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אף על פי , ו שכבר נתנה תורה ויש לכל אחד בחירה כפשוטוילו עכשיפ
 את דברי התורה ובאיזה דרך לקייםני עצות איך לזכות יכן בעני

וכן למי . 'אם בדרך המֻקבלים וכו', אם בדרך המחקרים וכו, צריכין לילך
ואם יסתכל על תכליתו . ך האדם להבין מעצמובכל זה צרי. 'להתקרב וכו

הנצחי בעין האמת לאמתו בודאי יזכה להבין באיזה דרך ילך ולמי להתקרב 
. 'אשכילך ואורך בדרך זו תלך איעצה עליך עיני וכו) תהלים לב(בבחינת 

, שיש רמזים) בלקוטי תנינא סימן ז(' וכמו שכתוב בהתורה כי מרחמם וכו
ים ברמזים בחינת נטיתי ידי י בדבור גומרין בידשמה שאין יכולים לגמֹר

  . ין שםיע' וכו
וכל זה הוא בחינת נדר שנודר מעצמו מדעתו בשביל פרישות שזהו 

צבאות שמבֹאר בדברי ' בחינת פינחס בן אלעזר בחינת כל המקנאין קנאת ה
רק אמרו בדרך כלל הבועל ארמית . ל שאין מורין להם בפרוש"רבותינו ז

' רק מי שרוצה לקנאת קנאת ה,  בו ואין מצוין ומורין בפרושקנאין פוגעין
  .'צבאות יבוא ויזכה וכו

וזה בחינת צדקה של בעלי צדקה 
האמתיים שאינם נותנים בשביל כבוד 

ותפארת או מחמת טבעם רק נותנים 
 להחזיק עיקרוה. יתברך' בשביל ה

. עוסקים בתורה כשרים אנשי אמת
באֹפן חם ותן צדקה יותר מכיוצריכים ל

שיבנו איזה בנין דקֻדשה שיהיה לו קיום 
קֹהלת (י על פסוק "לעולם וכמו שפרש רש

ומי אוהב ' ישבע כסף וכו לא אוהב כסף) ה
י "ופרש רש, תבואה גם זה הבל לא בהמון

לו אם עושה מצות אם אינו עושה ישאפ
מצוה שיהיה לה קיום כגון בנין בית 

וכמו שמצינו . 'הכנסת או ספר תורה וכו
רות שהיה חסר להם ימה פעמים בכמה עיכ

צרכי רבים כגון בית המדרש או מקוה והיה קשה לקבץ מההמון וקפץ אחד 
לו שאינו עושה משלו רק שהוא יאו אפ. צדקתו עומדת לעד, ועשה משלו

מתעורר מעצמו לעסֹק בזה לנגש כל אחד ולסבל הרבה בזיונות ושפיכות 
 והוא מקבל על עצמו כל זה בשביל 'ן וכוידמים מכל אחד וטֹרח העסק והבני

מת לעד שזהו גדול מאֹד כי גדול המעשה יותר מן העושה כמו יהמצוה הקי
  ). בבא בתרא ט(ל "שאמרו רבותינו ז

מכל . הר ולקנטר חס ושלוםילהתי לא נתו לשם שמיםוובלבד שיהיה כו
שעוסק במצוה שאין לה , שכן כשאחד עוסק בזכות הרבים הגדול מאֹד

' ויש לו הרבה יסורים ומניעות ובזיונות וכו, וא זכות הרבים מאֹדתובעין שה
נתו לשמים בשביל האמת לאמתו שכל זה הוא בחינת ובשביל זה אבל כו

  )ד"צאות ', ברכות השחר ההלכות  –לקוטי הלכות  (...צבאות' קנאת ה
  
  f   Â˙·Ï Â˙ÏÁ� ˙‡ Ì˙¯·Ú‰Â ...)ח, במדבר כז'(  

יתברך ' כי אנו צריכין לכסֹף תמיד לה היֻרשה הוא לבן זכר יקר
יתברך נכסף אלינו ועל ידי זה ' בכסופין והשתוקקות חזק ואז גם ה

נעשה יחוד בין כנסת ישראל עם ֻקדשא בריך הוא ונמשכין תולדין נפשות 
שהכסופין שאנו ) א" סימן ל–' ן א"בלקוטי מוהר(וכמבֹאר מזה , קדושות

והכסופין שחוזרת . ' דנוקבא וכויתברך זה בחינת תאובתיה' נכספין לה
ואחר כך נתחברין ' הקֻדשה ונכסף אלינו זה בחינת תאובתא דדכורא וכו

כי זה כלל שכלליות ישראל וכן כלליות העולמות הם . עין שם' הנפשות וכו
בחינת נוקבא בחינת מקבל לגבי המשפיע והמאציל שהוא הבורא יתברך 

 היחוד הנעשה על ידי כל שמו שהוא בחינת דכורא נגדנו שזהו בחינת
  . המצוות שנתחברין כנסת ישראל עם דודם ונכללין בו יתברך

וצריך כל אחד לראות שהוא יתעורר תחלה לכסֹף ולהשתוקק אליו 
יתברך שיהיה אתערותא דלתתא קֹדם אתערותא דלעלא ואזי נמשך עליו 
חסד גדול שהוא סטרא דדכורא בבחינת אשה מזרעת תחלה יולדת זכר 

 כשכנסת ישראל נכספין בתשוקה גדולה אליו עד שמולידין נפשות ודהיינ

יתברך נכסף אליהם ומשפיע עליהם אור החסד הגדול שהוא בחינת ' אזי ה
' יתברך ואזי ה' כי כשאין האדם מתעורר מעצמו לה. סטרא דדכורא כידוע

יתברך נכסף אליו כי הוא יתברך חפץ ומשתוקק שישוב אליו ואזי אתערותא 
קֹדם אתערותא דלתתא ואזי הנפשות הנולדין הם בבחינת סטרא דלעלא 

 מדת הדין שהוא עיקרכי . דנוקבא בחינת איש מזריע תחלה יולדת בת
 היה עיקרלת הדין של בריאת העולם שיבחינת סטרא דנוקבא נמשך מתח

לה בשעת בריאת העולם אתערותא דלעלא בלֹא יעל ידי שהיה בתח
  . כתביםאתערותא דלתתא כידוע ומובן ב

 היֻרשה לבן זכר כי הוא נמשך מבחינת הנפשות הקדושות עיקרועל כן 
ל שמשם "קון הנפשות כני תעיקרל שזה "הנמשכין מאתנו אליו יתברך כנ

אבל אף על פי כן אם אין לו בן והעברתם . ל"נמשך כל הפרנסה והממון כנ
ל את נחלתו לבתו כי מאחר שעל כל פנים נמשך הולדה ונמשך נפש ישרא

כי נפש . קון הברית שמשם הפרנסה והממוןיבעולם נחשב הכל לבחינת ת
הנוקבא נמשך מבחינת אתערותא דלעלא קֹדם אתערותא דלתתא שמשם 

ל אבל אף על פי כן הוא נפש קדושה "אחיזת הדין שהוא סטרא דנוקבא כנ
 הפגם לגמרי עיקרו. יתברך' מאחר שעל כל פנים נתעורר אחר כך ונכסף לה

יתברך ' ן האדם נתעורר לשוב לההוא כשאי
יתברך ' לו כשהיולכסֹף אליו יתברך אפ

מעוררו וקוראו בכמה מיני כרוזים 
והתעוררות והוא אינו משגיח על זה חס 

זהו רשע גמור אשר בחייו קרוי , ושלום
מת מאחר שיש לו כסופין רעים וכרוך 
אחר תאובתין דהאי עלמא ואינו מתעורר 

לו אחר יך אפיתבר' לכסֹף ולהשתוקק לה
יתברך '  מה שהדהיינואתערותא דלעלא 
  . ל"מעוררו בכל עת כנ

אבל מי שעל כל פנים נתעורר אחר 
אתערותא דלעלא שהתחיל להרגיל עצמו 
בכסופין קדושים ולהטות מחשבתו שלא 
תחשב בכסופין רעים רק הוא מרגיל עצמו 

ה נפשות יתברך ואזי הוא גם כן עוש' לכסֹף ולהשתוקק ולהתגעגע תמיד לה
קדושות ואף על פי שאלו הנפשות הם בבחינת סטרא דנוקבא אף על פי כן 

קון הברית ועל כן מגיע היֻרשה להבת במקום שאין בן כי גם יהם בבחינת ת
קון הברית שמשם נמשכין הנפשות והכסופין ינפש הבת נמשך מבחינת ת

  )'אות ג',  הלכה ג–הלכות נחלות  ... (הקדושים שמשם כל הפרנסה
  

  )ט"צ  סימן–] רבי נתן[ת "ימי מוהרנספר (

ט התחלתי לעסק בהעמדת הדפוס "בשנת תקע... ☺                       
קונים יר ולהדפיס הספרים הקדושים שלו בכמה וכמה תובביתי כדי לחז

והיה לי מלחמות גדולות בזה ומניעות רבות ועצומות בלי ִשעור , נפלאים
ש שנים דהיינו ודי הצליח וגמרתי העסק בשלבי' ובישועתו הנפלאה חפץ ה

שאז נגמרו בכי טוב הדפסת הספרים , א"ט עד סוף שנת תקפ"משנת תקע
בית עם שמות -ן הראשון והתנינא וספר האלף"הקדושים לקוטי מוהר

הצדיקים בכמה הוספות טובות וגם בני שכנא שיחיה הדפיס שלא בידיעתי 
עה של הדפסת התפלות ואחר כך ל וזה היה צמיחת הישו"קון הכללי הניהת

ל תכף להדפיס כל התפלות אך היו "לתו התחיל בני הניב בתח"בשנת תקפ
מניעות עצומות מאד ולא נגמרו כי אם עשרים ושתים תפלות ובאותה השנה 

ל וזכיתי "ב נסעתי לארץ ישראל עם רבי יהודה אליעזר הנ"היא שנת תקפ
  .להיות על אדמת הקדש וחזרתי משם באותה השנה

, ג באתי לביתי בשלום כנרשם באריכות בזה הספר"ובשנת תקפ
  .ובאותה השנה היו נשואין הראשונים של בני יצחק שיחיה בטשירקאס

ק בהדפסת וד נתחזקתי לעס"ובשובי משם סמוך מאד לראש השנה תקפ
-והשם יתברך בנפלאותיו הנוראות שלח אז בלב אחד מאנשי, התפלות
  ועד ושנת  קֹדם  בהיותו בדרך ם ו פתא תנדב לבושה איש כשר וישר  שלומנו 
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 ,מי ששומר את עצמו משקר... 
 !...הוא מנצח תמיד 



תן סך מֻסים בשביל הדפסת התפלות גם שלח יל ל"עמי בראש השנה הנ
כאשר , דושים נפלאים על מעלת התפלות שעושין מתורותיהשם אז בדעתי ח

שבהם תלוי קיום התורה והמצוות כנכתב , הזהירנו הוא זכרונו לברכה
ועל ידי כל זה חזקני השם יתברך עד ) ה"ינא כלקוטי תנ(אצלנו בעזרת השם 

ד הדפסתי את התפלות "אשר הוצאתי מחשבתי מכח אל הפעל ובשנת תקפ
ד ורבוי המניעות שהיו "ה עד סוף חלק ראשון וחלק שני עד סימן י"מסימן ס

אך השם יתברך עזרני וחזק את לבבי , לי על זה מקֹדם היה בלי ִשעור
עד שגמרנו כל , ל"קתי בדפוס כל ימי החרף הנוהזמין לי על הוצאות עד שעס

שלומנו בעצמן למדתי אותם -רק אנשי, מלאכות מבחוץ- ל בלי בעלי"הנ
מ היה יודע האמנות מכבר והם עסקו בדפוס למען "האמנות ואחד מהם ר

  .ל"ל עד שגמרנו כנ"כל החרף הנ, המצוה
 ועל ידי ואחר כך בימי הפורים שהיה ביום ראשון היה מחלקת גדול פה

ם לביתי וזה נתגלגל הדבר שנמצאו מוסרים והלשינו עלי עד שבאו פתא
עין (ין היא חתומה וסגורה יוסגרו וחתמו בית הדפוס עם כל הכלים ועד

השם יתברך ירחם עלינו לפתחה מהרה ויצילני מכל מיני סכנות ) לקמן
ונזכה לחזר ולהדפיס בפרהסיא , ופחדים בלי רבוי הוצאות ממון ישראל

ין זה בעזרת השם הדפוס יבשלום ואז נספר מעשי השם כל מה שעבר בענ
והיו לנו , ל"ט אדר שני שנה הנ"סגרו וחתמו ביום ששי ערב שבת קדש י

פחדים כי הייתי בסכנה גדולה וֻהכרחנו להוציא הרבה על שחדים ונשלח 
עד שבחדש מנחם אב בתשעה , הדבר לקאמניץ והיינו בחשש סכנה זמן רב

חצות הגיע התשובה מקאמניץ שלא יניחו אותי להדפיס עד באב אחר 
וזה היה לי לישועה והודיתי להשם יתברך שעל כל , שאקבל רשיון מוילנא

פנים נצלתי מחשש סכנה ועתה אנו מקוים בכל עת שיגיע הרשיון מוילנא 
  :בעזרת השם יתברך

  
  )כח-סימן כו, צדיק – עצותלקוטי (

יראה ואהבה אי אפשר לקבל כי אם על �                                               
וכשנחשך אצל אחד היראה והאהבה זהו מחמת שנתחשך . ידי צדיקי הדור

ואף שבאמת הצדיק מאיר בכל העולמות מכל שכן בעולם , אצלו אור הצדיק
ואף שהוא אצל . אף על פי כן אצלו אינו מאיר כלל מגדל החשך שלו, הזה

 אצלו אינו יכול לטעֹם ולהבין ולראות אורו הגדול שעל ידו הצדיק ויושב
 ).סימן יז -' ן א"לקוטי מוהר(יבוא לתכלית הטוב הנצחי 

שעל ידי זה נחשך שכלו . וכל זה הוא מחמת המעשים רעים שלו  �
 דעות נפסדות והוא נדמה בעיניו שהוא חכם ונופלים לו דהיינובכסילות 

 אלו הדעות נפסדות והקשיות והחכמות אבל כל. ֻקשיות על הצדיק האמת
שמחמת עכירת המעשים נתחשך שכלו , לם שטות וכסילות גמור הם ֻככִאלו

ועל ידי זה נתחשך אצלו אור הצדיק ומחמת זה אין לו יראה , ל"בכסילות כנ
 ).שם(ל "ואהבה כנ
על ידי זה , ידי צדקה שנותן לצדיקים אמתיים ולעניים הגונים-על  �

שכל וזוכה לראות אור הצדיק ועל ידי זה זוכה ליראה משלים ומתקן ה
 ).שם(ואהבה 
כשם שגברו ,  אבותינואלקינו ואלקי 'הובכן יהי רצון מלפניך ...   ����

כן יהמו , רחמיך וחסדיך העצומים עלי ובראת אותי בין זרע ישראל עבדיך
שאזכה לשמֹע היטב את קול דברי , מעיך וחנינותיך וחסדיך הגדולים עלי

ולבבי יבין היטב את קול , וישמעו אזני, וֻיפקחו עיני, יקים אמתייםהצד
אשר עוסקים תמיד לעורר ולהעלות את הטוב , דברי הצדיקים אמתיים

הן קול . ולעשות בעלי תשובה וגרים, הכבוש בגלות, הנמשך מנשמות ישראל
הן דברי צדיקים אמתיים שוכני עפר , דברי הצדיקים אמתיים שבדור הזה

עד שאשמע ואראה ואבין היטב את דבריהם , ם בספריהם הקדושיםהכתובי
, עד שהטוב שבי יתעורר בתֹקף גדול ובכֹח וגבורה גדולה דקֻדשה, הקדושים

טול יעד שאזכה להתגבר באמת על הרע לשברו ולגרשו ולבטלו ממני בב
ואזכה , באֹפן שאזכה לשוב בתשובה שלמה לפניך באמת ובלב שלם, גמור

 :בשמחה ובטוב לבב,  הטוב באמת בקֻדשה ובטהרהלהיות כרצונך
שיפקח לי אור ,  אבותינואלקינו ואלקי 'הובכן יהי רצון מלפניך   ����

, לםהעולמות ֻכ-ויתגלה לי אור הצדיקי אמת המאירים בכל, השכל דקֻדשה
נסתם , ומעֹצם עכירת מעשינו וכסילות דעתנו. ומכל שכן בעולם השפל הזה

 כשאנו זוכים להתקרב אליהם אפילו עד אשר ,ונסתר ממנו אורם הגדול
אין אנו זוכים להרגיש ולראות כלל אורם הצח , ולעסֹק בספריהם הקדושים

מעֹצם חשכת שכלנו , ואין אנו מרגישים נעימות קֻדשת דבריהם, והמֻצחצח
ומחמת זה נחשך אור היראה והאהבה . וכסילות דעתנו ועכירת מעשינו

אנו רחוקים מאֹד מיראה ואהבה , תינועד אשר בעוונו, הקדושה מאתנו
 :אמתיות
ותעזרנו להשלים את , חמֹל עלינו ואל תזניחנו ואל תטשנו, 'האנא   ����

ותפתח לנו את אור הדעת דקֻדשה שיתגלה לנו , דעתנו ולתקן את מעשינו
ונזכה להכלל בהם , ונזכה לראות בעיני שכלנו את אור צדיקי האמת. האמת

זה נזכה -ידי-ועל, ם הטובים אשר הורו אותנוולהתדבק בדרכיהם ובמעשיה
 .ליראה ואהבה דקֻדשה בשלמות באמת

ותזכנו בחסדיך הרבים לשלמות הדעת דקֻדשה ולעשות מעשים   ����
באֹפן שנזכה שיתגלה , ותפתח לנו אור השכל באמת, טובים והגונים בעיניך

לנו היטב באמת לאמתו אור הצדיקים האמתיים המאירים בכל העולמות 
חד לבבנו לאהבה יותי, זה ליראה ואהבה בשלמות-ידי-ונזכה על, לםֻכ

 :אמן סלה, וליראה את שמך באמת בתכלית השלמות מעתה ועד עולם
  )תפילה יז מתוך –' לקוטי תפילות א(

  
  )ח"ק מכתב -' אי הנחל ֵּבספר ִא(

  .ק"ירושלם עיה, ל"ניסן תש' ח, ה"ב  �                       
אשר בחר בחיים אמתיים הנוראים מאֹד שגלה הנחל , ילכבוד חמדת לב

. הוא ינחמנו ממעשינו ומעצבון לבנו, שהוא שרש חיותינו, נובע מקור חיים
קונים והישועות מה יבכל דבור ודבור שיצא מפיו הקדוש כלול בו כל הת

חיים וברכה ושלום וחג כשר . שצריך לכל אחד בכל יום ובכל רגע בכל דור
  .ושמח

ו התרומה לחג הקדוש הבא ידוה עצומה קבלתי זה עכשבשמחה וח
רֹב תודות ותשואות חן מעמקי הלב על כל החסד , י"עלינו על סך מאה ל

פעלו הטוב ויאריך ימיו ' ישלם ה, והטוב שגומל עמדי תמיד בכל לב ונפש
ושנותיו בטוב ובנעימים ובנחת רב ויזכה להכניס רֹאשו בתורתו של הנחל 

תנו בגוף ובנפש לנו ולדורותינו וואתנו וישועתנו ותקונובע שהוא עיקר רפ
ויזכה לזרז ולמהר להודיע ולפרסם ולגלות , ולכל דורות זרע ישראל לנצח

, ו בעולםיהסוד הנפלא והנורא מי הוא הרועה ישראל האמתי שנמצא עכש
  .'שהוא יתקן העולם בשלמות וימלא כל הארץ דעה את ה

אחרית הימים האלה שהוא סוף כל מה שנעשה בתֹקף חשכת אפלתנו ב
הוא רק בשביל שנבקש ונחפש את המנהיג החכם האמת שהוא , הגלות

והוא יעלה את ישראל לעליה גדולה בתכלית , החיות והקיום של ישראל
  . העליה ויגלה ויכניס האמונה בשלמות בכל באי עולם

וביותר אחר , הצדיק המנהיג האמת בחינת משה משיח הוא עוסק תמיד
ידי הנֻקדות טובות - קון נפשות ישראל לעוררם משנתם עליותו בתהסתלק

ומאיר בלב כל אחד מישראל לחפש ולבקש ולמצֹא בעצמו , שמוצא בכל אחד
והעיקר בעת . כדי להתעורר משנתו ונפילתו, נֻקדות טובות תמיד איך שהוא

קא יאיר בו בחסדו להצילו יאז די,  חס ושלום,ל לגמרישכמעט כמעט יפֹ
  . וולהחיות

ידי תורתו - ועל, לםרש ֻכוהצדיק האמת כלול מכל נשמות ישראל והוא ש
ידי זה נעשה בעלי תשובה -עד שעל, מגיע הארה לכל אחד משרש נשמתו

  .וגרים
כותב , המתפלל תמיד על שלומו וטובתו, עבדו ואוהבו הנאמן לעד ולנצח

 בזכות ירחם עלי וירפאני מהרה' ה. ים לא עליךימתוך יסורים וכאבים במע
  .אמן, הצדיק שהוא רופא נאמן ורחמן של כל ישראל

¯ÒÈ„Â‡ ¯Ú· Ï‡¯˘È  
  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

שזכיתי לראות דברים , היה לי שמחה גדולה...   �                       
ישראל ' של ר ( וההתבודדות שלו, ראיתי התפילה שלו,כאלה פלאות כאלה

השם יתברך ריחם , אין כזה בעולם, מת ואמונה וראיתי שכולו א,)קורדונר
 , אני לא ידעתי, וראיתי שהוא מרקד,"רבי ישראל"עלי ונתן לי דבר כזה 

, הביתה אני באתי . היה שמח,אליו הביתה וראיתי שהוא מרקד באתי
 אני לא ,באו ואמרו לי שנעשית חסיד ברסלב" :אמר לי זה וזהוהאבא 

 : ואמרתי לו.עני גדול וגם עיור, ור ועני והוא היה עי!". בשום אופן,רוצה
 שהוא רק , האמא שמעה דיבורים כאלה!". אני רוצה רק ברסלב,אבא"

 מגודל הצער שהוא ,האבא התחיל לבכות מאד,  לבכותה התחיל,ברסלב
רב מוטל אמר לי וזה אמר לי שנעשית : "אמר לי אבא... נעשה חסיד ברסלב

 ". אני רוצה שתיהיה כמו כל העולם, אני לא רוצה בשום אופן,חסיד ברסלב
 והאמא שמעה איך הוא בוכה והוא ".אני רוצה רק ברסלב" :אמרתי לו

 מי , אתה צריך לעשות שידוך!אל תיהיה ברסלב, רחם עלי ועליך: "מבקש
 ומה יהיה אם הוא לא , שאתה נעשית ברסלב, המחותן ישמע...?ייקח אותך

 ,שלי היה מתנגד גדול על ברסלב החותן , וכך היה".?את הבת שלולך ייתן 
   ".אני לא רוצה ברסלב בשום אופן" :ואמר לי
 שצריכים להתראות רק פעם ,ם רבי ישראלע היה לי תקיעת כף ,אני... 

 .צריכים להתראות,  אבל להתראות, אם ללמוד אם לא,ביום ופעם בלילה
לא סגר את הדלת ולא נתן לי לצאת הוא לא ידע מזה אבל הוא רצה שחותני 

לא בשביל , הוא לקח אותי לחתן? אלך לרבי ישראל ואמרתי לאישתי מה זה
אני רוצה ברסלב אז היא אמרה לאבא שלה הוא רוצה רק ברסלב ? חסידות

ואני ?  הוא היכה אותה מכות רצח תכתבי גט מה ברסלב,אני לא רוצה גט
 ולא יכולתי להביא כסף והאבא הוא, ורציתי רק ברסלב, הייתי עקשן גדול

 ,היה להם צער גדול,  האבא והאמא שמעו שאני רוצה רק ברסלב...עיור ועני
  !...כמו שהייתי אני שוכב ומת
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