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, ישראל גמין בקֻדשת ארץוזה פ ידי על, ד הצדיקוגמין בכבושפ
זה הוא בבחינת פגם  ידי ועל. שכל קֻדשתה נמשכת מהצדיק

, תרו יון ובכל פעם חסר לוות ממופל לתאוזה הוא נ ידי ועל, המרגלים
טט ומרגל וומש,  בסכנת דרכיםוומסכן את עצמ,  תמיד למרחקיםסעוונ

ל ום אין השם יתברך יכולו חס ושליכא, ונות ממואת הארץ בשביל להרב
כן בחינת פגם   גםושזה בעצמ, ו ברכת העשירות כשישב בביתותן ליל

ר וישראל שהיא מק תן להם ארץייתברך שי' מינו בהאשלא ה, המרגלים
קא לרגל את הארץ וצים דווואמרו שר.  כללא דרך הטבעלת בוהברכ

ם " שאר העכוופי דרך הטבע כמ ר הברכה עלוישראל מק לכבש ארץ
אבל באמת אנו צריכים . צין לכבשןות שרומולחין מרגלים למקושש

 כן אלו ווכמ. ישראל בלֹא מרגלים כלל ש לנו ארץושיכב' להאמין בה
סעים ו ונן ומסכנים עצמן בסכנת דרכיםוות ממוהמשקעים בתא

' ם אין הולו חס ושליכא, טטים ומרגלים את הארץולמרחקים ומש
ן ונמצא שהמשקעים בממ. ל לתן להם ברכת עשירותם בביתםויתברך יכ

ן נמשך וות ממומת עקר פגם תאאכי ב, נקראים מרגלים
 ואז הוא על. ישראל מפגם המרגלים שהוא פגם ארץ

מני וטרוד בכל עת בז, לוב גדוח רֹב תמיד בעל פי
, ןות ממוקע בתאוומחמת זה המֻש. ון שלוהפרע

ין יע ('פרעֹה'נקרא , דה זרה ממשושהוא עב
דה ו שהעבווכל זה מחמת שנדמה ל, )פנים

שממנה נמשך , ןות ממוזרה הזאת של תאו
 וזה באה ל ידי על, ות שלות והיגיעוכל הטרד

כי , ובאמת הוא להפך. והשפע והעשירות של
, רק מהשם יתברךכל השפע והעשירות נמשך 

לע את כל ון הוא בות ממווהרע של תאו
דע כי באו אל וא נר ל עד אשוהעשירות של

 ועל, תרו יוחסר ל, תרו יוכי כל מה שיש ל, קרבנה
. לו הוא עני ממשיכא, תרות יוזה הוא מלא דאג ידי
קרת ומכלה את ון היא עות ממורֹב הרע של תאו פי ועל

וכל זה אי . ואין צֹרך להאריך. בחושכנראה ,  גם בגשמיותוהעשירות של
, שממנו ממשיכין שפע כפולה, האמת ידי הצדיק אפשר לתקן אלא על

, ' דוןהמזכת  ברכותהל -לקוטי הלכות . (ןוות ממושעל ידי זה נתתקן תא
  )ד"אות י,  ממון ופרנסה–לפי אוצר היראה , ט"ז י"יאותיות 
  
    [    ÔÂ¯·Á „Ú ‡·ÈÂ... )כב,יג(  

אזי , תו כלליות כל הקֻדשעיקרששם , ישראל א לארץולבצים ושר
ת והעכובים הנמשכים מבגדים ומתגברים ומשתטחים המניע

 עיקרוה, רה והצדיקיםואם בכֹח הת שאי אפשר להכניעם כי, איםוהצ
כן כשראה כלב  ועל. בכֹח קברי הצדיקים שכבר נסתלקו ובאו למנוחתם

הלך , ישראל בקֻדשת ארץצים לפגם ושמתגברים מאֹד עצת המרגלים שר
תה בשביל יכן גם בתחלת גֻאלת מצרים שהי ועל. תוונשתטח על קברי אב

בחינת , "וסף עמות יו את עצממשהויקח : "ישראל כתיב א לארץולב
 לפי אוצר ז"אות מ, ' בציעת הפת ה הלכות-לקוטי הלכות (קבר הצדיק 

  )א" אות י,ארץ ישראל -היראה 
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ת ובר בכלליות ובפרטיות צרובר עלינו מה שעוגלותנו הארֹך שע
 על כן אין לנו .םוושל חס ,ת אשר כמעט אפס תקוהונות שומצר

ן החזק אליו וחלת והרצועתה שום חיות כי אם התקוה והת
מה תעירו ומה  בבחינת ,ןוהארת הרצ בחינת שהוא יתברך

 אף על פי שנדמה כבר ,כי . עד שתחפץאת האהבה ררוותע
תנו מכמה ושפעלה הרבה ובטלה א אחרא להסטרא

ידי ֻחרבן בית המקדש ועֹל  ת בכלליות ובפרטיות עלוקֻדש

ן ו החפץ והרצעדייןעילה כלום כי וה לא אף על פי כן. 'הגלות וכו
ן וומאחר שהרצ. והכסופין שלנו חזקים ותקיפים מאֹד אליו יתברך

ת והפתויים ועם כל ההסת, עילווי לא אֹד אז בודאידקֻדשה חזק מ
וזה בחינת . ןולם יתבטלו מחמת תקף הרצכי ֻכ, תווהבלבולים והמניע

רת ול גם בחוץ לארץ בכדי שלא תתבטל ת"תינו זומצות חלה שתקנו רב
כמובא  (כין לקבל בשעת האכילהון דקֻדשה זו הארת הרצעיקרכי . חלה

ידי מצות חלה נתתקנת האכילה   ועל.)' סימן ז–' ן ב"בלקוטי מוהר
חלת ון תוועל כן נקראת חלה מלש. ןושיזכו לקבל על ידה הארת הרצ

 ועל. ן וגעגועים ורק זה נשאר לנו בגלותינו הארֹךווקווי שהוא בחינת רצ
ן הוא בבחינת אין וכי הארת הרצ. רייתאוכן חלה אין לה שעור מדא

חזק תמיד ולכבש כל לין להתו יכדייקאידי זה  כן על ועל. שעור
, תיוולם עם היצר הרע וחילות מצוה שצריכין ללחֹם בזה העוהמלחמ

ן וצים להפיל את האדם גם מהרצווהם מתגברים מאֹד מכל צד ור
  . דקֻדשה
 בשום ואש את עצמיכן צריכין להתחזק בזה מאֹד ולבלי להתי ועל

 ה שעלבים דקֻדשות טונוכל פנים ברצ ת איש חיל ולהתגבר עלואֹפן ולהי
ם יכי זה נשאר קי,  התגברות המלחמהעיקרידי זה 

.  שעורולם יהיה איך שיהיה כי הוא דבר שאין לולע
וכל אחד כפי מה שהוא יוכל להתחזק בזה תמיד 

בר עליו כי יהיה איך שיהיה אף על ובכל מה שע
לקוטי ( חזק מאֹד אליו יתברך ונופי כן רצ
ז "ו כ" אות כ',בכור ה הלכות פדיון -הלכות 

 ' ה' אות ד',ועיין הלכות חלה הלכה ד. ב" ל'ל
ין חלה באופן זה רק בשינוי ימבואר גם כן ענ

  )ב" כ,רצון וכסופין - לפי אוצר היראה ת"קצ
  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(
איזה שמחה צריך ...   �                    
 שזכינו בעולם הזה להיות מקורב ,להיות לנו

  שהם,היה כמה גדולים ...יודעיםלא  אנחנו, לרבנו
 לא אבל זה ,הם דיברו בדיבורים כאלה ,חשבו שהם משיח

 מה שהוא גילה ,רק רבנו הקדוש אצלו אין שום טעות ,הם טעו ,היה נכון
אז הלילה נתעוררתי אחרי  , מסינימשההלכה ל ,איזה דיבור מבורר

בספר ם ורציתי לעסוק ינתעוררתי ועשיתי נטילת ידי ,חצות לילה
אז רציתי , שיובק אבל זה התהלים אני רואה, רואה לא אני, תהלים

 ,חלום כזה ,ושכבתי וישנתי והיה לי חלום ,ונפל עלי שינה ,להיות ער
ומה שעבר  ,אני ראיתי שהיה לי צער כזה? אינני יודע איך נשארתי בחיים

כמו  ,והסתובבתי באיזה מקומות , החלום היה שהייתי בירושלים.עלי
 ,יש פה בור כזה" :מכיר אותם לא שאני, אז אמרו לי אנשים, לעירחוץ 

   ." הוא בלי שיעור,הגודל שלו והעמקות שלו
פנים הפה של -כל- על.אני היה לי חשק לראות הבור פנים-כל-על

-כל-על ,והגודל והעמקות בלי שיעור ,מאדוהיה עמוק  ,הבור היה גדול
פה , שזה" :ואמרו לי ,ורראיתי את הפה של הב ,פנים אני הלכתי לבור

הגודל   גודל הפחד רק לראות את:אז הלכתי להבור לראות ,"יש בור כזה
ונפלתי  ,החלקתי ליד הבור ,לי פחד גדול לראות את הבור  היה.של הבור

, אני ראיתי שאני נפלתי בבור ,אז אינני יודע איך נשארתי בחיים ,להבור
אני הרגשתי את  ,עצמותעוד רגע יהיה לי גל של  ,לי שום תקווה אין

, נפלתי, נפלתי ,פנים נפלתי-כל-על .פחד כזה, הצער הזה מה שיהיה
כמו שהצער היה  אז, ואני יודע לשוט ,מים בבור היה, נפלתי והגעתי

 ראיתי את המוות ואת ,אבל נפלתי למים ,מים  ראיתי את ה לא אני, גדול
   , שום סכנההיה ולא ואני נפלתי למים ? איך בא לכאן מים , ההצלה

  ? אז מה יהיה ,שאני נפלתי בבור יודע לא אם אף אחד ,חלילה ,רק
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 אבל איך היה נדמה לי ?כמה יכולים לחיות בלי אוכל
אז  ,יש אנשים שראו שאני נפלתי לבור ,ראו שאנשים

אז היה לי קצת נחת  ,בוודאי יעשו תחבולות להוציא אותי
מיני תחבולות  יעשו כל קצת בטחון שיבואו ויוציאו אותי והם ,רוח

 ,אינני יודע אם היה לי עוד חלום כזה ,זה החלום, להוציא אותי מהבור
 אבל ,שאי אפשר לתאר הצער היה מה, בהרגע שנפלתי ,צער כזה שנפלתי

  . באותו הרגע
עלה על דעתי שזה החלום , רק מהפחד הזה ,נסים שלא נשארתי מת

מימי התורה של  ? מיםמה זה ,"אין שום ייאוש בעולם כלל"מרמז על 
אפילו שנופלים למקום כזה , מימי התורה של רבנו על ידי !רבנו

 ,אני מספר את זה בדיבורים! יש תקווה ,שחושבים שאין שום תקווה
של הצער שהיה לי מזה , הפחד אבל זה אי אפשר לתאר את הרגע של

 ?,מי יכול לתאר הרגע הזה, אין מקום לאחוז ,שראיתי שנפלתי לבור
אני  ,"אין שום ייאוש בעולם כלל"ש ,ד התחזקות גדול מהחלום הזהועו

מה שרבנו הקדוש עשה ! ויש מים ,בלי שום תקווה ,כבר נפלתי לבור
 ,אנשים מגושמים ,מהיהדות, מהתורה מנפשות פשוטים רחוקים לגמרי

צדיקים קדושים וכשנתקרבו לרבנו נעשה מהם  ,יודעים ריח תורהלא 
דוד  ורואים ,זה עניין חדש .למעלה מן הטבע, כאלה שלא היה מעולם

למנצח ", "לדוד מזמור" ,"מזמור ,מזמור, מזמור"כל התהלים  ,המלך
גם , שיח ויש כמה לשונות של "מזמור"יש  ,"מזמור", "לדוד מזמור

רבנו הקדוש הוא , הוא חדש לגמרי ,"מזמור שירו להשם שיר חדש"
דבר  וכאן בהפתק מגלה רבנו ,רבנו הקדוש הוא השיר הזה ,"דששיר ח"

שזה מחיה  ,רק ידעתי שזה פלא ,ידעתי מזה לא ששים שנה, "נ נח", קל
, ונעשה עניין אחר, לקחתי את הפתק וקראתי ,בכל פעם שנפלתי, אותי

  . "שיר חדש"ונעשה 
שהיה  רבנו הקדוש עבר על כל הצדיקים

 פלא של השם זה עניין, מיום בריאת העולם
, בדורות אחרונים שיהיה איזה כפירה, יתברך

 חמוכר, והשם יתברך ראה וידע, איזה שקר
, רבנו רבי נחמן, לרדת רבנו הקדוש בעולם הזה

, חס ושלום לא אם, הנשמה שלו בעולם הזה
ורבנו , אז יהיה חורבן כזה בלי שום תקווה

שהוליכו נשמה , הקדוש כבר רמז בהמעשיות
, ם"אז בא הס, תרד לעולם הזהלטבוע אותה ש

יש , היה לו טענות, היצר הרע, ך המוותאהמל
אם הנשמה : "הוא אמר?, ה הפקרזדין תורה 

, אז אין לי מה לעשות, הזו יורדת לעולם הזה
? בשביל מה בראת אותי? וכי לשווא בראתני
הנשמה הזו : "והחלטנו, היה לו דין תורה

הוא , הוא הלך לחשוב עצה, !" תן לך עצה,ואתה! מוכרח לרדת לעולם
יהיה מחלוקת , ברסלב, הוא יכול לרדת! כבר יש לי עצה: "אמר וחזר
  ..!".כזה

  
  )כה,  מחלוקת ומריבה– עצותלקוטי (

,  משיבו ואינומע חרפתועל ידי שש�                                      
, י השתיקהיד-תר עלו יובשביל להכעיס את חבר לא , מאהבהזאתשה ווע

לקוטי (א יתאחזו בקֻדשה ת שלות הטמאופיחה כל הקלועל ידי זה ד
 ).סימן פב, 'ן א"מוהר
שיעני שאזכה לשתק ולדם למחרפי ועזרני וה, לםו של עונורב...         ����

, לביםוואהיה מן הנעלבים ואינם ע. םודיולמקללי נפשי ת. ולמבזי נפשי
. חים ביסוריםשים מאהבה ושמוע, מעים חרפתם ואינם משיביםוש

נתי ורק כל כו, ידי שתיקתי שאשתק להם-ן לצערם עלוותזכני שלא אכו
ותהיה בעזרי תמיד שאהיה נזהר , בשתיקתי יהיה מאהבה באמת

לו ילם אפושום אדם שבע ולא ל שלא לביש ולחרף פני חבריובזהירות גד
, 'האנא . תיותם שאינם מבישין אומכל שכן א, תיוישין איהמחרפין ומב

 ו ברבים שאין לון החמור הזה של המלבין פני חברווי והצילני מעשמרנ
עת שלא אביש שום אדם -ושמרני והצילני בכל. לם הבאוחלק לע

גג ובמזיד ובש, כי כבר נלכדתי בזה כמה פעמים, ל ועד קטןולם מגדושבע
ולכמה אנשים "  ישראלאלקי 'האמנה חטאתי ל. "ןובאֹנס וברצ

תם כמה פעמים וישתי איוב, דיקים כנגדילם כשרים וצאשר ֻכ, מישראל
שמרני , אבי שבשמים. והלבנתי פניהם ברבים ושפכתי דמם כמים

ת ונון החמור הזה ומכל העווהצילני מעתה מע, מעתה
די ון זה מעווועזרני וזכני לתקן כל מה שפגמתי בע, לםושבע

באֹפן שאזכה , בה ברחמיךות לטוותסבב סב, ם הזהועד הי
, יסם באמתיתם ולפושתי איהאנשים שביעד יחד עם ולהתו

ב ון טוברצ, לם ימחלו לי במחילה גמורה באמתעד אשר ֻכ
ישאר עלי שום שנאה וקפדא  ולא .ובלב שלם ובנפש חפצה

ומעתה תשמרני . שום טינא בלב ולא ,לםומשום אדם שבע
לו ביני ילם אפואביש שום אדם שבע ולא ותצילני תמיד שלא אלבין

 ,לםוד של שום בר ישראל שבעואזלזל בכב ולא ,ים מכל שכן ברבולבינ
רק אזכה להכלל בכלליות ישראל עמך לאהֹב , אהיה בז לכל אדםולא 

ת ום מצויי בכל לבבי באמת ולקימאדאת כל אחד ואחד מישראל כנפשי ו
 –' לקוטי תפילות א (בונך הטובאמת בשלמות כרצ" ךוואהבת לרעך כמ"

  :)מתוך תפילה צו
  

  )ב"נ מכתב -' אנחל י הֵּבִא ספר(

  .אביב-תל, א"תשכ דחול המועד פסח' ג, ה"ב  �                   
להגיע למחוז  היה לו לעזר  אשר זֹך שכלו הישר והעמֹק  ,יקירי

אל נֻקדת האמת הממתיק מרירותא דעלמא ומחיה ומקים כל , חפצו
  .שלום וחיים וכל טוב. העולמות

ת ודורֹב ת, י"ק על סך מאה ל' צ הנעים בצרוףועני מכתבים הגיוהי
ל מזה שראיתי שאהבת וקבלתי נחת רוח גד. ת לביוותשואֹת חן חן מקיר

זה ,  הכביר אשר זה חלקנו מכל עמלנוונֻקדת האמת מצאה קן בלב
להתחזק לחשב ' יעזרך ה. זה ישועתנו לנצח, זה נחמתנו, תנוותקו

הן זיך גוט אריין טא. ר הצדיקות להתגבר ולהתקשר לאות עֻמקומחשב
) ל"זבדברי רבנו  ק היטבולהכניס עצמך עמ(ל "זטיף בדברי רבנו 

ת נפשך וכל האש וותכניס כל כח', ת וכוות ובהתפלות בהמעשיורובהת
אזי וועסטי לעבין א , ת שלנווצרוהקדש המשרש בלבך הישראלי בכל הא

  .  אין שום חיות כללזאתכי זולת , )אזי תחיה חיים(לעבין 
ת ו יסורים והרפתקאלם מלאוכל הע
ת ואין לשום אדם במה ונות שומהרפתקא

כה וב שזו כי אם במעט הטולנחם את עצמ
  .לחטֹף במעט הימים הרעים האלה

צריכים להמשיך מהצדיק חכמה 
 ול עד שיזכה להשאר על עמדוננות גדווהתב

 ויניח להפיל את עצמ ולא ,תמיד כל ימי חייו
  .לםולע

וימי , ליהימי ע, יש ימי הילדות והבחרות
 ,והשיבה הזקנה וימי ירידה שהם ימי, עמידה

 הרבה כל ימי חייו על כל אדם שיעבֹר ובהכרח
עתים , בהועתים לט, ניםוהרבה מיני עתים ש

פעמים הוא בבחינת עליה ופעמים הוא , לרעה
רה ודעת ווהצדיק המלמד ת. בבחינת ירידה

מאיר בכל אחד שיוכל להתחזק בכל  ,לישראל
יתברך ' יתרחק מה ולא לובאֹפן שלא יפ, ברים עליוום העהזמנים והעתי

  .לםולע
נים האלו כשמתגבר האדם בתנועה קלה כחוט ות האחרורועתה בד

ת ודויתברך הרבה מעב'  הוא יקר אצל ה,יתברך' השערה לשוב לה
  .ניםות הראשורות של דולוגד

מברכו בחג ,  המעתיר ומתפלל תמיד על שלומו והצלחתו,המעתיק
  ÒÚ„Â‡ Ï‡¯˘È¯                                                                   .ושמחכשר 
  

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

זכר , ן הצדיקוהגא, תניו חולמואחר פסח נפטר לע ... ☺                   
 בעת ונשמתואני עמדתי בשעת יציאת , ט אייר"י, ם שניובי, צדיק לברכה

,  לברכה בלמברגונושהיה עם רבנו זכר,  יאירונר, ןוההיא בא רבי שמע
לקח הספר ,  לברכהונו רבנו זכרושמסר ל, ובא משם והביא המפתח

, ושניהם אחד, ולקח שני הספרים, וכן עשה, רא הנזכר לעיל וישרפנווהנ
וספר השני מה שאני העתקתי , שהו הקדו ספר אחד בכתיבת ידהיינוד

ם אחר קצת ואר במקו וכבר מבופי פֻקדת-ושרף שניהם על, ל"יו כנלפנ
, ו לברכה לשרפונואיך צוה רבנו זכר, )ט"ן קס"הרוחיי מ(מזה הספור 

 - ודם שיצאה הגזירה לשרפו לברכה קונות שפך רבנו זכרווכמה דמע
לם וד בעויהיה ע לא שזה הספר, כי אמר, משתכחין ולא חבל על דאבדין

ב ווחטאתינו הסתירו ט, תינו הטו אלהונוכי עו, רםוגן וכמה העו! יוא
  : ןוכן יהי רצ, אמן, תנו מהרהום ינחם אוהמק; כזה מאתנו

  

LÅé ÷é Äc Çö ,  
ä ÆLàe é Äô Éi Çä ø Åà Àt ÇäÀå 

ï Åç ÇäÀå ì ÆL   
ì Èk íÈì Éåò Èä Éål Ëk...  


