
                                           לזכות לכל הישועות                     טוב להגיד ולשיר

  מברסלב חמן נ  רבי  של
  )ב,ו( .'וידבר אלֹקים אל משה ויאמר אליו אני ה

, בפרשה זֹאת של וארא) משה( השם יתברך מה ששגה ודיעווזה שה
. י"רש רשי שפוכמ, "למה הרעֹתה"דם על שאמר ון הקישנמשך לעני

ת וכי כל הקשי". 'וידבר אלֹקים אל משה ויאמר אליו אני ה: "וזהו
' אמת שמשם נמשכין דרכי השקשה על השם יתברך נמשך מהסתרת ה

 וב לורשע וט, ו צדיק ורע לוב לושהם בחינת צדיק וט, שאי אפשר להשיג
. 'בחינת דין וכו, "וידבר אלֹקים: "וזהו. ל"והכל בשביל הבחירה וכנ. 'וכו
הוא האלֹקים '  כי הודיעונו שהיהי. בחינת רחמים, "'ויאמר אליו אני ה"

רק , וין הכל אחד באמת לאמתדת הדידת הרחמים ומיכי מ, והכל אחד
תיו יתברך אי אפשר וכי עצם אמתת דרכיו ומד, שאי אפשר להשיג זֹאת

  . יתברךו שאי אפשר להשיג עצמותולהשיג כמ
לֹא ' וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי ה: "וזהו

ידי   יתברך היה עלוקר התגלות אמתת אלֹקותיכי ע". דעתי להםונ
, ת האמת בפעם אחדואבל אי אפשר לגל. יצחק ויעקב, אברהם: תוהאב

 עד ,רור ודוקא בכל דיהבחירה די לםוכי האמת צריך להתברר בזה הע
 וכי השם יתברך אחד ושמ, אז יתגלה האמת בשלמות, א משיחושיב
  על אבל אף.  קֹדשולוב כו טולו אחד כולוקר האמת בחינת כישזה ע, אחד
ין השגת ים בענהמקבלים יש חלוקים רבי כן מצד פי

,  יתברךודתו בעבו יתברך לכל חד כפי יגיעתואמתת
לכל חד כפום , דע בשערים בעלהושזהו בחינת נ

 להשיג וינו כפום יגיעתיה, מה דמשער בלביה
כה לשעורין ו כן זוכמ,  יתברךואמתת
ש בכמה והר הקדו וכמובן בז,דלביה
דאית מארי דידין ורגלין , תומומק

' נקרא ידין וכושמשיגין בבחינה זֹאת ש
ואיהו ' ואית בלבושין דמלכא וכו. 'וכו

וכל אחד כפי . 'לֹא אשתני בכל אתר וכו
 וכן נתגלה ל,  יתברךו את אמתתוהשגת

כי . תיו יתברך כפי ההשגהוד שם משמוס
ת שאינם נמחקים ויש ויש שבעה שמ

ושם הויה ברוך הוא . תוביניהם כמה דרג
, עצםכי הוא בחינת שם ה, לםוהוא למעלה מכ

, הוא לו שם הויה ברוךית אפואבל גם כל השמ
תיו יתברך ולה שמיהוא רק בבחינת אחר הבריאה שג

  להצדיקים
 וכמ,  שם כללוכי קֹדם הבריאה אין ל,  יתברךוכדי שיוכלו להשיג אמתת

. וכמובא בכל ספרי המֻקבלים 'ואנת לית לך שם ידיע וכו: שכתוב
פי  על ת הצדיקים שאףוגלוק שבין מדריל הוא הח"ובבחינת אלו הנ

 אף', ב וכוו טולו אחד כולו יתברך שהוא כודעין אמתתולם מכירין ויושכ
 כן וכמ, לוק שביניהםיוכפי הח. ל"ל וכנולוק גדיכן יש ביניהם ח יפ על

 – הלכות ריבית –לקוטי הלכות ( תיו יתברךומשיג כל אחד שם משמ
  :)א"ל, הלכה ה
  

 )ט, ו( ... צר רוחוולא שמעו אל משה מק

' כי ה, ובצדיקי האמת' כן יבטח בה פי על  ואףונוצריכין להכיר חסר
ת ושמ(וכן מבֹאר בילקוט ראובני על פסוק  .לו הגדו בחסדויתברך יעזֹר ל

משום דחזו דלא הוי , מרוכל -' וכו" צר רוחוולא שמעו אל משה מק): "ו
 מפני שראו שלא היה בהם מעשים ['ן עובדין דכשרין וטבין וכוובה

קר יינו שעים אחר הוד במקווכן מבֹאר ע. ין שםיע, ]'כשרים וטובים וכו
, פגם האמונה שלהם היה מחמת ענוה פסולה שהוא בחינת מֹחין דקטנות

 -לקוטי הלכות . (ל כל כך שלא שמעו אל משהוכן באו לפגם גד ועל
 )א בסוף" אות ל-' הלכות תפילין ו

  
  )יב,ז( ...תם וויבלע מטה אהרֹן את מט
ח גם בהסטרא אחרא שתוכל ונתן כֹ. את זה לֻעמת זה עשה אלֹקים

ח גם להחרֻטמים והמכשפים שיעשו  עד שיש כֹ,ף בפני אדםולהתעקם כק

רה ומאה כמפֹרש בתות הטוידי שמ ת עלוכמעשה הצדיקים לפעֹל פֻעל
ויעשו גם החרֻטמים , ראים שעשה משה רבנוופתים הנוין המילענ

לם גברה ונה ולעואי אמתת הקֻדשה ידה על העליודואבל ב. בלהטיהם כן
עד . תםו ויבלע מטה אהרֹן את מט:)ת זושמ( שכתוב וכמ. יד משה עליהם

מר ות ולודוציא עד שֻהכרחו להות לֹא יכלו החרֻטמים להותושבכמה א
ף ואבל בס, כן החזיק לב פרעֹה פי על ואם אף. "ים הואקאצבע אלֹ"

ואחר כך נתחרט . וולשלחם בעצמ "הצדיק' ה"מר ות ולודוֻהכרח לה
לה ובקע את הים ו הגדואת יד' ושם הראה ה. ורדף אחריהם עד הים

ך ו ופרעֹה סבר שגם הוא יעבֹר הים ורדף אחריהם לת,לפני בני ישראל
  .'עליהם את מי הים וכו' הים וישב ה

ת האלו וכאלו ומכל מה שמבֹאר בספרי וראות הנווהנה מכל המעשי
יתברך להאדם בזה ' ח הבחירה שנתן הדל כֹואין גואנו ר, קֹדש מזה

 ודו מגלה סוואינ, ונוידי שהעלים רצ קר הבחירה עליוע. לם המעשהוהע
ואלו . ונוגעים להשיג רצידפים ומתיוכי אם לעבדיו הנביאים הר

 שעל, שהוידי תפלתם הקד  עלונוהנביאים והצדיקים אמתיים מגלים רצ
קר הוא משה יוהע. לםות בעוראונת ותופתים ואושים מוידי זה הם ע

 ,לםוראים בעופתים נות ומותורבנו שהוא רבן של כל הנביאים שעשה א
דברים ( שכתוב ואשר לא נשמעו ולא נראו בכל הארץ כמ

וכל מה שעשה הכל ', ל הזה וכוו הנהיה כדבר הגד:)ד
 :)ת טוושמ( שכתוב ו כמ,להיידי תפ היה על

ל "תינו זווכן באלישע אמרו רב. 'ויצעק אל ה
לה י ואלישע כל מה דעביד בתפ:)מגלה כז(

אבל אם כן כבר היה מתבטל . הוא דעביד
לם שנברא והבחירה והיה מתבטל כל הע

כן כל ימי קיום  ועל. רק בשביל הבחירה
כן  על. לם בהכרח שיהיה בחירהוהע

ח גם תיו יתברך נתן כֹובדרכי נפלא
ת וח לעשלהסטרא אחרא שיהיה להם כֹ

ידי כשפים   לפי שעה עלפתיםואיזה מ
 הלכות -לקוטי הלכות . (מאהות הטוושמ

  )ו" אות ע-' ברכת השחר ה
  

  )לג-לא, ן" אנשי מוהר–כוכבי אור (

ת ברמז ודעת העתידוה    �        
 , וכן הוה,הרב מברסלב שיהיה נפטר בחֹדש אב -ל "לרבי אהרֹן ז

 לזה באחד מנו אמרו הסימןוואנשי של, שנפטר מֻכון ברֹאש חֹדש אב
 וגם משאר אנשי ו שמעתי מאבי הריני כפרת משכב,באב מת אהרֹן

וגם . ו קֹדם פטירתו שספר מזה בעת מחלתומנו ששמעו מפיו בעצמושל
בשנה הזאת היה חלוש מאֹד בקיץ ומיד כשעבר חֹדש מנחם אב נתמלא 

  .וודאי ימלא שנתושמחה על שכבר היה בטוח שב
ת ודו על אואליו לאחר הסתלקותא ו רמז לאחד שיבל"רבינו ז    �
וכן הוה שלאחר , פל רחמנא לצלן שבקש אז ממנוונ  החליומחלת

ומאז והלאה נתרפא מהחֹלי . שו הקדו בא האיש הזה על ציונוהסתלקות
  . הזה

ל שיהיה "נו זי ואמר לה רב, כאב שניםל"שרה בת רבינו זהיה ל    �
לו י עצמה כא אמר לה שתעשה את?!אב ליו הלֹא כ:לה שמחה ואמרה

 ואז ,ד יהיה זמן שתבֹא מזה לשמחה כל כך עד שתרקדו ע:ואמר. שמחה
ם ו עד שבאמצע הי,להווכך הוה שהגיע לה שמחה גד. יהיה לך רפואתך
  . ורקדה ונתרפאה]התריסים[סגרה הלאדין 

  
 )א, רחיםוהכנסת א -לקוטי עצות  (

-רחים תלמידיוידי הכנסת א-על � � � �                                                
, תואמונה ולשבר הכפירכין לוזה ז-ידי-על, וך ביתוחכמים אמתיים לת

חכמים שאינם -רה הנפולה של התלמידיוזה מעלין ומתקנין הת-ידי-ועל
שמהם בא כל ההתנגדות על יראי , "שדין יהודאין"שהם בחינת , הגונים
 ).כח,  אן"ליקוטי מוהר(כין להתגבר על המתנגדים וזה ז-ועל ידי, השם

  א"רנתעלון   ד"בס

  ל"זצ, ודסרא ערבשראל י' לזכרון נצח מורינו ר



אב הרחמן , לםו של עונורב...   ����
חמיך הרבים שאזכה זכני בר, והחסד

 של ודתיואזכה לאחֹז ולהתדבק במ, דת החסד דקֻדשהילמ
ותזכני . שה חסד כל ימיוום שהיה עואברהם אבינו עליו השל

ך ביתי ויהיה ורחים הגונים בתוברחמיך הרבים להכניס א
רחים תלמידי ושאזכה להכניס א, ביתי בית ועד לחכמים

קבלם באהבה ואזכה ל, ך ביתיוחכמים וצדיקים אמתיים לת
ותזכני לעמֹד לפניהם , ל ובשמחה רבהוד גדולה ובכבוגד

ואהיה תמיד כבוש . מושיולשרתם ולשמשם בעצמי בכל מיני שרות וש
עד , תם תמידותחת יד תלמידי חכמים צדיקים אמתיים ולשמש א

ת שלם ולהי, םו של אברהם אבינו עליו השלודתית נכלל במושאזכה להי
, י ברחמיך לאמונה שלמה ולענוה אמתיותותזכנ. דת החסד באמתיבמ

". לעת ולֹא אישואנֹכי ת"ואדע באמת כי , ואזכה להרגיש שפלותי באמת
ותתן לי כֹח להתגבר על כל , תונות ובזיוותצילני ברחמיך מכל מיני חרפ

לקוטי ( תם ולהשפילם עד עפרו לנצח א,לקים על האמתונאים והחוהש
  ).תפילה כח, תפילות א

  
  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

,  לי כל השעריםרבי ישראל הוא פתח, ורבי ישראל                      … 
  ...ת דברים פלאייםו זכיתי להבין ולראויד-על

-ועל', קון הכלליית'כנסת באיזה סטנדר -רבי ישראל הוא מצא בבית
הקשר את כר ואני ז. נרונו ונעשה רבי ישראל קרדיידי זה נתקרב לרב
ממש לֹא יכֹלתי רגע , תמיד, כל השנים, כל הזמן, שלי עם רבי ישראל
 בינינו  היה  כי  . ת בלי רבי ישראלולֹא יכֹלתי לחי, אלאחד בלי רבי ישר

  דבר  זה לֹא כזה  קשר  , לםובע  מֻיחד  שהוא כזה  כזה ואהבה  קשר 
  .רגיל

ונתי היה וכל כ, ד לרבי ישראלוונתי לֹא היה בשביל לתת כבואני כל כ
ר ול להאיר בי איזה אואולי הוא יכ, רולחפש אולי אני אמצא איזה א

וזה היה .  הדברותו א-כן הוא -וגם. קרי זה הע,איך לעבֹד השם באמת
 היה רק בשביל וין שליהענ, ת עליופש להתעליהוא לֹא ח. ין שלנויהענ

בה ושיהיה לי ט, שונו הקדיץ מרבושאולי הוא יצליח להאיר בי איזה ניצ
. קר הקשר שלנוינתנו ועוקר כויזה היה ע. לם הבאולם הזה ובעובע

נים שנה וכבר יש שמ,  קיוםו כזה שיש לזכינו לקשר. בשביל זה הצלחנו
אבל ההתחלה היה מזה שהשם .  לֹא נפסקוין שלימרבי ישראל והענ

הוא בא מאומן לארץ . בב שנעשה קשר בין רבי ישראל וביניייתברך ס
אבל הוא בא , אני הייתי צריך לנסֹע אליו, ןוהוא בא אלי למיר, ישראל
ש ונעשה ונו הקדית לרבוד נפשותי ועורב אין שקוהוא היה הראש. אלי

ש הרבה קֹדם ונו הקדיהוא התחיל לקרב אנשים לרב. להומחלֹקת גד
קר המטרה יע, ודה שלוקר העביוזה היה ע, תיולפני שהתחיל לקרב א

נו יר של רבולהכניס את הא, נויר של רבולם הזה האולהשאיר בע, ושל
וזה היה  .לם אחרובאנשים ואלו האנשים יספרו לחבריהם ויהיה נעשה ע

ל ושיהיה מֻפרסם והאנשים ות שהוא גדולֹא להרא, וונה שלוקר הכיע
מצד זה הוא היה צנוע , אדרבא, .."רבי ישראל הוא רבי כזה: "יֹאמרו

הוא היה צנוע כזה שאף אחד לֹא ידע . לם צניעות כזהוכזה שאין בע
 ו בכל נפשוחהוא בכה לפני השם יתברך והוא עבד השם בכל כֹ. ממנו
הוא לֹא רק , "דךובכל לבבך בכל נפשך ובכל מא: " שכתובוכמ, ודוומא

  .מרו שרגילים לואמר ככה כמ
אני ראיתי בעיני אדם , םוהשל ת את רבי ישראל עליוואני זכיתי לרא

 רק להדפיס ו הפקיר עצמולונו והוא כי לרבוכזה שהוא מסר את לב
 אין, מה זה ברסלב, וראיתי מה שזה. ת להשם יתברךוולקרב נפש

 ולם גבורה כזה כמואי אפשר להבין שיש בע..  גבורה כזה.דבורים לדבר
נו יהוא היה מֻדבק ומֻקשר לרב, נויידי רב-רבי ישראל שהוא עבד השם על

בדי השם ונו עד שכל עיהוא היה מֻקשר לרב. וש האיר בונו הקדיורב
 !"ת לרבי ישראלול להדמומי יכ: "אמרו עליו,  חסידי ברסלב-באמת 

לם אמרו שהוא איש וכ, צד המתנגדים שהיה להם יראת שמיםלו מיאפ
היה . לםואים בעומה שלא ר, בד השם כזהורבי ישראל הוא היה ע. פלא
! ח כזה כֹואיך יש ל, ח לאדם מסירת נפש כזה שלא הבינו איך יש כֹול

  !לםוהוא היה יחיד בע
 מקוה -ם למקוה של צפת וכר שרבי ישראל הוא הלך בכל יואני ז

הוא ו. ככה היה הקרירות,  אשווהמקוה היתה קרה חמה כמ, י"האר
. כן,  להכנס למים רתוחיםוהמקוה הוא כמ, בצפת, הלך למקוה בחֹרף

 וראיתי ו וראיתי המקוה הזואני הלכתי את, דע איךואינני י, והוא נכנס
בלי שום תנועה , ס של שתיהותה איזה כו שאני שושהוא נכנס למקוה כמ

  ...ושקשה ל

צים ואם אנחנו ר,  אנחנוכן-וגם
. אז אנחנו צריכים לחפש אמת, להצליח
צה ללכת ואני ר: "מר לעצמנווצריכים ל.  רק אמת-ין יבכל ענ

ידי זה אזכה לשמֹע -בשביל שאולי על, תרו יות אוארבע אמ
קר יזה ע". דת השם יתברךובה לעבואיזה דבור שזה יהיה לי ט

  ...ר"ו שרגילים לנסֹע לאדמולֹא כמ, החיות
הלואי שנזכה למצֹא את הצדיק , לםו של עונורב, יוה

. אם מחפשים באמת, צאיםו מ-אבל אם מחפשים . האמתי
אבל יש , לכים בדרכי אמתוכל הצדיקים היו ה. נו הוא רק אמתיין רביענ

נו הוא תכלית השלמות שאין יין של רביהענ. ר"ור ויש אדמ"ואדמ
לם ון לֹא היה בעי כזה שעדינו הוא אמת זך וצחיין רביענ .שלמות אחריו

  !אמת כזה
 שהייתי עם רבי וכמ, נו זה רק אמתיין הקשר שלנו עם רביהענ
ל ונר זה דבר גדומה שאני זכיתי להכיר ולדבק ברבי ישראל קרד. ישראל
הקשר , ין שלנויתר שזה הענואה ביואני ר, תר זמןובר יווכל מה שע, מאֹד

. זה שזה היה התחלת הגֻאלהין פלא כיזה היה ענ, שלי ושל רבי ישראל
הוא היה דבוק .  אמתולוכ,  להשםולוהוא היה כ, הוא היה איש פלא

אני לֹא . לם כזהואים בעוין לֹא ריר כזה שעדובא, ונו באמונה כזיברב
  !ו רק הוא לבד-מצאתי 
צא ו אז הוא מ-' תולקוטי תפל'מר ומי שא', תולקוטי תפל'י הוה
  !האמת

, תואמונה של שקר זה מו.  זה לֹא אמת,אמונה כזבית זה לֹא כלום
  . זה לֹא כלום, אדרבא זה מזיק, לֹא שוה כלום, אז זה לֹא כלום

יהיה , ניםות האחרורובד, לפני ביאת המשיח: "ש אמרונו הקדירב
לֹא להאמין ". הכפירה.. פה אחתיקל" .נויככה אמר רב, "תופישתי קל

פה שניה יוקל". תפה אחיכפירה זה קל. בהשם יתברך, תורה ובמצוובת
  "...תות כזביוזה אמונ

, תופיאבל שניהם הם קל .תות כזביו כפירה ואמונ-ת ופייש שתי קל
אדרבא זה , צא מזה כלוםוזה לֹא י,  כלוםוזה אין ל, זה בחינת עמלק

ין לֹא היה יאמונה צחה כזה שעד, ש הוא אמונהונו הקדיורב .מזיק
קר ישהע. האמת, ןות האחרל להכניס בלבנו התכליושרק הוא יכ, לםובע

 ...! אז אין כלום-ד ופרסום וכי עם כב. ד ופרסוםוהוא לעבֹד השם בלי כב
  )ההמשך יבוא(

  

  )המשך, לד – חלק ב -י הנחל ֵּבספר ִא(

, הבים זה לזה באמתואנשי אמת של הצדיק הם א                 ... 
לם לֹא ות שבעולם ראוי שיתמהו על האהבה שבינינו אשר כל מימווהע

  . תהויוכלו לכב
יצא הצדיק . דה הוא זיוה הוא הדרהובזמן שהצדיק בעיר הוא ה

ר נמלטה ממחלֹקת על ופיו כצנפשנ. דה פנה זיוה פנה הדרהופנה ה, משם
ותנו ולם ושכל תקוהו מעולה על הכל שלא היה כמונֻקדת האמת כזה הע

  . ויד-ותקוננו על
, לך לפניכםות ואני הוהי: שהו הקדול אמר קֹדם הסתלקות"נו זירב

ם עלינו שנצלנו ות למקובות טו כמה וכמה מעל?!מה יש לכם לדאֹג
  . עיםולקים והתומהתנגדות וליצנות וערבוביא כזה של הח
ת ות וֻקשיות והתנגדות וחקירואשריך שזכית לברֹח ולהמלט מכפיר

ד וגאוה הצבועים ושכל זה נמשך מהבעלי כב, על הצדיק החכם האמת
הו ובֹהו וומביאין לת, לם לגמריווהשקרנים המחריבים ומאבדים הע

  .יצילנו מהם' ה. םוחס ושל, שך ואפלהוחֹ
כי כל , ך הלבוהדעת של הצדיק לתר וקון הוא להמשיך איקר התיע

לם ו לעותוך הלב היטב עד שלא נשכח אור הצדיק לתוזמן שלא נמשך א
וֻכלנו כצאן תעינו נעים ונדים , דעים ממנו יתברך כללוין אין ייאזי עד

קים מן הקֻדשה מאֹד עד שהגענו ות הרחומוומֻטלטלים ונשלכנו למק
ם ור היתו מה היה לנו בדיוא, יוי ואבוא. 'ף של ישראל וכוולהקצה והס

, י לנו כי שודדנווא, י לנו על שברים מרים כאלהוא, ר העני הזהוהזה בד
מי יחמֹל , מי יעמֹד בעדנו, מי יעזֹר לנו, להיכן נלך להיכן נפנה לעזרה

. יתברך באמת' תנו משנתנו לשוב להורר אומי יע, מי יתקן נפשנו, עלינו
דם את הצדיק האמת ולח לנו מקיתברך וש' אבל נגד כל זה חמל עלינו ה
  .דע איך לרחם על כל אחדול באמת ויומנהיג אמתי שהוא רחמן גד

  

  ...פילהת...מחהש...מונהא...פילהת...מחהש...מונהא..
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