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ואחר כל .  התגברות היצר הרע בכל אדם הוא בפגם הבריתיקר
נפש שהצדיקים אמתיים  ת ורבוי המסירתות העצומוהיגיע

 עדייןו, ת ישראלור בשביל תקון נפשור ודוסרים נפשם ממש בכל דומ
 וכמ,  זהעניין בעיקרתגרה בישראל וההשטן והיצר הרע מרקד בינן ומ

ת שהיה ושאחר כל היגיע, םועליו השל, ו רבנו בעצממשהשמצינו בימי 
ש "ף ימיו בא בלעם הרשע ימוובס, ת ישראלו בשביל תקון נפשול

ולפעמים ֻמכרח הצדיק להסתלק ולמות בשביל . והכשילם בפגם הברית
גמֹר התקון  לואחרא אי אפשר ל כי לפי עצם התפשטות הסטרא, זה

ת וומזה הפגם באים כל המניע. ובשלמות בחיים רק לאחר הסתלקות
נעים את האדם מלהתקרב אל והמ, ת והמחלֹקתווהבלבולים והמלחמ

 בשלמות מכח אל וציא החיות דקֻדשה שלו מלהותוומעכבים א, הקֻדשה
, ת מלהתקרב אל הקֻדשה באים מטמאת קריוכי כל המניע, הפעל

י בפרשת בֻחקתי על " שפרש רשוכמ, ן מניעהולש" יקר"כי , רחמנא לצלן
ו "אותיות ט, ' דכההל, כלים הלכות הכשר". (אם תלכו עמי קרי"פסוק 

  )ג"כאות ,  ברית-אוצר היראה  לפי ז"י
  
f  ˙ÎÈÂÂ ·‰˘Ó Ì‰ÈÚÒÓÏ Ì‰È‡ˆÂÓ ˙‡ 

 ÈÙ ÏÚ‰ '... )ב,לג'(  

ת והטלטולים של כל השנה ול הנסיע
אֹפן שיהיה ב, להו בקֻדשה גדֻכלםיהיו 

עד שיהיו , תקון לפגם אמונת חכמים
בבחינת , ידם שים עלונכתבין ספרים קד

צאיהם למסעיהם על פי ו את ממשהויכתב "
תיו ו בכל נסיעו שיהיה כונתעיקרוה; "'ה

אדם  וטלטוליו רק בשביל להתועד עם בני
ולעסֹק , חדשים ולדבר עמם מהתכלית האמתי

באֹפן , לום גדורה באהבה ושלועמהם בדברי ת
 ולשוב אל השם ו את האמת לאמתֻכלםשיכירו 

והם תכו לרגלך : "ל"תינו זובבחינת שאמרו רב, באמת
אלו תלמידי חכמים שמכתתין רגליהם מעיר " ישא מדברֹתיך

כי רק בשביל זה מסבב השם , רהות לעיר ומדוך לדוך לעסֹק בדברי
אר כמבֹ, יתברך את האדם שצריך לפעמים לכתת רגליו לילך ולסע

,  אלול– לפי אוצר היראה ט" אות י',הלכה ה – פקדון כותהל (.בפנים
  )'ט כ"יאותיות , טלטולגם עיין ; ט"אות קפ, ראש השנה
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ד ושהוא יס, "שמע ישראל"ת שיש בפרשת ונה תבוושמ רבעים
שש : הכהנים והלוייםנה ערי ויש כנגדן ארבעים ושמ, האמונה

ועליהם ארבעים ושתים "; "שמע ישראל"ת שבוכנגד שש תב, ערי מקלט
. ף הפרשה כמובאועד ס" ואהבת"ת מן וכנגד ארבעים ושתים תב" עיר

כן  ועל, תאות מסטרא דמות ומצילולטונה ערים קוואלו הארבעים ושמ
רא ת סטווהכפיר,  החייםעיקרכי אמונה , צח בשגגה לנוס לשםוצריך הר

, "שמע"נה ערי הלויים שהם בחינת וכן ארבעים ושמ ועל; תאודמ
ת ות ומגנולטוכן הם ק על,  המשכת האמונהעיקרשהם , "ואהבת"

נה וואלו הארבעים ושמ. צח ממיתהותא ומצילין את הרומסטרא דמ
רה ו בזה הראה לנו התדייקא, ערים שישבו בהם הכהנים והלויים

ת ו בשביל לזכעיקרוה, נלוים אליהםשה שצריך לנסֹע לצדיקים ולהוהקד
כי . תותא שהם הכפירו החיים ולהנצל מסטרא דמעיקרלאמונה שהוא 

ידי צדיקים אמתיים והנלוים   האמונה בשלמות מקבלין רק עלעיקר
כי כהן הוא בחינת הצדיק והרב ; שהם בחינת הכהנים והלויים, אליהם
אם הרב " 'והן וגושפתי כֹ: "ל על פסוק"תינו זו שאמרו רבווכמ, האמת

ולויים הם בחינת המתחברים ונלוים אליהם בבחינת '; מה למלאך וכווד
צה לחוס על חייו וומי שנכשל במה שנכשל ור". ונלוו אליך וישרתוך"

ושם , א אל עריהםוצריך לנוס ולברֹח ולב, למיתו ממיתה עוולהציל נפש
טרא צח שנכשל במה שנכשל והגביר הסו הרוכמ,  ינצל מכל רעדייקא

נה ערי הכהנים ו הצלה רק לברֹח אל ארבעים ושמוכן אין ל על, תאודמ
 ',הלכה  ה– הלכות תחומין. (ל"תא כנוושם ינצל מסטרא דמ, והלויים

  )ח"מאות ,  אמונה-אוצר היראה  לפי ח"אות כ
  

  )'ל-ימן כטס, צדיק – עצותלקוטי (

ולזה התכלית , דבר יש תכליתלכל �                                               
ן שהוא ו הוא התכלית האחרעיקרו. ד תכלית אחר גבֹה מעל גבֹהויש ע

ן של כל הבריאה ושל כל ו התכלית האחרעיקרלם הבא שהוא ושעשוע ע
 התכלית ואבל אין מי שיוכל להשיג ולתפס במחשבת. לםוהדברים שבע

ך נשמת ות בו שיש לווכל אחד מישראל לפי שרש. הזה כי אם הצדיקים
. כפי מה שמשבר הכעס ברחמנות, כן מקבל ממנו זה התכלית, הצדיק

, שם (עיקרלם שזה הוועל ידי זה יזכה להגיע להתכלית בכל דבר שבע
 ).סימן יח

רחים משררה ומנהיגות ואינם ולפעמים הצדיקים ב� 
לים זֹאת בקטנותם ווהם ת, לםוצים להנהיג את העור

ובאמת . לםוהעמרים שאינם ראויים להנהיג ווא
 והסתרת ון אפוהוא מחמת שנשתלשל בהם חר

שבא על ידי התמעטות , פני השם יתברך
ועל ידי שמשברין הכעס ברחמנות . האמונה

ואזי הצדיקים , ן אףועל ידי זה נמתק החר
לם למנהיג וכה העומקבלין המנהיגות וז
 ).שם(אמת שינהיגם ברחמים 

רר רחמיך וזה נזכה לע ועל ידי ... ����
ן ועל עם עני ואבי, ך האמתיים עלינווחסדי

צים על והנפ, על עם מֻמשך וממֹרט, םונו היוכמ
צֹאן נדח , עהוכצאן אשר אין להם ר ההרים

ותמתיק ותבטל , ותפר כעסך מעמנו. ואין מקבץ
תיך ותשיב ולו רחמיך על מדוויג, ן אפך מעלינווחר

ותשלח לנו , להוותחמֹל עלינו בחמלתך הגד. פניך אלינו
ויכניסו , תנו ברחמיםושינהיגו א, י אמת מנהיגים אמתיים דקֻדשהצדיק

עד שנזכה על ידם לרדף ולרוץ , ן בלבנו ובשכלנווהשגת התכלית האחר
לם הזה אחרי ות עוונשליך כל תאו, כל ימינו להשיג התכלית האמתי

תינו וכל ותינו וכל חפצנו וכל תשוקתנו וכל יגיעוונשים כל מגמ, גוינו
 :ב באמתונך הטוכרצ, ן האמתיובשביל התכלית האחרתינו רק וטרח
אתה לבד ידעת עֹצם הרחמנות שיש עלינו , לםו של עונורב ����

על כל אחד , על כל עמך ישראל בכלליות ובפרטיות, ר הזהועכשיו שבד
והכל תאבים , כי הכל חפצים ליראה את שמך, ואחד מישראל

דע ואיש אשר יוכל . קקים ומצפים ומחכים להתקרב אליך באמתוומשת
 ותושיקרב א, מנהיג אמתי, פא נאמןומצפה ומחכה לר, ואת נגעי לבב

כי לקחת ממנו , ואין מי שיעמֹד בעדנו. ביוו ומכאווירפא תחלואי נפש
, והסתרת פניך ממנו. כל הצדיקי אמת ומנהיגים אמתיים, מחמד עינינו

 תנו לקרבנוושיוכל להנהיג א, מנהל אמתי ולא מנהיג לא ואין לנו
ואת , בנוואתה ידעת את מכא, מריה דעלמא כלא. דתך באמתולעב

בעוקבא , קומה בעזרתנו בעת צרה הזאת. גשינווצעקתנו שמעת מפני נ
כי אין לנו שום שכל ודעת , בתֹקף מרירות גלות הנפש והגוף, דמשיחא
 . תך שתשיב פניך אלינווואיך לקרֹא א, תךות ולפייס אואיך לרצ
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אבינו שבשמים אל תסתר פניך , ל עלינואבינו שבשמים חמֹ ����
של אמתי ושלח לנו מנהיג ומ, של בכל מלך על כל הארץומ, ממנו

נק ומן את היוכאשר ישא הא, תנו ברחמיםושיוכל להנהיג א, דקֻדשה
 רבנו עליו משה ותן לנו מנהיג אמתי כמ. דתך באמתולקרבנו לעב

שערי ] תשעהבארבעים ו[ט "כי ישראל היו שקועים במצרים במ, םוהשל
וחמלת .  רבנומשהידי -היה אפשר שיצאו משם כי אם על ולא ,ֻטמאה
 רבנו מגדל משהאף על פי ש,  ויגאלםמשה שילך משהוגזרת על , עליהם

אבל . רצה לקבל הממשלה והמנהיגות ולא , היה מסתיר פניווענותנות
 תמיד עד ווהיית עמ, ואתה חמלת על עמך ישראל וגזרת שילך בעל כרח

תר מגלות ותינו אנו שקועים בגלות יונווהנה עכשיו בעו.  לגאלםשזכה
כי אם מנהיג אמתי , תנוודע שאין מי שיוכל לעזֹר אוואתה י, מצרים

, על כן רחם עלינו למען שמך. םו רבנו עליו השלמשהשיהיה בבחינת 
ושלח רחמנות בלב המנהיג האמת שיחמֹל , ר והפר כעסך מעלינווושב

תנו ווינהיג א, ויקבל המנהיגות והממשלה, לינועלינו וישיב פניו א
 )תפילה יח מתוך -לקוטי תפילות ( :דתך באמתוויקרבנו לעב, ברחמיו

  
  

  )ט"ק מכתב - י הנחלֵּבִא(

  . ל"סח תש-חול המועד פה, ה"ב  �
אשר כל , לכבוד חמדת לבי

ישראל אוהבים וחובבים אותו 
ומפליגים ומפליאים נֹעם עדינות 
ואצילות נפשו הנהדרה וגבוהה מאֹד 
שנחצבה ממקור העליון קדוש 

הכואב נפשו על עם ישראל , ונורא
ומוסר נפשו עליהם להכניסם 

, בהיכלא דמלכא משיחא נחל נובע
ישועות ונפלאות פלאי פלאי פלאות 

אשר בהם הוא רופא כל , ן סוףעד אי
הנגעים והצרעת של הדור הזה וכל 

אשרי חלקך שזכית , הדורות הבאים
  .ישמרהו ויחיהו לנצח' ה. לכך

עלינו לברך ברכת שהחינו 
, עוריבשמחה רבה ונעימה בלי ש

לם ואלֹקינו מלך הע' ברוך אתה ה
. שהחינו וקימנו והגיענו לזמן הזה

 ועל תשוקתוציא לפואשר זכה לה
לרחם על ישראל , להו הגדוותאות

לד ושנ', אבי הנחל'בהדפסת הספר 
מהאהבה והחבור והקשר האמתי 

בינינו בנס ופלא נפלא ' אשר עשה ה
בתנו ו לטו וחמלתובהשגחת, ראוונ

להצילם מפח , בת כלל ישראלוולט
ת וממֻצל, ממעמקי מים, קשיםומ

  .מיון מֻצלה ואין מעמד, ים
כי הקשר שלנו והספר , דע

ת ושים פֻעלוע' אבי הנחל'ש וקדה
ידי זה הרבה -כי על, לםות בעולוגד

, תם לאנשים כשרים אמתייםובע ועשה אות נתקרבו להנחל נונפש
  .אשרי להם

אוהבך הנאמן הדורש שלומך וטובתך המצפה תמיד לישועתך בזה 
  È¯Ò„Â‡ ·„ Ï˘¯‡                                                                   .ובבא
 

  )קג-'ק  סימן–] רבי נתן[ת "ימי מוהרנספר (

ל היו הנשואין "ד הנ"דש אלול שנת תקפובח ...☺                       
שהשיא ,  יאירו לברכה הנגיד רבי יצחק איזיק נרונושל חתן רבנו זכר

'  יאיר נכד הרב וכוועם בן רבי ישראל נר,  מרת פיגא סאסיע תחיהובת
ונסעו על החֻתנה הוא ' יבוז'ברוך זכר צדיק לברכה ממעז' רנו הרב רומ

 דרך פה ברסלב ומכאן ו בית- הצדקת מרת שרה תחיה וכל בניווזוגת
ת על החֻתנה והיינו שמחים שם מאד ווזכיתי להי' בוז'נסעתי עמהם למז

ל ודברתי וד גדותי בכבווגם הייתי אצל הרב מאפטא וברוך השם קבל א
 לברכה וברוך השם היה הכל ונוש זכרוהקדשם הרבה מגֻדלת רבנו 

 זה של החֻתנה וכל מה שעבר אז יש הרבה לספר מה גדלו ענייןם ובובשל
אך אי אפשר לבאר הכל בכתב , תיו אשר עשה עמי אזומעשי השם ונפלא

עד הנה , ברוך השם אשר עד כה עזרני, מאפס הפנאי ומשאר טעמים
  : נצחאלקינו ל' ואל תטשנו ה' עזרונו רחמיך וכו

ה "שנת תקפ' ם כפור הנקרא שם הום שאחר יון יום ראשובי☺ 
עזרני השם יתברך שהגיע לי תשובה מוילנא שאשלח לשם סך מועט 

ררתי לקבץ ודיתי להשם יתברך ונתעון מיד ותכף הווישלחו לי רשי
ם שלישי בשבוע ההוא את הסך ון ביוסט ראשות ושלחתי מיד בפוהמע

ן ויפתחו וכל עת לישועת השם שיגיע הרשישכתבו לי ועתה אנו מצפים ב
 לברכה ונוותחזר העטרה לישנה להדפיס ספרי רבנו זכר, בית הדפוס

  : ןולם אמן כן יהי רצו בעות אמתתולהאיר פני תבל לגל
ו עזרני השם "ת תקפוחג ֻסכ-ד תשרי אסרו"ם חמישי כובי☺ 

תר ושהיה חתום עד הנה זה י, ומד בויתברך ופתחו לי הבית שהדפוס ע
 חתומה עד ירחם השם מהרה עדייןאבל הדפוס בעצמה , משנה ומחצה

נו מה אלקי' ת להוואספר מעשי השם כל מה שעבר בזה מלבד הנסתר
  :ובעל הנס מכיר בנס כי אין ות לבדולות גדושה נפלאושהשם יתברך ע

  ת ו כתבתי מחדש הספר לקוטי עצ,ל"ו הנ"אחר ראש השנה תקפ☺ 
  : ספת מֻרבה וגם בזה יש מעשה שלמהותשהוא ספר הקצור ב       

  
  

  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

הייתי צריך סידור  ...  �
שיהיה בו כל   רציתי סידור,להתפלל

 ,וברכת המזון, ותהלים התפילות
 רק ,אבל סידור כזה בטבריה אין

 ואימי הייתה צריכה .בירושלים
 -  לקחתי כסף שלי.ללכת לירושלים

היה לו , איש זקן, היה אחד בטבריה
נתן  ולא כסף והוא היה קמצן גדול

 ואני התפללתי .נתן צדקה לא ,נדבה
הוא נתן לי בכל יום ... תפילות כאלו

אני לקחתי את , מטבע גדולה
היה לי , המטבעות ונתתי לאמא

שתביא ,  נתתי לאמא,כמה מטבעות
  "... בו-כל"לי מירושלים סידור 

? מי יכול לספר מה שהיה לי... 
 אם ,כשיו אני צוחק ואתם צוחקיםע

הייתם בוכים איתי ? הייתם שמה
, היה בצפת חסיד ברסלב לא ...ביחד

 ,ואני פתאום נעשיתי חסיד ברסלב
כולם ידעו שהוא  -ורבי ישראל 

ם רבי ע ואני למדתי ,חסיד ברסלב
ם רבי ע ואני התפללתי ,ישראל
 היה אור שמח , ואני זוכר,ישראל

  . מאד
 ,ה שנים בטבריההוא היה כמ... 

 ואני הייתי .וכולם היו מתנגדים
ם רבי ישראל ע ואני הלכתי ,יחיד

 לשמוע ממנו איזה ,תמיד ביחד
 ,ם רבי ישראלעישראל בער הולך " : ואמרו,והם ראו. דיבור

הוא רוצה רק , שומע לאבא ולנו לא הוא, והוא לומד ספרי ברסלב
אני רוצה רק : "אמרתיאני ,  אני צערתי אותו כל כך, ואבא שלי".ברסלב
  !"ברסלב
זיונות ושפיכות דמים בשביל יאם יש ב, כמה נעים, אוי כמה טוב... 
} לאדם{בשביל התורה כמה זה טוב , בשביל הקדוש ברוך הוא, האמת

" קרא את יהושוע"ן בהתורה "הקדוש מדבר על זה בליקוטי מוהר רבנו
יש להפוך  "." דמיםזיונות ושפיכותיעיקר התשובה הוא ב: "אומר רבנו

דום ? דם ושפיכות דמים, דום, דום, דום,  למתנגדים רק דום,"דם לדום
זיונות יטוב הלוואי אם הייתי יודע מה זה איך יקר מאד ב, אוי טוב

. ועוד, עוד, ושפיכות דמים הייתי מתפלל להשם יתברך שיתן לי עוד
הוא , ווה כן והוא היה לו היה מלך וגא,ראיתי איך השם יתברך משלם

היה לי לחם לתת  לא ואני, זה היה הבנק הכי גדול בטבריה, עשה בנק
נני יודע איך אני יכלום א, בגדולא  ,נעליים ולא ,לחם לא ,לילדים קטנים

  .ואיך הילדים שלי חיים, חי
��

  דברי רבי ישראל בער אודסר
  ל"זצ

ל מצבתו שום ישראל ביקש לא לכתוב ע'  ר �
וגם ברסלבר חשב מעט ואמר לא ' רב וכו, שבח

אולי לא זכיתי לקום איזה לילה "כי , לכתוב
  .'וכו" בחצות
ישראל אמר ' שחלם שר,  אחד אמר לו פעם �

ישראל הצטער עד ' ור, "אני ַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן מאומן"
, זה לא דרכנו? מה אתה מדבר: "ואמר לו, מאד

 !".ל ברךברסלב זה ענוה ושפ
ישראל מדבר ' אחרי השיחה הידועה שבה ר �

ַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן " ואומר שהוא -על רבנו נחמן 
 ַנְחָמ  ַנְח  ַנ  אני ": ובאמצע הוא אומר, "מאומן

אמרת : " הבת שלו שאלה אותו–" ַנְחָמן מאומן
ישראל הקפיד מאד עליה ולא ' ור, "?שאתה הרבי

 .רצה לדבר איתה כמה ימים
ואמר שהוא לא , ישראל דיבר ממשיח' ר,  פעם �

ועליך אמרתי האש שלי "כתוב בפתק : כי, משיח
  !אז אני לא משיח, "תוקד עד ביאת המשיח

הייתי אומר שאני , אם הייתי שקרן: "אמר, ופעם
 ".משיח
ישראל אם הוא שליח של ' שאלו את ר,  פעם �

' והשיב ר, יען שהוא קיבל את הפתק, רבנו הקדוש
 !".?מי יכול לפתוח פה! לא: "לישרא
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