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 )א"י, ט"ויקרא י( ... לא תגנבו

, רֹאש לכל הגנבים והרמאים שבעולם, הבעל דבר הוא הגנב הראשון
בערמה ורמאות בכמה וכמה , כי הוא מתנהג עם רֹב בני אדם בדרך גנבה

ל עת עד שרוצה שמרמה את האדם וגונב דעתו בכ, מיני דרכים שונים
וכמו שצעק דוד , בחושכנודע וכנראה , רחמנא לצלן, לתפסו במכמרתו

יארֹב במסתר כאריה : "כמו שכתוב, על זה תמיד, עליו השלום, המלך
כמו הגנב האורב במסתר כדי , שכל זה הוא בחינת גנבה, "'בֻסכו וכו

כי באמת על פי רֹב אי אפשר להבעל . חס ושלום, לצוד האדם ברשתו
ה לירק בתח; חס ושלום, דבר שיבוא אל האדם להסיתו לעברה גמורה

וגונב דעת האדם ומורה לו התר ומלביש לו העצה , מתלבש עצמו במצות
', והיום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך וכו, רעה שלו במצות

נצל יומחמת גנבתו וערמתו קשה מאֹד לה, ל"כמו שאמרו רבותינו ז
  . ממנו

כי אם על ידי , ועל כן באמת אי אפשר להנצל ממנו בשלמות
שכפו את יצרם ועמדו בנסיונות אין מספר , ים שבדורהצדיקים האמתי

והם ידעו כל דרכיו ומסתוריו וכל דרכי , וכבשו את המלחמה בשלמות
כי הם גם הם , והם יודעים איך להתנהג עמו, גנבתו

בבחינת מה שאמרו , מתנהגים עמו בגנבה וערמה
שרי להו לצדיקיא לסגואי : ל"רבותינו ז

  . ברמאותא עם רמאי
ל ידי גנבות וערמות מצילין יקא עיוד

הצדיקי אמת את האנשים אשר נלכדו כבר 
, כצפרים הנאחזים בפח, ברשת היצר הרע

  . על ידי גנבותיו וערמימותיו
, וזה בחינת מה שמובא במקום אחר

שהצדיקים מעוררים את בני אדם משנתם 
, קאיומנפילתם על ידי ספורי מעשיות די

ל שמלבישין ומעלימין בהם את הפנים ש
, שזה בחינת גנבה וערמה, התורה הקדושה

כי נדמה לכאורה , שמתנהגים עמו ברמאות
, שמספר ספורים של חֹל ושיחת ֻחלין ומלין דעלמא

ומוציא , קא השבעים פנים לתורהיוהוא מלביש בהם די
איוב (" משנה פניו ותשלחהו"בבחינת , את האנשים מרשת הבעל דבר

שין של ספורי מעשיות בכדי שלא שמשנין את הפנים על ידי הלבו, )יד
נמצא שהצדיק . קא מוציאין אותו בגנבה מהםיועל ידי זה די, יכירו

 מתנהג גם כן בגנבה וערמה גדולה כדי להוציא בני אדם מרשת הסמך
הלכות  -לקוטי הלכות ( .שנפלו לשם על ידי דרכי גנבתו וערמתו, מם

 )ט" קנ, יראה ועבודה–לפי אוצר היראה  'אות ב -' גניבה ג
  

 )ג"י, ט"ויקרא י( ...לא תעשוק את רעך

לֹא תחמֹד : "וכן. קאודו' רעך'". ק את רעךולֹא תעש: "וזה שכתוב
הינו , קאיכי כל אחד יש לו חמדה לבית רעהו די. דיקא' רעך'". בית רעך

שהוא רעהו וחברו בשרשו כפי גלגולי הנשמות ומחמת שבגלגול הראשון 
 מחמת זה יש לו תאוה ,ה כמה בחינותהיה זה הממון שלו וכיוצא בז

אבל באמת התורה , ו של חברויוחמדה לזה הבית והממון שהוא עכש
אף על פי שהוא חברו , גע בשל חברויכי אסור ל. הזהירה אותנו על זה

יתברך ' וה. אף על פי כן זה המשפט לאלֹקים, ורעהו בשרשו מצד הגלגול
דור ודור ואסור לגזֹל יודע תעלומות איך לסדר הממון והחפצים בכל 

רק צריכין להאמין , לו לחמֹד הוא אסור חמוריואפ, ק את חברווולעש
ולקבל משפטו באהבה ולשמֹח בחלקו . 'יתברך כי ישרים דרכי ה' בה

 )'באות  –'  טוען ונטען גכות הל-לקוטי הלכות (. 'אשר נתן לו ה
  
  
  

  )ח"י, ט"ויקרא י( ...'  האני, ואהבת לרעך כמוך
כי ראוי ,  שתקבל באהבה כל הרעות והיסורין הבאים עליךהינו
ין הוא יעד, אחר כל היסורים והרעות שיש לך, שלפי מעשיך, שתדע

לפי , חס ושלום, כי היה מגיע לך יותר ויותר, מתנהג עמך ברחמים
הינו הרעות ,  שתאהב הרע שבא לך–ואהבת לרעך : וזהו. מעשיך

 כמו –כי כמוך , בלם באהבהתק, חס ושלום, והיסורין הבאים עליך
עדין אני מתנהג ,  בעל הרחמים–' אני ה, ינו לפי מעשיךיה, שאתה הוא

  )ה" סימן קס–' ן א"לקוטי מוהר. (ל"כנ, עמך ברחמים
  

  )יח, להודיע –כוכבי אור (

מאיר מטעפליק שהיה ' פעם אחת בא אליו הר ...    �                    
ל על איש אחד "ת ז"אל אותו מוהרנוש 'איש ירא וחרד לדבר ה

כאומר שאין , והשיב לו כלאחר יד, מטעפליק שהיה קצת כרוך אחריו
אם תרצה להביט בעין כזה , שמע נא בקולי, ענה ואמר אליו. ממי לדבר

כי תנסה עצמך ותביט בכל יושבי עירך הנודעים . ב את כל העולםיתחי
, בוייטב בודאי תחיוכשתביט בו ה, ותתחיל מן היושב בקצה העיר, לך

וכן תלך מבית לבית עד שתבֹא לביתך שאתה איש כשר 
והשיב לו ). בלשון שאלה(? מכל העיר) ערליכער יוד(

ל ואמר "ת ז"ענה מוהרנ. גם אני איני איש כשר
!. ?גם אתה אינך איש כשר) בלשון תמה(לו 

אבל כשתביט ? אם כן מי הוא האיש הכשר
הגרוע אזי גם כשתביט היטב ב, בעין יפה

ומכל , שבגרועים תמצא בו איזה דבר טוב
וכן בכל אחד , שכן במי שאינו גרוע כל כך

ובדרך זה יכולים , וגם בך נמצא טוב, ואחד
 מובן והשיחה הזאת. (לזכות את כל העולם

  .)היטב לבקי בספריו הקדושים
  

  )ל"זצ, ישראל אודסר' מר(

 ענייןה גילהרבנו הקדוש ...                             
לדבר ולבכות ולדבר עם השם , של ההתבודדות

 מלה אחת -' התבודדות'. ככה אמר רבנו הקדוש, יתברך
כל אחד מישראל צריך להתפלל להשם יתברך על כל דבר . וזה כולל הכל

ים את ילהתחזק באמונה ולק .ם ולידע ולדעתישנזכה לקי, של התורה
  .המצוות

עם השם יתברך ולהתפלל על  לדבר כל יום -זה דברים קלים מאֹד 
אנחנו  .."אבא רחמני, רחם עלי, עשיתי כך וכך, רבונו של עולם", כל דבר

צריכים בכל יום ויום להתפלל להשם יתברך באמונה גדולה ולהתפלל 
צריכים להתגעגע ברצון חזק ולשמֹר . אז יהיה הכל בסדר, על כל דבר

לעסֹק . ודדות של התבענייןלידע שבכל יום יש לי , את הזמן מאֹד
התבודדות זה שמחה .  השם יתברך במקום מֻיחד עםלדבר, בהתבודדות

  !התבודדות. זה מביא לאדם אורות גדולות, זה דבר גדול, גדולה
, לבקש מן השם יתברך על כל דבר שאנחנו צריכים, להתבודד

 של ענייןדל הורבנו הקדוש גגילה זה , להתפלל להשם יתברך
, לספר לו הכל, יתברך כמו שאנחנו מדבריםלדבר עם השם , התבודדות

 כל מה ."ולואי שיתפלל אדם כל היום: "והגמרא אומרת. להתפלל אליו
.  בשביל חיות-תפלה .  חיות-תפלה לאל .  יותר טוב-שמתפללים יותר 
כך צריכים לקבע זמן ולהתפלל להשם יתברך על כל , כמו שצריך לאכֹל

אבל רבנו הקדוש , א יודעים מזההעולם לֹ .כן, תפלה עולה על הכל. דבר
  !םי צריכים לקי- את זהגילה 

צריכים להיות עקשן גדול בעבודת ? זה קשה לדבר עם השם יתברך
צריכים לחכות ולבקש . יםילעשות ולק,  מה שקשהאפילוהשם ולעשות 

לבקש , מהשם יתברך עד שירחם עלינו שנזכה שיהיה לנו דבורים טובים
זה כל ,  תפלה ואמונה זה עולה על הכלעניין, זה עולה על הכל. ולהתפלל

        של רבי נחמן מברסלבשל רבי נחמן מברסלבשל רבי נחמן מברסלבשל רבי נחמן מברסלב

ר    ו  נ י ר ו מ צח  נ ן  ו ר כ ז רל ו  נ י ר ו מ צח  נ ן  ו ר כ ז רל ו  נ י ר ו מ צח  נ ן  ו ר כ ז רל ו  נ י ר ו מ צח  נ ן  ו ר כ ז א' ' ' ' ל שר שראי שראי שראי בער י בער ל  בער ל  בער ל  רל  ן  ב דסר  ראו ן  ב דסר  ראו ן  ב דסר  ראו ן  ב דסר  ה' ' ' ' או מ של ק  י ז י י שלמהא ק  י ז י י שלמהא ק  י ז י י שלמהא ק  י ז י י צ, , , , א צז צז צז         לללל""""ז

ר  לשי ו ד  י להג ב  ר טו לשי ו ד  י להג ב  ר טו לשי ו ד  י להג ב  ר טו לשי ו ד  י להג ב  נַַַַננננטו נ  נ  נ   ַַ נ נחְחְחְְחַַ נ  נ   ַַ נ נמָמָמָָמחְחְחְְחַַ נ  נ   ַַ ת    ן מאומןן מאומןן מאומןן מאומןמָמָמָָמחְחְחְְחַַ עו הישו לכל  ת  ו כ ז תל עו הישו לכל  ת  ו כ ז תל עו הישו לכל  ת  ו כ ז תל עו הישו לכל  ת  ו כ ז         ל

 ח"תרס ד"בס
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כל התורה שלנו מספרת ומדברת . חיותנו
צריכים . לנו איך לזכות לעבֹד השם באמת

  . להתחזק
 תפלה שזה העיקר של ענייןהעולם לֹא יודעים כלל מ

כל העולם רחוקים מזה ואנחנו גם . עיקר החיים, העולם
לשמֹר , ת זהאנחנו צריכים להתחזק לקרב א, רחוקים מזה
  !זה יותר מן הכל. לקבע זמן ומקום להתבודד, על זה מאֹד

 צריכים לעבֹד ,םיצריכים לקי, לה את זהירבנו הקדוש ג
מה שאנחנו רואים שנופלים לתאוות זה הכל . ים את זהילהאמין ולק

הדבר העיקרי שהוא מציל . מזה שלא קבלו מרבנו הקדוש הרפואה
  ! התפלה וההתבודדות-אותנו 
ם את ילקי, ל מה שאומר רבנו אנחנו צריכים למסֹר נפשנו על זההכ

וכל . זה העיקר שבכל העיקרים,  של התבודדות ותפלהענייןבפרט ה, זה
רחוקים מכל התורה מכל , רחוקים מתפלה, העולם רחוקים מזה

  .רחוקים מן הכל, המצוות
כך נפשות -כל מה שזכה רבי נתן שקרב כל! לםורבי נתן עלה על כ

, לם נתקרבו לרבנו הקדוש באמתוכ. ידי התבודדות-בנו היה עללר
הוא קבל כל הדבורים של ,  לחודענייןאבל רבי נתן זה , במסירת נפש

הוא בכה לפני השם . ים אותםירבנו הקדוש והוא מסר את נפשו לק
ידי התבודדות שרבנו הקדוש -יתברך ודבר עם השם יתברך והוא זכה על

  .האיר לו
, שיאני מתבי, ה מכל וכֹלאני רחוק מתפל

 התבודדות -ל "זה העיקר הכל של רבנו ז
פנים אני כואב ומצטער על -כל-על. ותפלה

זה וזה נותן לי קצת נחמה שאני יודע שרבנו 
  )ההמשך יבוא( ...הקדוש הקפיד על זה

  

   חלק ב-ספר ִאֵּבי הנחל  (

  )המשך, מדמכתב 

ם והולכים כצל עובר כל ימינו פורחי... 
הסתכל , נא בני חמדת לבי. 'וכענן כלה וכו

לשמֹר ' היטב על תכליתך והחזק בתורת ה
ר וותזכ, ם את כל דברי התורהיולעשות ולקי

היטב את כל הדברים של קֻדשת התורה 
נגונים ורקודים בשמחה בפרט , ותפלה

  ואם לֹא, בשבת ויום טוב שראית ממני בביתי
מינו כצל עובר והזמן הולך והומה ולֹא ישאר לך רק כי י, עכשיו אימתי

אל . מה שתחטֹף בכל יום נֻקדות טובות של תורה ותפלה ומעשים טובים
  .אז תצליח את דרכיך ואז תשכיל, תפל בדעתך משום דבר שבעולם

מי שרוצה לחוס על עצמו כשרואה עֹצם מרירת נפשו שהוא כמו 
 כאשר יכול כל אחד להבין ,תועה במדבר ממש במקום תוהו ובוהו וחשך

ידי הצדיק יסוד עולם בחינת -כל זה אי אפשר לתקן כי אם על, בעצמו
חזק ואמץ בכל כחך לאחֹז עצמך בהצדיק האמת הנחל  .משה משיח

מה טוב חלקך ומה נעים גורלך , נובע שהוא חייך ואֹרך ימיך בזה ובבא
  .בעולם הזה ובעולם הבא

דם לגמרי משני עולמות חס פת המן עמלק אורב לעקֹר את האיקל
וכל מלחמתו של עמלק ימח שמו הוא שמניח עצמו , ושלום חס ושלום

לארכו ולרחבו בהתגברות גדול ובתחבולות עצומות להרבות מחלֹקת על 
, ידי שמכניס בלב ֻקשיות הרבה עליו-על, בור כח מאֹדיהצדיק האמת הג

  . ידי זה נתרחקין ממנו וזה גרוע מן הכל-עד שעל
ידי -הגֻאלה האחרונה שאנו מקוים ומצפים אליה הוא רק עלעיקר 

הדעת של הצדיק האמת שהוא בחינת משה משיח שממשיך הדעת בכל 
אבל הוא נתעלם ונסתר בכמה הסתרות שבתוך , דור ודור לדורות עולם

פי כן אין רואים -על-אף, פי שהדעת לפני העינים-על-ואף, הסתרות
ידי עֹצם המחלֹקת -עיקר עלוהעלמות והה אותו מרבוי ההסתרות

. והקטגוריא שעל הצדיק האמת ואנשיו הכשרים האמתיים שבדור
כידוע כאב נגע המספחת הזאת של רבוי המחלֹקת וֻקשיות ומבוכות 

שכל זה נמשך מחסרון הדעת מחמת , שקשה על הצדיק האמת ואנשיו
  . של הבלי העולם הזה' קלקולים ופגמים וכו

אין לנו שום תפיסה בו , ית האמתיהצדיק האמת שהוא הרֹאש ב
חו הקדוש כי אם דרך פתחי פיו וואין אנו יכולים לינֹק ולשאֹב חיות ממ

ידי -הקדוש שדרך שם הוא מגלה לנו אלֹקותו יתברך וגֻדלתו יתברך על
דושים שלו יכי הצדיק הוא ממשיך ומגלה הח. החדושי תורה שמגלה לנו

בין , לם בכל מדרגה שהואבשכל כזה עד שיהיו נמשכין לכל אדם שבעו

בתכלית העליה בין בתכלית הירידה חס 
וֻכלם יכולים להחיות את עצמם , ושלום

וכן אפילו . בהם תמיד אם ירצו לקבלם
-תנו עלוכן עיקר נחמתנו ותקו-אחר הסתלקות הצדיק אזי גם

שבהם אנו יכולים להחיות , דושי תורה שהשאיר לנויידי הח
זמן ובכל מקום ובכל דרגא בכל , עצמנו תמיד לעולם ועד

להבחין ולהבין בהבנה ברורה גמורה האמת האמתי , שבעולם
כדי להשלים לרפא ולתקן שברי נפשו ונפשות ישראל 

המתגוללים וטובעים ומשקעים בתוך שטף מים הזידונים שהם 
  .זביות של שטות והבלוהכפירות ומינות ואמונות כ

תברך נפלת בגורל אשר בגֹדל רחמנות וחנינות הבורא י, אשריך
הצדיק האמת שעוסק עמך בדרכי פלאות גדולות ונוראות לחיותך 

 ...יתברך באמת' ולקרבך לה
  

  )ברית(

. אוף תלויים זה בזהיגאות ונ � � � �                                                                                                                                                     
לקוטי (זוכה לאור המאיר לו לתשובה , צול מגאותיוכששומר הברית ונ

 ).'ו,  ברית–עצות 
. ידי פגם הברית-קר מרירות טרדות הפרנסה ויגיעתו הוא עלעי � � � � 

הם , ומתן-פי שעושה מלאכות ומשא-על-אף, כי מי ששומר את בריתו
, אבל הפוגם בבריתו; ט אורות"והם בבחינת ל, בחינת מלאכת המשכן

עניות רודף אחריו וממשיך על עצמו עֹל 
בבחינת , הפרנסה ביגיעה ובמרירות גדול

 –לקוטי עצות  (נא לצלןרחמ, ט מלקות"ל
  ).'ז, ברית

: שמירת הברית יש בו שתי בחינות� � � � 
וגם זה נקרא , יש מי שזווגו בימי החֹל

פי -מאחר שזווגו בהתר על, שמירת הברית
רחמנא , ובלבד שישמֹר עצמו מעברה, התורה
זה -ידי-ועל, וזה בחינת יחודא תתאה, לצלן

; בחינת רזין, זוכין להשיג הלכה שבתורה
ש מי שזווגו רק משבת לשבת והוא אבל י

זה משיג גם -ידי-ועל, בחינת יחודא עלאה
אבל גם מי שזווגו רק . קבלה ורזין דרזין

גם הוא צריך שמירה גדולה , משבת לשבת
שיהיה זווגו בקֻדשה ויהיה נכלל בכלל שומרי 

שבודאי הם צריכין , שכן הקטנים שזווגם גם בימי החֹל-מכל. הברית
פנים לֹא -כל-ועל, חס ושלום, ר שלא יפגמו בבריתםשמירה יתרה ביות
, ידי שמירת הברית בשתי בחינות אלו-ועל. חס ושלום, יעברו על התורה

עד , ל"וזוכין לכל בחינות הנ, זה כבוד השם יתברך בשלמות-ידי-על
  ).'ח,  ברית–לקוטי עצות  (שזוכין לבוא לתבונות התורה לֻעמקה

ותפתח , חמֹל על מעשיך,  רחמיםמלא, רחמן האמת', אנא ה ...  �
, ואזכה לעורר רחמיך האמתיים עלי. פי ולבי שאוכל לפרש שיחתי לפניך

ותעזֹר לי שאזכה לקדש ולטהר עצמי בקֻדשת , שתרחם עלי מעתה
העבר עיני ", ואנצל מעתה מכל מיני פגם הברית שבעולם, הברית

על , דשוכל מה שפגמתי עד עתה בברית קֹ". מראות שוא בדרכיך חיני
. הכל תמחל ותסלח לי מוחל וסולח ברחמיך הרבים וחסדיך העצומים

ת יהן מה שפגמתי בראי, הן מה שפגמתי במחשבה או בדבור או במעשה
בין בשוגג בין במזיד בין באונס בין , העין ובשמיעת האֹזן ובחוש הריח

על הכל תמחל ותסלח לי , וכל מיני פגמים שפגמתי בפגם הברית, ברצון
ותרחם ". וסלחת לעוני כי רב הוא' למען שמך ה. "המרבה לסלוחחנון 
ותשבר ותמגר ותכניע ותבטל את כל מיני קשרים ועבֹתות ושלשלת , עלי

אשר הם , נותי המֻרביםודסטרא אחרא שנקשרו ונגדלו על ידי עו
ואין , ורוצים למשכני חס ושלום מפגם לפגם, מתגברים עלי בכל עת

ומחמת זה אני רחוק , עצמי באמת כראוימניחים אותי לקדש ולטהר 
כראוי לאיש ישראלי לזרע אברהם יצחק ויעקֹב , מקֻדשת הברית באמת

 .) תפילה יא–' לקוטי תפילות א (אשר בהם בחרת
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