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    ............' ' ' ' אסור להיות זקן בעבודת האסור להיות זקן בעבודת האסור להיות זקן בעבודת האסור להיות זקן בעבודת ה

 )א, שמות יט(  ...בחֹדש השלישי
עיקר התגלות התורה הוא על ידי חסד ואהבה והשתוקקות וכסופין 

שעל ידי זה נעשין נֻקדות להאותיות ונצטרפין ונצטירין אותיות , דקֻדשה
לם היו וכ, וכל הצדיקים הקדמונים שהיו קֹדם קבלת התורה, התורה לטוב

וזה היה עיקר , ה להשם יתברךעוסקים רק בהשתוקקות וכסופין דקֻדש
, עד שבא אברהם אבינו שהיה רֹאש למאמינים ורֹאש לנמולים, עבודתם

שהם , ל"ועל ידי זה זכה בשלמות יותר לבחינת ההשתוקקות והכסופין הנ
ומאז התחיל להתנוצץ . בחינת חסד ואהבה שזה מדתו של אברהם אבינו

ת והשבטים ובניהם ואחר כך עסקו בזה שאר האבו, בחינת התגלות התורה
עד שעל , לם צדיקיםועד שבא מֹשה רבינו עליו השלום עם דורו שהיו כ', וכו

ואז , ירו כל אותיות התורה לטוביידי ההשתוקקות והכסופין שלהם נצט
 -לפי אוצר היראה '  הלכות דם א-לקוטי הלכות ( .זכו לקבלת התורה

  )ה" מ-תלמוד תורה 
  

  )ב, ות יטשמ(... ויחן שם ישראל נגד ההר 
, בשעה שעומדים לשמֹע קריאת התורה צריכים לעמֹד באימה ויראה

ברתת וזיע ולהטות אזנו היטב לכל דבור ודבור של התורה 
כמובא בספרי (הקדושה כאלו הוא עומד תחת הר סיני 

ון להמשיך על עצמו קֻדשת קבלת התורה וולכ. קֹדש
 על ידי, שנתנה בסיני על ידי מֹשה רבנו עליו השלום

): שמות יט(כמו שכתוב , קבוץ נפשות ישראל יחד
לם וכ: י"ופרש רש". ויחן שם ישראל נגד ההר"

כי אז היתה גם נפשו . 'יחד כאיש אחד וכו
את אשר ישנו ): "דברים כט(כמו שכתוב , שם

וכמו שאמרו ". 'פה ואת אשר איננו פה וכו
שכל נפשות ) תנחומא פקודי ג(ל "רבותינו ז

לם וכ, ת העתידין לבואישראל של כל הדורו
  . עמדו על הר סיני

וכן בכל דור ודור שנמשכה התורה אלינו על 
מֹשה קבל ): אבות פרק א(כמו שאמרו , ידם

תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים 
 בֻכלם היה עיקר המשכת, עד היום הזה' לנביאים וכו

  , רבם האמתיאצל הקדושות  בוץ הישיבותיעל ידי ק התורה 
שעל ידי זה נמשך בחינת קבלת התורה בכל , נכללו נפשותם יחד שעל ידי זה

ן וועל כן בכל עת שבאים לשמֹע קריאת התורה בצבור צריכין לכו. דור ודור
שתהיה נפשו נכללת בכל נפשות ישראל שהצדיקים אמתיים שבכל דור 

ורה בכל שמשם נמשך בחינת קבלת הת, ודור עוסקים לקבצם ולכללם יחד
שזה עיקר בחינת קֻדשת הצבור כשהם מֻקבצים ומֻחברים , ל"דור ודור כנ

שהוא , וכלולים נפשותם יחד על ידי הצדיק הרבי האמתי שבכל דור ודור
כרועה עדרו ירעה בזרועו יקבץ ) ישעיה מ(בחינת , "רועה ישראל"נקרא 

ומהצדיקים הרועים האמתיים האלו . טלאים ובחיקו ישא עלות ינהל
שבכל דור מקבלים כל צבור וצבור בכל מקום שהם מתקבצים לקרות 

אבל כל יחיד ויחיד צריך להכין את עצמו הרבה לזה , בתורה ולעסֹק בה
שיזכה שתהיה נפשו נכללת בתוך הצבור הקדוש הזה שנכללים יחד על ידי 

 אות -'  הלכות קריאת התורה ו-לקוטי הלכות  (.הרבי האמת שבכל דור
  )ח"כ

  

 )ג, שמות יט( ...  עלה אל האלֹקיםומֹשה
בכל מצוה ומצוה ובכל אות ותיבה של התורה הקדושה יש בה חכמה 

שלמוד החכמה הקדושה הזאת היו יכולין גם , קדושה עֻמקה ונפלאה מאֹד
אך באמת אין . ועל כן שאלו אשר תנה הודך על השמים, המלאכים ללמֹד

לו חכמת יואפ, שלמהכי אם כשבאין על ידה לעצה , שום חכמה נחשבת
אף על פי כן היא גם , שרק היא היא החכמה האמתית, התורה הקדושה

כי אם כשזוכין לקבל עצה שלמה על ידה שיצליח , היא אין חכמתה נחשבת
, וזה עיקר תכלית שלמות עמקות חכמת תורתנו הקדושה. על ידי זה לנצח

וכל מה . ועל כן נקראת התורה עצה, כי לֹא המדרש עיקר אלא המעשה
שהמדרגות נמוכות ביותר שם צריכין ביותר עמקות העצות הקדושות של 

יצר הרע יש , וזה שהשיב מֹשה להמלאכים כלום קנאה יש ביניכם. התורה
 לפי אוצר ד" אות י-'  הלכות תענית ד-לקוטי הלכות ( .ל"היינו כנ' בכם וכו
  )ב" מ- תלמוד תורה -היראה 

  

 )יז, שמות יט(...  קיםהאלֹשה את העם לקראת ויוצא מֹ
מעניין קצת אנשים שמתקרבים לעבודת השם יתברך ואחר כך 

אף על פי כן יקר אצל השם יתברך ההתקרבות בעצמו אף : ענה, מתרחקין
הלֹא על : ואמר. אף על פי שאחר כך נעשה מה שנעשה חס ושלום. לפי שעה

ואיתא . לבבתני באחת מעיניך): ט, שיר השירים ד( שעת מתן תורה נאמר
אלא שבעין השנית , מהו באחת מעיניך): נה-שיר השירים רבא א( במדרש

נמצא שבשעת מתן תורה כבר היה דעתם לפרש . כבר היו מסתכלין על העגל
חס ושלום ואף על פי כן היה יקר בעיני השם יתברך מאֹד ההתקרבות 

כי זה בעצמו יקר מאֹד בעיני . כמו שכתוב לבבתני באחת מעיניך, בעצמו
 )ג" קכ-ן "שיחות הר(. שם יתברךה

  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

צאי ורבי ישראל והחסידים במ[                         
  ]ררים משירי ברסלבומש ,שבת קֹדש
, ת כאלהומעשי, ת כאלהואים פלאוכשר        
קר הישועה רבי ימרגישים שהע.. ת כאלהושיח

לם ואין ובעהיה  לא דות כאלה עומעשי !נחמן
' להיתפ-בעל'ת כאלה של ומעשי. הםוכמ
וכל מעשה בכל ספור הוא ', שבע בעטלירס'ו

. לםוין בעיקבלה חדשה שלא נתגלתה עד
, לםוהיה בע לא יןירה כאלה שעדות התודוס

אנחנו , לים כאלוואנחנו ח.  בשבילנו-וכל זה 
  ! רק רבנו-ת כאלו חדשים וצריכים רפוא

 לא ,חנו צריכים להתחזקפנים אנ-כל-על          
 .ולהתחדש ולהתחזק וללמֹד ספרי רבנו תמיד, לופיל
עם כל . רק בשביל לעבֹד השם בזה, בשביל בקיאותלא 

רש של כל וזה ש, מכל שיחה מרבנו, עם כל מעשה, רהות
  .רהוהת

, ואם הוא אמר, לה את זהיש גורבנו הקד, מרים את זהואנחנו א לא זה
, הוא אמר". והלכתא כנחמני, תא כרב נחמןוהלכ, הלכתא כרב נחמן"אז 

רק , ם שיוכל לעזֹר לנווהוא ידע שאנחנו אין לנו שום מק. לה את זהיהוא ג
  .והוא בעצמ

הבית של -הבעל, הבית שלנו-הבעל', שראליני באש ר, 'הרבי הוא אמת
נתגלה  לא ןילם חכמה כזה שעדיולה בעיהוא ג !לםושל כל הע, לםוהע
חכמה . לםוהיה בע לא ןי חכמה כזה שעדי,"עשיתלם בחכמה וכ", לםובע
  .לםונתגלתה בע לא יןינה כזה עדוקֻדשה עלי, שה כזהוקד

, ל ממשה רבנוותר גדומר שמשיח יהיה יוש הוא אוי הקד"רבנו האר
  ...מה שזה, מה שזהי ו ה.שוי הקד"זה בכתבי האר. מכל הצדיקים

 לא .אדם-ת בניוהילים להתחדש ולוכים היינו יכואם היינו ז, י וויוא
, בביםומסת, לכיםולם רצים והוזה כל הע. לםוע לא זה, וילם עכשו העוכמ

ת ווזה מין בהמ, הכל, יש להם ידים ורגלים ופה, אדם-בני לא אבל זה
חלק ' זרה ות ('כי מרחמם ינהגם'רה וש בהתומר רבנו הקדוככה א. כאלה

- רוחונס בבר עברה אלא אם כן נכואין אדם ע: "מרתוהגמרא א. )'ב
אנחנו צריכים למסֹר  .הפך הדעת, שטות זה הפך החכמה-רוח, "שטות

תר ואין יסורים י. קר הצעריקר היסורים ועיזה ע, תונונפשנו לצאת מהעו
  .ןול מעווגד

  
  

  של רבי נחמן מברסלב
  ל"זצ , אייזיק שלמה'  בן רודסרא ערבשראל י'  ר מורינו  נצח  לזכרון
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 רק ,ך לישראלישי לא מר שזהוש אורבנו הקד? תונומאין באים לעו
ר בחר בנו מכל אש "-אנחנו . ייםו זה רק להג-ת ותאו, תונועו. ייםולג

? תונות עוות ולעשונול לעוופים לוושל-לים חסואז איך אנחנו יכ, "העמים
יך לנו הפך יש לא אנחנו. זה רק חסר הדעת, שלנו לא זה, יך לנויש לא זה

  ". ראת לדעת כי השם הוא האלֹקיםואתה ה", הדעת
-קע כלולם שמשואים אנחנו איך שהעואז ר, ו זמן קרבת הגֻאלהיועכש
הם . תושצריכים לצאת מהתאו, מר ההפךוש אורבנו הקדו, תואוכך בהת

הם . הם ממשיכים עצמם לרבנו רבי נחמן, נייםוכל החיל, לםוכל הע, לםֻכ
הוא , מה זה", הם היו צריכים להתרחק, היו צריכים לברֹח מרבי נחמן

 ותווֻכלם מעריכים א" ?רק לעבֹד השם, כלום לא דוכב, כלום לא מר כסףוא
  !"רבי נחמן, רבי נחמן, רק רבי נחמן: "מריםו ואותוהבים אווא

מרים שצריכים לחקֹר ולם הם אוכל הע. מֻפרסם, זה דבר ידוע, כן
כן -וגם. לםוהיה בע לא דות כאלה עומעשי. ת מה שזהולרא, תוהמעשי

נתגלה  לא יןית כאלה שעדונים פלאיזה עני, ת של רבנוות והשיחורוהת
, אסורים- שאנחנו צריכים לצאת מביתבשביל.  בשבילנו–והכל . לםובע

 ושום דבר. קעים וצריכים לצאת מכל זהוקעים במה שאנחנו משואנחנו מש
לה הוא כל יכל דבור ודבור שהוא ג ! רק רבנו רבי נחמן-ל לעזֹר לנו ויכלא 
  .לםותנו וכל חיותנו וחיות של כל העותקו

רה שני ויש בת, מדיםולו אם אנחנו ליאפ, שביםו שאנחנו חולא כמ
ל וללמֹד להפך ות למדן גדולהי, לים ללמֹדויכ. ותו סם חיים וסם מ-סמים 

רה וקר החכמה היא התיהע. אבל עם הצדיק זה אחרת לגמרי.  בלי הצדיק-
  . והצדיק האמת

זה , לםותר בעוש מתפרסם יוכל מה שרבנו הקד. א הזמןויב, נו, נו
את בי: "מר רבנוו א,תודייש בספר המ. התקרבות הגֻאלה

. להתקרב לצדיקים, "המשיח תלוי בקרבת הצדיקים
  !זהו, כן. ש ואנשיוורבנו הקד? מי הצדיקים

פנים אנחנו צריכים לבטל דעתנו -כל-על
ולמסֹר , רהונגד הת, שולגמרי נגד רבנו הקד

, רהולהכניס לת, רהוים התינפשנו לק
להסתכל על כל  לא .להכניס לאמונה

 של ,געיםלם של מֻשום זה עוהי. לםוהע
, ל לעזֹרואבל יש כבר מתקן שיכ, רשעים

אז הרפואה והישועה הוא . ציאול להושיכ
ני באש ר ,הרבי', ראש בני ישראל '-רק רבנו 

רבנו הוא הרבי . 'רבי'ת ו ראשי תב–שראל י
  .של כל ישראל

עם , קוהוא מלמד עם התינ? מה זה רבי
מה , מה זה קמץ, דיע עליו מה זה פתחוומ, הילד
הוא , ותוהוא מפתח א. 'ברא'מה זה ', בראשית'זה 

  .נשמה חדשה,  רוחומכניס ב
להסתכל על  לא ,להתגבר, רי מלחמהוגב, ריםות גבואנחנו צריכים להי

כל . כים להרגיש ולהבין איזה דבור מרבנוורק מה שאנחנו ז, לםוכל הע
  !לםוב כזה חדש שלא היה בעוט, ר כזהוא, דבור של רבנו הוא חכמה כזה

רבנו . לבטל לגמרי, נו צריכים לבטל חכמתנו ודעתנו ושכלנוקר אנחיהע
של כל , של האמונה, רהוקר של התירש והעוש רבי נחמן הוא השוהקד

  !וזה יהיה, זהו. חיותנו
ר כזה שהוא כל חיותנו ולם אונמצא בע, איפֹה אנחנו, מה זה, י וויוא
ס את זה להכני, לעזֹב את זה לא תנו ואנחנו צריכים למסֹר נפשנווותקו

השם , שורבנו הקד? לםומי זה הע. לםובלבנו ולא להסתכל על כל הע
  .לםוחוץ מזה אין ע. לםוזה הע, רהוהת, שורבנו הקד, יתברך
לישן  לא ,מם ולילהוצריכים לדבר בזה י, צריכים לדבר רק בזה, יוא

תינו ועל עצמנו ורוצריכים לרחם על בנינו ועל ד. אין לי זמן, ולא לאכֹל
 צריכים -ת עצמנו ולדבר וכים לראובכל פעם שאנחנו ז. ק בזהולדבר ר

כל אחד מה שזכה למצֹא בדברי רבנו איך לתקן ואיך , לדבר רק מזה
כי , לםולדבר רק מזה עם חברים ועם כל הע, להתחדש ואיך להתחזק

אנחנו צריכים למסֹר נפשנו על זה ולהכניס בלבנו ובלב  . קיוםוהשקר אין ל
ת ונוכים לצאת מהעוואיך ז,  ולדבר תמיד רק בזה,תינוורוזרענו בד
  ...כים לתקן הכלוואיך ז, תומהתאו
  

  )ארץ ישראל(

, ת איש ישראל באמתוצה להיומי שר�                                       
כי , ישראל-ידי קֻדשת ארץ-אם על-אי אפשר כי, ינו שילך מדרגא לדרגאידה

וכן כל , ישראל-ידי ארץ-שה הוא רק עלת אל הקֻדות שצריכין לעלוכל עלי
 ).'ג,  ארץ ישראל–לקוטי עצות  ( ישראל-לה הוא רק בארץית התפועלי

וכן על ידי . כין לארץ ישראלוז, רה שממשיכיןובזכות הת � 
כן - גםואז יש ל, רש ברביםורה ודושנמצאים אצל הצדיק בשעה שממשיך ת

 ישראל-א לארץוכן לב-גםכה וזה ז-ידי-ועל, רה שממשיך הצדיקוחלק בהת
 ).'ד,  ארץ ישראל–לקוטי עצות (

קר היסורין יוע, ידי יסורין-אם על-ישראל כי-א לארץואי אפשר לב � 
, ל"רה כנוידי המשכת הת-ועל. בת הארץיציאי דומ, נעים הרשעיםוהם המ

כה להמשיך ורה שזווכפי שלמות הת. ת והיסוריןוכה להכניע כל המניעוז
-א לארץונעים ולבוכה להכניע המוכן הוא ז-וכמ, רתול ביוקון גדיבת

 ).'ה,  ארץ ישראל–לקוטי עצות  (ישראל 
כי קֹדם שבא . ר תקיףוביאזי נקרא ג, ישראל-כשבא לבחינת ארץ � 

, צחוכך כשנ-אבל אחר, "אל יתהלל חֹגר כמפתח"אזי , לבחינת ארץ ישראל
  ).'ו,  ארץ ישראל–לקוטי עצות  (אזי נקרא איש מלחמה

 

מקצה הארץ אליך אקרא , ה-ה ענני במרחב י-מן המצר קראתי י" ...  ����
ררו רחמיך וחסדיך ויע, חוס וחמֹל עלי". בעטֹף לבי בצור ירום ממני תנחני

אשר היא , שהוא מהרה לארץ הקדוועזרני וזכני לילך ולב, לים עליוהגד
ו וכל שכל קֻדשתנו וטהרתנ, ינוקאלֹ' הכאשר אתה ידעת , ר קֻדשתנוומק

ת איש ישראלי באמת ולילך וואי אפשר להי, יהדותנו תלוי בארץ ישראל
ם וכין לבֹא לארץ ישראל מקוידי שז-כי אם על, ת מדרגא לדרגאוולעל

תה לעמך ישראל וונתת א, תוהארץ אשר בחרת בה מכל הארצ, קֻדשתנו
כמה , תה תמידורש אוארץ אשר אתה ד, הנבחר מכל העמים לנחלה

יך בה מראשית ק אלֹ'תה תמיד עיני הורש אויך דק אלֹ'הר  ארץ אש:שכתוב
ת והערבובים וואתה ידעת עֹצם רבוי המניע. השנה ועד אחרית שנה

ידם אין אנו -אשר על, תנו מזהונעים אווהבלבולים המ
וכבר כלינו ימינו , לים לילך ולבֹא לארץ ישראלויכ

, ואנו מגֹרשים מארץ החיים, תינו בחוץ לארץוושנ
אשר היא , 'המהסתפח בנחלת , שהוקדמארץ ה

האדמה אשר נתן -חיינו ואֹרך ימינו לשבת על
  . 'לנו ה

רחם עלינו ברחמיך , לםו של עונורב
רר את לבבנו ואת לבב זרענו וותע, הרבים

שיהיו לנו , ולבב כל עמך בית ישראל
קקות ולים והשתוסופין וגעגועים גדיכ

קק תמיד וונכסֹף ונשת. נמרץ לארץ ישראל
עד אשר תזכנו , אמת לבֹא לארץ ישראלב

למען , שה במהרהוברחמיך לבֹא לארץ הקד
דתך ורר באמת לעבוזה להתע-ידי-נזכה על
שלא ,  מלא רחמים,חוס וחמֹל נא עלינו. וליראתך

כי אתה ידעת את . ם בחוץ לארץונבלה ימינו חס ושל
לים וואין אנו יכ, תינו וחלישותנו בעת הזאתוכל תלא

אלפי אלפים , נעים מארץ ישראלות המות העצומוניעלשבר רבוי המ
ל וכי אם בכֹחך הגד, כובים אשר קצרה ידינו לשברםית ועות מניעוורבב

, שען כי אם עליך אבינו שבשמיםיואין לנו על מי לה, ובחסדיך העצומים
ותתן לנו , ומהר להביאנו לארץ ישראל חיש קל מהרה. חמֹל על עמך ישראל

ציאי ולשבר ולגרש ולבטל את כל מ, ח את המלחמהכח ברחמיך הרבים לנצ
ת ובלבולים מלבֹא ואשר מהם נמשכים כל מיני מניע, בת הארץ רעהיד

ונזכה , נעים והמעכביםובאֹפן שנזכה לשבר ולבטל כל המ, לארץ ישראל
 –' מתוך לקוטי תפילות א ... (ם לארץ ישראל חיש קל מהרהולבֹא לשל
 ).'תפילה כ

  
  )מב, ן"י מוהר אנש–כוכבי אור (

שיט ו שמעתי אשר פעם אחת ה:אמר המעתיק ...    �                   
לחן  וכשהעמיד את הקאווע על הֻש,ל צנצנת קאווע"מֹשה חינקעס לרבנו ז

כנראה : ןול בזה הלש" רבנו זו ואמר ל,נתהפך הצנצנת ונשפכה הקאווע
  .מנא לצלן רח,ל חשוך בנים" אז היה מֹשה הנ!נהיה מֻחתנים לא שכבר

 על סמך שאמר ורש את אשתיל שג"ואחר כך אחר הסתלקות רבנו ז
,  בניםו יהיה לות שאם יגרש את אשתואו בין הצוול קֹדם פטירת"רבנו ז

ואחר כך בעת . ול לחתן ל"ל נכד רבנו ז"ולקח את רבי אברהם דב ז
ימו י ונתקוגרש רבי אברהם דב את בת, ל"המחלֹקת שנתרחק מֹשה הנ

  :ל"ל הנ" זדברי רבנו
��...שבת�שלום�
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