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שצריכין להביא הפרי המתבכרת , כורים הם בחינת התחדשות·
ולספר עליו ' ת עליו להודוולה' להביאה מיד לבית ה, ומתחדשת בכל שנה

ראים ותיו הנו ונפלאוובחסד, ת שעברו על ישראל מתחלתםואת כל הצר
 ארמי ,אלֹקיך' וענית ואמרת לפני ה: ודוי בכוריםו שכתוב בוכמ, הצילנו

 ,ל עצום ורבוי גדו ויהי שם לג, ויגר שם במתי מעט, וירד מצרימה,אֹבד אבי
שצריכין להתחדש , קר חיוב בכורים מרמז על התחדשותיכי ע. 'וירעו וכו

 כל ניו עלו ואל יבהֻלהו רעי,בכל פעם ולהתחיל בכל פעם מחדש
, בר עליוווכל מה שע' וכו' ת והתגברות היצר הרע וכוות והמניעוההרפתקא

 ממצרים ,תיו אשר עשה עמנו בכלליות ובפרטיותוונפלא' כי יזכר חסדי ה
, יעקב בעת שרדף לבן הארמי את ,דם שירדו למצריםווגם מק. ועד הנה

 עשרת ותומה אי ולבן ר,ו ולבן בעת שעבד אצליעקבוכל מה שעבר בין 
 ,ו לאבדודי שלא עלתה ביד ולא .' וכוו אלֹקים להרע עמדונתנ ולא ,ניםומ

ידם  תיו רחל ולאה שעלוציא ממנו בנואף גם ה,  הרעונו כרצ,םוחס ושל
, שיםושהם השבטים הקד, לם והעמיד מטה שלמה מהםונבנה הע

היה בהם  לא כי, לםוקר התגלות האלֹקות בעיידם ע שעל
: יעקב בשעת הסתלקות וֻכלם ענו ואמרו, שום פסול

וכל מה שעבר . 'אחד וכו' אלֹקינו ה' שמע ישראל ה
  .'ל לדבר וכוועל ישראל מאז ועד הנה אין כל פה יכ

ת על וברים כל אלו הבחינווכן בפרטיות ע
מדים עליו וכי כל אחד ע, כל אחד מישראל

ת ובחינת לבן ועשו ומצרים וארבע מלֻכי
ר ובכל דמדים על ישראל ווֻכלם ע, תיהםווחיל

לם על כל מדים ֻכור בכלליות וכן בפרטיות עווד
 ברוך שווהקד, םו חס ושל,ותואחד ואחד לכל

ת ו כל הרדיפדהיינו. הוא מצילנו מידם
תיו ות וההתגרות שהיצר הרע וחילווההסת

שהכל נמשך , ם ובכל עתומתגרים בכל אדם בכל י
כי גם לבן ועשו ', ל לבן ועשו וכו" הנקליפותמבחינת ה

 כל התגרותם בישראל היה רק שהתלבש הבעל ,ריםומצ
שמסר להם אברהם ' לכים בדרך הות בישראל על שהם הודבר בהם להתגר

וכן בכל . 'של בכל וכוורא היחיד המשגיח ומווחזקים באמונת הב, אבינו
 למנֹע ולבטל ממלאכת שמים ,נאים בגשמיות ורוחניותומדים שור עור ודוד

מרים שלֹש פעמים ו שאנו אוכמ, רנו בכל פעםזוהוא ע ברוך שווהקד. 'וכו
תיך שבכל עת ערב ובֹקר ום עמנו ועל נפלאוועל נסיך שבכל י: םובכל י

  .'כלו רחמיך וכו לא ב כיווצהרים הט
שהיא , יתברך' כי אם אמונה שלמה בה, ואין שום עצה להנצל מכל זה

נו  היי,חדשים לבקרים רבה אמונתך): איכה ג(בחינת , בחינת התחדשות
 ורק יתחזק עצמ. כלל כלל לא, דע כללו יו שאינושידע האדם האמת לאמת

 שום דבר ותוואל יבלבל א, שיםותינו הקדושה שקבלנו מאבובאמונה הקד
הם : ל"תינו זותנו רבורו אורק כפי שה, דעים כללוכי אין אנו י, לםושבע

 לא ,לםות שבעו שצריכין לשבר כל התאו—הם אמרו , אמרו והם אמרו
, רח מן האשותר מבודאי צריכין לברֹח ממנה יובו, יא עברה כל שהיאמבע

צריכין , רא יתברךון הבו תאוה בעלמא ושום תנועה שאינה ברצאפילואלא 
 בנפש מאדגם וכי הוא פ, חוקילברֹח ולהתרחק ממנה בתכלית הר

והם אמרו . ות התלויים בות אלפי אלפים ורבי רבבולמוהישראלי ובכל הע
לה רה ֻכו אם עבר על כל התאפילו, עבר האדם מה שעבר אם אפילו ש—

 "לם כללואין שום יאוש בע"כן  פי על אף, רחמנא לצלן, אלפים פעמים
יתברך מקבל תענוג ושעשועים ' כי ה, ך להתחיל בכל פעם מחדשוצרי

 מאדקים ו יתברך כשהרחוקר גֻדלתיזהו ע, אדרבא, מהגרוע שבגרועים
 ותודים ומשבחים אותחזקים באמונה ומ יתברך ומודים בומ,  ממנומאד

  ). כמה פעמים,ל"כמבֹאר כל זה בדברי רבנו ז(' יתברך וכו
  
  
  

שהם בחינת , כן צריכין להתחדש בכל פעם בבחינת בכורים על
בראשית (ל "תינו זוודרשו רב',  בראשית וכו:וזה שכתוב. ל"התחדשות כנ

קר יכי ע, לםוברא הע', ראשית'בשביל בכורים שנקראים ): ד, רבה א
שהיא בחינת , בחינת התחדשות, ולם היה בשביל בחינה זובריאת הע

שבשביל ', בחינת בראשית ברא אלֹקים וכו, בחינת ראשית, בכורים
קר בריאת שמים וארץ היה ישע', ברא אלֹקים את השמים וכו' ראשית'

ם הוא ולו היי שיתחיל האדם בכל פעם מראשית כאדהיינו, בשביל ראשית
יתברך מחדש ' כי גם ה, תולמוקון העיקר תיכי זה ע, וחלתראשית הת

ם תמיד ו מחדש בכל יוובטוב: מריםו שאוכמ, ם מחדש ממשותם בכל יוא
  .'ת וכוושה חדשוע: םומרים בכל יו שאווכמ, מעשה בראשית

ות ודוי בכורים ו אחר מצ,'אווהיה כי תב'כן נסמך תכף בפרשת  ועל
ם הזה והי: וכתיב שם', ת וכוו לעשוךואלֹקיך מצ' ם הזה הוהי: ומעשר

ם יהיה ובכל י: י שם"רש רשיופ. םווך היואשר אנֹכי מצ. 'ונהיית לעם וג
קר יכי זה ע, ל"כנ היינו .' בברית וכוום נכנסת עמולו היימה בעיניך כאוד

ם נכנס בברית ולו היי כא,םובחינת התחדשות בכל י, בחינת בכורים
  )ת יגוא, 'ד ת בשר בחלבוהלכ (. ישראל לכנֹס בקֻדשתוומתחיל להרגיל עצמ

  

  ... È‰ ÌÎ˙‡ ‰ÂˆÓ ÈÎ…�‡ ¯˘‡ÂÌ .. .)ד,כז(   ]     

Úם וב בכל יו לחש,דת השם יתברךוקר העצה לעבי
ם והי"שזה בחינת , ם בלבדו רק זה היו שאין ל,םווי

וצריכין . ם אחרוכמבֹאר במק, " תשמעוולואם בק
ם וזה הי"בבחינת , םו היותוב רק אושלא לחש

, דת השםוזה יזכה לעב ידי ועל, "' וכו'עשה ה
כי ,  משיחעיכוביהיה  לא כן יזכה שממנו-ווכמ

 שאמרו וכמ, קר ביאת המשיח תלוי בזהיע
 ולום אם בקוהי' -ם והי? א מרואימתי יב: ל"חז

מים זאת ידת ישראל המקיווכפי עב. 'תשמעו
כן , םובדים בדרך זה את השם יתברך בכל יווע
ף וף כל סועד שס, םויצץ קרן משיח בכל ומתנ

 ווכל אחד כפי חלק, זה הגֻאלה בשלמות ידי א עלותב
ע וולשב' כן יזכה אז להתענג על ה, בהתקרבות משיח

 ,'ה הלכה –ת מתנה והלכ( .ל שישפיע עלינו אזו הגדומטוב
  )ת קלזו א,דהויראה ועב -צר היראה ו לפי את מזוא

  

  )'א,  חודש אלול– המבוארות עצות(

נת חֹדש אלול היא תקון לפגם וכו  �                                           
היינו שעל ידי למוד כראוי וקיום הדעות והעצות המבֹארות . הברית

איך להתחזק בכל עת ולא להתרחק , ו"סימן וא' ן חלק א"בלקוטי מוהר
, הן על ידי הירידה הגדולה ביותר, הן בעליה הגדולה ביותר, מהשם יתברך

כי . ונת אלולולמודים אלו מֻכנים כ, בין בגשמיות בין ברוחניות,  ושלוםחס
מרמזים על דעות , י זכרונו לברכה"כל כוונות אלול המבֹארים בכתבי האר

ועל ידי הבקיאות . שעל ידם זוכים לתקון הברית, ועצות הנזכרות למעלה
, זוכים למצֹא את הזווג האמתי, וקיומם באמת, בלמודים ועצות אלו

היינו שהיא מסכימה ומֻרצה לדעותיו והנהגותיו . והזווג בטל לרצונו
  .ביראת השם וקיום התורה בכל פרט

מלכי ",  אבי שבשמים."אני לדודי ודודי לי הרועה בשושנים" ... ���� 
אתה ידעת שבתי וקומי בנתה לרעי , חקרתני ותדע' ה. ואלקי אליך אתפלל

' לה בלשוני הן היכי אין מ, ארחי ורבעי זרית וכל דרכי הסכנתה, מרחוק
פליאה דעת ממני נשגבה , אחור וקדם צרתני ותשת עלי כפכה, ידעת ֻכלה

אם אסק שמים שם , אנה אלך מרוחך ואנה מפניך אברח, לא אוכל לה
 ":אתה ואציעה שאול הנך

, חושב מחשבות לבל ידח ממך נדח, מלא רחמים, רבונו של עולם ���� 
בקש ברחמיך צֹאן , נו מארבע כנפות הארץוקבץ נדח, רחם עלינו למען שמך

תעיתי כשה אובד בקש ", רבונו של עולם. צֹאן נדח ואין מקבץ, אובדות
נותי ופשעי הרבים ומרֹב עניי ועמלי ומרֹב עֹצם עו, רבונו של עולם". עבדך

ומעֹצם בלבול דעתי מרבוי הפגמים , עור וערך ומספריוהעצומים בלי ש
ח פי לדבר וכן איני יכול לפת-על, היום הזהונותי מעודי עד ושפגמתי בע

��ד"בס
��ד"מת�ת'עלון�מס
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אפשר לפרש -וגם אי, וקשה וכבד עלי מאד מאד לפרש שיחתי לפניך, כלל
אשר לא , כי צרות לבבי הרחיבו מאד, כל שיחתי לפניך ככל אשר עם לבבי

כן -פי-על-אבל אף". כי רבות אנחותי ולבי דוי", יספיק הזמן לפורטם
אדברה , אמרתי אשיחה וירוח לי, אוכלהציקתני רוחי ועצור במלין לא 

ך ללבי עתה יאולי אזכה עתה למצֹא הנֻקדה טובה השי, ויעבֹר עלי מה
, ואיך שהוא איך שהוא. ידה לשוב אליך מעתה באמת-שאזכה על, באמת

, איך שנפלנו וירדנו בגלות המר הזה למקומות שירדנו כל אחד לפי ירידתו
ר ולבקש ולחפש אחר ולחת, בה עלינו על כל אחד ואחדין חויעם כל זה עד

אשר אבדנו בגלגול זה , עור וערךיאבדותנו הרבות והעצומות מאד בלי ש
אולי נזכה לעורר רחמים . ידי תאוותינו הרעות-על, ובגלגולים אחרים

הגוזר , גדולים אצל בעל הרחמים המרחם על כל האובדים והנדחים
 תקוה למצֹא איזה אבדה מאבדות נפשנו אולי יש, בתורתו להשיב אבדות

יב ישאני בעצמי החפי -על-ואף. לםאולי נזכה למצֹא מקצתם או ֻכ, הרבים
ונותי הרבים מחמת וובע, כי אבדתי לדעת מה שאבדתי, מכל הצדדים

כן -פי-על-אף. הייתי כמו שוטה המאבד מה שנותנין לו, תאוותי הרעות
ה טובה אמתיית שתוכל להתגבר אולי אזכה ברחמיך למצֹא עוד איזה נֻקד

, באֹפן שאזכה מעתה לשוב אליך באמת, על כל מה שאני צריך להתגבר
לם למקומם י ואבדת אחרים להשיבם ֻכיולחפש ולבקש ולמצֹא כל אבדות

לם בתכלית התקון באֹפן שיתקנו ֻכ, הראוי למקור שנחצבו משם
 :באמת כרצונך הטוב

  

  )מא  סימן– ת"ימי מוהרנ(

רף ובאותו הח☺                    
רבינו [ אמר ,ל"ע הנ"תק

 וגם ספר ,כמה תורות] הקדוש
, כמה מעשיות גדולות ונוראות

ל של שני בנים "דהיינו מעשה הנ
 מעשה -ספורי מעשיות (שנחלפו 

ומעשה של הבעל תפלה , )א"י
ומעשה של , )ב" י מעשה- שם(

 לםֻכ) ג"י מעשה -שם (השבעה בעטלערס 
 ואחר ,ל עד הפסח"רף הנוספר באותו הח

 ,פסח יצא מפה לאומין להסתלק שם
 סימן –ן "חיי מוהר(אר במקום אחר וכמב

 ודבר , ומעט מזה יתבאר כאן גם כן,)ה"קפ
רף העבר אמרתי ו בח:עמי מזה באומין ואמר

והיה מתגעגע על , הרבה תורה ומעשיות בברסלב
 וכל ,כךשעתה באומין אינו יכול לדבר ולגלות כל 

מה שעבר באותה השנה שהיא שנה אחרונה של 
 אפילו מה , אי אפשר לספר,ימי חייו הקדושים

  :שהיה מתנוצץ בדעתנו
) השעול(והנה מן היום שהגיע אליו חלי 

דם וש שנים קו שהיה יותר משל,"הוסט"שקורין 
אמר תכף שהוא ֻמכרח להסתלק על , הסתלקותו

 ויש , והתחיל תכף לדבר מהסתלקותו,ידי זה
בעניין זה כמה וכמה שיחות וספורים אך הרבה 

 כי ,ע בעצמי מפיו הקדושומהם לא זכיתי לשמ
 לא הייתי ,ל"לה בעת שהגיע אליו חלי הניבתח

והוא זכרונו לברכה הגיע , אצלו כי הייתי אז במאהלוב
 בעת שחזר מהנסיעה מנאווריטש ,ל בדרך"אליו חלי ההוסט הנ

דאי וובו,  והודיעו לי למאהלוב;רח להסתלקככף שֻמי ואמר ת,'וזסלב וכו
 ואחר , חס ושלום, ונדמה לי שהעולם נתהפך ונחרב,היה מר לי מאד מאד

 ואז יצא השם ,ל"ח נסע ללמברג כנ"כך בסמוך אחר ראש השנה תקס
 ואחר כך נודע שזה שקר רק מחמת שנחלש שם ,בעולם שנסתלק בלמברג

ל בפרשת "ח הנ"קיץ תקס וחזר לביתו ב; על כן יצא השם שנפטר,מאד
ע עד "ט ושנת תק" וישב פה אחר כך כל אותו הקיץ וכל שנת תקס,בלק

 , ויש בזה הרבה מאד לספר, ואחר הפסח יצא מפה לאומין;אחר הפסח
   ...בדעתי אספר מעט מהרבה' ומה שיזמין ה

 

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(
מי שעובר  "":ספר המידות"בהקדוש אומר  ורבנו...   �                    
 אז הצער והבושה  ,"!מוחלין לו על כל עוונותיו ","עבירה ומתבייש בה

 זה היה מכפר על ,)ז בתמוז"שלא עשיתי תענית בי (והדיכאון שהיה לי מזה
 וגם , כזהצער אני היה לי ,"ועליך אמרתי ","תלמידי היקר"...  עוונותכל

 וגם כן  , שליהערךי אני הכרתי את  כ,גאווהכן אני לא יכולתי להיות לי 
, מגן עלי הוא היה , הוא היה מכיר אותי,עליו השלום) קרדונר(רבי ישראל 

 נגד עומדרוצה ואני  אני שכן הוא ראה-פי-על- ואף,הוא ידע שאני לא כלום
והוא קיבל , מכולם ערך יותר היה לו זה,  נגד כל הגדולים,כל החכמים

 אם נותנים ,עליו השלוםרבי ישראל כי ,  נפשבכל, לבבכל , אותי כמו מתנה
 בלי רבי ישראל איש , רבי ישראל היה יחיד.יהיה כדאיזה מסירות נפש 

 אם אני הייתי מתקרב , רבי נחמןרבי אברהם בן.  כזהקשרהיה לו  לא אחר
 אבל לא באופן כזה כמו רבי ישראל,  איתימדברהיה הוא  אולי ,אליו

 אור שידע מההכניס בו  שהוא ,ברך סיבב השם ית.קשר כזהב ,)קרדונר(
מה ? מה יהיה,  רק בשביל עם ישראלהיה, ולכל הבכיות ש,  שזהמה, זה

ות והאמונות כפיר ה,פילות האלונה,  מה שזהצער הוא הרגיש ה?יהיה
 והוא מסר את נפשו ! שבעולםםסורייכזביות והשקר זה יותר גרוע מכל הי

  שיתגלה דעת רבנו,יתברך ירחםשהשם , על זהתפלל ה הוא ,להשם יתברך
 וכל חיינו בעולם הזה , כל התורה והאמונה,הכל תלוי ברבנו ...בעולם

   ...העולם לא יודעים מזה, ובעולם הבא
 אפילו ,הוא פלא כזה, הקדוש הוא סוד כזה  לא יודעים שרבנוהעולם

 אבל, פוסקים, גמרא ,יהיה למדןת,  שיהיה כבוד לרבנו,חסיד ברסלב
 זה , זה לא למדן,"ליקוטי הלכות", "ן"ליקוטי מוהר", "פילתליקוטי ת"

 , התורה כלשל,  רואים האור של הגמראאם, הקדוש  רבנועל פי, "חסידות
, עם כל דין מקשר את הקבלה הוא "ליקוטי הלכות" ב,הקבלה והכל

 כל "!ליקוטי הלכות"קבוע תמיד ב  צריכים להיותהיוהעולם ו
 ,ם בזה פלא פלאות כאלה כי רואי,כל העולםוהלומדים 

, המדרש איך הוא למד ,הגמראאת איך הוא למד 
 יש,  הם חושבים,העולם לא יודעיםאבל 

 י בשביל מה ל,"ליקוטי הלכות"
חידושים  ?"ליקוטי הלכות"ה

יש חס ?  קבלהשל, של חסידות
ושלום שאומרים שאנחנו עושים 

, כך גדול-כל, מרבנועבודה זרה 
גילה הוא , מה שגילה רבנואבל 

 זה ,רק טיפה מן הים מגדולתו
 , אבל הוא מוריד עצמו,נעלם, נעלם

 הוא ,"מאד היה קשה לי לרדת אליך"
תלמידי  ",מוריד עצמו אפילו לישראל בער

 אשרי האוזניים  ,"ועליך אמרתי ","היקר
לא ,  אין בעולם,ששומעים דיבורים כאלה

 שאני מה, נמצא בעולם דיבורים כאלה
  מרבי ישראלקיבלתי במסירת נפש

, הזקנים ומכל אנשי שלומנו )קרדונר(
היום  , לא כמו היום,האנשי אמת
כבוד אחרי  פשוטים דפאנשים שרו

  !...חושךזה  ,וכסף
  

  )סה מכתב -' אי הנחל ֵּבִא ספר( 

תשרי ' ד, ה"ב  �                   
  . עיר הקדש ירושלים,ג"תשכ

 בהצדיק וחז עצמוהא, עצמי ובשרי
דע ושי, פא ֻממחה ונאמןורהאמת שהוא 

, ת והחלאים של כל אחדונוכל החסר
.  בשלמותודע איך לעסֹק ברפואתווי
  .בהום רב וגמר חתימה טושל

ב קבלתי בצרוף "ח אלול תשכ"ם כומכתבך מי
ת חן חן מעמקי ות ותשואודורב ת. שראליותיירות יק על סך מאה ל'צ

תי וברא,  עמדיתו מתק לנפשי הטוב והחסד שהגדלת לעשמאדמה . לבבי
 לקבל דבריו מאדכי כבד וקשה , שם בלבךושים רול ע"בזה שדברי רבנו ז

ת של שטות והבל שמסבבים ווהחכמ, מחמת רבוי המסכים המבדילים
מי יתן שיכנסו בלבנו ובלב כל ישראל ויעשו פֻעלתם . מאדומעקמים הלב 

  .צרנוולם אשר לכך נוא בזה העוא למה שאנו צריכים לבוכראוי לב
ידי זה - על-ידי צדקה וחסד להצדיק האמת ועניים הגונים -לע

ידי זה -ועל, ר הצדיקות אוכין לראוחין וזומם המומשלימים השכל ונתר
. הסכלות לגבי השכל, החֹמר לגבי הצורה, כה להכניע הגוף לגבי הנפשוז

כין ות וזוניות חיצוונתבטלין החכמ, מבהמה לאדם, רוצא מחשך לאווי
  .לםו ומבטל הדין והחשך וממשיך חסדים בע,ת אלֹקותולהשג

,  בזה ובבאובתו וטו תמיד בכל עת ומצפה לישועתוהמעתיר בעד
  .בים ואֻרכיםוואחולים לבביים לשנה החדשה לך ולביתך לחיים ט
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