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  )כט, יב( ...ר והכה כל בכ' וה

ידי  ת דיקא כי עלורוידי מכת בכ קר יציאת מצרים עליכן היה ע ועל
 עד שהביא עליו מכת וזק את לביפתים לֹא נכנע פרעֹה בשלמות וחוכל המ

ר דסטרא אחרא ולו ובזה נכנע בחינת בכורי ישראל נצות ובכורובכ
לה ידת התפונת עבר דקֻדשה שהוא בחיוונתעלה ונתגדל בחינת בכ

ואז נתגלה פֻעלת תפלת ישראל וצעקתם , )'ב', ן א"כמובא בלקוטי מוהר(
 ו כמ,תורוכל ימי הגלות ואז נגאלו ויצאו ממצרים ואז נתקדשו הבכ

 ו כי את זה לֻעמת זה עשה אלֹקים כי כמ.' וכו"רוקדש לי כל בכ"שכתוב 
לה י התפדתור בקֻדשה בחינת קֻדשת ישראל בחינת עבושיש בחינת בכ

ר דסטרא אחרא שהוא בחינת עמלק בחינת ו כן יש בחינת בכו כמ,ל"כנ
פת עמלק הוא מתגבר בכל פעם ינו שבחינת קליהי, ים עמלקוראשית ג

עלים איזה ולו כשפיינו אפילה דהיר דקֻדשה שהוא התפוכנגד בחינת הבכ
ת ור הוא מתגבר ומכניס כפירולדת הבכולה שהוא בחינת הידבר בתפ

  . כללויתברך לשמֹע תפלת' ין לֹא התחיל הי כאלו עד,בושכחה בל
  

כי הוא '  וכו"יםוראשית ג" בחינת "ראשית"כן נקרא עמלק  ועל
ר כאלו וצה להתגבר כנגד בחינת ראשית שהוא בחינת בכור

ומשם מבחינת . שיע כללויתברך לה' ין לֹא התחיל היעד
רי וים עמלק משם היתה יניקת בכוראשית ג

ם ובפרט "לל כל העכוו כ כי עמלק,מצרים
ם שהוא ו כי שר של מצרים הוא אד,מצרים
רי מצרים ובכ' ידי שהכה ה כן על ועל. עמלק

ידי זה נפסק ונתק יניקת מצרים מבחינת  על
ידי  ועל, ויד ת עלופת עמלק שכל הגֻלייקל

 ופה להכביד את לביח להקלזה לֹא היה כֹ
אבל מחמת . ד ואז ֻהכרח להסכים שיצאווע

ין רק שנפסק י לֹא נפל עדובעצמשעמלק 
ידי הריגת  יניקת פרעֹה ומצרים ממנו על

כך אחר שיצאו  כן אחר  על,ל"רים וכנוהבכ
ד והפך את לב פרעֹה ועבדיו ואמרו והתגבר ע

פת עמלק יידי קל וכל זה על'  וכו"מה זאת עשינו"
וזה . רר ומתגבר בכל פעםו כי הוא מתע,ררושחזר ונתע

 ,כי ברח העם שהמגיד היה עמלק' ושאיתא במדרש ויגד וכ
ל כי המגיד והמסית לפרעֹה לאמֹר שישראל ברחו ושיתגבר "נו כניהי

ף אחריהם זה עמלק כי זה מעשה עמלק שיתגבר בכל פעם ויכחיש ולרד
ין שום ישועה חס יהכל ויכניס שכחה וטעותים בלב כאלו לֹא היה עד

  . ל"ם וכנוושל
כך בא עליהם עמלק   אחר,לגמרי בים וכן אחר שנפל פרעֹה וחיל ועל

 ולֹא וכן התגבר הוא בעצמ ל ועל"ין כני לֹא נכנע עדו כי הוא בעצמובעצמ
יתברך עמנו ובא להלחם ' ת שעשה הות והישועוהסתכל על כל הנפלא
 שהוא "רובכ" שמתגבר כנגד בחינת "ראשית"כנגדם כי הוא בחינת 

יתברך ' כן ה  ועל,ל"לה כנידת התפובחינת ראשית שהוא בחינת עב
  .ל"ר וכנו בכל דוחם עמו לובעצמ

לה להתפלל ידם שנכנסין בתפו שק,להיוזה בחינת סמיכת גֻאלה לתפ
 אנו מזכירין גֻאלת מצרים ומזכירין ,נה עשרהועל צרכינו בתפלת שמ

רך וריהם הרגת ובכוכל בכ"מרים ו שאו כמ,ר דסטרא אחראוהכנעת בכ
 ,ה שפעלו ישראל כבר בתפלתם ובזה אנו מזכירין עצמנו מ"ישראל גאלת

ידי   כי על,להידת התפור דקֻדשה שהוא בחינת עבולדת בכושזהו בחינת ה
קר י כי ע,כן אז אנו מתחילין להתפלל ועל, ל"זה נתחזק הלב להתפלל כנ

ר שהוא בחינת גֻאלת ולדת בכוידי בחינת ה לה הוא עליההתחזקות בתפ
. ידי תפלתנו פעלנו עלידי שאנו מזכירין עצמנו מה שכבר   על,מצרים

  )ד" י–'  הלכות נחלות ד-לקוטי הלכות (
  
  
  

  )לד לח, ן" אנשי מוהר–כוכבי אור (

 פעם אחת .ל"נו זיהחזן של רבהיה חייקיל ' הר    �      
 אבל הלא :ל"נו זי רבו ואמר ל)נפטר( מת ול שיראה ל"נו זיקש מרביב

ויאמר . ופש עד שאתפחד ממני אינני כל כך ט:ויען ויאמר, תתפחד ממנו
 והוא השיב , ככה עד שלֹשה פעמים! אבל תתפחד:ד הפעםול ע"נו זי רבול

ויתחלחל , ל נשמת נפטר אחד"נו זי רבווהראה ל. ל שלא יתפחד"כנ
 וויאמר ל.  זה הפחדורא שלא יזיק ליל נתי"נו זי עד שרב,ויתבהל מאֹד

. וויחלֹף הפחד ממנ? ןות בדמיולין להטעוך יכו האם חכם כמ:ל"נו זירב
 נפטר ובלבד ול שיראה ל"נו זיד הפעם מרבוקש עיוכעבֹר איזה זמן ב

ב ו הרחותובא.  וזה היה קֹדם חֻנכהו והבטיח לות לוויא, שלא יתפחד
מנו כשישבו לסֻעדת מלוה וואנשי של, פה אחדול היה א"נו זישישב רב

פה הזה ווהיו רגילין לכנֹס להא, מלכה על פי רֹב היה חסר להם לחם
ר משום שלא היה שלם ול למכוים משבת מה שלא היה יכיירת השולקנ

והוא היה רגיל להיטיב , לובכדי שיקנו בז'  לֹא נאפה מצד אחד וכווא
ובחֻנכה אמר , ל באלו הימים"פה הנוונפטר הא. עמהם במקח בשביל זה

פה ווישא עיניו וירא את הא.  עתה תראה נפטר:חייקיל' ל אל הר"נו זירב
ל בכריעה "נו זיאיך שעמד לפני רבל שנפטר בסמוך "הנ

ת שאני היטבתי עם ו הי:ל"נו זיקש מרבי וב,והשתחויה
ל לחם ור להם בזו למכ,האנשים המקֹרבים שלכם

ובכן אני מבקש , וחלה בשביל סֻעדת מלוה מלכה
 יען :ו ויאמר ל,ל"נו זייען רביו. קוןימכם ת

 אני ,שהיטבת עם אנשי המקֹרבים אלי
' שמעתי מר.  הנפטר ויעלם!אעסֹק בתקונך

ב הדר בירושלים ונפתלי כהן מבארדיטש
אברהם '  הרו ששמע מחתנ,נןותבנה ותכ

  .נחמן טולטשינער' ל בן ר"ז
 שאמר ,ומנו חלם לואיש מאנשי של    �

 אם יביאו לך מחר דג תקנה :םו אחד בחלול
קר בא ערל עם וובב. ל"נו זי לרבו ותביאותוא

 :ותוף שאל אותכ. ו והביאותור וקנה אודג למכ
ל איזה דבר "נו זיואמר רב, ו ונתן ל?איפֹה הדג

בעל [יסער שלא לשמה ו א גר:ואמר עליו, ן על הדגובזי
ואמר עליו שזה גלגול אביו של זה שקנה , ]לולשמה גד שלא

  .קוןי תו על שבת קֹדש והיה לותוובשלו א, ותוא
  

 )ב, רחיםוהכנסת א -לקוטי עצות (

חכמים -רחים תלמידיוהכנסת א � � � �                                                  
 ותות והם מבלבלין אות רעוכי יש לכל אדם תפל. להיקון התפיהוא ת

רח תלמיד חכם הוא ווהכנסת א. לה הראוי להתפללימד להתפלל תפוכשע
 .קון לזהית

שתעזרני ברחמיך , תינווי אבקינו ואלֹק אלֹ'ן מלפניך הויהי רצ  ����
ואזכה , ך ביתיורחים תלמידי חכמים בתוותזכני להכניס א, הרבים

 של ועד שיעלה לפניך מצוה ז, ארל ולכבדם בכל עֹז ופוד גדולקבלם בכב
ובזכות . לו הקרבתי תמידין כסדרןיחכמים כא-רחים תלמידיוהכנסת א

לה בכל לב ונפש וונה גדוזה תעזרני שאזכה להתפלל תפלתי לפניך בכ
ובלי שום בלבול וערבוב , ל לבד באמתונה לשמך הגדוובמחשבה זכה ונכ

, תות רעולני מתפלותשמרני ותצי. ת כללות זרוובלי שום מחשב, הדעת
ותתקן ותזכך את . שהות את תפלתי הקדות רעוולֹא יבלבלו התפל

ן לפני וויהיו נא אמרי לרצ, ותהיה תפלתי שלמה וסדורה בפי, תפלתי
ותעלה ותנשא , ן למעלה למעלהוותעלה תפלתי לפניך לרצ. ן כלואד

 'האזינה ה", בה ברחמיםותי לטוותמלא כל משאל. ת כתר לרֹאשךולהי
ב ים ברֹקן אלֹו עת רצ'ואני תפלתי לך ה. תיול תחנונוי והקשיבה בקתפלת

יתמו חטאים . 'היערב עליו שיחי אנֹכי אשמח ב. חסדך ענני באמת ישעך
לקוטי תפילות ( " הללויה',הד אינם ברכי נפשי את ומן הארץ ורשעים ע

  .)תפילה עד ,א

  

  של  רבי  נחמן  מברסלב
  

  ל"זצ ,אייזיק שלמה ' בן רודסרא ערבשראל י'  רמורינו נצח לזכרון

  עלון
  ב"רנת



  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

  ] איזה פסק הלכה ללמֹדל על פירבי ישראל נשא[                            
איך לעבֹד , איך ההלכה, ללמֹד כדי לדעת איך הדין. לחן ערוךוש... 

  . שהוא רגיל מהאבא והאמא והסבאוכל אחד יתנהג כמ. השם
 ספרי -קר יזה הע, להורה כוקר לכל התיזה הע, נויקר הוא רביהע

. ס"הש, פה-רה שבעלוהת, רת השםות,  קֹדש קדשים-גם הגמרא ! נוירב
ת וכה לעשוהוא ז, צה באמת אז נכנס ברכהוכשהאדם ר,  זמן על הכליש

כל אחד כפי . כה לכל דברווהוא ז, להירה ובתפובת, דת השםוהרבה בעב
ש ונו הקדירב. להורה כולים לעבֹר על כל התוצים אז יכואם ר, ןוהרצ

ן ואבל אם יש רצ. רהוס והמדרשים והת" הש-הוא מדבר מה יש ללמֹד 
  .קן חזורצ, באמת
 ולֹא בשביל שם ולֹא בשביל עצמ, לחפש באמת, קר הוא האמתיהע

לדעת איך לעבֹד השם , בשביל השם יתברך, רק באמת. ד וכסףווכב
  .רהוזה כל הת. יתברך
, לואבל אסור לנו לפ..  שאנחנו מתפלליםולה כמיתפ, י וויוא, י וויוא

גיד לה, להתחדש. כל רגע, וימעכש, וימעכש, וילים להתחיל מעכשויכ
כבר אני , ויל להתחיל מעכשואני יכ, אני לֹא ֻמכרח להשאר ככה: "ולעצמ

  ".כן, אדם חדש, ין חדשיענ
  !נויקר הוא רביוהע

נו יזה רב', ן"הרולקוטי מ'זה ה' תולקוטי תפל'ה', תולקוטי תפל'ה
נו י זה רב,'ן"הרולקוטי מ'זה ה' תולקוטי הלכ'ה. שוהקד
כל דבור ', תולקוטי עצ'ה', תולקוטי הלכ'ה. שוהקד

ש ורבי נתן ונו הקדירב .נו ורבי נתןיצא מפי רבושי
ואנחנו . שמש וירח, ם ולילהוי, זה חמה ולבנה

כל , אין לנו קיום בלי הלבנה ,צריכים להלבנה
ת וכל הצמחים וריכל הפ, חיותנו מהלבנה

.  אין לנו כלום-אם לֹא הלבנה . וכל הלחם
  ! זה רבי נתן, שעוזה יה, הלבנה זה התלמיד

של   ונורב י ו א ,לםוע של   ונו רב יוא
מר וכים לואם היינו ז, לם איפֹה אנחנווע
לקוטי 'ו' תולקוטי עצ'ו' תולקוטי תפל'

כל , זה הכל', ן"הרולקוטי מ'ו' תוהלכ
ותנו וכל חיותנו וכל היהדות שלנו ותק

מה שאנחנו לֹא , תרותר ויותר ויווזה י. והכל
הכל תלוי . בידינואבל הכל תלוי , משיגים

כפי שאנחנו מוכנים למסֹר נפשנו לחפש , בידינו
  !האמת
ם וושל-לֹא חס. המסירות נפש, קר הוא אמתיהע

זה הכל לֹא . לם הזהוד ופרסום והבלי העות תקוע בכבולהי
  .לֹא שוה כלום, כלום

אני ראיתי את רבי ישראל ואני , אני ראיתי אמת, יש הרבה לדבר
בין , ליםובין למדנים גד, רהולי תובין גד, ללי ישראוגדלתי בין גד

היה להם כל , ממש מלכים, והם היו מלכים, לםומֻפרסמים בכל הע
נו יורב, לם ואני לֹא הייתי נחשב נגדם לכלוםוד שבעוהכסף וכל הכב

  .ש בחר ביוהקד
, נרובפרט כשזכיתי להכיר את רבי ישראל קרד, הם היו מתנגדים

! ברסלב, מה זה", תיותי ומבזים אודפים אורה היו רולי התוכל גד, לםוכ
  "?מד בספרי ברסלבואתה ל, שהומה אתה ע

, יחיד, אני הייתי יחיד, ואני למדתי בישיבה ואני קדשתי את השם
אני . לים האלווואני עשיתי להם מחלת לב לכל הגד, הכי גרוע והכי קטן

 ומהתפללתי כ, נויאני רק חפשתי והלכתי בדרכי רב, לֹא ידעתי כלום
איך להתפלל , להיתנו מה זה תפוש מלמד אונו הקדי שרבוכמ, שראיתי

  .בכל לב, חלהשם יתברך בכל הכֹ
אבל לֹא , רה ורצוומדים תודאי הם היו אנשים כשרים והם היו לוובו

, אבל באמת. אז לֹא היה להם כלום, כי הם היו מתנגדים, היה להם כלים
ת ות כזביורחים מאמונואז הם היו ב, אם הם היו אנשים כשרים באמת

. נו ולֹא היו מתנגדיםיר של רבות את האוכים לראוש והיו זונו הקדילרב
הוא היה איש כשר והשם , טל את ההתנגדותיף הוא בובס, רב מוטל וכמ

  .לה בחייוויתברך רחם עליו והוא עשה תשובה גד
לם היו ו הם כור והתלמידים של"ו הוא היה אדמרב מוטלה

לו שהוא אמר שהוא כבר לֹא יואפ, ר בהתנגדותור לדושקעים מדומ
בדברים אחרים הם כן החשיבו את .  בזה הם לֹא הסתכלו עליו-מתנגד 

לים והיה גד! מי אתה: "הם אמרו. אבל בזה הם עשו מה שהם רצו, ודעת
  !"?ם אתה לֹא מתנגדוופתא, כאלה והם היו מתנגדים לברסלב

? מה זה אמת.. תאם הוא היה מחפש אמ, כהואבל אם הוא היה ז
מד לֹא בשביל השם ואני ל, ד שליולֹא בשביל הכב, רה לֹא בשביליושהת

  .ד ופרנסה וכסףושלי ולֹא בשביל כב
בדי ורה וחסידות ועולי תולם של גדות מה זה העואני זכיתי לרא

אני למדתי אצלם ואני , והיה לי נסים. מה שזה, ומה זה ברסלב, השם
דפים ואבל הם היו ר, ם היו הרבנים שלירה והולי תוראיתי שהם היו גד

ואני זכיתי להבחין ולהשיג ולהבין , לםוד ואחר הכסף של העואחר הכב
 ...!רק ברסלב: לםוראיתי שיש אמת אחד בע, איפֹה האמת ואיפֹה השקר

  )ההמשך יבוא(

  

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

ח כך עד שאין כֹ-חרא כלו התגברות הסטרא איעכש                  ...    
שהוא , ונו בעצמי בשום דבר כי אם הצדיק שהוא בחינת משה רבולבטל

כי תכף , אומדים לבות העורורנו ושל כל הדוהצדיק המנהיג האמת שבד
ת ומחזק ומברר ו הוא מכניע ומשבר ומבטל את הכפיר-כשנתגלה הצדיק 

פי -על-ואף. וים והשעה של עכשושה כפי היולישראל את האמונה הקד
ידי הצדיקים -ידי משה רבנו ואחר כך על-שכבר זכו ישראל לאמונה על

תר וידם נתבררה האמונה בכל פעם י-ר שעלווהנביאים שהיו בכל ד
ר הזה להתקרב לצדיק האמת וו בדיפי כן אנו צריכים עכש-על-אף, תרווי

כי האמונה צריכים , ויכדי שיברר לנו האמונה כפי העת והזמן של עכש
  .ם מחדשום ויוכל ילברר ב

צריך כל אחד להשתדל מאֹד להתקרב להצדיק 
שמברר האמונה בכל עת כפי הברור , קאיהאמת די

ואין די , ם מחדשום ויור בכל יושצריכין בזה הד
בהספרים של הנביאים והצדיקים שיש 

אך . יקאירק צריכין להתקרב אליו ד, מכבר
דבר מתגרה בזה הצדיק מאֹד -הבעל

לם ור לרחק את העו ודרוומתגבר בכל ד
ת ודל הקשיוידי ג-מזה הצדיק על

כן -אשר על, ומחלֹקת שמרבה עליו
צריכין לחפש ולבקש מאֹד את הצדיק 

  . האמת
יתברך מאֹד ' צריכים לבקש מה

 להתקרב וחגע בכל כֹיולטרֹח ולהתי
 רוח וכי הצדיק האמת יש ל, להצדיק האמת

קר ברור יידי זה ע-דש שעלנבואה רוח הקֹ
 שתלויה -קר האמונה יידי זה ע-שעל, המדמה

אבל אין הדבר בא בנקל להתקרב  .בברור המדמה
 ו ולחפשור אחריו ולבקשלהצדיק האמת כי צריכין לחזֹ

 אמת אזי אדרבא נתקלקל וכי כשמתקרב למנהיג שאינ, מאֹד מאֹד
  .תות ולכפירות כזביוא לאמונול לבו ויכ,תרוהמדמה י
ידי -יתברך הכל על' קים מהורחת של הות והירידוקר הנפיליכל ע

כין ו זודי- על,קון המדמהיידי ברור ות-על, וכן להפך. בלבול המדמה
ידי זה אל פנימיות השכל והדעת שהוא עצם -ת עלולאמונה שלמה ולעל

ידי -על. 'וכו" עין לֹא ראתה"ידי זה יזכה לרב טוב הצפון - ועל,הנשמה
קון האמונה ימה ותכין לשלמות ברור המדוההתקרבות לצדיק האמת ז

  .שהוהקד
ידי התקשרות לצדיק האמת שהוא בחינת -קון הוא עליקר התיע

ל כל אחד מישראל ו יכו וזכותוובכֹח, רש וחיות הכלוהרֹאש בית שהוא ש
ת ומות ממקופישים מעמקי הקלות הקדוצוציא ולברר הניצולה

תשתפכנה אבני קֹדש ברֹאש כל "בחינת , תונים מהרֹאש כל חוצוהחיצ
ך הבית דקֻדשה שהוא בחינת רשות דקֻדשה של וולהכניסם בת, "תוצחו

  .הצדיק האמת שהוא בחינת רֹאש בית
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