
 

  
                                                        [    ‰¯˘ ÈÈÁ ÂÈ‰ÈÂ...  )א,כג'(  
בת מאה כבת עשרים ): בראשית רבה נח(ל "תינו זווזהו שדרשו רב... 

. ת בכל פעםו השלמות שיתחיל לחיעיקרכי זהו . ובת עשרים כבת שבע
 לא לויין יניק לגמרי כאיה בעיניו עדשאפלו כשמגיע לימי הזקנה יהי

 יתברך בכל פעם ודתות בעבוכלל ויתחיל לחי' ת ולעבֹד הוהתחיל לחי
שני חיי 'בת מאה כבת עשרים בת עשרים כבת שבע : וזהו בחינת. מחדש

ין יניק בעיניו יכי כל מה שמזקין הצדיק הוא עד, בהולן שוין לטֻכ' שרה
כה ווז,  בכל פעםודתוסיף בעבודי זה מי ועל. 'ן וכויק עדיולו הוא תיניכא

 וכי אינ, ת חיים באמתותיו הם שנושכל ימיו ושנ, לחיים אֻרכים באמת
וזהו בחינת שני חיי . ספת קֻדשה וחיותום מימי חייו בלי תובד שום יוא

 הלכות -לקוטי הלכות  (שזהו בחינת חיים אֻרכים, בהולן שוין לטשרה ֻכ
  ):ח" ל-' תפילין ה

  
[  Î È˙˙�È�ÓÓ Á˜ ‰„˘‰ ÛÒ...  )יג,כג( 

ת מערת המכפלה בכסף מלא ו לקנואברהם דחק עצמ
 נתתי כסף , שמעניאך אם אתה לּו:  שכתובוכמ, יקאיד

ם ווכן דוד כשקנה את מק', השדה קח ממני וכו
 ולא :שאמר' המקדש מארונה היבוסי וכו הבית

הר  שכתוב בזֹווכמ, נםת ִחואעלה לאלֹקי עֹל
שים בקֻדשה ות היו קדומוקכי אלו המ; שוהקד

שהוא ' מערת המכפלה'שהם , מאדראה ונ
ת אל ולין כל הנשמועדן שדרך שם ע שערי גן

המקדש הוא  ם הביתווכן מק', עץ החיים וכו
 קֻדשתם הוא עיקרו', וכו' שער השמים וכו

 עיקרתר שזה וששם התגלות ההשגחה בי
' תמיד עיני ה:  שכתובוכמ, ישראל קֻדשת ארץ

 ...האלֹקיך ב
 כל מה וישראל בעצמ  גם בארץבוודאיו

תר ומתגלה שם ההשגחה י, תרולה ביושהקֻדשה גד
  כלליות הקֻדשה שעקרה בארץעיקרכי ההשגחה הוא , תרווי

ששם , עד קֹדש קדשים' תועשר קֻדש'ישראל שם הם  ושם בארץ, ישראל
ת ווכן במערת המכפלה שהיה מוכן לקבורת האב,  התגלות ההשגחהעיקר

  . יתברךות דרך שם להכלל בולעל
ן וארונה ות היו תחת יד הסטרא אחרא אצל עפרומואבל אלו המק

, לם הגשמיום שנעלם קֻדשה עצומה בזה העוכי כן הדבר שבכל מק, היבוסי
 הסטרא אחרא הוא עיקרו. לה תחת יד הסטרא אחרא כמובאיהוא בתח

מות כי ציא הקֻדשה מהם בשלוהיה אפשר לה לא כן על, ת של הטבעוכפיר
, תוכי כסף כלל ההשפע, נםבִח ולא ידי כסף מלא נם עלואם מדעתם ורצ

 הוא עיקרה, דה זרהות של הטבע שהוא בחינת עבווכל טעותם אחר הכפיר
 שכתוב וכמ(ת ות זרודו תחובים כל השבעים עבון שבומחמת חמדת הממ

ב ון טוציא בלעם מפיהם ברצוכן אי אפשר לה ועל, )ם אחר בסימן כגובמק
ויש בזה הרבה הרבה לבאר .  אברהם ודודוכמ, ןוידי הממ י אם עלכ

סימן  –' ההלכה  הלכות פריה ורביה -לקוטי הלכות  (והמשכילים יבינו
  :)ז"ט

  
[  ‰˘ÚÂ  Ì‰¯·‡ È�…„‡ ÌÚ „ÒÁ... )יב,כד(  
 איזה וצץ לו שמתנ,וזר לויתברך ע' צריכים לידע שלפעמים כשה... 

פי שבאמת הוא התקרבות אמתי  על אף ,אה איזה התקרבותוצצות ורוהתנ
 על אף, ו עמויתברך מפליא חסד' ל ונפלא שהו יתברך והוא חסד גדומאת

, רה ולהצדיקיםויתברך ולהת' ב להוכן אל יטעה שכבר הוא סמוך וקר פי
כי , מאד מאדק וין הוא רחיתר עדוכי צריך לידע שכל מה שהוא מקֹרב בי

כן צריך  פי על אבל אף, ת היטב אין חקר ואי אפשר להסביר זאולגֻדלת
 הוא חסד ,לידע שהישועה והחסד של כל התקרבות והתקרבות כל שהוא

ק וין רחיכן עד פי על אך אף.  לנצחו כי הוא התקרבות אמתי וישועת,נפלא
 ומד ומצפה הרבה לישועתות עוין להיי וצריך עד,ו תכלית ישועתמאדממנו 

 ,מה שהוא צריך לצאת לצאת מ,שע בשלמותו עדי יזכה להו,יתברך
  ...ולהתקרב למה שהוא צריך להתקרב

כי גם אחר כך , וין אברהם עצמית בענול לראו יכ,ומי שמסתכל היטב
תכף אחר כך ,  ונצל יצחק''אל תשלח ידך וכו'יתברך וצוהו '  הושיעושה

ואחר כך כשנתבשר , ל"תינו זו שאמרו רבוכמ, והיה מהרהר למצֹא זווג
כי היא , מאדק ו ישועה זֹאת אבל עדין היא מרחלדה רבקה וראה גםושנ

 ומצא וואחר כך בא לבית. ם אחד ויצחק כבר בן שלֹשים ושבע שנהובת י
ם לקברה כי אם בטֹרח ו מקוהיה ל ולא  הצדקת שרה אמנוושמתה אשת

. ן החתיוציא מערת המכפלה מעפרויתברך בנס נפלא לה'  הול שעזרוגד
 ֻהכרח להשתדל ולבקש הרבה הזווג ,יתברך גם בזה'  הוואחר כך כשעזר

שה בזה באריכות ורה הקדוכאשר האריכה הת, וא לביתושל יצחק שתב
 לזה מאדראים ולים ונוכי היו צריכים נסים גד, לספר כל אשר עבר בזה

ת ולדוציא את רבקה מבית בתואל ולבן להביאה ליצחק להעמיד תולה
 שהיתה ,על יצחקוכן כל מה שעבר אחר כך . לםושיצאו עדת ישראל בע

 ובכל ,'וכו' לם וכותר מֻכו ייעקב ובפרט מה שעבר על ,' עקרה וכוואשת
 – שילוח הקן -לקוטי הלכות  (יתברך הרבה' פעם עזרם ה

  )'ההלכה 
  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(
  ...כל התלמידים של...   �                    

 בשביל לפרסם ?מדוע הם נוסעים לאמריקה
 זה צריך הכנסת !בשביל פרנסה?  השםשם

גם  הם חושבים שבשביל זה... זה צריךוכלה 
 יש ברסלבים , אנחנו צריכים כסף,אנחנו ככה

... אבל הכל כסף, ברסלבים ויש ,כאלו
אתה לא ידעת  ,התפילות שלך זה עשה רשימות

הוא ידע מה השם יתברך , מה שאתה עושה
ך אנחנו  אי?אמריקה להגיד הרבה תפילותב... שזה

 איפה לוקחים ? איך נסענו? איפה?נסענו לאמריקה
גם כן צריכים ו...  ארבע נפשות?כסף לנסוע לאמריקה

 ,מעשיותה יהיה... שלושה אנשים צריכים לאכול , אכולל
  ...בביאת המשיח המעשיות שיספרו

  אין בעולם חדשות,על נגינה, הקדוש גילה על שמחה מה שרבנו... 
הקדוש   ורבנו?ן של הנגינהיאיך הוא ידע העני" ,ליםאכאלה שכולם מתפ

פלא כזה "... ניגון לנגן איזה , ניגוןטוב להחיות את עצמו באיזה" :אמר
 כל דיבור ודיבור שיצא מפיו זה כל ,רבי נחמן עוד לא היה בעולם כמו רבנו

 יהיה זמן שכל העולם , הכל, וכל חיותינו וכל ישועתנו וכל חיינוותקוותינ
 וימסרו נפשם לקיים כל דיבור ודיבור ,הקדוש תקרבו לרבנויתקשרו וי

  אבל אני זוכר שזה היה, וכל חיותינוו כי זה כל תקוותינ, בספריושגילה
רק ...  מה שאנחנו סבלנו,ם משפחתיע ומה שאני סבלתי ,בשפלות כזה

 זה למעלה ,בעולםאני נמצא  , חי עכשיושאני וברוך השם ',ברסלב'מהשם 
 ,אוי...  מה שעבר עלי ואני סבלתי את כל זה ,פשר להבין אי א,מן הטבע
, איזה כח,  איזה ישועות, איזה רפואות,עיקר הרפואהה ,מה שזה ,מה שזה

השלימה שאנחנו  זה הגאולה , מה שלא היה עדיין בעולם,איזה פלא
העיקר של ,  זה הוא העיקר של התורה,מקווים ומצפים בכל ימי חיינו

 שזה פלאות כאלה שאין ,אמת , אמונה, באדםהוא מכניס התורה, הכל
הוא גילה טיפה מן ...  אני יודע , מה, אני לא כלום, ככה הוא סיפר,בעולם

אנחנו   ,אנחנו חולים כאלה  , שהוא יכול לעזור לנו,ן גדולתויהים מעני
 כזה שהוא יכול לרפאות ארופה ו,עולםבש הכי גדול  ארופהל צריכים 

אני " : אמררבנו הקדוש, הו, הו, הקדוש רבי נחמןו רבנ,  זה רק רבנו,אותנו
  ... ? מי יכול לנקות, כתמים כאלה שיש לנו,"נהר המטהר מכל הכתמים

היה תמיד הוא , בלי סוכר, תהלחם עם אכל רבי ישראל קורדונר ... 
  , זה לא שייך לו  ,אם יש רופאים, הוא לא ידע מראש שצריך רופאים  ,בריא
  
  
  

  ד" בס    ג"תנעלון ת
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  נא לשמור על

  קדושת הגיליון

 רציתי שתהיו כחיות... 

��

  ��לזכות�לכל�הישועות�ְחָמ ַנְחָמן מאומןַנ ַנְח ַנטוב�להגיד�ולשיר���
 )סז',�מ�א"קל(.�ַהַּצִּדיק�יֹוֵתר�ִמְתַּגֵּדל�ּוִמְתָּפֵאר�ֵׁשם�ַהֵּׁשם�ִיְתָּבַרְך�ְּביֹוֵתרם�ל�ַמה�ֶּׁשִּמְתַּגֵּדל�ּוִמְתָּפֵאר�ֵׁשָּכ

 !...הנוהמות ביער לילות שלמים 

  א לקרואנא ל

  בזמן התפילה
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��

ם לחם ותה אי אפשר להיות ע,  ושמח תמידהוא בריא
 אני ראיתי בן אדם מן ,אל תשאל שאלות ...שמן

ם ים עיניע הוא היה בעולם הזה , מעולם הבא,השמים
 הלב , אבל הנשמה שלו היה בעולם הבא,םים רגליעו

ראית את הספר ,  היה בשמיםעתהד, שלו והחכמה
  ... ?" תפילותליקוטי"

 ,לום אני לא כ,ין שלייהענ... 
 להתפלל כל ,ן הוא תפילהירק העני

כל מה , אחד להשם יתברך כל יום
כל מה שצריך לבקש רחמים מהשם  ,שחסר לו

 ואם חס ושלום , שנזכה ליראת שמים ולשמור התורה והמצוות,יתברך
 אז , לא נותן לנו ליפול,רבי נחמן שהוא לא נותן ליפול  אז יש רבנו,נופלים

 והעיקר ללמוד ספריו , אני לא כלום,חמןהקדוש רבי נ העיקר זה רבנו
זה מן ... להאמין לו מה שהוא אומרו, ולקיים מה שהוא לומד אותנו

 אותו לעולם עכשיו ביאהשם יתברך ה,  כל חיותינו ותקוותינוזה ,השמים
שיקרב כל העולם להשם יתברך ולתורה ולאמונה , בחושך הזה שיהפוך

 להאמין ,השם ולהתפלל להשםהעיקר להאמין ב,  זה העיקר,מתבשביל הא
שהשם יתברך ברא אותנו והוא רוצה שאנחנו נאמין בו ונאמין בתורה 

 בלא זה , זהו החיים, זהו התכלית,השם יתברך ונהיה בנים אצל ובמצוות
 יש בהמות ,של מין בהמה  זה חיים,זה לא חייםלא תורה ב ,אין חיים כלל

 בעולם ,ל שתי רגלים ויש בהמות שהולכים ע,שהולכים על ארבע רגלים
 צריכים בפשיטות ,אוי, מסתובבים בהמות על שתי רגלים ומדברים גם כן

לדבר בפה ולהאמין שהשם יתברך מה שהעיניים רואות בספר , לדבר בפה
,  השם יתברך יודע הכל ועוזר,רצון טוב שיש לנואפילו , שומע כל תפילה

אמונה ומן ן ה רק העיקר מה שאנחנו רחוקים מ, לנו ורוצה לעזור לנוועוזר
 עם , אנחנו קיבלנו התורה ואנחנו עם התורה, יהודי עםאנחנו, האמת

  ...תורה והמצוותה כל חיותינו ,השם
איזה ? מה יש לאיש ישראלי לעבוד בזה העולם": מרוהקדוש א רבנו...

 צריכים ,!"זה העבודה שלו, !לל וללמוד ולהתפלל להתפ?עבודה יש לו
 איך נזכה לחיות חיים של תורה כין לחפש ולה,לחפש כמו שמחפשים אוצר

אנחנו צריכים להתגעגע לזה ולהתפלל להשם על  ,חיים של שמחה ,ואמונה
על   ולשמורהשםב להאמין שנזכה , שנזכה להכיר את השם יתברך,זה

ולאמר  להתגעגע , העיקר הלב... החיים זה העיקר,התורה והמצוות
זהו ,  באמונה,שאזכה להכיר אותך ולעבוד אותך באמת, ירחם על" :להשם

 בלא זה אז מחר ," חיים של שמחה, חיים של אמונה וביטחון,עיקר החיים
מן ... מה יש לי מכל התאוות? אז איזה שמחה ,מחרתיים מתים, מתים

...  כן, ישראלÏÎהוא הרבי שלנו ושל  ,רבי נחמן הוא הרבי שלנורבנו ? הכל
אני ,  מי שרוצה את האמת,ים אז זוכ,שמחפשים אמתכ, כשרוצים אמת

 צדיקים מפורסמים ,יםאונ שהיו למדנים ג,נולדתי בין מתנגדים גדולים
 אבל אני חיפשתי אמת ומצאתי איש ,לא ידעתי כלוםואני  ,בכל העולם

וראיתי מה זה ... החסדים , הלמדניםוהעולם , רבי ישראל קרדונר,אחד
 ונדבקתי וקישרתי עצמי ,עזבתי כל העולם ...הייתי גיבור כזה ,ברסלב

 מה שסבלתי ,נסים שאני נמצא בעולם! זהו העולם ,לרבי ישראל מקרדון
ליקוטי " מי שאומר ,מי שרוצה אמת, אבל היום'; ברסלב'מהשם 
  .!.. אז הוא מוצא האמת,"תפילות

  
  )עג מכתב -' אי הנחל ֵּבִא ספר( 

  .ד" הכפורים הקדושים תשכמוצאי שבת ויום, ה"ב  �               
, החפץ באמת הברור וזך וצח, לכבוד בת עיני ולבי

ונשא , וחכם ומבין האמת האמתי היכן שורה
לק מעצמו וִס, את לבו ומֹחו אל הצדיק

חכמתו ושכלו נגד הצדיק החכם האמת 
, קם כמוהו לא אשר לפניו ולאחריו

שבגֹדל עֹצם כחו שורף ומבטל כל מיני 
וכפירות ואמונות של טֻעיות ומבוכות 

ומאיר , ומכניס האמת בעולם, שקר
, ידיעת אלֹקותו יתברך לכל באי עולם
, ומהפך רשעים גמורים לצדיקים גמורים

' ה. ומתקן כל העולם בתכלית השלמות
ברחמיו יוליכך בדרך הישר אל נֻקדת 

 המנוחה והנחלה בלי עיקרהאמת שהוא 
  .קץ וגבול

ה אשריך וטוב לך שזכית לישועה רב
לנצח להיות בחלקו של רבנו הנורא 

וזכית גם השנה לתחֹב ',  וכומאדוהנשגב 
את ראשך בתוך הקבוץ הקדוש שלו 

מתוך מסירת נפשך וכבודך שזהו עולה 
  .ואין דבר גדול מזה, על הכל

זכֹר היטב את כל , חמדת לבי, נא אחי
בות הנפלאות ונוראות הדברים והִס

גֻדלת ין התגלות סוד ישראית בעיניך בענ
נוראות הצדיק האמת אור החדש הגנוז וצפון 

 לגזֹל לך איזה עת מאדחזק ואמץ . ונעלם מכל העולמות
שכל דבור ודבור הוא כמו אגרת , ל"ין בדברי רבנו זצילע

הנכתב לחברו ותלמידו ויש בהם כל מיני עצות וישועות 
ניו ובפרט יולהשתדל בכל כחך לבנות עני, שצריכים בכל יום ובכל עת

ו יעכש לא ואם, היום קצר והמלאכה מֻרבה. נותיו חוצהיהפיץ מעיל
ישאר לך רק מה  ולא ,וימינו כצל עובר, כי הזמן הולך והומה. אימתי

ואם האמת ֻמשלך ארצה ואסור לגלות דבורים כאלה . שתחטֹף אמת בלבך
בזה יש לנו לשמֹח ביותר בכל עת בכל אשר עובר , למי שלבו חלק מזה

  .עלינו והבדילנו מן התועים החולקים על אמת כזה'  האשר חמל, עלינו
ומתפלל תמיד על שלומך , בברכת גמר חתימה טובה וחג שמח

  ‰ÒÚ„Â‡ ·„ Ï‡¯˘È ˜È˙ÚÓ¯                                        . והצלחתך בזה ובבא
  

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

] רבינו הקדוש[אייר בא ' ל שהוא ה"יעי הנביום רב...  ☺                       
 ;לאומין ונתאכסן בבית רבי נחמן נתן שנפטר בשנה העברה סמוך לשבועות

וכל מה שעבר באומין אי אפשר לספר ומעט מבאר אצלנו בספורי השיחות 
   .ל עד אחר שבועות"ועמד שם בבית הנ) ה" קפ,ן"חיי מוהר(שלו 

רצה  לא  אך, כדרכנו תמידשלומנו-בשבועות נתקבצו אליו כל אנשי
 ואני הפצרתי אותו קצת בשבת שהוא יום שני דשבועות ,לומר תורה

 במוצאי .פןויאמר תורה בשום א לא בוודאיאך השיב ש, שיאמר תורה
אר בספורי ו כמב',אין אתם חוטאים כל כך' ,שבת אמר דברי צחות

לבית חג דשבועות נכנס - ביום ראשון אסרו.)ב" ר,ן"חיי מוהר(השיחות 
ואני שכרתי הדירה אצלו ועד , רבי יוסף שמואל ששכר לו הדירה אצלו

חג הנזכר לעיל נסעתי - באותו היום אסרו.אותו היום הייתי אצלו באומין
נתעכבתי הרבה וחזרתי ובאתי לאומין כי רבי נפתלי שלח אלי  ולא ,לביתי

אגרת בפֻקדתו שאבוא לשם ובאתי בסמוך לשם ונתעכבתי עד אחר שבת 
ל "שמואל הנ-מבית רבי יוסף] רבינו הקדוש[דם שבת נחמו יצא ו וק;חמונ

 ובכל זה יש .ששם נסתלק בשלום) נו לבית הלוקטשריהי(ונכנס לבית אחר 
ר כל מה שמתנוצץ בדעתי י אך בכתב אי אפשר לצי,הרבה מעשיות לספר
-ן בבית רבי נחמןילה בעת שישב עדיי ובתח;יןין וענינפלאות השם בכל עני

 ולא  שיכנס לשם לדור, בא איש מבית הלוקטשר ובקש אותו הרבה,נתן
 ואז אמר שגם זה יהיה מעשה שיספרו ,אסתיע מלתא לכנס תכף לשם

' ל ובא פתאם איש שלא הכיר אותו כלל וכו"שב בבית הני איך שי,כך-אחר
  : 'ובקש אותו שיכנס לביתו וכו

  
  )'אות א,  ראש חודש–לקוטי עצות (

. דשוח-רש התשובה הוא מראשוש�                                                
דש משתלשלת התשובה בכל הנבראים ומגיע להם הרהור וח-בראשכן -על

, דשוח-ואפלו רשעים שבגיהנם ֻמכרחים לאיזה חרטה בראש, תשובה
 ).'סימן י, ן"לקוטי מוהר(ישים יששבין ומתחרטין ומודים ומתב

אצא מן  ולא ,זור בתשובה שלמה לפניך באמתותעזרני לח ... ���� 
, ואתקן את כל אשר פגמתי נגדך, ונותיוהעולם הזה עד שאשוב מע

ותהיה בעזרנו שנזכה להמשיך . במחשבה דבור ומעשה
שהוא , עלינו הארת התשובה השלמה משרשה

לית לנו על ידי צדיקיך כאשר ִג, דשוראש ח
ונזכה לקבל ראשי חדשים . האמתיים

ונזכה להמשיך עלינו . ולהבקֻדשה גד
עשר ראשי -רש התשובה בכל שניםוש

 אשר נתת לעמך ישראל זמן ,חדשים
באֹפן שנזכה לשוב , כפרה לכל תולדותם

לקוטי  (אליך בתשובה שלמה באמת
  :)' מתוך תפילה י-תפילות 
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