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        השבתהשבתהשבתהשבת

 וירא והנה באר בשדה .וישא יעקֹב רגליו וילך ארצה בני קדם
  )ב-א, בראשית כט( 'והאבן גדֹלה על פי הבאר וכו' וכו

 שיעקֹב נשא את רגליו שהוא בחינת מדרגה  היינו- וישא יעקֹב רגליו
כך ולֹא  ן כלוידי שעמד בנסי כי על. ה בכל פעםוועלה למדרגה הגב, נהוהתחת
ת ופיעד שזכה להשיג השגה שהקל,  בכל מה שעבר עליוול עצמופיהניח ל
ידי התגלות  ושהכנעתם על', ת מתפשטין בכל דרגא ודרגא וכוונווהדמי

' ושה' לם וכום שראה אז מראה הֻסושזהו בחינת כל השגת החל', נין וכווהגו
שזכה ', וישא יעקֹב רגליו'אז ',  בכל דרגא ודרגא וכווצב עליו לשמרייתברך נ

ועלה בכל פעם , תונות התחתו מדרג היינו,נשא ולהגביה תמיד בחינת רגליןל
ה ממנה היא בחינת רגלין ונה נגד הגבוכי מדרגה התחת, נהולמדרגה עלי

  .כידוע
'  זה לכל החפצים לשוב להענייןדיע ושהלך לה, ואז וילך ארצה בני קדם

בני , 'י קדםוזהו ארצה בנ. לםוכדי שיתחזקו בכל פעם ולֹא יפלו לע, יתברך
  לבחינת, רשן שנפלו למה שנפלוות בשוהות הגבוהם בחינת נפש' קדם

כי הם , כי הם נקראין בני קדם מכמה טעמים. ארציות וגשמיות
, אלֹקיכם' בחינת בנים אתם לה, רשן נקראין בני אל חיובש

 וכמ, ן לכלויתברך קדמ' כי ה', בני קדם'וזהו בחינת 
. י שם"רש רשי שפווכמ, י קדםהמעֹנה אלֹ: שכתוב
יתא קדמה ירוכי א', קדם'רה נקראת וגם הת

מרֹאש ): כג, משלי ח( שכתוב וכמ, לםולע
ת הם בחינת ו שאלו הנפש היינו,מקדמי ארץ

תם בעצמם וגם נפש. רהובני ת, יתברך' בני ה
ת ישראל קדמו וכי נפש', קדם'נקראים 

כי . להיכי ישראל עלו במחשבה תח, לםולע
תא וֻקדשא בריך הוא ריוישראל ואבאמת 

ת אינם ומרמז שאלו הנפש' קדם'גם . לא חדוכ
רק מבחינת שנים , ת הללו כללורומהד
 ,)שהו הקדוכאשר הבנתי משיחת(ת וניוקדמ
רשן ות בשוהות וגבות יקרו שאלו הנפשהיינו
וצריכין להשיבם , אך נפלו לארציות וגשמיות, מאֹד
: נתבחי', בני קדם'וגם בשביל זה נקראים . רשםולש

כי תשובה , אליך ונשובה חדש ימינו כקדם' השיבנו ה
ידי  על, ל האמתיו שיעקֹב שהוא הצדיק הגד היינו.לםוקדמה לע

הלך ארצה בני קדם להחזירם , תונות התחתושכבר נשא והגביה כל המדרג
  .בתשובה

לה ושראה אבן גד, והאבן גדֹלה על פי הבאר' וירא והנה באר בשדה וכו
כי ', באר מים חיים' שהוא הדעת והשכל האמת הנקרא על הבאר מים חיים

ח לה שהוא בחינת הכֹושמנח עליו אבן גד', צא מבית הונמשך מהמעין הי
עין ', ל על בטל השמיר וכו"רה הנו שכתוב בתוהמדמה שנקרא לב האבן כמ

  .)ה"סימן כ', ן א"לקוטי מוהר (שם
שלשה עדרי '. יהוהנה שלשה עדרי צֹאן רֹבצים על: )ב, בראשית כט (וזהו

לים וקטנים וגד: שהם, ת שיש בישראלוהם בחינת שלֹש מדרג' צֹאן
שכל : שהם, ת שיש בשכלוכנגד שלש בחינ, תווהם שלש מדרג, יםינוובינ
כי יש ששברו קצת לב האבן שהוא המדמה . ושכל הנקנה, ושכל בפֹעל, בכֹח

ה שלא וזהו בחינת הקטנים במעל, אבל השכל עדין בכֹח, ועלו אל השכל
וגם זהו מחמת לב ,  אל הפעלותוציאים אוהגיעו רק להשכל בכֹח ואינם מ

אבל , ח אל הפעלציאו השכל מכֹוויש שכבר ה.  לגמריותוהאבן שלא שברו א
. יםינווהם בחינת בינ, ל"וגם זהו מחמת האבן הנ, עדין לֹא באו לשכל הנקנה

פניהם על הבאר לה לואבל עדין ֻמנח האבן גד, ויש שהגיעו גם לשכל הנקנה
ת ונוכי בכל דרגא ודרגא יש שם דמי. ת אליהובכל דרגא ודרגא שצריכין לעל

צא ולה שעל פי הבאר שהוא בחינת השכל היואלו שהם בחינת האבן גד
  .ל"כנ' צא מבית הוין היימהמע

כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים והאבן גדֹלה על : )ב, בראשית כט (וזהו
לים ות ישראל המתקרבים לגדואן קדשים שהם נפששכל עדרי צֹ, פי הבאר

עים ותם הרושכלם משקים א, עיםור שהם נקראים רוומנהיגים של הד
נו יהי, צא מבית קדשי קדשיםול הי"מהבאר ההיא הנמשך מהמעין הנ

שהוא כבר הגיע עד תכלית , ל שהוא בחינת יעקֹבומהשכל של הצדיק הגד
ה -ם נֻקדת האבן שתיו שהוא מק'ם וכווכי כבר פגע במק, נהומדרגה העלי

ת ורש לכל השכליוש, צאוין יירש המעום קדשי קדשים שמשם שושהוא מק
ת ות את הצאן שהם הנפשולהשק, עים שהם המנהיגיםושמשיגין כל הר

מתפשטים , מבית קדשי קדשים', צא מבית הוכי מזה המעין הי. שתחתם
, ים בבקעה ובהרצאות יומות ותהות ונחלים מעינוונמשכים ממנו כמה באר

 שבגשמיות בכל וכמ. תות ומעינולין למצֹא בארויכ, פריןום שחוובכל מק
ת של ות ומעינור ולמצֹא בארלים לחפֹוכך יכ, צאין מיםופרין מום שחומק

פי  ועל. ר ולבקש הרבהרק שצריכין לחפֹ, ם ובכל דרגאומימי הדעת בכל מק
שהם , לה על פי הבארואבל אבן גד, רֹב כבר הבאר חפור ומוכן לשאֹב ממנו

ח מכֹ, שנמשכין מלב האבן'  והבלבולים וכותאוותת והוכלל כל המניע
  .'המדמה וכו

ונאספו שמה כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר והשקו 
שמחמת , את הצאן והשיבו את האבן על פי הבאר למקֹמה

ללין ווג, לם יחדצריכין להתאסף ֻכ, להובד האבן גדוכ
כך  ואחר, ת את הצאןועה להשקהאבן רק לפי ש

ת וזה בחינת שאין הנפש, מהומשיבין האבן למק
לין לקבל שכל ודעת כי אם בעת והמתקרבין יכ

כך  ואחר, עים והמנהיגיםושהם אצל הר
כששבים לביתם אין להם שום שכל ועצה 

כי כבר השיבו את ', דת הואיך להתחזק בעב
  .מהוהאבן על פי הבאר למק

ויאמר להם יעקֹב : )ד, בראשית כט (וזהו
ששאל , ויאמרו מחרן אנחנו, אחי מאין אתם

רש ו הלֹא אתם אחי בש—' אחי': תםוא
ה ום גבוכי אתם נמשכים ממק, תיכםונפש
 להיכן נשלכתם —' מאין אתם'אך עתה , מאֹד

שאנו ', מחרן אנחנו'והשיבו , ומאין באתם עתה
 והרע שיניקת שהוא היצר, אף ןובחינת חר, מחרן

  .ף ודינים שהתגבר עלינו והתגרה בנו מאֹדא ןומחר
  

  )יב, ותות ומופתים א–כוכבי אור (

ל ו באריכות גדנשי שלומנושמעתי מא: אמר המעתיק...  �                     
ל ומאיר היה דר במעדוועדובקא והיה עשיר גד' כי זה הר, )אך אספר בקצור(

.  בניםוזהב ולֹא היה לחצים בכלי ו בכלי כסף ורוכלים אצלו שהיו א,מאֹד
ובקשה , ל ובניו" הרבי מרדכי מטשערנאביל זוופעם אחת התאכסן אצל

, צה בניםוד את רוויאמר לה ע, ל ממנו שיהיה לה בנים"מאיר הנ' אשת הר
ל ברעש "נו זי ופעם אחת נסעה אל רב?!ך שאני ובני מתאכסנים אצלךידי

ופניו , בבית מקיר אל קיר ול סבב את עצמ"נו זיורב, ין בניםיררות בענווהתע
ל "נו זיוכמעט שהיה לה חרטה על מה שהטריחה את רב. הט ממשוהיה אש ל

. ל שיהיה לה בן אבל תפסיד העשירות"נו זי אחר כך אמר לה רב.כל כך
וכשיכבסו , ויהיה לה עניות כל כך עד שלא יהיה להילד רק טלית קטן אחד

והסכימה גם . יבשיעד שיתויצטרך להמתין , שו אחר ללבו לֹא יהיה לותוא
, וגם הוא הסכים, רך לשאֹל גם את בעלה אם יסכיםוויאמר לה שמהצ, לזה

  . לד להם בןוונ
 נסע דרך ,ל לנסֹע למעדוודובקא"נו זי שנים כשנצרך רבוואחר איז

' יצחק אייזיק בן הרב ר' קי עם הרב ר'ת החֻתנה של שרהוקרומענשטוק לעש
הכנסת וראה את הילד -ם רק נכנס להביתלֹא נכנס לבית, בראוונאוליב מד

 ונסע !'ל וכוו אהה הפסד גד:ואמר, ו בלמודותול ובחן א"מאיר הנ' של ר
  ולעת ערב. ליםול והיו לה יסורים גד" הנופר לאמי וסו והילד בא לביתולדרכ
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 סגרה את עצמה בחדר מֻיחד ולֹא וואמ, נפטר הילד
 נויוכשחזר רב. רצתה להתנחם ולדבר עם שום אדם

ותכף . ל למעדוודובקא נכנס להתאכסן אצלם"ז
טל ממנה ול שהוא נ"נו זייצאה מהחדר ואמר רב

השבעה ימי אבלות כי החֻתנה תהיה אצלה והיא 
וכן קימה ועשתה כל צרכי החֻתנה . תהיה מֻחתנת

והלבישה את הכלה , ליםו אחד הגבירים הגדוכמ
  מאהל ובפרט ותעש החתן. ונסעו למול החתן

 מֻחתנת ונתנה ווהיא היתה מֻלבשת בעדיי זהב כמ,  פאר ויֹפיהחֻתנה ברֹב
ל "נו זיואחר כך קראה רב. להוזהב גד רתו מנ]ן דרשהורוד[גישאנק  דרשה

כי ( ואני שמי נחמן בן פיגא והוא גם כן : נחמןוואמר לה שתלד בן ותקרא שמ
 ודוש בדבר שליכן הוא יהיה ח, דוש בדבר שליי שאני חווכמ. )שמה היה פיגא

וגם המינקת .  רק מינקתותום אלו התנאים שהיא לֹא תניק איובלבד שתקי
וכן היה . תניק רק בימי טֹהר ושהיא לֹא תראה את הילד כלל בימי ֻטמאתה

,  בימי ֻטמאתהותות אולה והלכה לראוכי היה ח, מהישילדה בן אבל לֹא קי
ל אם ל לשאֹ"ר זצ"וונסעה לאדמ.  בימי ֻטמאתהותווגם המינקת הניקה א

ד כלל כיון שכבר לֹא וו לֹא אכפת עיואמר עכש.  למינקת אחרתותותתן א
  .ל וכך הוה"דוש כניד חוולֹא יהיה ע. מויקי

  

  ) המשך-ל "זצ, סרישראל אוד' מר(

נר הדפיס והיה יֹפי כזה הדפוס של וגם רבי ישראל קרד...                         
אני הלכתי לחנות  .אים יֹפי כזהויר כזה לֹא ריכריכה כזה ונ, רבי ישראל

 והוא ו שלמתי ל'ברוך ה. כרונתתי למ, תואיזה פרוט, והיה לי איזה גרושים
, " תביא-מתי שיהיה לך הכסף : " ואמר,'תולקוטי תפל'נתן לי את הספר 

  .הוא נתן לי, ככה היה
, חם עלי ואני מצאתי ספר כזה מהדפוס של רבי ישראלי יתברך ר'איך ה

זה  את הוא הבין שאני צריך מאֹד, כר נתן ליווהמ.. יֹפי כזה וכריכה כזה
.  אין אחר-כר לי את הספר ואם הוא מ,  מלחמה חזקה בלבוהספר והיה ל

לם ידעו ֻכ, אז לֹא הדפיסו, יח הרבה כי לֹא היה להשיגול להרווה יכהוא הי
לקוטי 'מי יגיד ', תולקוטי תפל'. ניםושלא מדפיסים ספרי ברסלב כי לֹא ק

  '?תותפל
כך יֹפי -היה כל, מכמה דפוסים מחוץ לארץ' תולקוטי תפל'כן היה לי -גם
  ...  ררות כזהוהתע, חן כזה, יֹפי כזה. הדפוס

אבל אני קניתי ונתתי ולֹא , שה ספריםו שלום אישני,  ספריםהיה לי כמה
. ד ארועיםולחתן ולע, מצוה-לבר, מנוונתתי מתנה לאנשי של. נשאר לי אחד

- ברויש ל, מה", מנוואני אהבתי את אנשי של .ת ואני נשארתי בליונתתי מתנ
 ',תולקוטי תפל'אז לקחתי ספר , כסף אין לי" ? מתנהומצוה ואני לֹא אתן ל

  ...ותוונתתי א
, אני הייתי שמה עם רבי ישראל, כך מתֹק-ין כלימע, ין אחדי מעוישנ

ת כאלו וריתן פו הוא נוגם. עדן- מים מגןוהמים הם כמ, ביםוכך ט-והמים כל
יש להם כל , בים ומתוקים כאלהוכך ט-לם כלוכך טעימים שאין בע-כל

י עמוד ונאבד אדוכך עברתי בו-ואחר,  ואני הלכתי שמה.לםוהטעמים שבע
  .תויני שמה יש הרבה מע-ואדי עמוד וב. 'משיבת נפש'ממני הספר 

נעלם , לֹא מדפיסים, תואם נאבד אין לקנ, אי אפשר לתאר.. הצער שלי
 'כך לפני ה-פנים אני בכיתי כל-כל-על. ת ומיםוינילי הספר איפֹה שיש מע

זה אבן הספר היה על אי.  במיםותו יתברך עזר לי שמצאתי א'וה, יתברך
  .ותו יתברך עזר לי שמצאתי א'וה.. אשתייאני כבר נתי. והיה מים

ל לתאר השמחה שלי כשאני זכיתי למצֹא את ומי יכ, ל לספרוי מי יכוא
  ...'משיבת נפש'הספר 

, ישיבה אני היה לי חבר שלקח את כל הספרים שלי-בזמן שהייתי בן
, תם באיזה תיבהוונתן א, ד ספריםווע' תולקוטי הלכ '-נו ורבי נתן יספרי רב
ן הזה את ווהוא נתן בחל, יד הגג למעלה למעלה-ה מאֹד עלון גבווהיה חל

, אני לֹא ידעתי איפֹה הספרים, לוואני היה לי צער גד. התיבה עם הספרים
, לה לי שהוא עשה ככהיחם עלי שהוא גי יתברך ר'וה. אני רק ידעתי שאין לי

ם ונתן לי את התיבה עם הספרים ריד את הספריול והווהוא לקח ֻסלם גד
  .תיוער איקש סליחה שהוא עשה זֹאת וציהוא בו ,בחזרה

ם ואני צריך בכל י, לות את זה כי היה לי צער גדוהוא לֹא היה צריך לעש
הוא ראה בעיניו שאני הייתי יחיד נגד כל הישיבה ואני הייתי . נויספרי רב

אבל הם היו מתנגדים , םלם חבריהיינו ֻכ. תי מאֹדוחזק מאֹד והוא אהב א
  .פי כן היה בינינו ידידות ואהבה-על-אבל אף, על ברסלב

  ! אבל אנחנו צריכים לשמֹר הזמן מאֹד
ת שקוע ורק תמיד להי, לֹא לילך לאבוד אף רגע, חשוב כל רגע לֹא לאבד

אנחנו . כל דבור,  הנשימהובהדבורים שאנחנו צריכים להם כמ, בהלב, חובמ

 יתברך 'נו שום השגה מה שהאין ל, דעיםולֹא י
ם וכל וכל י, אנחנו צריכים לשמֹר כל רגע. תן לנוונ

  .  יתברך ובהצדיק'ת דבוק בהורגע להי
תר ותר ויוי. תרואנחנו צריכים להתפלל הרבה י

  !במסירת נפש
, ת בכל לבו יתברך ולהתפלל בדמע'לעבֹד ה

' תולקוטי תפל'יש , רחם עלי, רחם עלי: "חבכל כֹ
-ק כלומדוע אני רח, מה יהיה ממני, לםוכזה בע

  .."כך
קר יזה הע, רהומרים התולֹא ש, מרים את הזמןוכן אנחנו לֹא ש-וגם

אנחנו לֹא , בשביל שאנחנו לֹא מחשיבים. נויקים מרבובשביל שאנחנו רח
וכל ' תולקוטי הלכ'וה' ן"הרולקוטי מ'מכניסים בלבנו את כל הדבורים של ה

כים לזה היינו צדיקים ונו זיאם הי. נוישים של רבושאר הדבורים הקד
, היה מאיר בנו הגמרא, מדים הרבה גמרא והיינו מביניםושים והיינו לוקד

הם . דעים גמראולֹא י, דעים כלוםולֹא י, וי של עכשולֹא כמ. מה שיש
, נו. ם על ברסלב כל מיני דבריםוושל-מרים חסונים והם אושבים שהם גאוח
  ...א הזמןויב, נו

לם ולם הזה ומדברים דבורים כאלה שכל העושבים בעואנחנו י ש'ברוך ה
לם ידעו מזה ויספרו וידברו וא הזמן שכל העואבל יב. קים מזה לגמריורח

 יתברך 'רק בשביל ה, דות הרבה שילמדו לֹא בשביל כבויהיה ישיב. מזה
  !"דו הוא מלך הכב- תו צבא'ה? דומי זה מלך הכב", 'ד הווכב

  !נוי ספרי רבמודית רק לויהיה ישיב
ויש !  אשרינו-' תולקוטי תפל'יש !  אשרינו'ברוך ה', ן"הרולקוטי מ'יש 

ש ונו הקדירב ! אשרינו-הכל !  אשרינו-' תולקוטי עצ'ויש ' ן"ת הרושיח'
 ... יןילים מה שיש לנו עדונסים גד. כן נסים-מבחנתנו זה גם, השאיר הכל

  )ההמשך יבוא(

  

  )כילהא(

כלים ולפעמים על ידי המאכלים שא � � � �                                                   
-ידי-א עלולים לבוויכ, םוחס ושל, ידי שד-ם עלובבחינת חל, םונתקלקל החל

ת ולהתחזק להי,  לזה הוא שמחהתיקוןוה. םוחס ושל, זה לֻטמאת קרי
 ).אות טו,  אכילה–לקוטי עצות (בשמחה תמיד 

ונֹאכל לבד לקיום גופנו , להוותזכנו לאכֹל בקֻדשה ובטהרה גד ...  ����
ונהיה נכללים בכלל , ונזכה להסתפק במעט אכילה.  טבענותאוותונמעט 

 צדיק אֹכל : שכתובוכמ, שה לבדוים לשבע נפשם הקדכלוהצדיקים הא
עד שנזכה , לה כל כךוותעזרנו שתהיה אכילתנו בקֻדשה גד. ולשבע נפש

ת ות הצחצחורוע ולהתענג באולשב, 'הת נפשנו להתענג על ולהשביע בצחצח
 :ויֻקים בנו מקרא שכתוב. ו ולבקר בהיכל'הת בנֹעם וונזכה לחז, תונוהעלי
עד שנזכה לצחצח נפשנו ורוחנו . ת נפשךוביע בצחצח תמיד והש'הונחך 
זה ֻימשך עלינו תמיד -ידי-ועל, תונות העליוהצחצח-תנו תמיד בשבעוונשמ
ת מים ור ולשאֹב ולדלועד אשר יהיה לנו כֹח לחת, תות חדשות והשגותבונ

ונזכה . תות ושלמובות טושהם עצ, שהועמוקים שמהם גדלה האמונה הקד
ת ועצ, תות עמוקועצ, תובות טוועל כל ישראל עצת ולהאיר עלינו ולגל

ת ונות ונכות שלמועצ, הנמשכין מעמקי עמקים, תופלאי פלא, תונפלא
תרן בשום ות שאי אפשר להפרן ולסושות קדועצ, תות וברורות ישרואמתי

 .שהורר ולגדל על ידם האמונה הקדובאֹפן שנזכה לע, לםואֹפן בע
שיענו שיהיו כל המאכלים וותותעזרנו , ובכן תזכנו ברחמיך הרבים  ����

, ת שלנו מאכלים מבֹררים צחים וזכים בלי שום סיג ופסֹלת כללוומשקא
ותתן לנו כֹח ועֹז . ת מאחיזת השדים כללובוולֹא יתערב באכילתנו שום תער

ונתגבר , ת בשמחה תמידוותעזֹר לנו שנזכה להי, ת לחזק את המלאךוותעצומ
ותהיה אכילתנו בשמחה . אך שמח תמידת וונתאמץ בכל עֹז וכֹח וגבורה להי

 לך אכֹל בשמחה :ויֻקים בנו מקרא שכתוב, להולה ובקֻדשה ובטהרה גדוגד
עד שנזכה . ם את מעשיךאלקיב יינך כי כבר רצה הוט-את לחמך ושתה בלב

שים וויתחזקו המלאכים הקד, ידי השמחה והחדוה לחזק את המלאך-על
מאכל , בהובה ופרנסה טוו לנו שפע טוימשיכ, ידי תֹקף שמחתנו-ל עלובכֹח גד

ולֹא יתנו להסטרא , ומשקה מבֹררים בלי שום אחיזת סטרא אחרא כלל
ולֹא תתעכב השפע אצלם , אחרא והשדים לינֹק מהשפע הנמשכת לנו כלל

  .לוולֹא יינקו מהשפע רק כדי חיותם בצמצום גד, כלל רק דרך מעבר לבד
ולֹא ישלטו בה ידי , שוותמשיך ברחמיך כל השפע לעמך ישראל הקד  ����
ותעזרנו בכל עת . ובשמחתנו לֹא יתערב זר, ת בשמחה תמידוונזכה להי. זרים

ידי השמחה להנצל -עד שנזכה על, להולהתחזק תמיד בשמחה וחדוה גד
  ...םורה חס ושלוידי עצבות ומרה שח-הבאה על, םומאת קרי חס ושלמֻט
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