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[    ‰Ï Ô·¯˜ ÌÎÓ ·È¯˜È ÈÎ Ì„‡'... )ב',א'( 

ואזי יש להם ' דת הות אנשים כשרים ולכנֹס בעבוצים להיואלו הר
לים לתת עצה לנפשם איך ות ואינם יכולות גדולים ומניעובלבולים גד

צים ות שיש להם וכל מה שרות מחמת גדל הבלבולים והמניעולעש
 שהם ודע שזה בעצמ. ת כראויוקשה להם לעש' דת הות בעבולעש
 באיזה קֻדשה ו לקדש עצמודה אות איזה עבוגעים ולהוטים לעשימתי
געים י שהם מתיוזה בעצמ, לים לגמֹר כראויופי שאינם יכ על אף

ם ורגנו כל היות בבחינת כי עליך הוולהוטים אחר זה הוא בחינת קרבנ
דרש הנעלם מ( ואיתא בתקונים, )ג"כ, ד"תהלים מ( נחשבנו כצֹאן טבחה
הינו . תושזה בחינת תפלה שהיא בחינת קרבנ) :ד"פרשת חיי שרה קכ

 בכמה מיני ותו ומבלבלין אותוצים להתפלל ואין מניחין אוכשר
 ולו אם איניואזי אפ. ת בשעת התפלהובלבולים והוא צריך לכמה יגיע

 ו בכל כחוכן היגיעה בעצמה שמיגע עצמ פי על אף, כה להתפלל כראויוז
 הוא בחינת ו להתפלל כראוי זה בעצמופשסר נוומ

 כן בכל ווכמ' רגנו וכוות בחינת כי עליך הוקרבנ
 וצה לקדש עצמות שאדם רות והקֻדשודוהעב
 ום לקדש עצמוכה חס ושלו זופי שאינ על אף

כן היגיעה בעצמה והיסורין  פי על אף. כראוי
צה וחפץ ו מזה מחמת שרווהבלבולים שיש ל

 וזה בעצמ. ותוחין א רק שאין מניולקדש עצמ
רגנו כל ות בחינת כי עליך הוהוא בחינת קרבנ

כן על האדם  על. ם נחשבנו כצֹאן טבחהוהי
' דת הו בעבוליגע עצמ,  תמידות את שלולעש

ת וואת כל אשר תמצא ידך לעש. בכֹל מה שיוכל
 שאין וונדמה ל מאד פי שקשה עליו על אף, עשה

כה ו זוד ואינמאֹ מאד ותו כלל ומרחיקין אותומניחין א
ת וכן עליו לעש פי על אף. 'ת כראוי שום דבר שבקֻדשה וכוולעש

  )ב"י סימן –ן "שיחות הר( .ב בעיניו יעשהוהט' מה שיוכל וה
  
[     Â�·¯˜ ‰ÏÂÚ Ì‡ ...)ג',א'( 
 תינוורב שאמרו וכמ, הלב הרהור על שמכפר, להוע קרבן בחינת וזה

 – רוחכם על להווהע: שכתוב וכמ, )ז"פ ויקרא ר"מ (לברכה נםוזכר
 יש כי; סחרחר לבי): לח תהלים (בחינת יש כי. ההרהור מכפר להושע

 ובלבולים וסבובים בעקומים הלב ומסבבת מעקמת שהיא, הקליפ
: סביב של תרגום, סחרחר נקרא כן ועל, נֹגה תקליפ בחינת והיא, הרבה

, גוםתר בחינת היא כי, סביב ול ונֹגה): א יחזקאל (בחינת, רוסח רוסח
 פלונ וכשאדם. תרגום ןובלש כתיב כן ועל, )יט' סי' א בליקוטי' ע (כמובא

 םומק" איה "עקווצ מבקש ואזי, המֻטנפים תומומק בחינת שזה, לשם
 בחינת שהוא, ןוהעלי דוהכב אל ושב זרוח כי, ותקונ ובעצמ וזה, ודוכב

; הלולע השה" איה"ו): כב בראשית (בחינת, להוע תובחינ וזהו. .."איה"
 שבא, הלב הרהור ולכפר לתקן, להולע שה תובחינ היא" איה "שבחינת

 משם להווע נתתקן" איה "תובחינ ידי על כי, ל"כנ המֻטנפים תומוממק
 ומחפש מבקש כשאדם, התשובה עיקר זה כי, תשובה תובחינ וזה. ל"כנ

 ומתגעגע, יתברך ודומכב קושרח ובעצמ אהוור, יתברך ודוכב אחר
, ל"כנ וותקונ ותשובת ובעצמ וזהו, ודוכב םומק" איה "ומצטער אלווש

  )עיין שם, ב" סימן י–' ן ב"לקוטי מוהר (.היטב והבן
  

   [‰Á�Ó Ô·¯˜ ·È¯˜˙ ÈÎ ˘Ù�Â ... )א',ב'( 

מי , נאמר נפש אלא במנחה לא :):ת קדופ מנח"ע(י " שפרש רשווכמ
 זה 'נפש'. ולו הקריב נפשימעלה אני עליו כא, עני,  להקריב מנחהודרכ

ת ות של בהמוכי כל הקרבנ. קקות חזק במסירת נפשון והשתובחינת רצ
זה בחינת זביחת היצר ' תם וכווחטין אומכין עליהם ושות שסופווע

אין עני , והיא בחינת קרבן עני, אבל המנחה אין בה שחיטה, כמובא
 ובים ואין בוהינו מי שהוא עני במעשים ט, .)נדרים מא(אלא מן הדעת 

' צה להקריב קרבן להוכן הוא ר פי על  לגמרי ואףות יצרדעת לזבח א
שזהו בחינת קרבן , ונו הינו רצורה עצה שיקריב את נפשו התונתנה ל

 פי על מנחה שנאמר בה נפש שהיא קרבן עני שאין בה שום שחיטה ואף
יתברך '  חזק כל כך להונויתברך מאחר שרצ' בעיני ה מאד כן היא יקרה

',  מלהקריב קרבן להונע את עצמו מולה אינוד הגועד שגם הוא בעניות
לקוטי הלכות ( .ןו בחינת קרבן מנחה שהוא בחינת נפש בחינת רצדהיינו

  )' ח אות- 'ברכת הריח ההלכות  –
  

   [ ÍÈ˜Ï‡ ˙È¯· ÁÏÓ... )יג',ב(  

ביסורין כי ' ברית'במלח ונאמר ' ברית'נאמר : ל"תינו זואמרו רב
שמהם ,  מהאדם כל הדמים רעיםלטיןושפ, היסורין הם בחינת מלח

ת וכל ושמשם נמשכין כל הכפיר, ת וכל החטאיםובאין כל התאו
רר וידי יסורין להתע כה עלוכן כשז ועל. ן אמונהות וחסרוהקשי

שזה ,  האבןובתשובה ולפשפש במעשיו ולפתח ולנקב לב
זה  ידי כה עלואז ז, קאיבחינת מליחה בכלי מֻנקב די

שהם כל , עיםלגרש ולפלֹט כל הדמים הר
ידי  וכן על. ת לאמונה שלמהוולזכ, תוהתאו

, ל"ררות התשובה ולב נשבר כנותענית בהתע
 חלב כותהל - לקוטי הלכות. (כן לזה כה גםוז

 יסורין - אוצר היראה לפי א" י' אותיות י-' ודם ד
  )ג"י, וישועה

  
  )ת"ימי מוהרנספר (

אבל תכף בנסעי ... ☺                      
ת שיש בשעת וב התחילו שוב המניעוממאהל

ב שיש ופי הר-כאשר מתנהג עמנו על, הנסיעה בעצמה
כין לשבר אלו וע ואחר כך כשזודם שמתחילין לנסות קוהרבה מניע

 ענייןת בות חדשוזרים ומתגברים מניעואזי ח, עות ומתחילין לנסוהמניע
פנים וחבליה וכל והנסיעה בעצמה מהבעל עגלה והסוסים ומהעגלה וא

נמלטה  לא אשר כמעט, צא בהםווממטר וגשם ורפש וטיט וכי, כליה
, שיםו הקדוהן בחיים חיות, ת כאלה וכאלה הרבהונסיעה אחת ממניע

והנה תכף  מאד ראוש והנו הקדוסעים על ציון קברוהן עתה כשאנו נ
הסתכלתי ,  כנזכר לעיל מאד מאדב ואני נחפז בדעתיוכשיצאתי ממאהל

אם שני סוסים - כיולה ואין לוע עם עגלה גדסועגלה נ-וראיתי שהבעל
אם על -ת אי אפשר להם לילך בזריזות כיולות גדווזה ידוע שאלו העגל

 מה זה והשיב שנחלה ותושה ושאלתי אות שלוידי ארבעה סוסים ולפח
,  בערך פרסה ומחצה מפהותו לכאן והשאיר או סוס אחד בנסיעתואצל

גם גשם התחיל לירד קצת והנה מחמת זה בודאי נסע עמי לאט לאט ו
דיעו לנו השמועה ו ותכף הוונסענו עד שבאנו אל הכפר שהשאיר שם סוס

ב מה וובודאי התחיל להצטער הרבה ולחש,  שכבר מת שםובה מסוסוט
כך נסע משם בלב -ר ועל ידי זה נתעכבנו שם קצת ואחרות עם העולעש

אם שני -י כוהיו ל לא ם ובודאי נסע לאט כיונאנח ונעצב וכבר פנה הי
ת וב שתי פרסאו והיה לנו לינת לילה סמוך למאהלזאתסוסים בעגלה כ

  .תונה פרסאוב הרבה בערך שמוקים מנעמירו היינו רחעדייןומחצה ו
ידעתי מה  מאד ולא קר בלב נשבר ומֻבלבלום ששי בבוועמדתי בי

, דש מארחוועוק-ת ונסעתי עם הבעל עגלה הנזכר לעיל עד קהלתולעש
   לקהלת  תופרסא  חמש  עדיין  ומשם  םוהי  תולחצ  וךסמ   היה וכבר
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א וב ובעת כניסתי לשם הייתי מצטער הרבה כי הבנתי שקשה לבונעמיר
ר עגלה באמצע ושכן שתהיה שהות לשכ-ב מכלו לנעמיראפילועל שבת 

 לא א אחר שבת לברסלבום אבוהדרך לברסלב כנזכר לעיל ואם חס ושל
ת ושב בדעתי מה לעשומהם לזסלב והייתי חע עויהיה עגלה וחברים לנס

 לא אבל, ע מכאן לברסלבור בכאן סוסים לנסוב לפני לשכוכי ראיתי שט
ב אין נמצאים בכאן ות כל כך גם העיר קטנה ועל פי רוצאוהיו לי על ה

  .ע עמהם במהירות כל כךוסוסים כאלה לנס
  

  )'א, פורים – המבוארות עצות(

על ידי שמחת פורים במחיאת כפים  �                                        
, היינו על ידי ההתחזקות בימי הפורים בשמחה גדולה ורבה, ורקודים

זוכה להמשיך על עצמו קבלת התורה , עד כדי רקודים ומחיאת כפים
היינו שזוכה . שזוהי הארה נפלאה של מרדכי ואסתר, בנגלה ובנסתר

, קיים את מצוות התורה שבנגלהלהתעוררות גדולה וחשק עצום ל
עוד . ולהבין באמת ולקיים סודות וחכמות אמתיות שבתורת הנסתר

, גם על ידי שמחת פורים כראוי. זוכה לקיים מצוות ספירת העֹמר כראוי
היינו התאוות ומדות , זוכה להכניע את קליפת המן עמלק ימח שמו

ים כראוי ועל ידי שמחת פור. שהן מֻכנות קליפת המן עמלק, רעות
וזוכה לאמונה גדולה ולחכמה , מתבטלים גאוה ועבודה זרה וכפירות

ונמתקים ובטלים כל מיני דינים וגזרות , ולחיים ואריכות ימים, דקֻדשה
  :רעות מישראל

 ותעזרני ברחמיך לקיים ולקבל את... � 
ונזכה שימשך , ימי הפורים בשמחה גדולה

קֻדשת מרדכי , קֻדשת הארת פורים
כל עמך בית  לינו ועל זרענו ועלע, ואסתר
הנוהגות  כל המצוות ונזכה לקיים. ישראל

בקֻדשה ובטהרה ובלב טוב בפורים 
תן שמחה בלבנו עד יות. ובשמחה גדולה

ונזכה אז , שתתפשט השמחה בידינו ורגלינו
להמחאת כף ורקודין דקֻדשה בשמחה 

' קוטי תפילות אל.. (.גדולה לשמך באמת
  ):' מתוך תפילה י–

  
  )ל"זצ, ישראל אודסר' מר(

כשרואים פלאות ...   �                     
 הם ,שיחות כאלה ,מעשיות כאלה ,כאלה

 ,הישועה רבי נחמן העיקרשמרגישים 
 של ,היה בעולם לא מעשיות כאלה עוד

 וכל, "ס'שבע בעטליר" ו"בעל תפילה"
 קבלה הוא כל דיבור ,מעשה וכל סיפור

 סודות ,עולםנתגלה עדיין ב שלא חדשה
 , וכולם,היה בעולם לא התורה כאלו שעדיין

  , כאלו  חולים אנחנו   !  בשבילנו  כל זה 
,  שרק רבנו,יםדשרפואות כאלו ח צריכים אנחנו 

 ולהתחדש ולהתחזק, ליפול לא  אנחנו צריכים להתחזקפנים-כל-על
 רק בשביל לעבוד השם ,בשביל בקיאות לא ,תמיד וללמוד ספרי רבנו

 שורש של כל זה, כל שיחה מרבנומ ,כל מעשהמ ,כל תורהם ע ,בזה
 ואם הוא ,זהאת הקדוש גילה   רבנו,אומרים זהאנחנו  לא זה ,התורה

 הוא, "הלכתה כרב נחמן והלכתה כרב נחמן והלכתה כנחמני" אז ,אמר
 הוא ידע שאנחנו אין לנו שום מקום שיוכל ,זהאת  הוא גילה ,אמר

 ,"שראל'Èני '·אש '¯"הרבי הוא אמת  , רבי, הוא בעצמורק ,לעזור לנו
 והוא הוריד וגילה בעולם , הבעל הבית של כל העולם,הבעל הבית שלנו

 חכמה , אוי,"כולם בחכמה עשית ",נתגלה בעולם לא חכמה כזה שעדיין
ה כזה עליונקדושה  , חכמה קדושה כזה,היה בעולם לא כזה שעדיין

  .נתגלה בעולם לא עדיין
 משהקדוש הוא אומר שהמשיח יהיה יותר גדול מי ה"והאר רבנו

אנחנו צריכים למסור , "י הקדוש" הארכתבי"ב ,כל הצדיקיםמו רבנו
סורין יאין י, סורים והעיקר הצערי העיקר הי,נפשנו לצאת מהעוונות

 , תאוות, העוונות,גוייםה רק ל,שייך לישראל לא  זה,יותר גדול מעוון
 עכשיו זמן קירבת ," העמיםאשר בחר בנו מכל" .גוייםהזה רק ל

  ורבנו,תאוותהכך ב רואים אנחנו איך שהעולם שמשוקע כלו... הגאולה
 : כל החילונים,הקדוש  כל העולם ממשיכים עצמם לרבנו,כותב ההפך

היו הם ,  לברוחהיו צריכים ם ה!"רבי נחמן, רבי נחמן, רבי נחמן"
 רק ,זה כלוםכבוד , כסף זה כלום: הוא אומר? מה זה,  להתרחקצריכים

ם כולם מעריכים ה ו,לברוח,  כולם להתרחקהיו צריכים? לעבוד השם
 דבר ידוע זה, !"רק רבי נחמן" :ואומרים ...אותו ואוהבים אותו

  ,לחקור  המעשיות שצריכים הם אומרים, כל העולםב ,ומפורסם
 וגם כן התורות ,היה בעולם לא   עוד ,המעשיות  כאל לראות  מה שזה

 ,נתגלה בעולם לא שעדיין ,זה עניינים פלאות כאלה,  רבנווהשיחות של
ים קע משואנחנו, אנחנו צריכים לצאת מבית האסוריםש ,והכל בשבילנו

  .  וצריכים לצאת מכל זה,במה שמשוקעים
 כל דיבור ודיבור ,רבי נחמן  רק רבנו,יכול לעזור לנו לא  דברשום

 אוי. ות של כל העולםתנו וכל חיותנו וכל החיקוו הוא כל ת,שהוא גילה
כמו  לא , להתחדש ולהיות בני אדםינו יכולים הי,אם היינו זוכים ,וי

 זה מין בהמות שהולכים ,בני אדם לא  זה,עולם לא  זה, עכשיוהעולם
כמו  לא ,והצדיק האמת התורה היא העיקר החכמה , שני רגלייםעל

ולים  יכ, וסם מוות, חייםסם , סמיםשנייש בתורה , יםחושבשאנחנו 
  כל זמן שרבנו, הצדיקבלי , וללמוד להפך, להיות למדן גדול,ללמוד

 "ספר המידות"ב ! זה התקרבות הגאולה,הקדוש נתפרסם יותר בעולם
? הצדיקיםזה  מי ,!"ביאת המשיח תלוי בקירבת הצדיקים" :אומר רבנו

  !הקדוש ואנשיו רבנו
 נגד ,הקדושנגד רבנו  אנחנו צריכים לבטל דעתנו לגמרי ,פנים-כל-על
 , אמונה ולהכניס לתורה ולהכניס ולמסור נפשנו לקיים התורה,התורה

של , משוגעים שלעולם   הוא,כל העולם... על, להסתכל על העולםלא 
הרפואה , אבל יש כבר מתקן שיכול לעזור, רשעים

 "שראל'ני י'אש ב'ר "והישועה הוא רק רבנו
 , הוא הרבי של כל ישראל,רבנו, י"הרב

 ,י"ראשי תבות רב "שראל'ני י'אש ב'ר"
עם , ם התינוקעמד מל הוא ?מה זה רבי

מה זה ו' פתח'מה זה ו  הוא מודיע ל,הילד
', גמרא'ומה זה , 'בראשית'זה מה ו 'קמץ'

 אותו ומכניס בו רוח נשמה פתח מהוא
  .חדשה

  

  )ה"מ מכתב -' אי הנחל ֵּבספר ִא(

ג "אור לי, ה"ב...   �                  
  . טבריא, א"כשבט תש

, לבי יקירי איש המֻעלה הנערץ והנעים
  .שלום רב

 מאד מה, נפלאת אהבתך לי מאד מה
החייתני  מאד ומה, מתקו דבריך אלי

תי שתהלה לאל ובדבריך אחי חביבי ברא
שים רשם בלבבך ול ע"דברי רבנו הנשגב ז

. ומחיין ומשיבין נפשך מאד, כך-הנעים כל
  עמךוסיף חסדושי' ה קויתי להוק

חזק . להצליחך ולהיטיב אחריתך מראשיתך
ואמץ יקירי לשמח עצמך בכל עֹז בכל עת בכל 

ת והן בהנֻקד, ר החכמהוהדרכים שקבלנו ממק
 ,יוג עשני שלא ובמה ,כזה תורוהא רוהן במה שזכינו לידע מא, תובוט
ו שיש כבר יבפרט עכש, לאתולה לכל מיני החושמחה הוא רפואה גד כי
פא את הבת ושהוא ר, שהיה בלֹא ידים עטלרב הלם הכח של הצדיקובע

שהם , בעשרה מיני נגינה, ת ישראלושהיא בחינת כלליות נפש, מלכה
  .כלליות השמחה

ני בעֹצם ום להעמיק מחשבתך החריף וההגיותרגיל עצמך בכל י
ת עמנו ועם כל ון הנפלאוהחסד והישועה הנפלאה אשר הפליא אד

 את הצדיק האמת השלם בתכלית ושלח לנו, ישראל בימינו בימינו אלה
 שום ושאין ב, הנקי מן החטא לגמרי, השלמות שאין שלמות אחריו

שהוא ממשיך , לו כחוט השערהינדנוד פגם כל שהוא דק מן הדק אפ
ידי זה -שעל, רהולם קֹדם מתן תוומגלה החסד חנם שהיה מקים הע

רה וקים מן התולם רחוו בעת שהעילם גם עכשוהוא מחיה ומקים הע
ת ומולו במקי יתברך אפוצא חיותוכי הוא מ, קיםו שהם רחומכ

ידי זה -ועל, פל לפניוולם נדחה ונועד שכל הרע שבע, רהוקים מהתוהרח
קים ולם וכל הרחות העולו ֻאמיואפ, לםוהוא מחיה כל הפשוטים שבע

 בחינת החסד הנעלם והצדיק הוא בעצמ. תול תחתיוהמונחים בשא
תר וקים ביולו את הרחילם תמיד אפועם הית ולקיול להחיול שיכ"הנ

  .המעתיק  , וגעגועים  באהבה  שלום דרישת .בתכלית הרחוק
  Ï‡¯˘È  ·…„ ¯ÒÚ„Â‡  
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