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הר הקדוש ול במדרש רבה ובפרט בז"ומבֹאר בדברי רבותינו ז... 
 ימי חייו שחי בשמחה עיקרבפרשה זֹאת שאותן שבע עשרה שנה היו 

 הדבר שכשהיה ולכאורה תמוה. הר הקדושוונחת כמו שכתוב שם בז
ובארץ מצרים שהיא מקום טמא , ישב בשלוה לא יושב בארץ ישראל

אך . קא ישב בשלוהישאז התחיל גלות מצרים שמררו את חייהם שם די
 שלמות השמחה בו עיקרש', ין ששון ושמחה ישיגו וכויכל זה הוא ענ
הוא כשמתגברין לחטֹף את היגון ואנחה ,  החיותעיקריתברך שזה 

שהוא על ידי ,  הברור מהיכלי התמורותעיקרשזהו , להפכו לשמחה
וכלל .  על ידי שמחליפין ומהפכין היגון ואנחה לשמחהעיקרוה. שמחה

הדבר כי כל עבודת האבות היה לגלות ולהודיע אלֹקותו בעולם שרק 
 ...בשביל זה בא האדם לעולם וזה כל השמחה והחיות

 הוא גלות הנפש םעיקרוזה בחינת כל הגֻליות שעוברין על ישראל ש
כי ,  הגלות הוא העצבותעיקרש, שהיא רחוקה מאביה שבשמים

מחמת חטא אדם הראשון וקלקולים של כל אחד ואחד בכל דור 
על כן בהכרח להיות בגלות עד שבכֹח הצדיקים הגדולים , ודור

 הברור על עיקרו. קא מהיכלי התמורותייבררו על ידי זה די
שזהו , ן ואנחה לשמחהעל ידי שיהפכו היגו, ידי השמחה

קא היו י שעל ידי זה די,בחינת מכירת יוסף למצרים
כמו שכתוב כי , ם במצריםייכולים להתקי

  . 'למחיה שלחני אלֹקים לפניכם וכו
, כי יוסף הוא בחינת התלהבות השמחה

 אבינו ובניו הקדושים יעקבעד שֻהכרח גם 
ושם ,  למצריםֻכלםכלל קֻדשת ישראל שירדו 

כי אז השיג ,  בשמחה ושלוהקביעקא חי ידי
בשלמות שגמר הגֻאלה האחרונה יהיה על ידי זה 

על ידי שיורדין הצדיקים לעמקי עמקי היכלי , קאידי
התמורות שהם בחינת מצרים וכל הגֻליות שנקראים על שם 

והכל על ידי , קאיומבררים הקֻדשה משם די, מצרים כמובא
 בחינת עיקרשזה , שבכֹחם הגדול מהפכין היגון ואנחה לשמחה

  . הברור מהיכלי התמורות
כי היכלי התמורות רוצים בהפך להמיר ולהחליף הכל חס ושלום עד 

כי אין קץ , שאי אפשר לבאר ולספר סברותיהם המֻהפכות מן האמת
אבל נֻקדת של . תמלא אֹזן משמֹע ולא יוכל הפה לדבר ולא לדברי רוח

רין ומחליפין לטובה גדולי הצדיקים האמתיים עולה על הכל והם ממי
 -'  הלכות הודעה ו-לקוטי הלכות  (עד שמהפכין היגון ואנחה לשמחה

 :)א"נ
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כי ראה רשעים ,  שאינם ראויים לברכה—" מי אלה: "ששאל... 

.  בזהיםאשר נתן לי אלֹק, בני הם: והשיב לו יוסף. גדולים שיצאו מהם
שבזה בעצמו שאתה רואה יש שם גם כן : ואיתא בספרים שהשיב לו

כוח י הועיקרשזה היה , שבשביל זה ראויים לברכה, ניצוצות קדושים
יש בזה , ללמד זכות על הכל, ין זה של אזמרהיכי בענ,  ליוסףיעקבבין 

לו יכמו שמצינו שאפ, כי הוא עבודה גדולה, כמה בחינות בין הצדיקים
יתברך ' והקפיד ה, ידעו ללמד זכות כראוי לא דיקים לפעמיםגדולי הצ

  . 'כמו שמצינו בישעיה והושע וכו, עליהם
מחמת שראה גדל הרשעות ,  אבינו קֹדם הסתלקותויעקבועל כן גם 

עד שלא , על כן גם הוא תש כחו, של הרשעים שיצאו מאפרים ומנשה
אינם ראויים  ש—מי אלה : על כן שאל, ידע ללמד עליהם זכות ולברכם

שהראה . אשר נתן לי אלֹקים בזה, בני הם: עד שהשיב לו יוסף. לברכה
  שעים שיגע ומצא נֻקדות טובות גם בהר, לו שגם בזה בעצמו נמצא זכות

  קחם נא אלי :  ואמריעקבועל כן תכף נתרצה . שיצאו מהם             
  ):ז" ט-' ין ו הלכות ערובי תחומ-לקוטי הלכות .. (.ואברכם              

  )ב"כ  סימן– 'חלק בת "ימי מוהרנספר (

אחר כך אכלתי סֻעדת הצהרים בבית רבי ... ☺                       
ך אנשינו היה שם רך בשנים ומנו לביתם בתושל-אברהם ונסעו כל אנשי

רין והוא ונה והוא רבי חיים נחום בן רבי שמואל מזושהיה שם פעם ראש
וקרבתי ,  חֻנכהקֹדם ובא לביתי זה שני חדשים והיה אלמן שגרש אשת

מנו והייתי חפץ מאד ושל- מאד מחמת אהבת אביו שהיה מאנשיותוא
 ענייןנזדמן וגם מחמת שבדעתי היה טמון  לא אבל, ולעשת שדוך עמ

יבות שלי והרב ורבי ייכלתי לקבל עלי ההתח ולא הנסיעה לארץ ישראל
 -בות בקהלתי שום התחירצו לקבל עליהם כלל לא סקא נרם יאירוי

  דש ברסלב וק
תה שהאיש הנזכר לעיל נתעכב בביתי עד סמוך יאבל מאת השם הי
 עמי לאומאן אבל מחמת וצה לקבלווהייתי ר, לערב ראש חדש שבט

לקחתי  לא קלקול הדרך עד שֻהכרחתי לשכר עגלה רק להיסין לבד על כן
כל הדרך עד  שנסע עמי ואם את רבי מנדיל מטולטשין לבד-שום אדם כי

 ועל כן נתעכב האלמן רבי חיים וקהלת קדש אדעס ומשם חזר לבית
 -נחום בביתי עד לאחר שבת שאז נסע בני שיחיה ושאר אנשי

 קֹדםויתי וכאשר צ' מנו וקבלו את רבי חיים נחום וכוושל
ת שלי וכן וצאו לאומאן על הותונסיעתי מביתי שיקבלו א

הם בעד  עמהם ואני סלקתי לותושהביאו א, היה
ש ואכלנו סֻעדת ות ואחר שבאנו מציון הקדוצאוהה

הצהרים התחלנו לדבר משדוכים אולי ימצא שם 
שב ומזוג ודוך לפניו וברוך השם הייאיזה ש

דוך הגון מאד יך כך נזדמן שוזווגים שבת
, מנוושל-לפניו עם אחד מחשובי אנשי

רנו הרב רבי זלמן מאומאן וותיק הרבני מוה
 יאיר כבר היו ויר והרב נר יאוסקא נרוורבי י

ע לביתם ורציתי לעכבם להמתין עד ומוכנים לנס
סקא ורצו רק תכף ומיד נתרצה רבי י ולא ,דוךישיגמר הש

לה וקבל בקנין אגב סודר על כל התחיבות ו בשמחה גדומעצמ
אם חמשים זהובים -בתי כיינתחי לא המלבושים להאלמן ואני

 והאלמן הנזכר לעיל עם ם לביתםווהם נסעו לשל, לקבלם בטשערין
 נתעכבו ֻכלםתה העגלה ומנו שהיו על אושל-בני שיחיה ושאר אנשי

תי וב וגם זה חזק ושמח אודוך למזל טיובלילה נגמר הש, באומן עמי
 של ום חשוב כזה בר אורין ובנושזכיתי לגמר מצוה כזאת להשיא ית

  : מנוו של-איש כשר ונכבד מאד מיקירי אנשי
  

  )קב-סימנים קא, דיקצ – עצותלקוטי (

מחמת שנמצאים צדיקים אמתיים  �                                                   
כי הם באמת , תות ונפלאולולים במעלה מאֹד ודרכם לדבר גדוהגד

 באכילה ושתיה אפילולם ובכל דבר שבע' ת ולעבֹד הולות גדולים לעשויכ
ומחמת . ן על ידי אכילתםודית פולים לעשוויש צדיקים שיכ, צאווכי

מחמת זה נמצאים שקרנים שמתפארים גם כן , שיש צדיקים כאלו
 כִאלולם ור ומטעין את העות כאלו ויש שהם מנהיגי הדות ונפלאולובגד

וכל זה מחמת שיש צדיקים . אין שום דבר נמנע מהם והכל בידם
י ף בפנועל כן הם מתדמין אליהם כק, אמתיים שיש להם באמת זה הכח

. ת להצדיקי אמתובושים טואבל הם ע. אדם והם נקראים נביאי השקר
והצדקה שלהם היא מזקת , אפיםותנים צדקה והם רשעים נוכי יש שנ

שעל ידי , ל"בה שנמצאים השקרנים הנוועל כן היא ט, להצדיק האמת
כי השם יתברך מכשיל את הרשעים שיתנו . נים אליהםוזה הרשעים פ

ל הצדיק מהצדקה שלהם וציועל ידי זה נ, ל"נהצדקה שלהם לשקרנים ה
  ).סימן טו, ן"לקוטי מוהר(

  ).שם(ש מבעלי צדקה והצדיק האמת מקבל דבור פיו הקד � 
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ַָהֱאמת מביא שבע  ִ ֵ ֶׂ...  
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  ממות קֻדשתואתה ידעת את גדל עֹצם ר, לםו של עונורב... ����       
ואת יקר תפארת , מעלתם של הצדיקים אמתיים בני עליה            

ת ות ונפלאולואשר דרכם לפעמים לדבר גד.  שזכוגֻדלתם אשר זכו למה
ת ולוידי גד-אשר על, ת באמת ובתמים וכל דבריהם אמת וצדקוראונ

לים לידע ולהבחין ויכ, רא מאֹדוש והנות הנשמע מפיהם הקדוונפלא
ונתן כח לצדיקיו ,  ליראיוואשר חלק מחכמת, ורא יתברך שמוגֻדלת הב

. ת כאלהוראות ונולומת גדולדבר בא, ת כאלהוהאמתיים להשיג השג
לה ואת זה לֻעמת זה עשית בחכמתך הגד, תיך העצומיםואבל בנפלא

כי נמצאים כנגדם שקרנים וצבועים המתדמים , תום לטעוונתת מק
 אין שום דבר כִאלו, תות ונפלאולוף בפני אדם ומתפארים גם כן בגדוכק

הם , צאים מפי הצדיקים באמתות היוראות והנולווכל הגד, נמנע מהם
 .ת כאלה בשקר וטעותונומדברים בלש

ת בצדקה לעניים הגונים בקֻדשה וזכני להרב, ב ומטיב לכלוט���� 
ל לנפשי ורוחי ו גדתיקוןבאֹפן שתהיה הצדקה , בונך הטולה כרצוגד

ותשמֹר את כל עמך בית ישראל . איעול בכסופא קמך ולא ,ונשמתי
יע לידם שום שלא יג, ידי צדקה-הצדיקים והכשרים אשר פרנסתם על

אשר הצדקה שלהם מזקת , אוף ורשעיצדקה פגומה מאנשי נ
שכל הרשעים , בה ברחמיך הרביםות לטורק תסבב סב. להמקבלים

. שכל צדקתם תגיע להשקרנים והצבועים, תנים צדקהואפים הנווהנ
, והצדיקים והכשרים האמתיים ינצלו מהם מלקבל צדקה פגומה שלהם

ש שמקבלים ושלא תקלקל הצדקה פגומה שלהם את דבור פיהם הקד
ד וותזמין לנו ולכל ישראל פרנסה בכב. הצדיקים מבעלי הצדקה

רק נזכה , ו כללתינויהיה אחיזה להסטרא אחרא בפרנס ולא ובכשרות
ת ובאֹפן שנזכה להי, להוד וברוח בקֻדשה ובטהרה גדובה בכבולפרנסה ט

 מתוך -לקוטי תפילות  (:ב באמתונך הטוכרצ
  )תפילה טז

  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

ם שזר עהקשר שהיה לי ...   �                 
 אם הוא היה ...כל העולם לא יודעים, זה סוד

 מה ,לם זורקים אותו מסוכנות היו כו,מראה
אבל לא זכה ,  הוא מסר את נפשו?הוא בטלן

  ...ידובהיה , לעשות
 הוא התקרב בזמן ,ינצקימורקמרב אלטר ... 

 וכל ימי חייו ,מצווה  אחרי הבר,המחלוקת
 הוא עשה שמחות מתי ,העניין שלו היה חצות

שמונים , שהוא היה זקן גדול במשך שבעים שנה
) של(העניים היו כמו . יש חתונות, שנה יש ילדים

וזה , תינוק) של(כל הפנים היה מאיר כמו , תינוק
והוא היה קם בכל , פלא מי שקם בחצות לילה זה עבודה קשה מאד

, אני סיפרתי לו מה שעובר עלי,  הוא אמר לי.לילה בדיוק בחצות לילה
אבל הוא , ידע לא הוא היה גר במירון, בטבריה, מה שאני סובל בצפת

היה גטין ,  היה מעשיות הרבה,הוא שמע על כל עניין רבנו, שמע מקודם
הוא שמע מאנשי שלומנו על רבי  ש והוא אמר לי,וצרות מה סבלנו

אז אמרו שאם הוא היה בזמן רבי , הוא היה עוד צעיר, )קרדונר(ישראל 
וברוך השם אני זוכר את ,  ככה אמר לי פעם אחד.היה גם כן חידוש, נתן
  ...י ישראל וגם גם רב,זה

, הפתק זה מפלאות של רבנו, ח רבנוומה שאנחנו יכולים להגיע בכ...
מי זה ? ישראל בער? מה יהיה, פלאות העולה על כל הפלאות של רבנו

  ?ישראל בער
 ,הוא סבל, אבל הוא היה גיבור חזק,  סבל הרבהרבי ישראל קרדונר

פשר לזכות רק זה אי א, בכל רגע על עבודת השם מה שאין לנו שום מושג
כמו אצלו מגאווה זה , הוא היה נקי לגמרי מכל התאוות, ח רבנוובכ

  .הוא היה אפס ואין, כבוד הוא ברח, חזיר גאווה
הוא זכה רק , בלי סוף רוחני,  הוא רוחני?אפשר לספר מה שראיתי

אנחנו צריכים לעשות חשבון , מה שיש לנו. על ידי המסירות נפש שלו
הכל , ליקוטי הלכות, זכה לעשות ליקוטי תפילותי נתן חי ואיך היה רב

ושיהיה כל נפש והוא . שיהיה ש. הוא ידע שיהיה א,  הוא ראה.בשבילנו
  ...ורבי נתן  רבנו,הכין לכל אחד מה שהוא צריך

זה עניין פלא , בעולם בשביל להכניס רבנו, כל מה שעושים בשביל רבנו
הגיע , בי ישראל התפלל ואמר אני זוכר איך ר, אוי.כזה שלא היה מעולם

  וקיים ל חי-ל ברוך נעימות יתנו למלך א-לא" : לברכות של קריאת שמע
   ,וקדוש לבדו מרום הוא    כי ישמיעו ותשבחות  יאמרו  זמירות               
  ... כאלו אורות  בלבי  הכניס   ,דיבור כל   ."' וכו גבורות  פועל              

  עמדו רק  הם    ! לעבודה הלכו  לא  מושבהה  כל   ,הכפר כל 
  לא יכולתי  ,ואני עמדתי בדלת ,רבי ישראל התפילה של ושמעו את

 ,עמוד ליד הדלתאאני  :אמרתי ,בחדר גוועל יכול  אני:פחדתי, לעמוד
 ככה .אספיק לצאת אז אני , הנשמהיציאת שקרובארגיש  ברגע שאני

צאת בזמן שאי אפשר כבר  אני עמדתי מוכן ל,לא מספר גוזמאות !היה
והבעל הבית של ,  עמדתי ליד הדלת,אז אספיק לצאת, בשום אופן

והוא ,  ביראה כזה,כמו שהוא נכנס למלך, הדירה הוא בא בהכנעה כזו
 ונתן על השולחן , הוא לקח חדר והיה שמה שולחן,היה לו כמה חדרים

לחדר והוא ביקש שנכנס ... וחמאה, ביצים גבינה, זיתים :כל מה שיש
יכולים ללכת בלי כיסוי  וגם כן הילדות  -  ם האוכלעשמה יש השולחן 

וגם כן   ,ם מגבותעאז הם כיסו את הראש   ,אבל הם לא יודעים  ,ראש
עוד לא הלכו   .וגם כן על הידיים  ,פולישלא י , ם שרוכיםעקשרו 

  ...ות כזהצבפרי
  

  )'ה מכתב -' בי הנחל ֵּבספר ִא(

 ואשר לגֹדל גֻדלת אצילות נשמת, חמדת לבי...   �                   
 ובע שאינוס בהיכל החכמה והמדע של הנחל נוהה מאֹד זכה לכנוהגב

 המטהרים ות לכל ישראל את מימי חכמתולהשק, ר לנצחור דונפסק לד
,  לתכלית העליה–ת ות והכפירות ומעלים הכל מכל הירידומכל הטמא

ר הדעת של ולם אוה לכל העומאיר ומגל, לתכלית האמונה בשלמות
 הגֻאלה השלמה שאנו עיקרשזה ', לדעת ולהכיר את ה, הצדיק האמת

  .בים ואֻרכיםובה ומבֹרכה בחיים טושנה ט. מחכים לה
ך עֹמק החשך של ות גם בתות עֻמקוהצדיק האמת מגלה ומאיר עצ

נה ווב, יתברך' ת כדי שנוכל להתקרב להות כזביות ואמונוהמינות הכפיר
לם ושה עד שכל העול האמונה הקדמתה שוק

אלֹקי ישראל מלך ומנהיג הכל ' יכירו וידעו כי ה
  .ונוברצ

נה שאנו מצפים אליה ו הגֻאלה האחרעיקר
 משהידי הצדיק האמת בחינת -הוא רק על

 אם אפילור הדעת לכל אדם ושממשיך א, משיח
רה אלפים פעמים חס ות שבתועבר כל העבר

יתברך ולשוב ' הלידע ולהכיר ולהאמין ב, םוושל
אבל הוא , ת בשלמותונואליו ולתקן פגם כל העו

ך ות שבתונתעלם ונסתר מאֹד בכמה הסתר
  . תוהסתר

ר ולם אומלך המשיח ימשיך ויגלה בכל הע
הדעת של הצדיק האמת בהתגלות נפלא ובשכל 

ידי זה ילכו -שעל, נפלא ואמת בתכלית השלמות
 לואפיו, יתברך'  בדרכי התשובה וישובו להֻכלם

פרים גמורים שיצאו מכלל קֻדשת ישראל לגמרי יחזרו וכל המינים וכ
  . תיו לנצחויתברך וילכו בֻחק' לה

ל לירד ול הפלא היחידי שיכוידי הצדיק הגד-כל תקוננו הוא רק על
 הנפלאה לתכלית ו בחכמתותולעֹמק הנפילה והירידה של כל אחד ולהעל

ו בשלמות אזי כבר לם מתבטלים אליוואם היו כל הע, תכלית העליה
די שאינם מתבטלים אליו רק  לא ננוואבל לדאב. היה הכל מֻתקן לגמרי

ן ולקים על הצדיק ומדברים חרופים וגדופים וליצנות ולשואדרבא הם ח
ידי -הרע ושקרים על הצדיק וכשרי אמת עד אשר נשלך האמת ארצה ועל

תה כל וע.  אריכת הגלותעיקרלם ומזה וזה נעשים כל הקלקולים של הע
ר הצדיק האמת וידי משיח צדקנו שיגלה א-תקוותנו הוא שיתקן הכל על

ם נפלא וידי זה יתקן הכל ויתבטל המחלֹקת ויהיה של-לם ועלובע
  .לםובע

 וידי שמבטל עצמ-אי אפשר להתקרב להצדיק האמת כי אם על
ואז יזכה , טולי יתברך בתכלית הבוד מלכותו נגד שם כבו ושמודווכב
כה ווכפי מה שז. ורתויתברך ולת'  להול לקרבודיק שיככלל בשם הצילה

כה להתקרב להצדיק ו כן הוא זוכמ, האדם לשפלות וענוה אמתית
  .בים אמתיים ואֻרכיםות חיים טוולחי

אזי , צה לילך בדרך האמת וחס על חייו האמתיים באמתוכל מי שר
עים נור חיל מאֹד לעמֹד כעמוד ברזל כנגד המובית חזק וגוהוא צריך להי

ל ו מהצדיק האמת שיכוצים להרחיקוהר, לולקים על הצדיק הגדוהח
 ו משם בחכמתותולירד לעֹמק הנפילה והירידה של כל אחד ולהעל

  . הנפלאה לתכלית העליה
בים ולכתבהו בספרן של צדיקים לחיים ט' ישא ברכה מאת ה

  „Ï‡¯˘ÈÂ¯Ò „· ‡   .ואֻרכים
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