרה שכינת
וזה . יתברך מתפאר בישראל' בחינת התפארות שה

גביעים : רהובחינת כל הציורים הנפלאים שהיו במנ
כל זה מרמז על כמה מיני גוני ' רים משקדים ופרחים וכוווכפת

  .לולים מגונין סגיאיןיתברך מתפאר בישראל שכ' ההתפארות שה
כין כי אם ורה אין זווכל אלו ההתפארות שהם בחינת מעשה המנ

וזה בחינת . 'דת הול בעבות עקשן גדול שצריכין להיוידי עקשנות גד על
שצריכין , ן עקשנותו לש—' מקשה'. וזה מעשה המנֹרה מקשה זהב

עד ירכה עד : וזהו. ל מאֹדובעקשנות גד' דת הות עז וקשה בעבולהי
רה עד ירכה ו שכל הציורים והפרחים שבמנהיינוד, פרחה מקשה היא

ידי עקשנות  כין עלוהכל ז, עד פרחה שהוא כלל ההתפארות של ישראל
ת איש ודו שבכל עבהיינו,  בחינת עד ירכה עד פרחה מקשה היאדייקא

יתברך התפארות שהוא ' לם מקבל הף שמֻכוהישראלי מתחלה ועד ס
ידי עקשנות בחינת עד ירכה  זה נעשה רק עלכל , רהובחינת מעשה המנ

 ...לוף צריכין עקשנות ועזות גדושמתחלה ועד ס' עד פרחה מקשה וכו
  )ב"יאות ',  הלכות ברכת המזון ד–לקוטי הלכות (

  
     [    ·È¯˜‰ È˙Ï·Ï Ú¯‚� ‰ÓÏ ... )ז,ט( 

ת הפסח ויכלו לעש ולא לו האנשים שהיו טמאים לנפש אדם
, ותקנו בזה הרבה מאֹד, אלו שאלו כהֹגן. רעשבאו לשאֹל למה נג

 דין פסח שני שהוא משהידי זה ל כי נתגלגל זכות על ידם שנתגלה על
 שלמות עיקרכי זה , ל שהוא בחינת המשכת דרך התשובהותקון גד

' ק מאֹד מהו שהוא רחואה האדם את עצמו כשראפילוהתשובה ש
 ויחזק את עצמכן  פי על אף,  עליו ממעשיו הרעיםויתברך וֻטמאת

 ויתברך וישאל על נפש' א בקדה והכנעה לפני הצדיק האמת ולפני הוויב
למה נגרע להקריב את :  ששאלו אלו האנשים שהיו טמאים ששאלווכמ

 ו ֻטמאתודע בעצמו אם יו כן ישאל כל אחד על נפשוכמ. 'וכו' קרבן ה
כן  פי על ואם נפשי מֻטמאה במעשי הרעים אף: א וישאלוממעשיו שיב

יתברך לעסֹק '  להתקרב לההיינו ד—' למה אגרע להקריב קרבן ה
  תקוה גםוכי בודאי יש ל. תושהוא בחינת קרבנ' רה ולהתפלל וכוובת

דיע ויתברך תקון וי'  הוואז בודאי ימצא ל. יתברך' כן להתקרב לה
כי ,  תקון הפסח שני שהוא פליאה נשגבהמשהדיע לו שהולהצדיק כמ

יתברך על ' בשעת יציאת מצרים שאז דלג ה זמן הפסח הוא רק עיקר
ן וועל שם זה נקרא פסח לש.  זמן הקרבת הפסחעיקרואז . הקץ וגאלם

אבל מי , כי האיר עליהם אז הארה נפלאה, לוג שדלג על הקץיפסיחה וד
, דו איך יזכה להקריב פסח עועדוקרב את הפסח במ ולא שהיה טמא

 שאלת הטמאים ידי  עלמשהד לויתברך ברחמיו גלה הס' אבל ה
. יר בימי הספירהי שהטמאים יקריבו פסח שני באודיע לווה, דייקא

פי  על כי אף, לם כללורה לנו דרך התשובה שאין שום יאוש בעוובזה ה
 יש תקוה עדיין התקון ואנחנו טמאים במעשינו עיקרשעבר זמן של 
כי יש תקונים נפלאים ונעלמים מאֹד , ו שלא בזמנאפילו

ובלבד . םום ויותנו גם עתה ובכל יולים לתקן אושיכ
שלא ניאש עצמנו מצעקה ותפלה לשאֹל בכל 

לקוטי . ('את קרבן הפעם למה נגרע להקריב 
  )ז"טאות ',  ההלכות ברכת הפרות -הלכות 

  
  )ל"זצ, ישראל אודסר' מר(

  מוטלבר הבנות של ...  �                    
 , הם שמעו את השבתים שלי,)מסלונים(

 , והם ראו שאין לי כלום... והשמחהרותהזמי
 רב מוטל היה המתנגד ,נתן לי כסאות  מוטלבשר

 היה , של סלונים,ר שלו" כי האדמו,הכי גדול
 אז ,אהב אותי כן הוא-פי-על-אבל אף. מתנגד גדול

? מה זה" :תוי הם דיברו א,הבנות שלו שאלו אותו
 ,אנחנו רואים ?מצא חן בעינך לא ,מדוע ברסלב

 ,"? מה זה...ח הוא תמיד שמ,ובד השם כזהשהוא ע
הוא היה  ,אני עשיתי לו מחלת לב ,הוא היה מבולבל

אשת " תשמע את , טוב?מתנגדאתה " :י לוהראית ואני ,מתנגד גדול
 הוא ,תבטלנ הוא ,םיים בלי רגליי הוא נשאר בלי יד,"של ברסלב "חיל

י כנגדו ואנ , היה כל כך משוקע בהתנגדות נוראהוא, היה ירא שמים
מצא  לא  הוא, והוא היה לו מחלת לב... כלום לגמרי,ושת י,כלום

איך אפשר להיות ו,  השבת שלי והשבת שלוהוא רואה בעיניים, מקום
  .  עשיתי לו מחלת לב, היה לו צרות?מתנגד
 . ברוך השם נעליים לה כברהתייהפנים בשבת השני אשתי -כל-על

אין לה שמלה של : "ואמרו לו) מסלונים ( של רב מוטל,באו הבנות שלו
חר סו זה אז רב מוטל שלח אותי לאי," צריכים לעשות לה שמלה,שבת

  מספיק עלהיה שהיה לו סחורה, והוא נתן לי ,שהוא סוחר שאריות
, על שבת שמלה  גם והיה לה, והיא תפרה,תה תופרתי והיא הי,שמלה

מעו שוהם  ,הם שמעו את ההתנגדות , הבנות שלו,והיה הצגה נוראה
איך מתנגדים על " , מוטלב לר, אז הם עשו לו צרות, שלי"אשת חיל"ה

  . "?אפשר להיות מתנגד, נו ? כזה"אשת חיל" שהוא אומר ,יהודי כזה
 ואני עשיתי להם ,חסידי סלונים הם היו מתנגדים הכי גדולים

 והיה להם שם יותר , להם ישיבה ברבי מאיר בעל הנסה הי,צרות כאלה
חודש במקום ל והם נתנו לי שתי לירות ,ל ירושליםמכל הישיבות ש

 רק נותנים לי שהם" ,אמרו הם ,עשרה חמש ,עשרה שתים ,עשרה
  בן  לא  אבל הוא, ילדים קטנים והוא צריך לחםו שיש ל,בשביל רחמנות

  
  
  
  

Î  

‡  

יַרת...  ׁוִמּשִ     ָׂהֲעָשִבים  ּ
ִּנגון  ַׂנֲעֶשה          ...ָהרֹוֶעה  ֶׁשל  ּ

��ל"ת�תפרעלון�מס�-ד�"בס

 ל"זצ, אייזיק שלמה' ודסר בן ראער בשראל י' לזכרון נצח מורינו ר



ליקוטי ", "ן"ליקוטי מוהר" הוא לומד ,לומד גמרא לא הוא, ישיבה
ליקוטי " וה"ן"ליקוטי מוהר"אבל ה ,"? זה בן ישיבה,תהליםו "תפילות
  ...הם צרות גדולותל שה זה ע, והתהלים"תפילות

,  חכם באשי, הגאון של הספרדים, בא לטבריה רב שלמה,פעם
 הוא היה , והוא היה גאון וצדיק,אלפנדריהרב  ,היה זקן וגאון והוא
 ואני נכנסתי אליו אצל ,הוא בא לטבריה, היה לו אשה לא ,יחידי

 אני ביקשתי ,"ואני רוצה זכות לשמש אות" :ובקשתי אותו ,הספרדים
 הוא הסכים להלביש לו את הנעליים ולעשות לו . והוא היה גאון,אותו

רבי נחמן שהוא  הוא היה גאון והוא שמע על רבנו,  שימוש...תה ולנקות
   ...היה גאון

  
  )המשך, כו  סימן–] רבי נתן[ת "ימי מוהרנספר (

,  ללמברגו לברכה נסע לדרכונווהנה רבנו זכר ... ☺                   
בפרשת בלק וכל ,  עד אמצע הקיץוחזר לבית ולא ,ונתעכב שם כל החרף

 ות אצלוזכיתי להי לא כי, דע לספר מזהואין מי שי, מה שעבר עליו שם
בבית , בו העת במאהלותוואני הייתי כל א, לו פעם אחת בלמברגיאפ

חֻנכה -ת של שבתורו התזאתנו בשנה התינו הרבים אבדונותני ובעווח
קדש למברג והנה באמצע -א אליו לקהלתוזכינו לב לא כי, תוושבוע

שבא מלמברג , דיע לי חברי רבי נפתליוה, בותי במאהלובהי, רףוהח
צה ו לברכה רונושרבנו זכר, וספר,  לברכהונו זכרוד שנסע עמ"ר

 ונר, ן חבריוושדבר מזה כל הלילה והיה רצ, ולהדפיס ספר
 ללמברג כדי וומשם אסע עמ, בושאסע לנעמיר, יאיר

 לא תינו הרביםונול ובעו"לעסק בהדפסה הנ
ת שלי מכל וצם רבוי המניעוע מעויכלתי לנס

כיתי לשבר פי שכבר ז-על-ואף, הצדדים
, ת אלהוכן מניע-פי-על-אף, תוכמה מניע

 לא ,ק כזה ללמברגוע לדרך רחולנס
  .זכיתי לשברם
ת וב מחשבוהתחלתי לחשאך תכף 

ין ההדפסה והתחלתי לסדר יבענ
, כך נשמע-אחר' הקדמה ושער וכו

, םוחס ושל, שרבנו נסתלק שם בלמברג
אך , ת הנפשודאי היה לי צער עד כלוובו

  .שהוא שקר, הבנתי
בא עגלה , דם פוריםוק, כך-אחר

שאסע לשם לעסק בתקון , בשבילי מברסלב
מברג איש  לברכה מלונוששלח רבנו זכר, הספר

 ובאתי לפה זאת במדינה ותושידפיס א, אחד
ברוך ,  לברכהונושרבנו זכר, דע ליוונ, ברסלב על פורים

 ואני מאדוהיינו שמחים בשמחת פורים , םובחיים ושל, השם
, כך חזרתי לביתי-ואחר, ןוקון הספר וסדרתי הכל על נכיעסקתי בת

,  הספרו ליד לברכה מסרונושרבנו זכר, ל"ב והאיש הנולקהלת מאהל
  : וסטרהא והתחיל לעסק בהדפסתונסע מפה לקהלת א

  
  )כד-כב,  מחלוקת ומריבה– עצותלקוטי (

ת בין הצדיקים וקומה שיש מחל�                                      
ואי אפשר להבין . ין בפניםיע, זה נמשך מבחינת חלל הפנוי, האמתיים

רק להאמין כי אלו , תוקוה המחלכן אסור להרהר על ז-ועל.  בשכלזאת
ואנו צריכין , זאתרק שאי אפשר לנו להבין , ואלו דברי אלֹקים חיים

 ).סימן סד, 'ן א"לקוטי מוהר(להתחזק רק באמונה לבד 
זה יש להם קיום -ידי-על, נאיםוידי הפרוד שיש בין הש-על� 

ת ותרונקים מהרה המואזי י, נאים מתחברים יחדואבל כשהש. תרובי
 ).סימן סז, שם(פלים מהרה וונ, ח שמשם חיותםושבמ

עדיין לא ת ומלחמה נמשך מהדמים שוקון והמחלודת הנצחימ� 
שיעבֹד את השם , כי צריך כל אדם להסתכל. עבד בהם את השם יתברך

רה ו שידבר הרבה בתהיינוד, ויתברך בכל טפי הדמים שנמצאים ב
ואז ,  ותפלהרהועד שיהיו נעשים מכל הדמים דבורים של ת, ותפלה

 ).סימן עה, שם(ת וקון ומחלוויבטל כל מדת הנצח, םויזכה לשל
ואזכה , םוזכני ברחמיך הרבים למדת השל, לםו של עונורב...         ����

ב וסור מרע ועשה ט,  שכתובוכמ, ם תמידודף שלום ורוהב שלות אולהי
 ובין ום בין אדם לחברות שלועת לעש-ואזכה בכל. ם ורדפהוובקש של

ן וצחידת הניממ, ותשמרני ותצילני ברחמיך הרבים. ואיש לאשת
ן ומחלֹקת דסטרא וצחישלא יהיה בלבי שום נ, ומחלֹקת דסטרא אחרא

עבדו בהם את השם עדיין לא ש, אחרא הנמשכין מהדמים של הגוף
רה ושיעני ותזכני מעתה לעסֹק הרבה בתוותרחם עלי ות, יתברך
עד שאכניס , ם תמידורה ותפלה בכל יושאזכה לדבר הרבה בת, ותפלה

. רה ותפלהושים של תוך הדבורים הקדוכל טפי הדמים שיש בי בת
רה ושים של תוויהיו נעשין מכל הטפי דמים שבקרבי דבורים קד

, יהיה נשאר בי שום טפה דם שלא עבדה את השם יתברך ולא ,ותפלה
בכל כחי כל ימי חיי בכל טפי הדמים , רק אזכה לעבֹד את השם יתברך

עד שיהיה הגוף בטל לגמרי , רה ותפלהוואזכה לדבר הרבה בת. שיש בי
 ): מתוך תפילה צד–' לקוטי תפילות א (כאין ואפס ממש

  

  )המשך, א"נ מכתב -' אהנחל י ֵּבִא ספר(

 ו ודעתולך האדם אחר חכמתוידי שה-על...   �                      
-על, ק האמתיתברך ונגד הצדי'  בשלמות נגד הוצה לבטל דעתו רוואינ

 עד שיוכל לסור ,ת של שטות ושקר וטעותוח בחכמוידי זה נתבלבל המ
' ידי חכמתם מה- שמצינו רבים שנטו עלוכמ. 'ת לגמרי מדרכי הוולהט

ידי שהעמידו על -ת עלום תחתיו ונפלו לעמקי תה,ורתויתברך ות
, תו להשליך כל החכמ- החכמה עיקרו. חכמתם ודעתם המשבשת

, בפשיטות ותמימות'  לעבֹד את הו ודעת שיש לולהמשיך כל החכמה
  .יתברך ונגד דעת הצדיק האמת המבחר'  לגמרי נגד הוויבטל דעת

 חכמים ו והיו אצלמאדהב חכמה והבן מלך היה חכם והיה א
 עם איזה דבר חכמה היה ווכל מי שהיה בא אצל, ליםוגד

ד ותן להם כבו והיה נמאדל ו בחשיבות גדואצל
מי , ונולכל אחד כפי רצ, כמהועשירות בשביל הח

ומי , ןו ממותן לון היה נוצה ממושהיה ר
הכל , דו כבותן לוד היה נוצה כבושהיה ר

ומחמת שהיה חשוב . בשביל החכמה
קחים ולם לכך היו ֻכ- החכמה כלואצל

עצמם אל החכמה ועסקו כל המדינה 
ן כדי וצה ממוכי זה היה ר, תובחכמ

צה ווזה היה ר, ידי זה-ן עלושיקבל ממ
לם עסקו ומחמת שֻכ, דוחשיבות וכב

תה וכן שכחו שם בא-ת עלורק בחכמ
לם כי היו ֻכ, המדינה טכסיסי מלחמה

ת עד שהיו כל בני וסקים בחכמוע
לים עד שהקטן והמדינה חכמים גד

תה המדינה היה במדינה אחרת חכם ושבא
תה המדינה היו ווהחכמים שבא. לםל מֻכוגד

יה עמקות ודקות וה, מאדלים וחכמים ֻמפלגים גד
ת וומחמת החכמ, תה החכמה של החכמיםול באוגד

ומשכו גם את הבן מלך , תה המדינהונתפקרו החכמים של א
לד וכי נ, בווהבן מלך מחמת שהיה בן ט. כן-ל לדעתם ונתפקר גם"הנ

היה נזכר לפעמים היכן הוא , תות וישרובות טו מדווהיה ל, בועם ט
על שנפל , נח ומתאנח על זהו גוהיה', שה וכווומה הוא ע, לםובע

אבל תכף כשהיה , מאדוהיה מתאנח , כך-ת כאלו ונתעה כלולמבוכ
ת של ו החכמומתחיל להשתמש עם השכל חזר ונתחזק אצל

לם ווכן היה כמה פעמים שהיה נזכר היכן הוא בע. ל"רסות הנואפיק
ותכף כשהתחיל להשתמש עם השכל חזר , נח ומתאנחווהיה ג' וכו

  .ל"רסות הנו האפיקוונתחזק אצל
נתם בזה ופי רֹב כו-ועל, תואדם שמרבים לעסֹק רק בחכמ-יש בני

ן ו ממוד או בשביל חשיבות וכבהיינוד, לם הזהורק בשביל הבלי הע
כחין טכסיסי וידי זה ש-ת עלוסקין רק בחכמוומחמת שע, צא בזהווכי

לה שצריך האדם ו איך ללחֹם המלחמה הגדהיינו, המלחמה לגמרי
ולפעמים באים , שהוא מלחמת היצר הרע, לם הזהועללחֹם ב

  . תוידי החכמ-רסות גמור עלולאפיק
ל והוא למדן וחריף ו שכל גדולים שיש לול שבגדולו האדם הגדיאפ

צריך ,  יד גם בחכמת הקבלהולו אם יש ליואפ, סקיםו ופס"בשל וגד
 שהיה אצל הבן מלך וכמ, וידי רבוי חכמת- שלא יכשל עלמאדזהר ילה

רחמנא , רסותוידי רבוי חכמתם נפלו לאפיק-שעל, והחכמים שלעם 
  .ליצלן

  , בחג כשר ושמחו ומברכומורש שלוהמעתיק הד
‡ ·„ Ï‡¯˘ÈÂ¯Ò„  
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