
  של רבי נחמן מברסלב

 הישועות לכל  לזכות     מאומן ן ָמְחַנ  ָמְחַנ  ְחַנ  ַנ    ולשיר  להגיד  טוב

 )א, יב( ............אל הארץ אשר אראךאל הארץ אשר אראךאל הארץ אשר אראךאל הארץ אשר אראך

כדי לחבבה בעיניו ולתן לו שכר , לה לו הארץ מידיולא ג: י"ופרש רש... 

): יונה ג(וכן . מר אליךועל אחד ההרים אשר א: )ב, כבבראשית (וכן . 'וכו

 כל זה הוא בחינת מה שכתוב בסוף התורה. 'וקרא עליה את הקריאה וכו

שגם על גדולי הצדיקים עובר בחינה זאת , )'ן חלק ב"לקוטי מוהר(ב "י

שהם בחינת , קותיר דרך אלו הבלבולים וספודם כל תורה מוכרח לעבושק

לה ייתברך לא ג' וזהו בחינה מה שה. כמו שכתוב שם', וכו' לבי סחרחר וכו

וזה . לאברהם את הארץ מיד כדי שיצטרך לחפש ולבקש אחר רצונו היטב

וכמו ששמעתי מפיו הקדוש שבשעת . קיםעיקר הנסיון שלו וכן של כל הצדי

כי אם היה , מות בענין הנסיוןיאין האדם בדעתו בשל, הנסיון של כל האדם

יתברך ' ל שה"וכל זה הוא ענין הנ. לא היה לו נסיון כלל, דעתו שלם בזה

ואף , לה לו את הארץ מיד כדי שיהיה נבוך ומסופקיסה את אברהם ולא גינ

יתברך יגלה ' יקא יזכה שהיועל ידי זה ד, צונועל פי כן יחפש ויבקש אחר ר

יה יפוש יזכה לעליכי על ידי הבקשה והח, לו רצונו וירבה שכרו על ידי זה

  .'על אחד ההרים וכו: דה שנאמר בויוכן העק. גדולה

  

כי יונה . וקרא עליה את הקריאה: וכן יונה שנאמר בו

כמו , לפי דעתו לא הוטב בעיניו שליחות זה לנינוה

כי , )י יונה א"מובא בפרוש רש(ל "ו רבותינו זשאמר

יתברך עד היכן הם ' צם רחמי הולא הבין ע

כמו , יתברך' על כן התעה אותו ה, מגיעים

הקדוש ברוך : ל לענין זה"שאמרו רבותינו ז

לה לו מיד יולא ג. 'הוא מתעה את הצדיקים וכו

ועל ידי זה ישיג , כדי שיחפש ויבקש הרבה

שהוא יתברך , מרוביםרצונו ומדת רחמיו ה

לו של אומות ימרבה להיטיב ורוצה בתשובה אפ

ועל כן באמת . מכל שכן של ישראל, העולם

בוי ייתברך על ר' כשהיה יונה במעי הדגה הודה לה

עתי ומבטן שאול שו): "יונה ב(רחמיו כמו שכתוב שם 

כל ' ואני אמרתי נגרשתי מנגד עיניך וכו' שמעת קולי וכו

אך אוסיף להביט אל היכל '  עברו וכומשבריך וגליך עלי

שגם מבטן שאול ממש , ל"פוש הנישכל זה הוא ענין הבקשה והח". קדשך

שיחות (כמו ששמעתי מפיו הקדוש שאמר בזה הלשון ', ק אל הוצריכין לצע

 הלכות –לקוטי הלכות  (עתיושהעיקר הוא מבטן שאול שו): ן סימן שב"הר

  )אות ח, נפילת אפים ו

  

        )ט, יב( ...  ...  ...  ... הנגבההנגבההנגבההנגבההלוך ונסוע הלוך ונסוע הלוך ונסוע הלוך ונסוע 
שך והינו שהח, וילך אתו לוט' וילך אברם כאשר דבר אליו ה: וזהו... 

, הר הקדושוכי לוט בחינת לטותא כמו שכתוב בז. כרוך תמיד אחר הקדושה

שך שהוא בחינת שקר שהוא עיקר זוהמת הנחש בחינת ארור ובחינת הח

יך לו חס שך בחינת לוט הלך תמיד אחר אברהם להחשונו שהחיהי, אתה

שזהו בחינת שמושך עצמו ' שבכל פעם שהאדם עומד להתפלל וכו, ושלום

שך ושהח —אזי תכף וילך אתו לוט , כי הכל בחינה אחת', לארץ ישראל וכו

וזה כל העבודה והיגיעה של . כרוך אחריו ורוצה להחשיך לו חס ושלום

לת השקר המסבב בכמה יהצדיקים והכשרים לברר האמת מתוך חשכת אפ

ומי שרוצה לחוס על . עוריבובים וליצנות וערמומיות בלי שיכמה מיני סו

ויסע אברם : וזהו בחינת, עצמו הוא מושך עצמו תמיד אל האמת לאמתו

שהוא דרום שהוא ימין בחינת אמת דתליא בעתיקא , הלוך ונסוע הנגבה

שבכל מקום שהלך ונסע בגשמיות ורוחניות הלך ונסע , דאיהו כלא ימינא

כי אי אפשר להודיע לאדם דרך . עצמו תמיד לימין שהוא האמתוהמשיך 

רק המשכיל החפץ באמת , האמת בפרטי פרטיות בכל דבר ובכל עת וזמן

והולך ונוסע ומושך עצמו , הוא מסתכל בכל פעם בכל דבר על נקודת האמת

לקוטי  ('תמיד לימין שהוא בחינת אמת בבחינת הלוך ונסוע הנגבה וכו

  )אות ה, יבה ה הלכות גנ–הלכות 

 )א, יז(  ... ... ... ...התהלך לפני והיה תמיםהתהלך לפני והיה תמיםהתהלך לפני והיה תמיםהתהלך לפני והיה תמים

: ל"כמו שאמרו רבותינו ז, חיסרוןבחינת , הערלה הוא בחינת מום

כי , שכל זמן שהערלה בך אתה בעל מום לפני, "התהלך לפני והיה תמים"

, חיסרוןומותרות הוא בחינת , כנראה בחוש, הערלה הוא מותרות גמור

ומהם , זה בחינת הקלפות שנקראין מותרותש', כל המוסיף גורע'בחינת 

שזה , שהוא בחינת מותרות, ועל כן כשמעבירין הערלה. עיקר כל החסרונות

ועל כן , לם הם מותרותושכ, בחינת כלל תאוות עולם הזה והבליו וחכמותיו

כי על ידי זה העולם מלא חסרונות וכל אחד , באמת הם חסרונות גמורים

ואז , חיסרוןקא נשלם היאז די, ן המותרותאבל כשמעבירי. חסר לו תמיד

 יכול דייקאכי אז , "התהלך לפני והיה תמים"בחינת , קא נקרא תמיםידי

 –לקוטי הלכות .. (.מותיששם כל השל, לדבק עצמו בחי החיים יתברך

אות ,  מילה ופדיון הבן–אות לה לפי אוצר היראה , הלכות פריה ורביה ג

  )מט

  

  

)ƒ‡ ¯ÙÒÓ≈a ÏÁ‰ È-  ·˙ÎÓÎ˜·(  

מי הוא העבד הרוכב , החכם ומבין האמת ... נאמן לבי

, עושה חדשות, על הסוס ומי הוא השר המושל האמיתי

שיאירו שערי ליבו , יחדש עליו שנה טובה ומאירה

, רועה ישראל האמיתי, של הצדיק, באור הדעת

דשנים , חיים ארוכים אמיתיים, לחיים טובים

  . ורעננים אמן ואמן

היינו , נה להיות נגמרת ונפסקתכשמגיע הש

שאז , הוא חודש אלול, בחודש האחרון של השנה

בוודאי צריך , הם ימי רצון וכיסופים דקדושה

' בכיסופין גדולים לה, להתעורר אז ביותר

של , ולהכין עצמו לקבל הבריאה החדשה, יתברך

ולהזכיר את עצמו שהולך ראש השנה . שנה הבאה

, ממקום שבא משםשבא , יום קדוש כזה, הקדוש

לשתף , בכן צריך האדם. בחידות ושירים נפלאים מאוד

ולהמשיך , עצמו גם כן לזה ולהתפלל אז בחשק והתלהבות חדש

שעל ידו עיקר , הגדול במעלה מאוד. זכות וכוח האיש חסד האמת, על עצמו

זה היום תחילת , שנברא אז כמו שכתוב, קיום העולם והבריאה כולה

  . מעשיך

  המעתיק 

  

)˙ÂËÓ˘‰ ,Ë(  

קחים וש שנים היו לושכל של, שהנימוס היה, פעם אחת היתה מדינה

 היו ממליכים ון שפגעו בווהראש, צאים לשדהוהיו י: פןובזה הא, מלך אחר

 ]קבצן[ן בבעטליר וופגעו ראש, פעם אחת יצאו. לו סומא וחגריאפ, ותוא

, המלך- לפלטיןותוד והביאו או בכבותוותכף לקחו א, רוכיאחד שהיה ש

,  בגדי מלכות והכתירוהו בכתר מלכותותווהפשיטו את מלבושיו והלבישו א

וראה שהוא בפלטין של , ור משנתועיוכשנ. ויישן, ר ולא ידע כלוםוכיוהיה ש

התפלא מאד אם זה , ררים מזמריםובש בגדי מלכות והמשוהמלך ומל

זה שיכיר אם , ווהכה באצבע. טל באשפהוכר שהיה מוא הוא זוהל; םוחל

ורק , כן חשב שהוא באמת מלך-על. םווראה שאין זה חל,  לאום אוחל

טט עם בעטליר אחר ושהוא התק, אבל הוא זכר. םושהוא בעטליר היה חל

, םו חלווראה ששניהם אינ, ו יש החבורהיראה שעכש;  חבורהוונעשתה ל

שילך לבית האחר שיש שם ספרים , ובא על המצאה חדשה. ונתבלבל מזה

 זה סימן שהמלך הוא אמת והבעטליר הוא -בין בספרים ויראה אם מ

. ולא הבין הכתוב בהם, ולקח הספרים. דע מה הואו יו אינ-ואם לא , םוחל

 מפני שהכל -ומה שאינני מבין , אמת הוא שאני מלך:  ואמרוונתישב בדעת

  .והספרים אינם אלא רק לתכשיט, אינם מבינים

  

  
  ב"קצעלון ת            ד"בס



שרואים שעושים להם , של שקרכך הוא בהמפורסמים : ל"וסיים רבינו ז

ומתבלבלים בדעתם אם באמת הם , כבוד כזה ואינם מבינים מפני מה

? מדוע אינם משיגים שום דבר, ואם אמת הוא כך; מפורסמים או זה חלום

 מפני ששום -ומה שאינם משיגים , שבאמת הם צדיקים, ומתיישבים בדוחק

  .ובזה פוגמים באמונת חכמים. צדיק אינו משיג ויודע

  

  

)Î ÌÈÓÈÒÊ(  

כאלו אמרם דוד המלך עליו השלום , לים היא מעלה גדולהיאמירת תה

. בותי התדש מונח בתוךוהק והרוח, שדוהק כי הוא אמרם ברוח, בעצמו

עד שנחשב , דשוהק הוא מעורר ברוח פיו את הרוח, וכשאומר המזמורי תהלים

 לרפאות את מאודוהוא מסוגל . לו אמרם דוד המלך עליו השלום בעצמויכא

לים יושיעו יידי אמירת תה שעל, ן רק על השם יתברךהחולה להיות לו בטחו

כן הוא נשען , טהיכמו שהאדם נשען על המ, והבטחון הוא בחינת משענת. השם

כן  ועל, למשען לי' ויהי ה: שאמר דודכמו , שבוטח שיושיעו השם, על הבטחון

אם יקום והתהלך בחוץ על משענתו : כמו שכתוב, ידי זה נתרפא החולה על

. שהוא מזרע דוד, הנאמר על משיח, ויצא חוטר מגזע ישי: וזה בחינת, קהיונ

ואיש : בחינת, ידי המשענת ים שיחיו מתים עלעתידין צדיק: וזה בחינת

  .ונתת המשענת על פני הנער: בחינת, משענתו בידו

לם וואז כל העשבים והצמחים כ, בוריחורף הוא בחינת ע: גם דבר אז

שהוא , וכשבא הקיץ. והם אז בבחינת מיתה, חם בחורףוכי בטל כ, מתים

ים  כשיוצאמאודואז טוב ויפה , אז כל העשבים נתעוררים וחיים, דהיבחינת ל

ואז כל , יתברך' שיחה זו תפלה ותחנונים ותשוקה וגעגועים לה, לשוח בשדה

לם נכספים ונכללים בתוך שיחתו וכ, שיח השדה המתחילים לחיות ולצמוח אז

ויצא יצחק : שזה בחינת, )סימן א, חלק ב" (ן"מוהר לקוטי"ין ביוע. [ותפלתו

חם ודה חזרו כשכל שיח הש, תה עם כל שיח השדהילתו היישתפ, לשוח בשדה

  ].ין שםיע, לתוילתוך תפ
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הברסלבים שלקחו את רב , הברסלבים", היה כל העיר רעש כזה.. נו, נו ...

פנים הם -כל-על". הוא הלך להתפלל ואיננו, הירש מהמשפחה ביום ששי

 בוכים הילדים היה. איננו ואיננו, הדליקו נרות לכבוד שבת ורב צבי איננו

  " ?איפה רב צבי, איזה שבת זה", והמשפחה

הם הלכו לבית רבי ישראל קרדונר , כן-ואשתו והאמא שלי ואשתי גם

  !" איפה רב צבי, איפה רב צבי", וזרקו אבנים

לול ילא השגיחו על ח, שברו את כל הכלים שלו.. היה לו שבת לרבי ישראל

כל .  שברו-ארבע פחים מים -שברו את הכד של מים שנכנס בו שלשה. שבת

אז הם , ןוכרחים לישובלילה מ, נו .האבנים של טבריה זרקו לעבר רבי ישראל

איפה : " קמו והלכו בבכיותכולםקר השכם ואבל בב, ןועשו הפסקה והלכו ליש

  !" מה זה. הברסלבים עושים צרות כאלה שיכולים למות, מה זה, רב צבי

פש דברים י הוא חמוכתרוה, מוכתרפנים הם כבר ביום ששי הלכו ל-כל-על

הוא יוכל לקחת מהמשפחות של רב צבי וישראל בער , כאלה כי הוא אוהב כסף

על הברסלבים הכל : "אז הוא אמר לאשתו. אז יהיה מזה מסחר טוב, כסף

, הוא לא בצפת, הוא לא בירושלים. אני חושב שהם שלחו אותו לאומן. להאמין

אצל . זה רגול, נו: "יה במלחמה עם תורכיההאנגלים ה. "הם שלחו אותו לאומן

  ".יך מלחמהיהברסלבים לא ש

הר וראו אותי והס-פנים האמא שלי ואשתי והמשפחה הם באו לבית-כל-על

  ". להיאתה יצאת באמצע התפ? מה נשמע: "אמרו לי, דרך החלונות

עבר איזה כמה שעות עד שבא הפקיד הגדול המושל על השוטרים ועל , נו

 מוכתרמה שהוא אומר ל, מוכתר זה ה-בר ידע שיש לו חבר טוב והוא כ, הכל

אז . הוא כבר ידע מה שיש לו לעשות, מוכתר ה-והוא המסור . הוא עושה

בר יוהוא ד, היעדנראל, הסהר להקצין הגדול- בא והוציא אותי מביתמוכתרה

  !" תגיד איפה רב צבי: "הוא אמר לי, הוא גנרל, בתקיפות

ולקחו חבל , הרצפה והרימו את הרגלים למעלהדם השכיבו אותי על וק

ושוטר אחד , והיה שוטר אחד מצד זה. היה ברזלים חזקים, וקשרו את הידים

אם .  טוב-אם תגיד איפה רב צבי : "ואמרו לי, והרגלים היו למעלה, מצד זה

  !" אנחנו נכה לך מכות רצח! אז תמות.. לא

דו שאם יכו אותי אז והם פח, והמשפחה שלי שומעים איך הוא מדבר אתי

האמא שלי , היה בכיות .שוטרים ערביים הם נותנים מכות רצח, מה. אני אמות

, הם קשרו אותי ושכבתי עם הרגלים למעלה והם החזיקו את המקלות. ואשתי

  !"תגיד איפה רב צבי: "והקצין אמר לי

  ". אני חושב שהוא הלך לירושלים: "אמרתי

אם לא ימצאו אותו אז נמית , יליח, ליחאנחנו יש לנו ש, תדע: "אז אמר לי

  !"תגיד אמת, תונכה אותך עד המו. אתה תמות, אותך

  ". זה השם יודע. זהו אמת: "אז אמרתי

 ...ושלחו בשבת להדרך לירושלים לחפש את רב צבי, אז עזבו אותי

)·È Í˘Ó‰‰Â‡(  

  

  

) ÈËÂ˜Ï˙ÂˆÚ – Ù˙È ÔÈÏ–˙Â‡ Â ‰ „ ˙ÂÈ(  

והם בחינת חיים . עיקר פאר של ישראלו,  הם בחינת הארת פניםתפילין

 תפיליןוכשפוגמין ב. ומשם עיקר העשירות וכל ההשפעות טובות, בחינת אמת

 .וחייו תלויים מנגד רחמנא לצלן, ושלום בא עניות ובזיונות ובושות-חס

נו ידהי, כרון לזכר תמיד בעלמא דאתיי ממשיכין על עצמן הזתפיליןידי -על

ן הרמזים שהשם יתברך מרמז לאדם בכל יום להגדיל דעתו בכל יום להבי

 ). נדן"טי מוהרליקו; דעת אות לו; עיין זכרון אות ד ה(שיתקרב אליו 

כי עיקר . תפיליןכן זוכין לקדושת ה, כפי מה שמתגברין לשבר הרהורי נאוף

ידי -על, ידי היראים והכשרים שנקראים מגיני ארץ- נמשכין עלתפיליןתיקון ה

והם מתגברים כנגד אלו , מאוד מאודהורים ביותר שעליהם מתגברים ההר

שהיא בחינת , ושלום-שיכולים להביא לידי השחתת זרע חס, ההרהורים

דל ווהם מתגברים כנגדם ובורחים מהם בג, החתים בשרו בחינת חותם דקלפה

שהיא , פה לבחינת חותם דקדושהיוהם מעלין מבחינת חותם דקל. התפשטותם

-שעל, לידע ולהודיע אלקותו יתברך בעולם, חיןומ התנוצצות התפיליןבחינת 

ידי זה נמשך עליו הארת השבעה רועים שהם כנגד השבעה ראשים של השני 

 הקדושים צריכין להמשיך על עצמו תפיליןידי ה-נמצא שעל. תפיליןשינין שב

 להמשיך על עצמו תיקון תפיליןידי ה-גם צריכין על. ל"חין כנוהתנוצצות המ

ואפלו בקדושה ובהתנוצצות , ח חוץ מהגבולושלא יצא המ, יןחוהצמצום של המ

-שלא יבוא לידי הריסה חס, ושלום-לא יצא חוץ מהגבול חס, אלקותו יתברך

 ).סימן ה, ן תנינא"לקוטי מוהר(ם ושלו

  

  

) ˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜Ï ˜ÏÁ· –‰ ‰ÏÈÙ˙ (  

 ג" כראוי בכל פרטיה ודקדוקיה וכונותיה ותריתפיליןים מצות יוזכנו לק... 

ח ולגיל ולשוש וכראוי לשמ, ובלב טוב ובשמחה גדולה, מצות התלויים בה

 הקדושים והנוראים תפיליןכשאנו זוכים להתעטר בעטרת תפארת ה, מאוד

" שינין"ובזכות קדושת השבעה ראשים של התרין .  שהם כתרי דמלכאמאוד

, של ארבע ראשים" שין"של שלשה ראשים ו" שין"שהם , תפיליןהקדושים שב

תי שכלול ישהוא רועה ישראל האמ, כה להמשיך עלינו קדושת משה משיחנז

נו עליו השלום ושל כל יחם של משה רבוובזכותם וכ, מכל השבעה רועים

נזכה לשבר ולבטל תאות נאוף , ובזכות כל הצדיקים האמתיים, השבעה רועים

. ולתקן בכל מיני תקונים החותם דקדושה, פהיולשבר החותם דקל, תנוימא

גואל ממות . למענך אלקים חיים, מלך חפץ בחיים, נו לחיים אמתייםחתמ

מן השאול , הצילנו נא ברחמיך הרבים. הצילנו מבאר שחת, ופודה משחת

. אוףיובפרט מעזות הרע של תאות נ, ות רעותופדה אותנו מעזות התא. תחתיות

 .עשה עמנו פלא לחיים, צאנך מיד גוזזים, זיםיפדה עמך מע

ר וונשמ, חנו ושכלנו בצמצום דקדושהותעזרנו לצמצם את מותרחם עלינו ו

ס וואפלו בקדושה לא יהר,  לבל יצא חוץ מן הגבול חס ושלוםמאודחנו ואת מ

ש ובמכוסה ממנו ותנו לא נדריפלא מאוובמ, חנו לצאת חוץ מהגבול שיש לנוומ

בשכל , בשכל חריף ומהיר, תיירק במה שהורשינו נתבונן בשכל אמ, רולא נחק

ר לנו וותעז, ם וישר ונאמן כרצונך הטוביבשכל נכון ואמת ויציב וקי, וצחזך 

, ך לשכלויותמשיך על כל אחד ואחד קדושת הצמצום השי, ולכל עמך ישראל

כי אתה אל שדי שיש די באלהותך , חו לצאת מן הגבול שיש לווס מולבל יהר

,  באלהותךשכל בריה ובריה מראש ועד סוף יש לו די וגבול וצמצום, לכל בריה

ותשפיע , אל שדי תן לנו רחמים. שאסור לו לצאת בשכלו חוץ מהגבול שיש לו

חין הקדושים עם ושהם התנוצצות המ,  משרשםתפיליןעלינו קדושת ה

  :חין לכל אחד ואחד כפי ערכו ומדרגתווהצמצום הקדוש של כל המ
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