
 )ÁÈ ÌÈ¯·„,È( ...  ומכשףמעונן ומנחש

 שאין יודעים ,הוא מחמת חסרון העצה' כל המעוננים והמנחשים וכו
ועל כן הם ,  אם לעשותו ואם לאו,לתת עצה לנפשם איך להתנהג באיזה דבר

 למשל .כי הם תלויים בזה, מנחשים ומעוננים ורוצים להשיג עצה על ידי זה
ו נפלה מפיו הם אומרים שזהו סימן רע לו ואינו אם צבי הפסיקו בדרך או פת

', צריך עוד לעשות זה המשא ומתן וכיוצא או עונה פלונית יפה להתחיל וכו
כי אי אפשר בשום אֹפן לקבל עצה , ובאמת הם כסילים ושוטים גדולים

  .שלמה על ידי זה
כי .  בבחינת אחר הבריאה,קר חסרון הוא בזה העולםי ע,כי באמת

 ושם ,לו טובולו אחד כו שם כ,ית שהוא בחינת קֹדם הבריאהבבחינת התכל
רק בבחינת . לו טובולו אחד כו מאחר שכ,יך שום חלוקת העצה כלליאין ש

על כן צריכין עצות לידע באיזה  -שיש שם גם אחיזת הרע  -אחר הבריאה 
קר העצות הם בבחינת יכי ע.  כידוערגליןועל כן נקראים העצות . דרך ילך בה

  .והארץ הדום רגליריאה שהוא בחינת רגלין בחינת אחר הב
קר חסרון ידיעת העצה הוא מחמת שמֻספקין ואין יודעים בשלמות יוע

נתו הוא רק בשביל וקר כוי ע,כי כל מה שהאדם עושה, התכלית של כל דבר
יח בו וכגון שקונה שעוה או חלב בכדי להרו, שיהיה מזה איזה תכלית טוב
 רק מחמת שאין האדם , ומתןוזה התכלית שלו של המשא

 על כן הוא מֻספק ואינו יודע העצה על ,יודע במה משתכר
נו י הי,ידי איזה משא ומתן ישיג תכלית המֻכון שלו

ומחמת . יח ולהשתכר שזה אצלו התכליתולהרו
זה העולם תמיד מֻספק בעצות ואין יודעין לתת 

  .עצה לנפשם
אבל מי שמסתכל על התכלית האחרון של 

נתו באמת בכל דבר היא רק וקר כוי וע,כל דבר
, להשיג על ידי זה את התכלית האחרון הנצחי

וגם אין צריך כל . ודאי לעצה שלמהוזה זוכה ב
לו אחד וכי התכלית האחרון הוא כ. כך לעצות

יך להסתפק בשום עצה ילו טוב ושם אין שוכ
  . כלל

 מי שחס על נפשו ובכל דבר שבעולם הוא ,על כן
ישיג על ידי זה התכלית האחרון שהוא ון רק כדי שומכ

אזי , בחינת שעשוע עולם הבא להכיר ולדעת אותו יתברך
יש כמה וכמה דרכים לפני האדם באיזה דרך יזכה ' אף על פי שגם בעבודת ה

דרכך אהלך ' הורני ה: כמו שנאמר, להשיג עבודתו יתברך בשלמות באמת
 אם ,אף על פי כן.  הרבהוכל כיוצא בזה',  וכובעצתך תנחני: וכתיב. באמתך

בכל דבר כדי להשיג התכלית האחרון , נתו הוא באמת לשמיםוקר כויע
ודאי יזכה אל התכלית ואזי בכל דבר שיעשה ובאיזה דרך שיתנהג ב, האמתי

  .ובלבד שלא יסור מדברי התורה הקדושה, הטוב
ובאמת אי אפשר .  והוא יישר ארחותיךבכל דרכיך דעהווזה בחינת 

'  עצה שלמה כי אם מבחינת התכלית האחרון שהוא השגת הלהשיג שום
וכל העצות האמתיות הנכונות נמשכין , לו טובולו אחד כו ששם כ,יתברך
 אי אפשר לקבל שום עצה שלמה בזה העולם שמלא ספקות ,ועל כן. משם

נו אל ידהי, כי אם כשמקשרין העולם הזה לעולם הבא, וחלוקת העצה
יתברך וכל מעשיו ' רק בשביל התכלית בשביל הון בכל דרכיו והתכלית ומכ

ינו לקבל עצות נכונות י דה,ודאי לעצה שלמהוואז יזכה ב, יהיו לשם שמים
בעולם הזה על כל דבר מבחינת קֹדם הבריאה מבחינת התכלית האחרון 

  . ושם מקור כל העצות השלמות והנכונות, לו אחדולו טוב כוששם כ
ן בכל וואינו מכו, ר העולם הזה בעולם הבאאבל מי שאינו מחבר ומקש
כי . אזי אינו זוכה לעצה שלמה לעולם, דרכיו בשביל התכלית האחרון

ואינו , ים תמידי אזי עצותיו חלוקות לשת,כשמפריד העולם הזה מהתכלית
רוד ואין שם שום יכי העולם הזה הוא עולם הפ. יכול לתת שום עצה לנפשו

פשר שיהיה לו עצה שלמה וטובה מאחר דאי אי אוובאמת בו. עצה שלמה
אין חכמה ועל זה נאמר . ן לשם שמים בשביל התכלית האחרוןושאינו מכו

כי .  אוי לו ואוי לנפשו,כי באיזה דרך שיתנהג. 'ואין עצה ואין תבונה לנגד ה

לו אם יצליח כל ימי חייו י ואפ,לו אם יצליח לפי שעה בהמשא ומתןיאפ
וין לו וכי אין מל, חון לו בכל עמלו שיעמֹל לרו סוף כל סוף מה יתרו,לעולם

  . אלא תורה ומעשים טובים בלבד' לאדם לא כסף ולא זהב וכו
אבל .  יתברך אזי אין שום עצה מועיל לו'ון בשביל הונמצא מי שאינו מכ

כי בעסקי עולם הזה .  אזי כל הדרכים טובים לפניו,ן בשביל התכליתוכשמכו
, כל מה דעביד רחמנא לטב עבידודאי ו וב,ךהוא מאמין רק בהשגחתו יתבר

בפרט כי גם בכל עסקי . ' וכויהבך' השלך על ה וכן דרכך' גול על ה: וכתיב
והכל '  בשביל עבודת ה,ונתו הוא רק בשביל התכליתו כל כ,עולם הזה שעוסק

בעצמו הלא באמת הכל הולך אחר ' לו בעבודת היואפ, נהוהולך אחר הכו
ונתו לשמים הלא כבר אמרו רבותינו וומאחר שכ, ינה ורחמנא לבא בעוהכו

וגם כי על ידי . ון לבו לשמיםואחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכל "ז
רש כל העצות כי עקר העצה היא רק ושמקשר את עצמו אל התכלית ששם ש

ועל כן התכלית האחרון שהוא תכלית של כל . ל"בשביל התכלית כנ
ועל כן על ידי זה זוכה , צות אמתיותרשי כל העו שם מקור וש,התכליתין

  . שנמשך אליו מהתכלית עצה שלמה באמת
 'כי משה רבנו דבק את עצמו לה, ג עטין דאורייתא"וזה בחינת תרי

,  עד אשר זכה להמשיך משם כל העצות הקדושות,יתברך ולהתכלית כל כך
. שעל ידם זוכין להשיג את התכלית שהוא שעשוע עולם הבא

 שלא זכו לקבל את ,עובדי כוכבים ומזלותועל כן באמת ה
הפיר ' ה ונאמר עוצו עצה וֻתפרנאמר עליהם , התורה

 מאחר שכרוכים ,כי אין להם שום עצה. עצת גוים
ונין בשביל ואחר עולם הזה ואין מכ

ובשביל זה הם כרוכין אחר שטותים .התכלית
אלו והם מעוננים ומנחשים וקוסמים ותולין 

 כי הם רוצים לקבל ,עצותיהם בשטותים אלו
כי , מדברים גשמיים, עצות מעסקי עולם הזה

הם כרוכים אחר עולם הזה ואינם מֻקשרים 
על כן הם רוצים לקבל עצות , אל התכלית

 עד שנפלו ,מהעולם הזה לבד מדברים גשמיים
, כגון צבי הפסיקו בדרך, לטעותים ושטותים אלו

 כי ,לאו עונה פלונית יפה להתחי', פתו נפלה מפיו וכו
מחמת , בדברים גשמיים, תולין הכל במקום וזמן

שכרוכים אחר תאוות עולם הזה והפסיקו אחר הבריאה 
והתורה .ל"על כן הם רוצים לקבל עצות מעולם הזה לבד כנ, דם הבריאהומק

קר ֻזהמת הנחש שהסית את האדם לאכֹל מעץ יכי זה ע, הפרישה אותנו מזה
מן העץ : שהסיתם ואמר להם, להדעת כי טוב העץ למאכל ונחמד להשכי

כי באמת אנו צריכים לקשר , שהפכו הקערה על פיה. ההוא אכל וברא העולם
קר נעשה על ידי האמונה שהוא יסוד כל יוהע. אחר הבריאה בקֹדם הבריאה

על ידי זה מקשרין כל ,  יתברך ברא הכל'כי על ידי שמאמינים שה, התורה
והם הפכו בטעותם על ידי עצת , רךיתב' ינו להידה, הבריאה בקֹדם הבריאה

  .'שאמר להם מן העץ אכל וברא וכו, הנחש ותלו בגשמיות
שרוצה לקבל עצות מגשמיות העולם הזה ' וזהו בחינת מעונן ומנחש וכו

קר העצה אי יוע. כי בגשמיות העולם הזה אין שום עצה, ובאמת הוא להפך
,  יתברך'ו מהניהי, אפשר לקבל כי אם מהתכלית מבחינת קֹדם הבריאה

: ם הפסוקיוזה שסי. ל"וצריכין לקשר אחר הבריאה בקֹדם הבריאה כנ
, כי כשאינו מקשר אחר הבריאה בקֹדם הבריאה, אלֹקיך' תמים תהיה עם ה

 יתברך ובלעדו 'כי אין שלמות כי אם לה, אזי אין לו שום שלמות ותמימות
כי על ', ם ה אז הוא תמים ע, יתברך'וכשמקשרין הכל לה. יתברך הכל חסר

' תמים תהיה עם ה: וזהו.  יתברך אז נעשה תמים ושלם'ידי שקשר הכל לה
ינו שתקשר עצמך וכל ידה', שתראה להיות תמים ושלם עם ה, אלֹקיך

קא תוכל י ואז די,קר השלמות והתמימותישזהו ע,  יתברך'לה להוהבריאה כ
 ואי .דם הבריאהומק, קר העצות נמשכין משםיכי ע, לקבל עצות שלמות

קר ישזהו ע,  יתברך'אפשר לקבל שום עצה כי אם כשמקשרין הכל לה
הלכות מעונן . (אלֹקיך' תמים תהיה עם הוזהו . השלמות של כל הבריאה

 )אות כב, עצה - ד לפי אוצר היראה  ב ג אאותיות, הלכה ג -ומנחש 
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) ¯Â‡ È·ÎÂÎ–¯‰ÂÓ È˘‡ "Ô ,ÎÍ˘Ó‰ ‚(  

ל "ל הנ" בעת שנתקרב הרבי יודיל ז:אמר המעתיק...     �                            
ל שיראה ממנו איזה "ר זצ"וקש את אדמי ב,ל במעדוודובקא"ר זצ"ולאדמ

וכן עשה ,  המתן פה עד אחר שבת ואז תראה:ל"נו זי רבוואמר ל, פתומ
שב איש אחד שמקֹרב ו שבכפר אחד הסמוך יופר ליל ס"ר זצ"וואדמ. והמתין

רר ותי לעווך מבנים ונסע כמה פעמים אלי והפציר א והוא היה חש,קצת אלי
,  בןויולד ל'  שבעזר הוואנֹכי הבטחתי ל,  שיהיה נפקד בבניםורחמים עבור

והאיש , וכן הוה. אחד] מטבע[ שבכל חצי שנה יתן לי רענדיל ואך התניתי עמ
 ובכל חצי שנה נתן לי ום תנאיועד עתה היה מקי. ל נפקד בבן זכר"הנ

ל להביא לי "ם שלישי שאחר שבת צריך האיש הנוועתה בי, הרענדיל
ויחדל מלתת לי הרענדיל , צא שפתיווישמֹר מ לא דע אני שעתהווי. הרענדיל

כי , רופת משאר צדיקי הדו כי זהו מו שלא יתן לי באמרותו מפציר אוכי גיס
 כל כך ו על לבבובר גיסי וד,ת עבורך שתפקד בבניםונוגם אני נתתי להם פדי

ותראה כי תחת .  שלא יתן לי הרענדילוונסכם בדעת, עד ששמע לדבריו
ם שלישי שאחר השבת יביא את הילד והרענדיל שהוא צריך להביא לכאן בי

והנראה שבזה הרענדיל (. ל"ר זצ"ווכן הוה ממש כדברי אדמ,  לכאן מתושל
, ום הילד אצלי שיתקיואתן להמתיק הדינים מול פדי"נו זצישה רבוהיה ע

ואם היה ,  גברו הדינים עליו עד שמת הילד,ןווכשחדל מלתת הרענדיל לפדי
  ).ל היה הילד חי"ר זצ"ומע לדברי אדמוש

  

) ˙ÂˆÚ ÈËÂ˜Ï- ‡‰ÏÈÎ ,ÓÈÒ Ô‚(  

-ןו שלמות לשומי שיש ל � � � �                          
רר ול לעוהוא יכ, מר הבריתודש והוא שוהק
 וואזי אכילת, ת שיש בכל דברותיוצצות האוהתנ
צצות ו אלא מהתנו וכל תענוגיו אינויתיושת
זה פניו -ידי-ועל, ות ומזה מאיר לבותיוהא

עד , כך-כה לזכך את הפנים כלווז, תומאיר
ידי שיסתכלו -רר אחרים בתשובה עלושיוכל לע
 וכי יראה כל אחד את עצמ,  לבדובפנים של
הוא  במראה ויראה איך שו כמובפנים של

כחה ובלֹא מוסר ועד שבלֹא ת, שךוקע בחומש
רק ממה שיביט בפנים ,  בתשובהורר את חברויע
 . לבדושל

  

) ˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜Ï‡ -  ‰ÏÈÙ˙ËÈ( 

ברחמיך  ובכן תזכנו ...  ����                          
 שתהיה ,אלקינו ואלקי אבותינו' ה ,הרבים

אכילתנו בקֻדשה ובטהרה בלי שום תאוה 
צצות ורר התנוח לעוותתן לנו כ, לגשמיות כל

ן דמעשה וח אתו"שים של כות הקדותיוהא
עד שכל , לםובראשית שמֻלבש בכל דבר שבע

  ת ותיוצצות האותנו וכל סעודתנו ותענוגנו יהיה רק מהתניאכילתנו ושתי
.  מתענגים ממנוותים אוכלים ושו הדבר שאנו אותושיש בא, שים לבדוהקד
ידי שיזכה -על, להו שלבי יהיה מאיר בקֻדשה גד,בוזה נזכה ללב ט-ידי-ועל

ח מעשה בראשית שיש בכל ות של כותיוצצות האון רק מהתנות ולזוליהנ
לם הזה בלֹא ושלא אהנה מהע, ותהיה בעזרי ותשמרני ותצילני תמיד. דבר

ונה וף בכולה וסיברכה תח, ונזכה לברך על כל דבר שנאכל ונהנה, ברכה
וכל . ש יתברך לעדול והקדוה לשמך הגדרושה וטהונה קדובכו, עצומה
לם יהיו בשלמות בבחינת וכ, ת שלנוות ותשבחות ושירודאות והוהברכ

' הח מעשי ורר כובאֹפן שנזכה לע, ן תרגוםוידי לש-ן הקדש עלושלמות לש
ת המֻלבשין בכל דבר ותיושהם הא, ים של מעשה בראשיתקב אלֹ"שהם הל

ל ועד ולם מגדו כל הדברים שבעבונך הטואשר על ידם בראת ברצ, לםושבע
ת ותיוכפי א,  במראה וטעם ותמונה אחרתוובראת כל דבר משנה מחבר. קטן
כאשר שערת ומדדת , בונך הטושה שהכנסת בכל דבר כפי רצורה הקדוהת

לם בחכמה עשית מלאה וכ' המה רבו מעשיך . "שהוושקלת בחכמתך הקד
עשה למענך ". ת לאמֹרני כאשר דבר-ח אדֹוועתה יגדל נא כ. נךיהארץ קני
שתתן לנו , שים שלך המֻלבשין בכל דברות הקדותיודך ולמען אוולמען כב

ת של מעשה בראשית שמֻלבש ותיוח האורר תמיד כוח ברחמיך הרבים לעוכ
שלא , ונמעט תאות טבענו, נלך אחר שרירות לבנו ולא ,לםובכל דבר שבע

וכל אכילתנו , ם כלללויהיה לנו שום תאוה גשמיות של הגוף לשום דבר שבע
ת שיש בכל דבר ותיוצצות האויהיה רק מהתנ, תנו וכל הנאתנו ותענוגנויושתי
ונזכה , ננווזה תשלח ברכה במז-ידי-ועל. ת הגוף כללולם בלי שום תאוושבע

צצות וע רק מהתנולשביעה דקֻדשה שיהיה שביעה במעינו לאכֹל מעט ולשב
  .להוה בקֻדשה ובטהרה גדכל ואשתו הדבר שאותושים של אות הקדותיוהא

' הואכלתם אכול ושבוע והללתם את שם  :ויֻקים בנו מקרא שכתוב  ����
עד שנזכה ללב . יכם אשר עשה עמכם להפליא ולא יבשו עמי לעולםקאלֹ
ידי הארת הלב נזכה -ועל, יתנויידי אכילתנו ושת-על, ללב שמח, ב ומאירוט

שנזכה לפנים . ר פניךוברכנו אבינו כלנו יחד בא, ת דקֻדשהולפנים מאיר
פף על פנינו וח' הר פני ושיהיה א, פנים של שמחה, תופנים מאיר, דקֻדשה

זה דור דורשיו מבקשי פניך יעקֹב  :ויֻקים בנו ובזרענו מקרא שכתוב. תמיד
 .סלה
  

)¯Ó '¯Ò„Â‡ Ï‡¯˘È ,ˆÊ" Ï-Í˘Ó‰ (        
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ÂÓ„‡Ó Ï·È˜˘"¯˘Â„˜‰ ,Ê ÚÈ"‡[  

זה פלא כזה שלא , ח ואין דבורים לדבר מזהואין לי כ, אוי ווי, אוי ווי
, היה בעולם לא יןינו רבי נחמן הוא פלא כזה שעדירק רב. ן מעולםיהיה עדי
  !ן מעולםיניו הם פלאות כאלה שלא היו עדייוכל עני

כל , הכל פלאות,  זה פלא אחרוהפתק, נו זה פלאיזה הנפש שמתקרב לרב
לה דברים ינו הקדוש גירב. למעלה מן הטבע, נו הוא פלאידף מספרי רב

והוא עוסק . כן, שיכולים לחיות בלי אכילה ושתיה חכמות כאלה, כאלה
, להוציא אותנו מעוונות, ו כמו בחייו ויותריבשבילנו במסירת נפש גם עכש

והוא הכין . ות נמוכים כאלהממקומ, נפיםוממקומות מט, ממקומות רחוקים
רפואות וישועות לכל אחד בכל עת בכל צרה ובכל מקום שהוא , תקונים

, דבר כזה, ין בעולםיהיה דבר כזה עד לא .נמצא
וכן זה הפתק הוא פלא שעולה על כל . פלא כזה
זה פלא כזה איך הוא כתב את זה וחתם . הפלאות
לפני ששים שנה זה כבר היה מאה ועשרים , את זה

  . נוישנה מאז שנסתלק רב
  

פנים מה שראיתי והבנתי מהפתק בזמן -כל-על
יכולים להבין , יכול לספר לא שראיתי אותו אני

לו אם יאבל אפ . ממה שהרגשתי בלב-מהשמחה 
 מה שהרגשתי ומה שיש בזה אי - הייתי יכול לדבר

  . אי אפשר לדבר, אי אפשר לספר, אפשר לגלות
. הכל לא כן עוד- וגםאני מספר כמו שהיה, נו

מקבלים -אני הראיתי את זה בירושלים לבעלי
 זה ,כך-גדולים והם השתוממו והתרגשו מזה כל

נחת כזה והתגלות , זה למודים כאלה, נורא מאֹד
  !אלֹקות כזה שלא היה בעולם
רואים , בלי חכמות, רואים בזה בלי חקירות

אדם כתב -בן לא רואים שזה. שזה אמת ויציב ונכון
 לא פנים אני-כל-על .הכתב ולא הלשון לא ,זהאת 

זהו עד , צריכים להסכמות לא ,צריך להביא עדים
 -כשרואים את זה . הפתק עד לעצמו, על עצמו

 !למעלה מן הטבע. מעשה ידי אדם לא רואים שזה, רואים שזה נס מהשמים
ן ָמְח ַנָמְח ַנ נְחַנ: הוא כותב וחותם, דותונו עם נקירק לראות החתימה של רב

  ! זה החתימה-מן מאּו
. דותובלי נק', נחמן'נו הקדוש בחייו הוא חתם את שמו על מכתביו ירב

רבי נחמן ': כל העולם יודעים. דותועם נק', מןן מאּוָמְח ַנָמְח ַנ נְחַנ'ופֹה כתוב 
. כי הוא שוכן בעיר אומן שברוסיה', מאומן'אבל כאן הוא חתם ', מברסלב

  .ככה כתוב בהפתק. שמה במקום שהוא נמצאכנראה שהפתק נברא ונעשה 
 אף אחד. זועשיתי תענית בשבעה עשר בתמ לא לה שאנייכן הוא ג-וגם

 יגידו שחסידי ברסלב אינם - 'לול היאני אעשה ח.  רק אני לבדי-ידע לא 
דל ו אני יכֹלתי למות מג,זה היה לי צער כזה? זומתענים בשבעה עשר בתמ

עליך ! אתה תלמידי היקר, לֹא! ?ותאתה תמ: "אז הוא בא אלי .הצער
האש שלי תוקד עד  ['ÔÚÓÂ˜ ËÚÂÂ ÁÈ˘Ó ÊÈ· ÔÚÈÏË ËÚÂÂ Ï¯ÚÈÈÙ ÔÈÈÓ': אמרתי

  !"חזק ואמץ בעבודתך, אל תפחד. אתה צריך להאמין, ]ביאת המשיח
 

נו יב שאני התלמיד היקר של רבומי יכול לחש. לו פלאוהפתק הוא כ
ו אני משיג יעכש.  פלא שאין לשער,פלא, פלא, פלא, פלא, זה פלא, הקדוש

אבל , "תלמידי היקר"יכֹלתי להבין  לא אז אני. רוש של זהיומבין מה זה הפ
נו יכן פלא מרב- זהו גם'ברוך ה.  זהו אמת'ו אני חזק בזה מאֹד וברוך היעכש

הקדוש שגם אני יכול להשיג בזה דבורים פלאיים כאלה וסודות נוראות 
  )‰‰Â·È Í˘Ó‡( ...  להביןאי אפשר, אורות כאלה, כאלה


