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  לזכות�לכל�הישועות       ַנ�ַנְח�ַנְחָמ�ַנְחָמן�מאומן       טוב�להגיד�ולשיר

  

   

  ...Ó· Ú‚ÙÈÂÂÌ˘ ÔÏÈÂ Ì˜   )יא, כח(  ]
: כי באברהם כתיב. ם וילן שם כי בא השמשווזה בחינת ויפגע במק

כי הוא זכה . םוויפגע במק:  כתיביעקבוב. ם מרחֹקווירא את המק
 פי על אך אף) שוהר הקדווכמובא בז(ם וכי זכה לפגע ממש במק, תרוי

שמרמז , וילן שם: כן ועל. ד עד עת קץק מאֹום רחוכן ידע שעדין המק
. נתהוכי בא השמש ששקעה שלא בע. כמובא, ת חשכת הגלותועל צר

ר ו אונפתח ל' בר על כל אחד שלפעמים בחמלת הוזהו בחינת מה שע
 ו שבודאי יהיה איש כשר כראוי ואחר כך פתאֹם נחשך לול ונדמה לוגד

 יעקב לוו לדיעוואז ה, נתהוכאלו בא השמש ממש פתאֹם שלא בע
 מגיע ום שכל זה הוא בחינת והנה ֻסלם ֻמצב ארצה ורֹאשובחל

 ודת האדם שצריך לילך מדרגא לדרגא כמושזהו כל עב, השמימה
 ושהם הצדיקים עֹלים ויֹרדים ב, לין בֻסלם והנה מלאכי אלֹקיםושע

כי קֹדם העליה צריך שיהיה , תות וירידושצריך שיהיה להם כמה עלי
מם וכן אל ישת על. יא תכלית העליהירידה והירידה ה

כן  על, בר עליוו מכל מה שעול בדעתהאדם ואל יפֹ
נו כשהוא יהי, אל יטעה בין בעליה בין בירידה

אה איזה ישועה ובבחינת איזה עליה שר
 רק ור שלוצצות אל יטעה שכבר האווהתנ

 לא ידי זה ועל. ק מאֹדוידע שעדין הוא רח
ר ו האואה אחר כך שנחשך אצלול כשריפֹ

כן  פי על כי באמת אף, שהוא בחינת ירידה
נסתלק  ולא נכבה לא ור שהאיר לוהא

 יתברך מאיר עליו תמיד ור חסדוכי א, ממנו
רק שהכל הוא בבחינת ממרחק תביא לחמה 

ף ואבל ס, ם מרחֹקוובבחינת וירא את המק
יתברך מה שהתחיל וייטיב עם ' ף יגמֹר הוכל ס

פרטיות רק כלל ישראל ועם כל אחד ואחד ב
ת מצפים לישועה תמיד בבחינת וכל עין ושצריכים להי

ם ומצפים ווינו כל היוכי לישועתך ק: מריםו שאווכמ. לך תצפה
  .)'יאות  –'  הלכות שילוח הקן ה-לקוטי הלכות  (לישועה

  

  ...ÈÙ ÏÚ ‰Ï…„‚ Ô·‡‰Â ‰·‡¯   )'ב, כט(  ]
, ןוצאים מהבאר העליורה אמתיים נמשכים ויודושי תיכל הח

נו על ידי שאין יהי. לה על פי הבארואך האבן גד, שהוא באר מים חיים
ל לשאֹב מים חיים ו יכוהאדם משבר ומסלק לב האבן על ידי זה אינ

ואי אפשר לגֹל את האבן מעל פי הבאר כי אם על ידי . ןומבאר העלי
קק ולהתגעגע תמיד ונו לכסֹף ולהשתיהי, קקות דקֻדשהוכסופין והשת

 ולא .ללין את האבן מעל פי הבארועל ידי זה ג. ודתוולעבלהשם יתברך 
כה וינו שזיד אלא שהלב האבן מתהפך ללב בשר שהוא רך כמים הוע

רה שנקראת וכה להתגלות התוועל ידי זה ז'  כמים נֹכח פני הולשפך לב
 לפי אוצר ב" י' ייותאות - ' הלכות דם א-לקוטי הלכות (מים כידוע 

  ).'טאות  – תורהדושי יספרים וח -היראה 
  

  ...˙ Î¯ ‰‡Ï È�ÈÚÂÂ   )יז, כט(  ]
ולאה בחינת משיח בן דוד , סף שיצא ממנהורחל בחינת משיח בן י

  . לד מלאהושיצא מיהודה שנ
 ה עלעיקרנה ווכל בחינת פסח שהוא יציאת מצרים גֻאלה הראש

ת ואת עצמ משה שזהו בחינת ויקח, שהוא מזרע רחל, סףוידי בחינת י
ת עתה ואבל בחינת הארת משיח בן דוד אי אפשר לגל, ו עמסףוי

אדרבא צריכין להסתיר ולהעלים הארת , בא הקץ לא בשלמות כי עדין
תר וכי הדינים נאחזים בבחינת לאה בי, לאה שמשם אחיזת הדינים

אבל בזה תלוי ', ת וכווועיני לאה רכ): יז, בראשית כט( בבחינת ,כמובא

יהיה נשלם  לא תקף הדינים שבלאה שזהכל הגֻאלה כשנזכה להמתיק 
אבל עתה שאין מתגלה , א משיח בן דוד שיצא ממנהובשלמות עד שיב

כן היה תקף הנס שנעלם  על, בשלמות בחינת דוד בחינת משיח בן דוד
שהארת משיח בן דוד מאיר בהעלם בבחינת , הארת לאה ונכלל ברחל

 לה של פסח על הגֻאעיקרידי זה היה  ועל, סף שיצא מרחלומשיח בן י
 –'  הלכות ברכת השחר ה-לקוטי הלכות  (סף שיצא מרחלונת יידי בחי

  ).ג"כאות 
  

  ...‡È˙Ù¯Á ˙‡ ÌÈ˜…Ï‡ ÛÒ   )כג', ל(  ]
אסף אלֹקים את ): כג, בראשית ל(בחינת , סףוכן נקרא י ועל
כי מחזירם , ת מישראלות ובושושמאסף ומבטל כל החרפ, חרפתי

, לי בן' סף הוי):  כד, לשם( וזה בחינת .יתברך' בתשובה ומקרבם לה
סיף ולקרב וסק תמיד להוינו שהצדיק עיה, סףושעל שם זה נקרא י

סף וי: בחינת, יתברך על זה' ת בכל פעם ומבקש תמיד מהות חדשונפש
כי כל ,  בכל פעם תלמיד חדש שנקרא בןול' סף הושי, לי בן אחר' ה

לקוטי  ():סנהדרין יט (ורה כאלו ילדו תומד בן חברהמל
  ).ז"יאות  –'   הלכות השכמת הבוקר ד-הלכות 

  
  

  )המשך', ט סימן – ]רבי נתן [ת"ימי מוהרנספר (

ל "ה הנ"ת שנת תקסוואחר שבוע...  ☺
ת ו בשבועונה ימים שהייתי אצלובערך שמ

ע אליו כי היה ון לנסורר לי רצול התע"הנ
' דת השם וכווין דרכי עביצר לי מאד בענ

א אליו מחמת וי מאד לבאבל היה קשה על
ואז היה קשה וכבד עלי מאד , ל"ת הנומניע

ל שלא יקפיד עלי "מאד לשבר המניעה הנ
ידעתי איך אשא פני לכנס לפניו  לא ל כי"כנ
 שיקרבני להשם יתברך אחר שזה סמוך ולבקש

זק ני חואבל אף על פי כן היה חשקי ורצ, והייתי אצל
  .ע אליוומאד לנס

ברחמיו העצומים ושלח בדעתי עצה שאסע חם עלי השם יתברך וִר
ל שחזרתי "לברסלב בשביל לכרך הספר שנעשה מהקונטרסים הנ

ה עלי ו לברכה צוונול והוא זכר"כי כבר נגמרו כנ, ל"והעתקתי כסדר כנ
ב מפני המתנגדים הרבים שהיו שם כי אז ו שלא לכרכם בנעמירובעצמ

ה עלי וועל כן צו, ל" לחוץ כלל כנורתות תוהיינו נזהרים מאד שלא לגל
ת להביאם וקא וכבר היה בדעתי קדם שבועי לכרכם בברסלב דיובעצמ

לתא מן השמים ועתה אחר יע מיאסתי לא אך, לכאן לברסלב לכרכם
ל והיה לי לשלל "א לפניו אך היה לי מניעה הנוצה לבות הייתי רושבוע

ל "ע בשביל כריכת הספר הנול שהזכירני השם ברחמיו לנס"עצה הנ
 אם ויהיה לי תרוץ לפניו שבשביל זה באתי ואגב אוכל לדבר עמוזה 

  .אזכה וכן עשיתי
, ם ששי בבקרול ובאתי בי"ם הנוונסעתי תכף ומיד לברסלב בי

ל ואחר כך ראה "ת לפניו מחמת בושה כנוויראתי לכנס אליו ולהתרא
 על מה ולוכיתי בדרך הול ושאל או הגדו לביתו מחדרותי מדי עברוא

נה וא בכוו לכרך הספר ושאל וכי בשביל זה ֻהכרחת לבולהשבתי , באת
 דבר מחמת אימה אחר כך היה בדעתי לילך והשבתי ל ולא ונאלמתי

ם כי ידעתי ו כל היוסק בכריכת ספרים ולישב שם אצלומיד להאמן הע
לו פה י לברכה שלא להניח הספר אצל האמן אפונון רבנו זכרורצ

מנו אבל אז ו של-ה מאנשירך היואף על פי שגם האמן הכ, ברסלב
  .ד לשמר הקונטרסים שלא יגע בהן זר לברכה מאונוהקפיד רבנו זכר

  
  
  

  ת"תמספר  עלון -ד "בס

��

 )סז',�מ�ב"קל(.�ָּפֵאר�ֵׁשם�ַהֵּׁשם�ִיְתָּבַרְך�ְּביֹוֵתרַהַּצִּדיק�יֹוֵתר�ִמְתַּגֵּדל�ּוִמְתם�ל�ַמה�ֶּׁשִּמְתַּגֵּדל�ּוִמְתָּפֵאר�ֵׁשָּכ

 אם אתה מאמין שאפשר לקלקל
 !...תאמין שאפשר לתקן 



ת פני וולבלי להתרא, םורך כל היווהיה בדעתי לישב אצל האמן הכ
 ונו ורחמיו של רבנו זכרו לברכה עד שבת אבל טובונולפני רבנו זכר

 מקרב חה מעט ובימין היהווהשמאל היה ד, לברכה שהיו בלי שעור
 התקרבות נפלא למי שחפץ וה וההתרחקות היה בעצמיהרבה וגם הדחי

ם הג כך וברחמיו הנפלאים שלח פתאֹווחשק באמת וגם עדין הוא נ
 ונול ואמר שרבנו זכר"רך הנומנו לבית הכושל-אצלי איש אחד מאנשי

מי וישב במק) ל"ינו השליח הניה(והוא , וה שאני אלך אליוולברכה צ
  .רךוכאן אצל הכ

 כנגד ו הקטן שהיה לו לברכה והיה בחדרונוותכף רצתי אליו זכר
 וטתיוהוא שכב על מ, ל" הנובית המדרש מן הצד ובאתי אליו בחדר

תי ותי ושמח אוואז קרבני ברחמיו הרבה ודבר עמי הרבה מאד ונחם א
רים הערבים ושים והטהותי הרבה מאד מאד בדבריו הקדווחזק א

, ישן כלל ולא  צופים ודבר עמי הרבהוהנעימים המתוקים מדבש ונפת
  .ול הגדו ונכנס לביתוטתיועמד ממ

ד הנפלא והעצום של העשרה ות סוואז היה העת שהתחיל לגל
ם מקרה לילה ום שקרה לאדם חס ושלוקפיטל תהלים לאמרם בי

 העת קדם שבאתי ותושים כי באורחמנא לצלן כנדפס בספריו הקד
ה המתחלת "ן בסימן רוראשרה הזאת הנדפסת בספר הואליו אמר הת

הייתי  לא ואני' מר עשרה קפיטל תהלים וכווקון למקרה לילה לית
 רבי יצחק ול גלה לי חתנ"ם ששי הנואחר כך בי,  בשעה שאמרהואצל
 ו ואחר כך דברתי עמול כפי הבנת"רה הנו לברכה מעט מהתונוזכר
 ומין מיד כי מזה ובאר לי הדבר קצת וכתבתי הענו לברכה בעצמונוזכר

גלה עדין הקפיטליך תהלים בפרטיות  לא ל ואז"שנדפס עתה בסימן הנ
מר רק שאמר שהיה ראוי לברר איזה עשרה ואיזה קפיטליך צריכין ל

אך כל עשרה ועשרה קפיטליך , קפיטליך הם כנגד עשרה מיני נגינה
אך אחר כך אחר כמה , שבתהלים כלולים מבחינת עשרה מיני נגינה

בוב חזר ודבר יל ואחר שבא מל"קון הניין התית מענושנים התחיל לגל
ל ואז גלה בפרטיות איזה קפיטליך "ין העשרה קפיטל תהלים הנימענ

, וכמֻדמה(ב עין שם " בסימן צופומר כנדפס בלקוטי תנינא בסוצריכין ל
, א"ן קמ"ת הרוין שיחיע(ם אחר ואר מספור זה מעט במקושכבר מב

  .)ה"ן רכ"הרוחיי מ
וגם , לםו לברכה בבית עם העונוישב רבנו זכרם ששי ו יותווכל א

הלך למרחץ עד סמוך  ולא מד לפניו ודבר עמנו הרבהואני הייתי ע
ם ששי תכף ותה תמיד לילך למרחץ ביי היומה שדרכ, םות היולפנ

ת מֻפרסם להנהיג ות ואחר כך ענה ואמר כמה קשה להיוסמוך אחר חצ
 עליו וצריך לשאת בל שהכל ֻמנחומר כמה יסורים הוא סוכל(לם והע

ל "סקין עתה לכרך הספר הנוכי הלא זה הדבר שע)  הרבה מאדובדעת
כמה ) אבל באמת(ן הכריכה הזאת ינדמה לכם שאין נחשב לכלום עני

תה שהוא י היונתות תלויים בזה בכריכת הספר הזה וכוולמווכמה ע
ל ועצום וק כמה גדול ואז הבנו מרח" כנוצריך לשאת הכל על ראש

לו בכריכת ישאפ, ונים שלי עסק ועסק מעסקי הספרים והעניונשגב כל
  .ואחר כך הלך למרחץ ולמקוה, ותלמוהספר תלויים כמה וכמה ע

  

  )'א, ממון ופרנסה – עצותלקוטי (

ן הרע וידי דברים בטלים ולש-על  �                                                
, תםוידי צדקה מתקן א-עלו. ידי גאוה בא עניות-גם על. בא עניות

 ).'סימן ד, 'אלקוטי (וממשיך שפע ונתעשר 
למען . ובכן תזכנו ברחמיך הרבים לתן צדקה לצדיקי אמת...   ����

ן הרע ודברים ושהם לש. נזכה על ידי זה להנצל מחיה רעה ומלסטים
נו שיהיה כל אלקי 'הותעזרנו ברחמיך . תיהםולדובטלים וגאוה ות

רק כל , לםונדבר דברים בטלים לע ולא ,ךדתיודבורנו לשמך ולעב
ל ון הגדווובפרט מחטא וע. דה ויראת שמיםורה ועבודבורנו יהיה בת

תי וכל ותציל א, תרון הרע ורכילות שהוא חמור ביון לשוומאֹד שהוא ע
לם שום דבור רע על שום ישראל ועמך בית ישראל שלא יצא מפי לע

  . לםושבע
ן הרע וותצילני מלש. דבר מרמהני מרע ושפתי מור לשו נצאלקי  ����

ותזכני . לםון הרע ומרכילות ומאבק רכילות מעתה ועד עוומאבק לש
ואזכה לידע שפלותי , ונפשי כעפר לכל תהיה, ולמדת ענוה באמת לאמת

לם על שום וס לעושלא אכע, ותצילני ברחמיך הרבים מן הכעס. באמת
לם ודה בעיהא בלבי שום כעס והקפ ולא ,אהיה קפדן כלל ולא ,דבר
. םודיולמקללי נפשי ת, ב לכלות טותיך להיורק אזכה לדבק במד, כלל

דם וותזמין פרנסתנו ק, סרווהצילנו ברחמיך הרבים מן העניות ומן הח
 ולא דובכב, סוריבא ולא תריבה, בצמצום ולא שנצטרך להם ברוח

באֹפן שאוכל , מתחת ידך הרחבה והמלאה, בצער ולא בנחת, בבזוי
 –' לקוטי תפילות א. (לםו באמת כל ימי חיי מעתה ועד ענךות רצולעש

 )'תפילה דמתוך 
  

  )ב"ל מכתב -' אי הנחל ֵּבספר ִא (

  .ך"תש, יריג א"אור ליום ששי כ, ה"ב  �                
רש והגדל וצומח מטפי גן עדן של הצדיק שהוא ש, ידיד לבי הנעים

ת ולחדש את שיכול להעלו, רש כל מעינות החכמהוש, נשמת משיח
לו את יאפ, יתברך' לם להולקשר ולהמשיך את כ, העולם לטובה

  .חיים ושלום. חוק ביותריהרחוקים מאֹד מאֹד בתכלית הר
  !לידך, אצלך, איתך' ה. תפחדאל , אח יקר

אל  אהה :ל חזק ועמֹק מאֹדועק אלינו בקורא וצוהצדיק ק
  ...בהוטין שנתהפך הכל לי יש ענ!כלל  קייםוהיאוש אינ, אשויתתי

נן גדל עֹצם הנס והחסד הנפלא והסתכל היטב והתב, אח יקר ולבבי
ת ואשר פקח עינינו לרא, שך כזהות בעת חון הנפלאושהפליא עמנו אד

וזכינו ,  מדעתנו בשום אֹפןונֻקדת אמת אמתי כזה שאי אפשר להסתיר
  . 'רא וכוול והנור החדש הגדו של הצדיק האמת אות בחלקולהי

וגֹדל ההתגרות שמתגרין בנו , ֻרכה וחזקה מאֹדאף אם המלחמה א
עד שירדנו פלאים לעמקי ימים ,  שהםוומעשינו הם כמ, עוריהוא בלי ש

וכל אלו הרהורי ,  בודאיויתברך יגמֹר את של' פי כן ה-על-אף, תומוותה
פי -על-אף,  נאבד שום אחד מהםותשובה שבא לאדם בימי חייו אינ

דבר מתגבר עליו -לו אם הבעליואפ. ן לתשובה כראוייכין עדיושאין ז
פי כן כל מה -על-אף, םותר חס ושלותר ויופל למטה יותר ונוכך בי-אחר

רר לפעמים באיזה הרהורי תשובה מעט דמעט כחוט השערה ושנתע
ידי -על, ידי זה-קון עלי תוף יהיה לוף כל סווס, לםו נאבד לעואינ

רחמן התקבצות ההרהורי תשובה בכֹח הצדיק האמת המנהיג ה
, ב שיש בכל אחד מישראלושמצדיק את כל ישראל ומסתכל רק על הט

, לו כחוט השערהית שיש בכל אחד אפובות טוצא כל הנֻקדוומלקט ומ
ידם -ת אלֹקות עלות נפלאים להמשיך השגורושה מהם כלים וצנווע

' ין הילהאיר גם בהם כי עד, לו להנפולים והירודים מאֹדילכל אחד אפ
  .קונםיותם ותוקר תקישזה ע' אתם ואצלם וכו

  ÒÚ„Â‡ ·„ Ï‡¯˘È¯         . המשך יבוא. ם ואֹמר שלום מעֹמק הלביאסי
  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(
 ,השם יתברך עשה לי נסים ,ברוך השם.. .   �                        

שזה יהדות מה  וזכיתי להבין ולראות ולהרגיש ,שזכיתי להתקרב לרבנו
 ,את רבנו לא היה לי ,אבל לא היה לי מי שידריך אותי, ומה שזה תורה

כל ידיעה שאני זכיתי  , להתקרבאחר כך כשזכיתי  .לא ידעתי מרבנו
 ,נסעתי לירושליםונתקרבתי לרבנו י כ,  כמוהואין ,להרגיש האמת

 אבל אנשי ,גדולים יר של תלמידי חכמים גאוניםירושלים היא עבו
 וכל דיבור ששמעתי ..  אצלםנכנעיםנו הם היו שבורים והם היו ימשל

 ,שכלו  לי חכמההשם יתברך נתן , הרגשתי אמת כזה,מאנשי שלמינו
 חכם  והוא היה, הוא איש חכם ומשכיל,אני ראיתי את רבי נפתלי כהן

 והוא בנה את , בתים גדולים הוא היה יכול לבנות,והיה בנאי ,גדול
   .הבית הכנסת

הוא פתח לי כל  ,קרדונר  רבי ישראל, קודם כל,בוודאי לאב   �
   .השערים

ם היצר ע מה לעשות , שאלתי אותו שאלותאני ,והאיש רב נפתלי   �
 אז , הוא ראה את התמימות והאמת שלי, לדבר איתיאהב והוא ?הרע

 הוא היה כבר ,היה מרחק גדול , יכול לא היההוא, הוא אהב אותי מאד
 הוא לא , והוא דיבר איתי, והוא היה בן תורה,כן אני פשוט וגם ,זקן

 והוא ,הדיבורים שלו היה חכמה קדושהב אבל, אהב לדבר הרבה
ן אמונות יהוא הסביר לי מה עני ,זה עניין רבנו ,רוח חדשהכניס בי 

 לי היה , כי אם לא הייתי מבין,עד שזכיתי לידע ולהבין את זה ,זביותוכ
השם  ,ברוך השםו ? מה עושים, נו,מוםכן  ,יש בלבי פגם ,צרה גדולה

 היה לי ,יתברך עזר לי שהדיבורים ששמעתי מאנשי שלומנו בירושלים
עד שפטרתי את  , והוא האיר בי אור גדול,ישועה ונחמה ,הועלנחמה יש

אבל הייתי שמח בחלקי שזכיתי לאור  , עד שזכיתי להבין שזה שקר,זה
 נגד כל , לראות ולהבין ולהשיג שזה שקר וזה אמת,להודיע ,השם

  ..."ך הואונהפו ",העולם
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