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ראה 
אנֹכי נֹתן 
ברכה  יום הלפניכם
  )È ÌÈ¯·„,ÂÎ‡(           ...וקללה

 לה יש התורה כי [לו שיש הכלי כפי האדם אצל נעשה והקללה הברכה
 סם לו נעשית, זכה – ושמתם: שאמרו כמו, ולהחיות להמית: חותוכ שני
 כמו, ]לוש חיןוהמ תפיסת, תפיסתו כפי ינויה, שלו הכלי לפי הכל, 'וכו חיים

 מלפני כי, קאידי לפניכם - וקללה ברכה לפניכם נותן אנֹכי ראה: שכתוב
 כן האדם ולפי, פשוטים אותיות ינויה, פשוט אור יוצא הוא ברוך הקדוש
. להפך – לאו ואם, ברכה של רוףיצ נעשה, טוב אדם הוא אם: רוףיהצ נעשה
, הזה רוףילצ ציור אין יןיעד' ה לפני כי, יקאיד – וקללה ברכה לפניכם: וזה
  ) לוסימן – ן חלק א"לקוטי מוהר(. לאו אם ברכה הוא אם

 

  )· ‚,„·¯È ÌÈ‚(ובא האות והמופת  ,ונתן אליך אות או מופת

 רבי יוסי הגלילי אומר הגיעה תורה :)פד, סנהדרין (איתא בפרק הנחנקין
לו ישאפ, לפיכך נתנה התורה ממשלה בה, לסוף דעתה של עבודת כוכבים

נתנה התורה : י"רש רשיופ, ך חמה באמצע הרקיע אל תשמע לומעמיד ל
לו תראה אותו נביא מושל ועושה יכלומר אפ, ממשלה בה

כל זה . עד כאן לשונו, דכתיב ונתן לך אות או מופת, כרצונו
והבן , ח הבחירה מגיעועד כמה וכמה כ, ןיך לעניישי

  . מאֹד
 יתברך 'ח הבחירה היא על ידי שהוקר כיוע

סתיר רצונו בהסתרות והעלמות העלים וה
והארץ בחינת , ותלה הכל ברצון האדם, גדולות

 יתברך מסר הבחירה 'ינו שהיה, נתן לבני אדם
. ובדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו, להאדם

ח באדם לשבר תאוותיו ולברֹח מרע ווכמו שיש כ
לילך אחר , ח להפךוכמוכן יש לו כ, ולעשות טוב

עד , רצונות רעים כאלושרירות לבו ולהתגבר ב
ותו ורצונו ושכביכול יכריח רצונו יתברך למלאת תא

  כמו. הרע
לנסֹע לארץ , שרואין שאחד נכסף מאֹד ברצון חזק לדבר שבקֻדשה

והוא כמעט , ויש לו על זה מניעות רבות ועצומות, ישראל או להצדיק וכיוצא
גדול כזה מן הנמנע ולמעלה מדרך הטבע אף על פי כן יוכל להתגבר בחשק 

 יתברך עושה רצונו ומסבב עמו 'עד שה, וברצונות וכסופים חזקים כל כך
עד שזוכה להוציא , בדרכים נפלאים ובהשגחה נפלאה שלא כדרך הטבע

  .עלוח אל הפומחשבתו הטובה מן הכ
, חס ושלום, שגם ההולך לדבר עברה, אבל את זה לֻעמת זה עשה אלֹקים
ויש לו , ללמֹד חכמות חיצוניות וכיוצא, או לילך למרחקים לאבד נפשו לדעת
והוא כמעט מן הנמנע ושלא כדרך , גם כן על זה מניעות רבות ועצומות

 יתברך מסבב עמו 'עד שה, רק הוא מתגבר ברשעתו ברצון חזק כזה, הטבע
בדרך שאדם רוצה כי , ח הבחירהודל כווכל זה מחמת ג, כל כך עד שבא לשם

כי זה האיש :  וההפרש יכולין הכל להביןלוקיאך הח. לילך מוליכין אותו
לפרֹש מתאוות , נתו ורצונו בשביל התכלית האמתי הנצחיוכל יסוד כו, הכשר

 'וה, קר התכליתישזה ע, עולם הזה הכלה והנפסד ולעשות רצונו יתברך
אשרי לו בעולם הזה דאי וואז בו, יתברך עושה עמו נפלאות למלאת רצונו

נתו ורצונו לתאוות עולם הזה ושרירות לבו ווזה ההפך כל כו; ובעולם הבא
   .ועל ידי זה יורד לבאר שחת ואחריתו עדי אֹבד, הרע

אלו  -אור ) בראשית רבה פרשה ג(ל "וזהו גם כן מה שאמרו רבותינו ז
ין איני יודע יועד, אלו מעשיהם של רשעים- חֹשך, מעשיהם של צדיקים
. ' וכוים את האור כי טובקוירא אלֹ: תלמוד לומר, באיזה מהם הוא חפץ

 ,שקר לאמת ואמת לשקר, ינו שהרשעים מהפכים חֹשך לאור ואור לחֹשךיה
ים את קוירא אלֹ: לכן נאמר, יתברך חפץ' עד שאי אפשר לידע באיזה מהם ה

שראה שאין העולם כדאי להשתמש ) שם(ל "ואמרו רבותינו ז, האור כי טוב

בו 
, ]באור הזה[

ועמד וגנזו לצדיקים 
ינו שמי שחפץ לידע יה.  לבואלעתיד

כי אצלם נגנז ,  יתקרב לצדיקי אמת,יתברך חפץ' הדרך באיזה מעשים ה
על , מבחרותו עד זקנותו, האור הטוב וילך בדרכיהם להסתכל מעודו עד סופו

  .יתברך'  ואז ידע האמת באיזה מהם חפץ ה;תכליתו הנצחי
תניא : ל"נו ז מאמר רבותי,)דף סה(ין בסנהדרין פרק ארבע מיתות יוע

וכשהיה רבי עקיבא מגיע למקרא . 'זה המרעיב עצמו וכו' ודורש אל המתים'
ומה המרעיב עצמו כדי שתשרה עליו רוח ֻטמאה שורה עליו : זה היה בוכה
אבל , המרעיב עצמו שתשרה עליו רוח טהרה על אחת כמה וכמה, רוח ֻטמאה

ותיכם היו מבדילים ונוע) ישעיה נט(מה אעשה שעוונותינו גרמו לנו שנאמר 

 לפי עח עט אותיות, ה הלכה –הלכות ברכת השחר (. ביניכם לבין אלֹהיכם
  ) אות ט,יראה ועבודת -אוצר היראה 

  

) ˙ÂˆÚ ÈËÂ˜Ï- ‡‰ÏÈÎ ,ÓÈÒ Ô‡-·(  

 וכל במתינות ואינושא, ידי אכילה בכשרות כראוי-על � � � �                      
; ל ונכנע הכסילותזה נתתקן השכ-ידי-על, כל בדרך הלעטהוא

על ידי זה מתגבר הכסילות על , באולל וסוכל כזואבל כשא
ל ו יכור הצדיק ואינו אוהשכל ועל ידי זה נחשך אצל
 .לקבל ממנו יראה ואהבה

ידי צדקה לצדיקים אמתיים ולעניים -על � � � � 
זה נתתקן -ידי- ועל,זה נעשין גרים-ידי-על, הגונים

כה ווזזה נשלם השכל -ידי-ועל, פגם האכילה
כה לקבל ממנו וזה ז-ידי-ועל, ר הצדיקות אולרא

 .יראה ואהבה
  

) ˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜Ï‡ -  ‰ÏÈÙ˙ÊÈ( 

, אבינו אב הרחמן ,ובכן ...  ����                             
ת ושנזכה לשבר את תאו, תעזרנו ברחמיך הרביםש

עד שלא יהיה לנו שום תאוה גשמיית , אכילה בתכלית באמת
רק כל , םו חס ושל,ת והנאת הגוףושביל תאוע בולאכֹל ולשב

ח לעסֹק וכדי שיהיה לנו כ, תנו יהיה הכל לשמך באמתיאכילתנו ושתי
ותהיה בעזרנו . ונזכה לאכֹל בקֻדשה ובטהרה למען שמך לבד, רתך באמתובת

הן מאסורין , תות אסורוותצילנו מכל מיני מאכל, ליםוותשמרנו ברחמיך הגד
שלא יארע לנו שום , תנו תמידוותשמֹר א. בנןהן מאסורין דר, רייתאודא

כי . ך פינו שום מאכל האסור לנווא לתויב ולא ,םו חס ושל,לםול לעומכש
שאי אפשר לבשר ודם להזהר ולהשמר , לאו דעלמא כונואתה ידעת רב

אשר פרטיהם , תיהםות ומתערובות אסורו מכל מיני מאכלובעצמ
גם ודל הפגם העצום הפודע גוואתה י, ודקדוקיהם רבים מאֹד ועצמו מספר

  . םו חס ושל,תות אסורוידי מאכל-בנפש ישראל על
שנזכה , שיענו ושמֹר את נפשנווועזרנו וה, על כן רחם עלינו למענך  ����
ת ומנבל, תות אסורולים ופרושים וֻמבדלים לגמרי מכל מיני מאכלות נצולהי
מגיד הנשה , מחלב ודם, מבשר בחלב ומיין נסך, משקצים ומרמשים, תווטרפ

ת וומשאר כל מיני מאכל, ם"ם ומבשולי עכו"ומפת של עכו, ואבר מן החי
לם תשמרנו ומכ. ו חמץ בפסחמשהומ, תיהםומהם ומתערוב, תואסור

, תינוויטמאו את נפש ולא ,ך פינוושלא יכנסו לת, ותצילנו ברחמיך העצומים
שנו ותקד, רים וֻמבדלים מהם לגמריוונהיה אנחנו וצאצאינו נקיים וטה

כי קדוש , והייתם לי קדושים :ותקיים בנו מקרא שכתוב. נהובקֻדשתך העלי

ת ומכל הדברים וופדנו והצילנו ומלטנו מכל מיני טומא, חוס וחמֹל עלינו. אני
  ועזרנו וזכנו לאכילה דקֻדשה . תווקדשנו בכל מיני קֻדש, המשקצין את הנפש

  

  ד"בס
  שבת מברכין
  פרשת ראה

  ל"תר' עלון מס

  לזכרון
  נוינצח מור

  ערבשראל י' ר
  ל"זצ, ודסרא

áìñøáî  ï î ç ð  é á ø  ìù  
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, גמי המזבח דקֻדשהונזכה להשלים פ, בשלמות באמת כראוי לאיש ישראלי
. לחן שלנו מכפר כמזבחועד שיהיה הש, ידי אכילתנו בקֻדשה ובטהרה-על

ח ושכל דקֻדשה וותתן לנו כ, ותזכנו ברחמיך הרבים לאמונה שלמה באמת
עים וולהשיב ולהחזיר את כל הת, תוזביות כולהכניע ולבטל כל מיני אמונ

 .שהולם לאמונתך הקדות שישובו כוזביות כובאמונ
ונזכה מעתה , ות אכילהושנזכה לתקן את פגם תא, ובכן תרחם עלינו  ����

ונזכה . לחן שלנו מכפר כמזבחועד שיהיה הש, לאכֹל בקֻדשה ובטהרה
. ולתן חלק מסעודתנו לעניים הגונים, לחננוורחים הגונים על שולהכניס א

לחן שלנו שלם בכל מיני שלמות וויהיה הש, לחןוהש-רה עלווזכנו ללמֹד ת
תנו מכל ולחן שלנו יטהר אועד שנזכה שהש, בלי שום פגם כלל, דקֻדשה

ב וונהיה רשומים לט, בהוולפרנסה ט, תנו לעלמא דאתיוויזכה א, תינוונועו
ונזכה שלא , ח וגבורה בשעה שנצטרךוסף לנו כוונזכה שית. לעלא ולעלא
כי אם מעט , לחננו ואכילתנווח להסטרא אחרא לינֹק כלל משויהיה שום כ

תר וי ולא ,בונך הטול כפי רצוכרח לתן להם בצמצום גדויות המדמעט ח
  .מההכרח כלל

נים כראוי ונים ואחרובמים ראש, ידים-ות נטילתוים מציונזכה לק  ����
וֻימשך עלינו קֻדשה וטהרה , ידים-ידי נטילת-ונזכה לקדש ידינו על, בשלמות
ויֻקים בנו מקרא . ניםונים ואחרוידים ראש-ידי נטילת-שלמה על
ותעזרנו , 'הוהתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני  :שכתוב

לה ין וכל ברכת הנהנין תחוהמז-ציא וברכתוהמ-לברך ברכת
ונזכה שיֻקים . לה כראוי בקֻדשה ובטהרהוונה גדוף בכווס
לחן ווידבר אלי זה הש :לחן שלנו מקרא שכתובובש

להכניע , בקֻדשהידי אכילתנו -ונזכה על. 'האשר לפני 
ותעזרנו שיהיה , ולבטל כסילות דעתנו וכיעור מעשינו

ידי אכילתנו בקֻדשה ובטהרה -נשלם דעתנו על
  ...בונך הטוכרצ

  

            ) ¯ÙÒ È ≈a ƒ‡ÏÁ‰ -  

 · ˜ÏÁ - ·˙ÎÓ ËÎ(  

לכבוד יקירי וחביבי        
 ישמרהו ויחיהו 'ה, כנפשי

חיים אֻרכים בכל טוב 
  .אמתי ונצחי

ידי -קון הוא עלי התקריע
רשי כל ודע שוהצדיק האמת שי

דע איך לעסֹק עם כל אחד ות ויוהנפש
 ו ולהביאואיך לתקנ, ותובחייו ובמ

קר יקר התכלית עית אלֹקות שזה עולהשג
כין להתקרב וקר כשזיכן הע-על, לם הבאושעשוע ע

  .ואליו בחיים חיות
 הוא רק וקון האדם בחייו ולאחר מיתתיקר תיע
ולעתיד ישבו כל ישראל ,  בהצדיקוחז עצמוידי שא-על

שזה , באהלי הצדיק האמת ואנשיו האמתיים ויתקרבו אליהם
  . קון האדםיקר תיע

ת פעמים אין מספר שבאנו לזה ואשרינו אשרינו אלפים ורבב
דושים ידוש שבחית חורור האוא, ר חדש כזהולם בזה הזמן שיש לנו אוהע

. גמתםות כאלה אשר אין דוראות נות ומעשיות שיחורולה תישג', כזה וכו
  . תיוותיו ותפלורום בתואשרי אדם אשר יהגה בכל י

ת אשר וראות הנות והתפלורות ימינו באלו התו יהיה בעזרנו לבל'ה
לים והחלושים בחלי הנפש ות כל החולים להחיושיכ, לםוהיה בע לא הםוכמ

ל אשר קר הרחמנות על ישראישזהו ע, תונוציא את ישראל מעוו ולה,מאֹד
באהבה רבה ואהבת . י רוחניותם ודקותםפן כלל לואין נאה להם שום עו

  .לםוע
  ישראל דב אודסר           . בזה ובבאו והצלחתוהמעתיר תמיד בעד ישועת

  

 ) ¯Â‡ È·ÎÂÎ–  ¯‰ÂÓ È˘‡"Ô ,‚Î(  

וגם , ול היה איש חשוב קצת בין אנשי עיר"נה רבי יודיל זוה                       
ש ו כי היה חתן הצדיק הקד:אמר המעתיק[ל "י ז" ידיעה בכתבי הארולהיה 

 ואוובב. ]ל"י ז" קבלת הארותנו חול ולמד עמ"רבי ליב מסטרעסטיניץ זצ
 :ו ואמר ל,תולון גדו בלשוהתחיל לדבר עמ, ]להתקרב אליו[ל "ר ז"ולאדמ

ן ו בלשול ואמר ל"ר ז"ווענה אדמ. רא יתברךודת הבונו דרך לעבירנו רבוי
 )ין שםי ע,ב"ת רצוא -נ "ת הרוכמובא בשיח(! ?"לדעת בארץ דרכיך ":תמיה

ר וג אחו עד שנס,ל ועצום עד מאֹדול אימה ופחד גד"ר ז"וואז הפיל עליו אדמ
 והתחיל, ירא מגשת אליוימד אצל הפתח ונתוונשאר ע, להובבהלה גד

 :ווהקל מעליו הפחד קצת ואמר ל, תוחקו פנים שות לול להרא"ר ז"ואדמ
 !תר ממךו רק אני חכם בי,תךו הלֹא אני אדם כמ,רא ממניימה אתה מתי
 עד שחזר נסמך אליו והפיל עליו שנית , בדבוריו הנעימיםותווהמשיך א
ר "וושוב התחיל אדמ. ל" עד פתח הבית כנ,רוג אחו עד שחזר ונס,אימה ופחד

,  להסיר מעליו הפחד והאימה,תוחקו פנים שות לוד הפעם להראול ע"ז
תך רק אני חכם ו הלֹא אני אדם כמ,ירא ממניי מה אתה מת: שניתומר לוא
ואחר כך חזר והפיל עליו אימה , ל" שנית כנותו עד שהמשיך א!תר ממךובי

דה ול שיתו"ר ז"ו עד שצוה עליו אדמ, וכן היה איזה פעמים.ל"כנ' ופחד וכו
והיה , ה זֹאת על כל אנשי מקֹרביווכאשר היה מצו(לפניו כל מה שעבר עליו 

 כמובא בספריו ורש נשמתות כפי שותן לכל אחד ואחד תקונים והנהגונ
ל " ומאז והלאה נתקשרו מאֹד הוא ורבי שמואל איזיק הנ).שיםוהקד
רה ו בת, יתברךודתום לעסֹק בעבום אל יווהרבו מאֹד מי, ל"ר ז"ולאדמ

 עד עת ,ררות רב ועצום מאֹדו בהתע,ביםוובתפלה ותשובה ומעשים ט
יתא ונעשו צדיקים ירורה חדושין דאווהרבו מאֹד לחדש בת. ל"זפטירתם 

ל " שמעתי שהצדיק רבי ליב מסטרעסטינעץ ז:אמר המעתיק[. לים מאֹדוגד
וכן הוה ,  שיקרב את בניוותוקש אי וב,ל"ר זצ"ו לאדמובא אחר הסתלקות

  ].ל"ר זצ"ושנתקרבו כמעט כל בניו לאדמ
  

 )¯Ó '¯Ò„Â‡ Ï‡¯˘È ,ˆÊ" Ï-Í˘Ó‰ (        

                                ]¯ 'ˆÊ ¯Ò„Â‡ Ï‡¯˘È" Ï ÏÚ ˙Â„ÂÒ ‰Ï‚Ó
˘Â„˜‰ ÂÈ·¯Ó Ï·È˜˘ ‡ÏÙ‰ ˜˙Ù‰ ,ÚÈÊ"‡[  

ח של התחזקות שהוא מרים אדם ויש בהפתק כ
אני מצאתי בהספר . מתחתית הירידה לתכלית העליה

ין יש לי יהיה משמע מהפתקא שעד, את הפתקא
  !תקוה

: ל גדוללה וצעק בקוינו הקדוש גירב
אין שום , אל תתיאשו.. אוי, אוי, אוי"

פי -על-אף!" יאוש בעולם כלל
לה ועשיתי ישאכלתי קֹדם התפ

לו אני יש לי יאפ, דבר כזה
  .ןיתקוה עדי

אני לקחתי אז זה , נו
אין שום יאוש בעולם ", עלי
ח מזה ו אני לקחתי כ,"כלל

כנגד , שך הזהולעמֹד כנגד הח
-אף. להיאכלתי לפני התפ, הצרה הזו

כן -פי-על-אף, פי שעשיתי דבר כזה-על
תתחיל מעתה , "אין שום יאוש בעולם כלל"

  .מחדש להיות יהודי
  

המשמעות של הפתק הוא התחזקות גדול כזה לכל 
היה  לא יןינו זה פלא שעדילקבל פתק מאת רב, אחד
דוש יח: "נוידוש גדול ונורא כמו שאומר רביזה ח, מעולם
, מלא התחזקות' ן"לקוטי מוהר'. "לםהיה בעו לא יןיכמוני עד

יאש ולהתחיל בכל רגע ילהת לא :כל התורות יש בהם רק התחזקות
ופתאום , אני הלכתי עם זה, אני לומד את זה, ואני יודע מזה, נו. מחדש

ידי האכילה של שבעה עשר -על, ידי הנפילה-ח הזה עלונפסק ממני כל הכ
שך כזה שלא היה לי וי נפלתי בחואנ. נויבור מרביעזר לי שום ד ולא ,זובתמ

תפתח את הספר ושמה : "אמרו לי, וזה הפתק היה לי רפואה, שום רפואה
ומאז הלכה המחלה לגמרי והרפואה נמשכת כל ימי , "תמצא רפואה לנפשך

  !חיי
ין של העצבות שהיה לי והשמחה יהענ, זה דבר שאי אפשר לתאר לספר

חיים של , ם לי חיים חדשיםוזה גר.  הפך העצבות-והיה לי רפואה , כזה
 תכף לקחתי את הפתק ונתבטל -כשקבלתי מכה . שמחה תמיד כל ימי חיי

, הנפילות, בנפש, בגוף, בכל פעם שעבר עלי מה שעבר. הכל ונעשה שמח
 . אז כבר היה רפואה-אז תכף לקחתי את הפתק וקראתי אותו , הירידות

הוא ,  חדש אצליוהוא כמו. שנעשה שיר חדש, ין אחריראיתי שנעשה ענ
  .וזהו, מרפא אותי מכל המחלות בגוף ונפש, מנחם אותי

  
שישיר . גל מאֹד לכל אחד שיש לו איזה צרה וצריך לישועהוהפתק זה מס

קר י שנזכה הע- הוא יכול לעזֹר לנו, ןוולכו, מןן מאּוָמְח ַנָמְח ַנְח ַנבשמחה ַנ
ם לגויים יש להם ג, יש אמונות הרבה. להאמונה האמתית, להתקרב להתורה

  )‰‰Â·È Í˘Ó‡( ...חדון מייאמונה אמתית זה עני. אבל הכל שקר, אמונות

one`  

one`  

dpyd y`x  
  שהיה): לפני רבינו הקדוש(אחד אמר לפניו 

  ולא, להיות אצלו על שבת תשובה, ניחא לו יותר
  .כי אין לו מקום לעמוד שם בבית המדרש. על ראש השנה

  דעתו מבולבל, ומחמת זה. ול וללוןוגם אין לו אכסניא טובה לאכ
  להיות אצלו, על כן היה טוב לפניו יותר. ואינו יכול להתפלל בכוונה, מאד

  .בזמן אחר ולא בראש השנה
  

  :בזה הלשון, השיב לו רבינו זכרונו לברכה

  ,אם שלא לישן, אם לישן, אם שלא לאכול, אם לאכול

  אם שלא להתפלל, אם להתפלל
  )ונה כראויהיינו שלא להתפלל בכו(

  

  שתהיו אצלי על, אך ורק

  !ראש השנה 
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