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ת וקות הרחון התקרבות הנפשיין מחלֹקת בית שמאי ובית הלל בענייענ
' לךוחת והופ': מריםושבית שמאי א, מאֹד מאֹד שאין ראוי מן הדין לקרבן

כי ', לךוסיף והומ': מריםוובית הלל א. ר מהן שלא יתקרבוולהעלים הא
 ורות כלים וצמצומים כאלה באֹפן שיוכלו להאיר גם בהם או לעשצריכין

זהו בחינת כלל , ן מחלֹקת זֹאתיהנה עני. יתברך כדי שיתקרבו גם הם
ת וסקים לקרב נפשור על הצדיקים השלמים העוהמחלֹקת שבכל ד

לי הצדיקים ושרבים מאֹד קמים עליהם וגם רבים מגד, יתברך' קים להוהרח
ידי זה נכנס בלבם  ועל. שמדת הדין מתלבש בהםלקים עליהם מחמת וח

לקים עליו כאשר כבר היה ו מתנהג כראוי וחוטינא עד שנדמה להם כאלו אינ
ריא ות משיחא שנתרבה הקטגוובפרט בימינו בעקב. תורולמים ברֹב הדולע

ש ורא זכר צדיק וקדול והנותר על רבנו הגדוובי, בין התלמידי חכמים מאֹד
על כל ,  מנגד ועסק כל ימיו לרחם על ישראלונפשעל אשר מסר , לברכה

  .יתברך' לקרבם לה, קיםוהרח
סף הוא בחינת וכי י, סף הצדיקווזה בחינת מחלֹקת של השבטים על י

לך וסיף והוידי שמ יתברך על' ת להוסק לקרב נפשוהצדיק שע
שה בכל פעם צמצומים וכלים וכי ע, םור בכל יוהא

. לםומי שירצה בע נפלאים באֹפן שיוכלו להתקרב כל
. לךוסיף והובחינת מ, סףוועל שם זה נקרא י

לם כי היו ֻכ, שיםולם קדפי שֻכ על והשבטים אף
וזה . חלקו עליו בשביל זה, ליםוצדיקים גד

 בארץ מגורי יעקבוישב ): א, בראשית לז(בחינת 
) ד, ד"בראשית רבה פ(ל "תינו זוודרשו רב. אביו

ל חלק א "זכמובא בדבריו (יר גרים ישהיה מג
ת ואלה תלד): "ב,  לזשם(וזה ). בסימן רכח

 יעקבסף הלך בדרך אביו ונו שייהי, "סףו ייעקב
ת ור גרים ולקרב הנפשיסק גם כן לגיווהיה ע

שזהו , סףו ארע לייעקבכי כל מה שארע ל, תוקוהרח
י שם " שפרש רשוכמ" סףו ייעקבת ולדואלה ת"פרוש 

 יעקבה שארע לוכל מ. ושכל מה שקבל משם ועבר מסר ל
שהוא מה שהיה ', מגורי אביו'וכל זה נסמך לפסוק . 'סף וכווארע לי

 ו שמסר לושפרוש', סףו ייעקבת ולדואלה ת'ותכף נסמך .  מגיר גריםיעקב
ת ודע לעשו שהיה יוידי עֹצם חכמת יר גרים עלי גיעקב שווכמ. וכל חכמת

סף הצדיק וה י כן היוכמ, תרולים ביוצמצומים כאלה עד שיוכל לרפאות הח
 החכמה הוא להכניס עיקרכי . ו כל חכמתו מסר ליעקבכי , סק בזה תמידוע

  .'תיו וכוודיע לבני האדם גבורולם להות אלֹקות בעוהשג
עה ור, עה את אחיו בצאןוסף בן שבע עשרה שנה היה רוי: וזהו בחינת

ע בן שב: וזהו. עה צֹאןום בשם רור שנקרא בכל מקוצֹאן זה בחינת מנהיג הד
סף היה ונו שייהי, כמובא" בוט"שבע עשרה בגימטריא ', עשרה שנה היה וכו

כי מצא בהגרוע , ל לקרב הכלוידי זה היה יכ ב ועלו טוב לכל והיה כלוט
  .יתברך' ידי זה קרבם לה ת ועלובות טושבגרועים נֻקד

ת ושהם בני השפח', והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה וכו: וזהו
 אליהם וריד את עצמות שבישראל שהיה מות הירודוחשהם בחינת משפ

זה ', בני בלהה ובני זלפה'קים וועל שם זה נקראים הרח. תר כדי לקרבםובי
בחינת , תיו שזהו בחינת בני בלההותר הבעל דבר וחילורמז שנאחז בהם בי

ת היצר ונו חיליהי. שדים: י"רש רשיופ', ת אתנך וכוובלה): כא, יחזקאל כו(
. ת שהם מבהלים ומבלבלים ומרעישים את האדםופיים וקלהרע שהם שד

כי , זלעפה אחזתני מרשעים): נג, תהלים קיט(בחינת , וזה בחינת בני זלפה
וכל הנמשכים אחריהם , תות וזלעפות היצר הרע הם בחינת בלהוחיל

סק עמהם וע, סףובחינת י, לווהצדיק הגד. נקראים בני בלהה ובני זלפה
  .יתברך' ם כדי לקרבם לה אליהוריד את עצמוומ

שהיה : י"ופרש רש. 'והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה וכו: וזהו
 וריד את עצמו מוכי הצדיק האמת בעֹצם חכמת. 'שה מעשה נערות וכווע

כי מדבר עמהם שיחת , שה מעשה נערותולו עיאליהם כל כך עד שנדמה כא

ֻחלין 
כל ווא

תה עמהם ווש
, םל ומשחק עמהיולפעמים מטי

ל בכמה "וכמובן בדבריו ז. יתברך' ידי זה לה  כדי לקרבם עלונתווכל כו
 ולם שכל זה נחשב אצלו אל העוריד את עצמות כמה וכמה הצדיק מומומק

קים ויתברך לבד בשביל לקרב הרח'  רצויה להונתואבל כו, מעשה נערות
נער והוא : וזהו בחינת. ידי זה יתברך שאי אפשר לקרבם כי אם על' מאֹד לה

  .)טזאות  –' הלכות השכמת הבוקר ד ('את בני בלהה ואת בני זלפה וכו
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 ווכמ,  הוא בבחינת משפטיעקב ו,סף כחדא חשיביו וייעקבכי ... 
סף לעמֹד וידי זה זכה י ועל".  אתה עשיתיעקבמשפט וצדקה ב: "שכתוב

 על, ידי משפט כין עלו כבישת היצר זעיקרכי , בריתפגם ב ולא לון גדובנסי
 יתברך ו בדין לחטֹא נגדו שבודאי אינו בעצמופטין ודנין את עצמוידי שש

: סף אזו שאמר יו כמ,ת ועתיד להפרע ממנו על הכלובו כל הטומל לוהג
ידי זה כבש את  ועל, "ואיך אעשה הרעה הגדֹלה הזאת וחטאתי לאלֹקים"

ט ו המשפט שהאדם צריך לשפעיקרכי זה , מן העברה ו ומנע את עצמויצר
 ו תמיד איך ראוי לוט את עצמונו שישפידהי, ואת עצמ

ן וובפרט כשבא לידי איזה נסי, םום ויולהתנהג בכל י
דה רעה י מו לאיזה תאוה אוומשקל שהיצר מסית

 אם כך וט את עצמו המשפט שצריך לשפעיקרשאז 
  . תו לעשוראוי ל
, אוףית נו הוא בתאון והמשקלו הנסיעיקרו

 המשפט שצריך עיקרושם , ללושהוא רע הכ
 יתברך ו ודינורא מאֹד ממשפטיהאדם להתי

,  ולברֹח מן העברהו בעצמוט את עצמוולשפ
הוי מחשב הפסד מצוה כנגד :  שאמרווכמ

:  שכתובווכמ. שכרה ושכר עברה כנגד הפסדה
 שכתב ווכמ". 'חשבתי דרכי ואשיבה רגלי וכו"
שצריך שיהיה להאדם ישוב , ל"ו ורבנו זרנוננו מואד

ת ו היטב מה תכלית מכל התאווהדעת שיישב את עצמ
 הוא בתאוה ועיקרל ש"שכל זה הוא בחינת משפט הנ', וכו

ן וידי זה עמד בנסי  שעל,סף זכה לבחינת משפט בשלמותווי. ל"הנ
  .)'כאות  –' הלכות הרשאה ד (ל"וכנ

  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

  .צריכים לקבל אבנים, ח של ברסלבאני מרגיש רי, 'ברוך ה                       
אני קבלתי כל , מרורק א לא אני. כן, אני קבלתי אבנים, אני הייתי שם

  ...תוד צרוהיה לי ע, וחוץ מזה שלא היה לי לחם, תות וכל הצרונוהבזי
 לילה נראה בכל. איפֹה הוא, םובאיזה מק, לםודע איך אני חי בעואינני י

איך יש , דע איך אני קםוברת אינני יוכל לילה שע, נהולי שזה הלילה האחר
  !לב חדש, תן לי נשמה חדשהונ, תיוהשם יתברך מחדש א. לי כח חיים
לקוטי ': "מריםוהיו א, רצו לא ,קים מברסלבולם היו רחוכל הע

  !" א ל-' ן"הרומ
  ... לםובע' ן"הרולקוטי מ'יש כבר , איי איי

: ש אמרורבנו הקד. 'ן"הרולקוטי מ'משיח יגיד לנו מה זה ה, משיח
אמר שמשיח יגיד  לא אף צדיק". 'ן"הרולקוטי מ'משיח יגיד פרוש על ה"

. ת שיש לנווכל דבור הוא פרוש לנו לכל הצר !שורק רבנו הקד, ופרוש על ספר
לים ו יכ-ת מת ואם צריכים להחי. תולהחי, תולרפא, להציל, שיעולה, לעזֹר

הוא הכין ". ת לפגרים מתיםוברוך אתה השם המחזיר נשמ", ת מתיםוחילה
  !כבר הכל

  ...נרוצא מן הלב של רבי ישראל קרדורק לשמֹע דבור אחד י, יוא
  
  
  
  

 רציתי שתהיו כחיות

��

  �הישועות��לזכות�לכל�ַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן מאומןטוב�להגיד�ולשיר���

 )סז',�במ�"קל(.�ר�ֵׁשם�ַהֵּׁשם�ִיְתָּבַרְך�ְּביֹוֵתרַהַּצִּדיק�יֹוֵתר�ִמְתַּגֵּדל�ּוִמְתָּפֵאם�ל�ַמה�ֶּׁשִּמְתַּגֵּדל�ּוִמְתָּפֵאר�ֵׁשָּכ

  ד"בס
  וישבפרשת 

  שבת מברכין
  ב"שנת' עלון מס

  לזכרון
  נצח מורינו

  ער·שראל È' ר
  ל"זצ, ודסר‡

 ...המות ביער לילות שלמים הנו



וכמה .. ררות כזהורבי ישראל הוא התפלל ביחידות בבית ונעשה התע
אז , ר כזהוא, דבורים כאלה, ררות כזהות בישראל הם שמעו התעונפש

  !ו לגמרינתחדש
. מרים על ברסלב שהם משגעיםוהיו א. ד משגעיםונעשה ע? התחדשות

מי ששמע רק דבור אחד של רבי ישראל מספר  .יש כבר משגעים חדשים, נו
 אדם שהיה ותוא לא ,נעשה אדם חדש', תולקוטי תפל'מספר , תהלים
מר ורק ל ..מה שזה, מספר תהלים', תולקוטי תפל'דבור אחד מספר . מקדם

  !נעשה חדש.. ררות כזהוהתע ',חיל-אשת'נגון של ה
  
  "...חיל מי ימצא-אשת"
  .רה יש לנוואיזה סח, עוולים לגויכ, איי יי יי.." ב סחרהוטעמה כי ט"
  .לו בלילה נרהייכבה אפ לא .."לא יכבה בלילה נרה"
 -ד וויש ע. תן הכלוהיא נ, כפה פתחה לעני? אתה עני.." כפה פתחה לעני"

 לא והיא, ןו עני ואבי-לות פן זה תכלית השועני ואבי, "ןוידיה שלחה לאבי"
  . ןוזב אף עני ואביוע

כי "? מדוע, תירא לביתה לא ?שלג! אין פחד.." לא תירא לביתה משלג"
  ". לבוש שנים", זה כל ביתה, "כל ביתה

  .שנים, ד פעםו אז ע-זכיתי  לא דואם ע! םישני? מה זה שנים
אלא ' שנים'אל תקרא , שנים.  אז אין פחד-" תה לבוש שניםכי כל בי"

  !ףום זה בלי סישני. 'םישני'
" עֹז. "תו כל המעל-עֹז והדר .." ןום אחרוותשחק לי, עֹז והדר לבושה"

רה וויש ת, יפה לא רה שהיא חזק אבלויש ת. הוא יפה" והדר", הוא חזק
אבל אנחנו יש לנו . חזק לא שהיא יפה מאֹד אבל

  ! גם חזק וגם יפה-" והדרעֹז "
הלבוש הרוחני של , זה הלבוש" לבושה"

  .של הלב, הנשמה
" ותשחק", וה, וה.."ןום אחרוותשחק לי"

  ...ם פלא כזהולמק, שום קדולכת למקושהיא ה
  ! זה עֹז והדר-כל פסוק , יוא
, כיחוידי שהמ-על, "פיה פתחה בחכמה"

ידי זה נתגלה -על, תח את הפהופ, חיל-האשת
 -רת חסד ות, "נהורת חסד על לשוות ",חכמה

את "אבל , יש חסד וחסד וחסד. ללמד לאחרים
  .חיל-האשת, "עלית על כלנה

וזה , ואמת, אמת, אמת, ויש אמת, יש חסד
  ! לה על הכלואמת ע

ד וע, ל להפרדויכ לא הדבור.." פיה פתחה"
כשהיא רק " פיה פתחה בחכמה", ד פעםופעם וע

  .'ר חכמהובע מקונחל נ, 'חכמה כזה תכף נתגלה -תחת את הפה ופ
  ?ומה זה חכמה, נו
  .לעזֹר לנו. חסד, לעזֹר לנו, "נהורת חסד על לשוות"
כל המתנגדים נפלו , לםכבר ֻכ, אז כל העיר, "פיה פתחה בחכמה"
  . נרול של רבי ישראל קרדורק לשמֹע הק, שויונתבי
דעים וי לא המתנגדים הם, "נהורת חסד על לשוות, פיה פתחה בחכמה"

, מה !י אשרינווא', תוספורי מעשי'ה' ן"הרולקוטי מ'ה? איפֹה הפה, מה זה
  ...רה כזהויש לנו ת? מדוע אתה בעצבות

  . ת בשמחהורק להי, "תֹאכל לא -לחם עצלות "
  )ההמשך יבוא' בעזרת ה(                                      ...חיל-איזה אשת, איי איי איי

  
  

דאה וֻנכה הם ימי הלל והימי ח �                                              
ת שעשה ונן בנסים ובנפלאו שבימים אלו ראוי להתבהיינו. להשם יתברך

ועל נסים אלו יש . נאיהםותנו בימים ההם והצילם משוהשם יתברך עם אב
ת לישראל בכל ושה נסים ונפלאוולהאמין שהשם יתברך ע, ת ולהללודולה

נם לברכה וכמינו זכרכמבֹאר בדברי ח, נאינו תמידור ומצילנו משור ודוד
הוא -ברוך-שותנו והקדומדים עלינו לכלור עור ודובכל ד): "בהגדה של פסח(

ם ו בכל יושה עמווכן צריך כל אדם לדעת שהשם יתברך ע". מצילנו מידם
על : "כמבֹאר בשמֹנה עשרה. הן בבריאות הן בפרנסה, תום נסים ונפלאווי

שהשם יתברך , רט ברוחניותובפ, "'תיך וכוום עמנו ועל נפלאונסיך שבכל י
  . רהומסיע להתחזק באמונה וביראת השם וקיום הת

אה את ו רו מרגיש ואינואינ, ן בשלמות האמונהואבל מחמת חסר
על כן צריך כל . שה עם כל אדם בפרטיותות שהשם יתברך עוהנסים והנפלא

נן באמת בנסים ובחסדים שהשם וולהתב, אדם להתחזק באמונה כראוי
 עיקרוזה .  ולהללות לודוובעבור זֹאת לה, םום ויו בכל יועמשה ויתברך ע
לם הבא הוא להכיר בגדלות ו תענוג עעיקר שו שכמהיינו. לם הבאותענוג ע

ועל ידי הכרה בנסים , כן על ידי האמונה בהשגחה פרטית, השם יתברך

מכירים , לו הגדודאה לשמוועל ידי ההלל והה, שהווחסדים שהשם יתברך ע
שלא , ללֹא שקר, כה לתפלה אמתית וללמֹד לשמהועל ידי זה זו. ובגדלות
כה להתקרב לרב ווז, רק לשם שמים באמת, צא באלהון וכיוממ, דולשם כב

כה לשלמות ווז, כה לשדוכים אמתיים בגשמיות וברוחניותוגם ז. אמתי
ל מדבורי שקר ודברים וונצ, לדבר רק דבורי קֻדשה ואמת, היינו, הדבור

, כה להמשיך קֻדשת השבת ושמחתה לששת ימי המעשהוזי זוא. 'בטלים וכו
  . 'סעיף מ" אמת ואמונה"ת וכמבֹאר בא

כה להרגיש ולהאמין ו שזהיינו.  הפשוט יתברךוועל ידי זה נתגלה אחדות
,  הפרטית יתברךוהכל נעשה בהשגחת, ברים על כל אדםושכל השנויים הע

כים על וז,  בסעיף זהלכל התקונים המבֹארים". אחד הפשוט יתברך"המֻכנה 
וביראה ואהבה , ידי קיום מצות הדלקת נר חֻנכה באמונה פשוטה כראוי

ת ודאה וההלל להשם יתברך על הנסים ועל הנפלאוגם על ידי הה. ראויים
ועל ידי ההכרה בנסים , נאיהםושיעם משושה, תינו בימי חֻנכהושעשה לאב

אשרי האיש . םושה עם כל אדם בפרטיות בכל יווהחסדים שהשם יתברך ע
דאה באמונה פשוטה וכה לקים מצות הדלקת נר חֻנכה ומצות הלל והושז

ת ובות הטו למדהיינו, כה לתקונים אלוווז, בדחילו ורחימו כראוי, ותמימה
  )'אות ג, חנוכה'  מועדי ה–עצות המבוארות  (.ת בסעיף זהוהמבֹאר
ה ודקדוקיה בכל פרטי, ים מצות הדלקת נר חֻנכה כראוייוזכנו לק...   �

ת של חֻנכה בשמחה וולקים כל המצ, ת התלוים בהוג מצ"תיה ותריווכונ
מר הלל שלם בשמחה וחדוה רבה ות לך ולברכך ולודולה, להוגד

כי ברחמיך הרבים קבעת לנו . להול בקֻדשה ובטהרה גדוררות גדוובהתע
זכנו . לם הבאול שהם שעשוע עות ולהלל לשמך הגדודולה, נת ימי חֻנכהושמ

עד שנזכה , תיך באמתורחמיך הרבים לקים מצב
, לם הבא תמידולהמשיך עלינו באמת שעשוע ע

ובפרט , שול והקדודאה לשמך הגדושהוא ה
עד , דאהושים שהם ימי הובימי החֻנכה הקד

ולדעת ולהכיר , שנזכה להתקרב אליך באמת
לם ות לך ולברכך סלה באמת לעודותך ולהוא

לם וב כי לעוי ט כ'הדו לוה,  שכתובוכמ, בוכי ט
ונזכה להמשיך הקֻדשה של שבת לששת , וחסד

ת בשמחה תמיד ועד שנזכה להי, לוימי הח
 –' לקוטי תפילות ב (.ב באמתונך הטוכרצ

 )'מתוך תפילה ג
  

   

הוא , מי שרוצה כבוד...     �                      
שר גדול שלח פקיד לעיר אחד , כי למשל. שוטה

ל לקח "והפקיד הנ, וקמהעירות שלו למקום רח
וסברו שהוא , כי הערלים לא ידעו שהוא עבד השר, לעצמו שם כל הכבוד

ונותנים לו כל , וכשהיו צריכים אליו היו נופלים לפני רגליו, בעצמו השר
פעם . והיו קוראים אותו עם כל הכנויים של כבוד השייכים להשר, הכבוד

 לו על עסקי המדינה ושאל, ובא הפקיד לפניו, אחד בא השר בעצמו לשם
ושאל אותו , וקרא לשוטר אחד. ומדוע אלו הערלים אינם עובדים עבודתם

ותכף . רק את הפקיד, והערל השוטר לא הכיר את השר, השר על עסק העיר
והשיב לו על עסק , וחלק לו כל הכבוד השיך להשר, נפל לרגלי הפקיד

כי אין בזיון , דונתביש מאֹ, אזי נתהפכו פני הפקיד כשולי קדרה. שאלתו
  .שבעיני השר נותנים לו כבוד הזה, גדול מזה

אינה , כגון יד, כי איבר מהאדם, כמו כן עיקר הכבוד הוא רק מהדבור
וכן אפילו , כי גם אינו נכר בהיד בעצמה תבנית האדם, יכולה לחלֹק לו כבוד

, כי נמצא גם חיה שיש לה פני אדם, פני האדם אינו מֻיחד להאדם בעצמו
שבזה , כן אינו מקבל כבוד כי אם מהדבור ועל, ואין זה גדר האדם, ן קוףכגו

והדבור הוא , מאחר שעיקר הכבוד הוא בהדבור, כן ועל. ֻמבדל האדם מחי
כמו שכתוב , בחינת הדבור, "אדֹני"גימטריא " היכל"כי , היכל המלך

כן רוצה לקבל כבוד  אם; ) תיקון יחייןע( שפתי תפתח 'ה: )תהלים נא(
שבוודאי יתבייש העבד , כידוע בחוש, ואין בזיון גדול מזה, יכל המלךבה

לקוטי (: ל"כנזכר לעיל במשל הנ, מאֹד כשיחלקו לו כבוד גדול לפני המלך
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