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 )כב, כאשמות ( ... יחדו אנשים ינצו וכי
. זמנם קֹדם מֻפרסמים נעשין זה ידי על, בעולם שיש המחלֹקת ידי על

 עד ולהתמהמה לשהות צריך הוא, השם בעבודת נכנס כשאחד כי, הינו
 הם זה ידי ועל, זמנו קֹדם נתפרסם המחלֹקת פגם ידי ועל; בעולם שיתפרסם

 להדרך גם או, זמנו קֹדם מֻפרסם שנעשה, הזה שלהאי והפסד הזק גורמים
 לבעלי מיתה גורמין ואזי, בעולם לגלות רוצה זה שהיה, השם לעבודת

 הסוד וזה. עניות גורמין אזי, כך כל גדול הפגם שאין, ולפעמים. המחלֹקת
 הרה אשה ונגפו יחדו אנשים ינצו וכי): כא שמות (בפסוק בתורה מבֹאר
 וצריך, הריון בחינת הוא, דרך לאיזה לכנֹס שמתחילכ כי. 'וכו ילדיה ויצאו

 נכנס הוא רק, בעולם הדרך זה נתגלה לֹא עדין כי, עבור בבחינת שם להתעלם
 חכמה בדרך): ד משלי (בבחינת, הריון בחינת הוא ואזי, לגלותו לשם

 כמו שם עצמו לחמם, ולהתמהמה שם לשהות וצריך, הריון בחינת, הֹריתיך
, בעולם הדרך זה לגלות, העולם וירולא שיצא הזמן שיגיע דע, אמו במעי ֻעבר

  . נפל בחינת זה, זמנו קֹדם וכשיוצא
 – יחדו אנשים ינצו וכי: בחינות וזה. ל"כנ מחלֹקת ידי על נעשה זה ופגם

 בחינת היינו – ילדיה ויצאו הרה אשה ונגפו: זה ידי על, מחלֹקתהיינו 
 או מיתה וענשם. ל"כנ נפלים ותבבחינ שהם, זמנם קֹדם שנעשין המֻפרסמים

: י"רש פרש – אסון יהיה לֹא אם: וזה. ל"כנ הפגם לפי, עֹני
 חכמה הדרך את ויקלקלו יפסידו שלא, הינו. באשה
 יפסידו רק, ל"כנ הרה אשה בחינות שהוא, בעצמו

 שנתפרסמו, בעצמן דהיינו האנשים, הנפלים
, הרה שבאשה כמו כי. זמנם קֹדם בעולם ויצאו

 שתי יש, נפלים שמפלת עד אותה יןכשנוגפ
 מפסדת היא דהיינו שלפעמים, בחינות
 שיצאו ידי על אותם שמפלת, לבדם הנפלים

 בעצמה הרה האשה גם ולפעמים, עתם בלֹא
  .ונסתלקה זה ידי על נזוקת

 שלפעמיםהיינו , ל"הנ בבחינות כן כמו
, זמנם קֹדם שנתפרסמו, בעצמן האנשים נפסדין
 הדרך נסתלק לֹא עדין בלא, נפלים בחינת שהם

 אחרים ויכולין, לבד הנפלים רק, בעצמו חכמה
 הרה אשה במשל כמו, ל"הנ הריון בבחינת שם להתעבר

 לוישאפ באֹפן, בעצמו חכמה הדרך גם נפסד ולפעמים, ל"כנ
  הדרך זה ולהוציא לגלות, הריון בבחינת לשם לכנֹס יכול אינו אחר איש

 כמו, העֹנש כן, הפגם ולפי. ל"כנ הרה האשה מיתת בחינת שזה, לעולם
היינו , בממון – יענש ענוש, באשה – אסון יהיה לֹא אם: בתורה שמפֹרש

, באשה – אסון יהיה ואם. ל"כנ כך כל גדול הפגם כשאין שנעשה, עניות
 מיתההיינו , נפש תחת נפש ונתת: אזי, ל"כנ בעצמו הדרך גם להפסיד שגרמו

  )' סימן כ–'  בן"לקוטי מוהר. (יצילנו' ה. ל"כנ
  

כי תראה חמור שנאך רֹבץ תחת משאו וחדלת מעזֹב לו עזֹב 
 )ה, כגשמות (...  תעזֹב עמו

ל שזהו מי שראה אותו "ל כי שונא פרשו רבותינו ז"וזה מֻרמז במצוה הנ
שעבר עברה וזהו בחינת רֹבץ תחת משאו כי מתגבר עליו כבד המשאוי שהוא 

ובץ תחת משאו כי אי אפשר לו לשא כלל המשאוי של עון ומחמת זה הוא ר
ון הוא וכי התגברות הע' וזהו כי תראה חמור שנאך רֹבץ וכו. משאוי כזו

ון אזי ובבחינת החֹמר ורוח הבהמיות כי כשמתגבר חס ושלום המשאוי של ע
אינו נקרא בשם אדם כי עיקר האדם הוא הדעת רק הוא בחינת חיה בדמות 

 עין )' סימן ז-' ן ב"לקוטי מוהר" (נהגםכי מרחמם י"אדם כמבֹאר במאמר 
והזהירה התורה על כל אחד שיראה את חברו שהתגבר עליו חס ושלום . שם

 אזי אסור לו להעלים עין רק ,ל"ון כי רק זה נקרא משאוי כנוהמשאוי של ע
ֻמטל עליו לרחם על חברו ולעזֹר לו לקים עזֹב תעזֹב עמו כי זה ֻמטל על כל 

 חברו ברחמנות האמתית הגדול מכל מיני רחמנות אחד מישראל לרחם על
שא יון אשר אי אפשר לו לודהיינו לעזֹר לו לפרק מעליו המשאוי הכבד של ע

כי כל אחד מֻחיב להשתדל להשגיח על חברו לדבר עמו . כלל משאוי כבד כזו
ביראת שמים להוציאו מהמשאוי הכבד של עונות שהוא כבד מכל המשאות 

  ...זהו עזֹב תעזֹב עמו ו,שזה עיקר הרחמנות
 כמו כן פרנסתו ,מי שזוכה לצאת ממשאוי הכבד של עונות וזוכה לדעתו

וכן להפך חס ושלום מי שמתגבר . מעופפת לו בנקל כי משם עיקר הפרנסה
עליו חס ושלום המשאוי של עון ואין בו דעת חס ושלום אזי פרנסתו באה לו 

, בשטותא —ו העם ולקטו שט: בבחינת, בכבדות גדול וביגיעה גדולה מאֹד
שזה בחינת כבדות הפרנסה למי שלא גרש , אזי וטחנו ברחים או דכו במדֹכה

הר הקדוש שמרמז על כבדות הפרנסה למי שאין בו וכמובא בז, הרוח שטות
 ...דעת

. נמצא שעיקר כבדת ועֹל הפרנסה הוא מחמת כבדת המשאוי של עונות
שאו שכבד עליו המשאוי של וזהו בחינת כי תראה חמור שנאך רֹבץ תחת מ

ממונו ופרנסתו ויש לו יסורים וכבדות גדול וזה נמשך רק ממשאוי הכבד של 
וזהו בחינת שנאך כי אין שונא אלא זה שעבר עברה כמו שפרשו , עונות

והזהירה התורה לבלי לחדל מעזֹב לו רק צריכין לעזֹב מלב מה . ל"רבותינו ז
 ) באמצע-' לכות פריקה וטעינה ב ה–לקוטי הלכות (... שעשה ולעזֹר לו

  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

צה להתקרב ומי שר, רבי ישראל נשאל[                        
  ]?לרבנו באיזה ספר יעסֹק במֻיחד בהתחלה

ן ות הכל רצורק לעש. ת רעולעש לא רק... 
לו מה י אפ,מדיםואז כל מה של, השם יתברך

ש ו מאיר רבנו הקדהכל, מדים כל הספריםושל
רה מה שאנחנו וצאים בכל דבור של התוומ

ת ואיך לתקן ואיך להתקרב ואיך לחי, צריכים
קר יהע, "רחמנא לבא בעי. "להשם יתברך

, תנו לי את לבכם: "ש אמרורבנו הקד !הלב
.  את הלב-לבכם ". ליך אתכם בדרך חדשואני או

  !כהואז הוא ז, וגם אם האדם מחפש אמת
 והשם יתברך מאיר ל, אמתמי שהוא מחפש 

תח את והשם יתברך פ. שיעשה הכל מה שהוא צריך
מה , דע איך להתנהגואה האמת והוא יועיניו והוא ר

, רהולת, איך לתקן הכל ואיך לחזֹר להשם יתברך, תולעש
  .לאמת, לאמונה

, ת כאלו ודבורים כאלווליתפ, ת כאלהורו כבר תוו יש ליצה עכשומי שר
ין שנתהפך הכל ייש ענ" .לםומשנה כל הע, ה הטבעוצדיק כזה שהוא משנ

  !בהוהוא מהפך הכל לט, "בהולט
ת תמיד להשם יתברך על ודוכמה וכמה אנחנו צריכים לשמֹח ולה, כמה

שך הזה וו בחיש עכשושיש לנו רבנו הקד, המתנה והחסד הזה שעשה עמנו
וא ה, הוא מרפא!  הוא הרפואה על הכל-ש ויש כבר רבנו הקד, ת אלוורובד

  .בכל רגע ורגע, צהוכל מי שר, הוא מחיה הכל, מתקן
ת עבד לשם ולעבֹד השם באמת וצה להסתכן ולהיומי שר, מי שחפץ חיים

אים וואנחנו ר. לםודיע לכל העוזה צריכים לה. פאו אז רק רבנו הוא הר-
  .הם ממשיכים עצמם לרבנו, לם הם הבינו את זהושכל הע

ת ולהאמין בשם שעשה לי ודומיד להאה ואני מבין שאני צריך תואני ר
האבא והאמא והמשפחה וכל העיר . לםואני הייתי איש יחיד נגד כל הע, נס

אני , ת כאלהושבים ומדברים ומספרים מפלאוו אנחנו ייעכש .לםווכל הע
 הגיהנם בזה והאבא שלי היה ל, כך על האבא והאמא-הייתי אכזרי כל

ואני הייתי , ןובתכלית הדכא, ותור בתכלית השפליוהוא היה עני וע, לםוהע
האבא בכה לפני  .בבית כזה ויש לי נסים איך נשארתי בחיים בעניות כזה

  , אני האבא שלך, תךוהב אואני א, בני יקירי,  בני,י וויוא, י וויוא: "ואמר לי
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  צדיק יסוד עולםזה בחינת : נהר יוצא מעדןו ����
 )ו"ס', ן ב"לקוטי מוהר(

, מרובע, משולש, כפול,  פשוטשירהוא בחינת : ונהר יוצא מעדן ����
  )'ח', ן ב"לקוטי מוהר(                                                        שהוא בחינת השיר שלעתיד

כמובא ',  וכוכפול, שיר פשוטהוא בחינת : ק"יקו, ו"יק, ק"י', י ����

  ב"עשהוא עולה כולו , )א"תיקון כ(בתיקונים 

                                                                                               מלובש ומשותף שמו יתברך, תהשם של הצדיק האמובתוך זה  ����
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  ב"עעולה , ַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן מֻאמן בגמטריה קטנה עם הכולל ����

א מובן בבירור שהנהר היוצ, מכל המאמרות הקדושות האלו ����
הוא בעצמו , א"הוא הצדיק יסוד עולם שהוא רבינו נחמן זיע, מעדן

כמובא בתיקוני , מרובע שיתער לעתיד, משולש, כפול, השיר פשוט
  זוהר
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רחם עלי ועליך , מבין לא אתה, דך צעירודע מה שאני מדבר ואתה עואני י
מי יקח , תך לחתןומי יקח א, תךוירצה א לא דוךישום ש, ואל תהיה ברסלב

בנים ולא  לא יהיה לך לא ,אתה תמות בחור, אין לך כסף, ואתה עני? ברסלב
צה ור לא אני, למה לך ברסלב. יהיה לך כלום לא ,יהיה לך בית ולא שום דבר

מה , יוא? איך אפשר דבר כזה שלא תרחם עלי ותהיה ברסלב, יוא. ברסלב
  .."שהושאתה ע

, מי שמע דבר כזה, מה זה? תובלי ברסלב אי אפשר לחי: "האמא בכתהו
  ".צה ברסלבור לא אני, ישראל בער נעשה ברסלב

ואני הייתי אכזרי על האבא ועל , תיוהאבא והאמא והאחים הם בכו א
, ר לעזֹר לכםושום גב, ישתנה ולא יוכל שום חכם לא זה: "האמא ואמרתי

  !" רק ברסלב-אני 
 איפֹה ון כזה שמי שהיה שם היה קשה לו בשפלות בבזיאיך אני הייתי

אין דבורים לתאר , אי אפשר לתאר. איך אני חי, לםואיך אני נמצא בע, אני
אני , ב מאֹדוזה ט, בוו שזה טיאה עכשווברוך השם אני ר, מה שאני סבלתי

ו גם אם אני י אבל עכש."תרובל יוהלואי שאני הייתי ס: "מרומתגעגע וא
  .עבר הזמן,  אין-ים נומשלם מילי

, ע בספר ברסלבופחדו לנג, כר שהיה אסור ללמֹד בספרי ברסלבואני ז
זה סימנים , םולים ללמֹד בכל מקום יכווברוך השם הי, אני ראיתי את זה

  .של הגֻאלה
לם גבורה כזה שאני ישבתי בישיבה ולמדתי בישיבה ואני ראיתי שיש בע

, ותהלים' תולקוטי תפל'ו' תוכלקוטי הל', 'ן"הרולקוטי מ, 'ספרי ברסלב
ואני היה , דפיםולם מתנגדים וראני הייתי יחיד והם היו ֻכ. וראיתי שאין פחד

  .הם התפלאו מאֹד איך אני מחזיק מעמד. לםולי גבורה כזה שאין בע
 לא .איפֹה הם, איך הם נראים, אה איך נראים השקרניםוו אני ריעכש

  .כל דבור של רבנו, לם חדשו עראוזה ב. רק ספרי ברסלב, נשאר מהם כלל
אבל מי . פליםוים וניזה מחשיך עינ, ד והגאוה והכסףוהכב, י וויוא

  ! שום פחדואין ל, מפחד משום דבר לא  הוא-שמחפש אמת 
  

רה וכל ת, שור של רבנו הקדוו האיאנחנו זכינו שיתגלה עכש, ברוך השם
כבר רבנו . ותנווקלם זה כל חיותנו ותולה בעיכל דבור שג, לםולה רבנו בעישג

 ותנו כמול לתקן אוהוא יכ, ל לעזֹר לנוולה לנו שהוא יכיש הוא גוהקד
דיע ולה, תינוורושאנחנו ואנחנו צריכים לרחם על עצמנו ועל זרענו ועל ד

ר כזה ויש כבר א, שך הזהובח, ת אלוורוו בדילם שיש עכשו לכל הע,לֻכלם
  ... ת ולתקן הכלו ומן התאותונותנו מן העווציא אולה, ל לעזֹר לנוושהוא יכ

  
  )ארץ ישראל(

ומצלת , ארץ ישראל הוא סֻגלה לבנים �                                       
כין לידע מרבי האמת וישראל ז-ידי קֻדשת ארץ-גם על. תוקומריב ומחל

ת ולו ֻאמיאפ, זרין להשם יתברךווהכל ח, לםור ויתגלה האמת בעושבד
 ).'ח,  ארץ ישראל–לקוטי עצות (ד  שכם אחולעבד, לםוהע

ות וידי מצ-וכן על, ישראל-א לארץוכין לבו ז,לה בכֹחיידי תפ-על � 
 הם בחינה אחת ותלויים זה בזה ישראל-לה בכֹח וארץיכי ֻסכה ותפ; ֻסכה

 ).'ט,  ארץ ישראל–לקוטי עצות (
 אי אפשר כי אם על ידי בחינת ארץ ,ת במפלתם של רשעיםולרא � 
 ).'י,  ארץ ישראל–טי עצות לקו(ישראל 
) ת נוות נא עד אומן א" להיתפ"כמבֹאר ב (ולה כתקוניידי תפ-על � 

ישראל גם -זה ממשיכין בחינת קֻדשת ארץ-ידי-על, תור זכות אבוצץ אומתנ
, תוואין יכֹלת בקֻדשתה להתגל, אחרא-ו בגלות שהיא תחת יד הסטראיעכש
ידי -לו בגלות המר הזה עליאפת ולהמשיך קֻדשתה ולין לגלוכן יכ-פי-על-אף

זה -ידי-על, ישראל-ידי שנתגלה קֻדשת ארץ-ועל. תור זכות אבוצצות אוהתנ
אה ואף גם ר, ולא די שהאדם נצל מהרשע; ת במפלתן של רשעיםוכין לראוז

ידי למוד זכות -וכל זה נעשה על, ות בוצה לראובהרשע מה שהרשע ר
' כין לפני הוב זושי טום עזה הצדיקים שה-ידי-גם על, שמלמדין על הרשע

 ).יא,  ארץ ישראל–לקוטי עצות (
כין וידי חלה ז-כי על, ישראל-ת חלה היא בחינת יֻרשת ארץומצו� 

ישראל ולכל -ת קֻדשת ארץוכין לגלוזה ז-ידי-שעל, תור זכות אבולהמשיך א
  ).יב,  ארץ ישראל–לקוטי עצות (ל "הנ

 

שה שמים ו ע'העזרי מעם . עזריאשא עיני אל ההרים מאין יבֹא " ...  ����
עשה למען , י יעקֹבקי יצחק ואלֹקי אברהם אלֹקאלֹ, לםו של עונורב". וארץ

שיענו וזכנו וועזרנו וה. תינו וזכני לבֹא לארץ ישראל חיש קל מהרהוזכות אב
תינו ונוואשר בע, שיתגלה קֻדשת ארץ ישראל גם עכשיו בגלות המר הזה

כן בזכות -פי-על-אף. הסטרא אחראארץ ישראל היא תחת יד , הרבים
זה -ידי-ועל, תגלה קֻדשתה העצומה גם עתה, תינו אברהם יצחק ויעקֹבואב

 שב לימיני עד :ויֻקים בנו מקרא שכתוב, יבינו תחתנוונזכה להפיל את א
וזכרתי  ": שכתובותינו כמווזכר לנו ברית אב. ם לרגליךויביך הדואשית א

חק ואף את בריתי אברהם אזכר והארץ את בריתי יעקֹב ואף את בריתי יצ
מאסתים ולא  לא יביהםותם בארץ אוואף גם זֹאת בהי ":ונאמר". אזכר

 ."יהםק אלֹ'התם להפר בריתי אתם כי אני וגעלתים לכל
עד שנזכה , קק ולהתגעגע תמיד לבֹא לארץ ישראלוותזכנו לכסֹף ולהשת 

 לארץ ישראל חיש תולנסֹע ולעל, עלוח אל הפוציאה מכולגמֹר מחשבתנו ולה
ידי קֻדשת ארץ ישראל -ועל. קל מהרה ברחמיך הרבים ובחסדיך העצומים

וגם נראה בהם מה שהם , דפינוויבינו ורונאינו ואונזכה להנצל מרע עין של ש
ממך ו וירו ושמֹר דרכ'ה קוה אל :ויֻקים מקרא שכתוב, ת בנווצים לראור

ן ארץ ורעה ושכב ו ועשה ט'הבטח ב. לרשת ארץ בהכרת רשעים תראה
 .אמונה

לשוב בתשובה שלמה לפניך , שיענו ותזכנו ברחמיך הרביםוותעזרנו ות
ונזכה . בושי טות בכלל צדיקים עועד שנזכה להי, באמת חיש קל מהרה

ים באמת מקרא יותזכנו לק, ידי קֻדשת ארץ ישראל- על'השיתגלה לנו פני 
 תפילה –' תפילות אמתוך לקוטי  ( בקשו פניו תמידו וֻעז'ה דרשו :שכתוב

 ).נה
  

  )מא, ן" אנשי מוהר–כוכבי אור (

ר "ו שהיה אדמ,ליב מכפר וואטשעק' המעשה מר ...    �     
ואחר כך , ב פה להעמיד ֻחפהוואמר אז שהיה ט,  על ברית מילהול אצל"זצ

ירד מטר ולא רצה לנסֹע , כשהגיע הזמן שבאה לטשיקעוו שכן היה המֻדבר
ין רבי יעקֹב בעל מגיה יואחר כך מענ. אטשעק החֻתנהוהיה בכפר וו, לשם

 ותו ושאל א,זלמן מגיד מישרים'  הרב רושמעתי כל זה מחתנ',  כוושאמר ל
ל " של רבי ליב הנופר בניגם שמעתי שס.  הןווהשיב ל, יןיאם היה בזה ענ

תם ו ונשא אושאחר כך בשבת שאחר הֻחפה לקח רבי ליב שני דליים על כתפ
ויאמר לרבנו . ין השמחהילחן כענאל הבית להעמידם על הֻשר וזדומן הפר

 אלֹקים :ל" רבנו זווהשיב ל,  גם כן כזהו שלשנה הבאה יתן לול שיברכ"ז
ליבלי אפטיר שהיה אז ' קש מריוב,  ונבהל מאֹד מן המענה הזאת!דעוי

 שיצוה עליו ווהשיב ל, ותוושאל א. ל" שישאל על זה מרבנו זוהמלמד של
ואחר . תוא אליו לאחר שני שבועווצוה עליו שיב,  ובא אליו,וא בעצמושיב

ויאמר אליו שהחליף זֹאת בעניות שיחזֹר על , ד הפעםות בא אליו עושני שבוע
  . הפתחים

ד הפעם לאחר שני ווצוה עליו שיבֹא ע, ת לפניו מאֹדווהתחיל לבכ
ל  רק על כ)שלא יהיה עני( שזה אי אפשר וואמר ל. וחזר ובא אליו, תושבוע

ואחר כך ',  איזה פעמים וכוופנים לא יחזֹר על הפתחים ויגנבו אצלך בשנה ז
וממנה תתפרנס בדֹחק ,  קטנה)פונדק(ן ויבנה לך קרעטשמע וירחם עליך האד

 שיעבדו אצל ול כל ימי חייך עד שכל בניך יהיו ֻמכרחים להפרד ממך אוגד
כמה שנים  ולה ליוגם ג. תות אחרודו שיפרנסו את עצמם בעבוא, אחרים

  . ויחיה ושבשבוע אחד ימותו הוא ואשת
 גם ול רק שבמשך הזמן ההוא צמצם את עצמ"ואחר כך היה מֻכון כל הנ

רה לבית ות לכתיבת ספר תויד מע יד על  לקבץ ולאסֹף עלובעֹצם דחק
תה להבית המדרש על הרֹאש ו ונתן אוהמדרש דפֹה אומין וחקק עליו את שמ

פזר מיד בכל , ל"ל ככל הנ" רבנו זושאמר לגם אז כ. והשנה שקדם פטירת
ו אם ירצה להתחכם עיל לוכי ידע בברור שלא י, ת הרבה לצדקהו מעויכלת
  .על זה
  

  סגולה נפלאה להגיד ולשיר

  ַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן מאומן
  

 לזכות לכל הישועות
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