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ש ול במדרש רבה ובפרט בזהר הקד"תינו זוומבֹאר בדברי רב... 
יעקב [י י ימי חייו שחעיקרתן שבע עשרה שנה היו ושא , זאתבפרשה

רה תמוה וולכא. שו שכתוב שם בזהר הקדו כמ,בשמחה ונחת] אבינו
ובארץ מצרים , ישב בשלוה לא ,אלישר שב בארץוהדבר שכשהיה י

 שם , שאז התחיל גלות מצרים שמררו את חייהם,ם טמאושהיא מק
',  וכוÂÂ‚È˘È ‰ÁÓ˘Â Ô˘˘ ענייןאך כל זה הוא .  ישב בשלוהדייקא

הוא כשמתגברין ,  החיותעיקר שזה , יתברךו שלמות השמחה בעיקרש
לי  הברור מהיכעיקרשזהו ,  לשמחהון ואנחה להפכולחטֹף את היג

ידי שמחליפין ומהפכין   עלעיקרוה. ידי שמחה שהוא על, תוהתמור
ת ות היה לגלודת האבווכלל הדבר כי כל עב. ן ואנחה לשמחהוהיג
לם וזה כל ו שרק בשביל זה בא האדם לע,לםו בעודיע אלֹקותוולה

 ...השמחה והחיות
ם עיקרברין על ישראל שות שעווזה בחינת כל הגֻלי

, קה מאביה שבשמיםורחהוא גלות הנפש שהיא 
כי מחמת חטא אדם ,  הגלות הוא העצבותעיקרש

ר ון וקלקולים של כל אחד ואחד בכל דוהראש
 עד שבכֹח ,ת בגלותוהכרח להיכן ב על, רווד

 דייקאידי זה   יבררו על,ליםוהצדיקים הגד
  . תומהיכלי התמור

ידי  על, ידי השמחה  הברור עלעיקרו
שזהו בחינת , מחהן ואנחה לשושיהפכו היג

 היו דייקאידי זה   שעל,סף למצריםומכירת י
ÈÎ  שכתוב וכמ, ם במצריםילים להתקיויכ

ÌÎÈ	ÙÏ ÌÈ˜…Ï‡ È	ÁÏ˘ ‰ÈÁÓÏסף וכי י. ' וכו
עד שֻהכרח גם , הוא בחינת התלהבות השמחה

שים כלל קֻדשת ישראל שירדו ו אבינו ובניו הקדיעקב
כי אז , לוה בשמחה ושיעקב חי דייקאושם , לם למצריםֻכ

ידי  על, דייקאידי זה  נה יהיה עלוהשיג בשלמות שגמר הגֻאלה האחר
ת שהם בחינת מצרים ורדין הצדיקים לעמקי עמקי היכלי התמורושי

ומבררים הקֻדשה משם , ת שנקראים על שם מצרים כמובאווכל הגֻלי
שזה , ן ואנחה לשמחהול מהפכין היגוידי שבכֹחם הגד והכל על, דייקא
צים בהפך ות רוכי היכלי התמור. תוינת הברור מהיכלי התמור בחעיקר

 עד שאי אפשר לבאר ולספר ,םו חס ושל,להמיר ולהחליף הכל
יוכל הפה  ולא כי אין קץ לדברי רוח, ת מן האמתותיהם המֻהפכוסבר

לי הצדיקים האמתיים ואבל נֻקדת של גד. תמלא אֹזן משמֹע ולא לדבר
ן ואנחה ובה עד שמהפכין היגוין לטלה על הכל והם ממירין ומחליפוע

 :)א" נ-' הלכות הודעה ו (לשמחה
  

[ ˙‡ Ï‡¯˘È ‡¯ÈÂ È È	·ÂÈÓ ¯Ó‡ÈÂ ÛÒ ‰Ï‡... )ח,מח( 
כי ראה רשעים ,  שאינם ראויים לברכה—" מי אלה: "ששאל... 

 ¯˘‡˜ ÌÈ	ÈÌ‰ È ,…Ï‡ ÈÏ Ô˙·	: סףו יווהשיב ל. לים שיצאו מהםוגד
‰Ê· .יש שם גם,אהו שאתה רוה בעצמשבז: וואיתא בספרים שהשיב ל  

 עיקרשזה היה , שבשביל זה ראויים לברכה, שיםות קדוצוכן ניצ
 ללמד זכות על הכל -  זה של אזמרהענייןכי ב, סףו לייעקבכוח בין ויהו

 שמצינו וכמ, להודה גדוכי הוא עב, ת בין הצדיקיםו יש בזה כמה בחינ-
' והקפיד ה, ות כראויידעו ללמד זכ לא לי הצדיקים לפעמיםו גדאפילוש

 אבינו יעקבכן גם  ועל. 'שע וכוו שמצינו בישעיה והוכמ, יתברך עליהם
דל הרשעות של הרשעים שיצאו מחמת שראה גֹ, וקֹדם הסתלקות
עד שלא ידע ללמד עליהם , וכן גם הוא תש כח על, מאפרים ומנשה

 עד ? שאינם ראויים לברכה—מי אלה : כן שאל על, זכות ולברכם

 שגם ושהראה ל. ‡˘¯ 	˙ÈÌ‰ È ,‰Ê· ÌÈ˜…Ï‡ ÈÏ Ô·	: סףו יולשהשיב 
ת גם בהרשעים שיצאו ובות טויגע ומצא נֻקדיש,  נמצא זכותובזה בעצמ

הלכות .. (.˜ ÌÁ	ÌÎ¯·‡Â ÈÏ‡ ‡:  ואמריעקבכן תכף נתרצה  ועל. מהם
 ):ז" ט-' ערובי תחומין ו
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ר ור לעֹל וכחמו כשוים אדם עצמלם ישולע: ל"תינו זואמרו רב
 ומחמת שיש ל, בחירה  המעלה של האדם הבעלעיקר כי זה .יולמשא

 פי על ואף, תכלית הכסילות, ר ממשושהוא בחינת חמ, חֹמר מֻגשם כזה
שהוא , רולהפֹך ולהכניס בחינת החמ כח ו יש ל,וכן בכֹח קֻדשת נשמת

רה ואל והתעבד אל שיהיה מֻש, רהואל קֻדשת הת, גשמיות החֹמר
" יששכר חמֹר גרם"וזה בחינת . יור למשאודת השם יתברך כחמועב

  ):ב" מ- יראה ועבודה -לפי אוצר היראה '  פסח טכותהל(
  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(
ם ערציתי שיהיה לי קשר ...   �                         

ח ו התחזקתי בכל הכ,) קרדונר (רבי ישראל
יכה אם  אפילו ,ה מה שיהיהשיהי" :ואמרתי
 אז ,את האבא אני אשאל , אותיויבזהאותי 

 אם רבי ישראל יכול לאכול בדירה שאלתי
 נשאר ,כן, כן" :ענהאבא ה ו,הקטנה שלנו

 יאכל הוא , אז תן לו,קצת תבשיל מהאכילה
ראיתי שזה השגחה כבר אז ? לחם לבד

 שיהיה לי ,מהשם יתברך למעלה מן הטבע
 הם , וככה היה,דוש הזההצדיק הק םעקשר 

 , וקריאת שמען ברכו ברכת המזו,עשו לילה
 הוא ישב על  ורבי ישראל...והם שכבו לישון

 , ונתתי לו לחם לאכול, אחת של הביתמדריגה
 ,.."המוציא"את והוא עשה נטילת ידים וברך 

 "על נטילת ידים"וכששמעתי את הברכה ממנו 
 לא  כי ברכה כזו עוד,נסתר זה צדיק , ראיתי שזה נכון,.."המוציא"ו

 אבל ,לומדים תורה ויראי השםוהם , אני גדלתי בין חסידים, שמעתי
 ,רבי ישראלל היהצורה כזה כמו ש , וגם כן פנים,שמעתי לא ברכה כזו

כל את יאש כדי , נתתי לו את מה שנשאר מהסעודה שלנואז ,ראיתילא 
  .זה

  אבל תה,"תה רק לחם ו,אוכל שום דבר לא אני" :אז הוא אמר לי
עשירים היה להם מכונת ה רק ,היה לנו מכונת נפט ולא ,היה לנולא 
 איך,  לדעתכים וזה מלאכה שצרי, אבל עניים השתמשו בפחים,נפט

 , עד שהצלחתי להצית אש ועשיתי תה... ואני עשיתי הכל,לעשות אש
 ידעתי שהוא  לא אני, ובכל פעם אני נכנסתי לבית ואמרתי לרבי ישראל

, בסוד,  אז אמרתי לו בלחש, אני ידעתי רק שהוא צדיק נסתר,רברסלב
  אני כך,תדעו שאתם באתם לטבריה בשבילי ...רבי ישראל" :באוזן

 ואני , ויש עלי מלחמות קשות, לעבוד השם באמתמאד אני רוצה ,וכך
 שאזכה , השםאורויאירו בי ,  בכל ימי חיי מקום שידריכו אותי,מחפש

 ואני מבקש ,תם באתם לטבריה בשבילי אז א,לעבוד השם באמת
  !"אתכם שלא תעזבו אותי

 הביא , כי תכף כשירד מהחמור, ראיתי שהוא נרגש מאדאני, אניו
 היה צריך לנסוע הוא, אותו השם יתברך אלי ושומע דיבורים כאלה

 לא ,סוע לטבריהנ שהוא צריך ל,בירורכל זמן שלא היה לו  אבל ,קודם
   עם כל      ,העיר כל  עם  מאד  קשה  מלחמה  לי  היה   ,רוןיממ לזוז  רצה 
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 טוב להגיד ולשיר
  

 ...הישועות לזכות לכל 

  

  ַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן מאומן



היו שותפים בהפצת דעת 

  הצדיק האמת
  בעולםבארץ ו
  

  הדואר סניפי בכלניתן לתרום 

  89-2255-7 חשבון
  

  תזכו למצוות

רק תורה ויראת , אלמוד מלאכה לא אני: "ואני אמרתי, המשפחה
כי היה , והיה עלי מלחמה קשה, רוצה בשום אופן לא אני, !"שמים

ואתה , הוא עיוור ועני, יכול לעבוד לא האבא: "הם אמרו, רחמנות גדול
אתה יכול ללמוד מלאכה , הבר מצווהאתה ילד לאחר , תזון את הבית

  ."אין לך כשרונות, תהיה רב לא ואתה, ולהרוויח על לחם בבית
אתה נעשה  ": היה רחמנות גדול,כל העיר, רציתי לשמוע לא ואני

: אמרתי להם. "לזון את הבית, אתה צריך ללמוד מלאכה, בר מצווה
י סיפרתי לרב. "בשום אופן בעולם, אלמוד שום מלאכה לא אני"

שהוא , השם יתברך הזמין לו נפש כזה, אז הוא נהנה, ישראל את זה
  .רוצה רק התורה תמיד

 ... שהיא,כזו תן לי אישה! השם: "אמרתיאני , גם כן האישה
  ..."שתאכל גם כן לחם

אי אפשר לצייר המלחמה כי , סיפרתי בדיוק כמו שהיה לא עוד
מלחמה עם אני סיפרתי ה, ורבי ישראל שמע את זה. שהיה לי בזה

 כולם אמרו שאני צריך .המשפחה וכל הידידים וכל העיר, ההורים
מזה רואים . מסוגל להיות ראש ישיבה או רב לא אני, ללמוד מלאכה

, כשהיה ברסלב ממש אין, לפני שבעים שנה, את רחמנות הבורא יתברך
, ואני עמדתי נגד אריות, היה על ברסלבשאין לתאר את גודל השפלות 

  ..."ברסלב לא: "וכולם אמרו, מפורסמים, תורה ויראהנגד גדולי 
  

  )ו-ה, ממון – עצותלקוטי (

על ידי �                                            
ממשיכין השגחה , ןו ממתאוותשמשברין 

ידי -כי על, ידי צדקה-ושבירתה היא על; מהישל
ן ומשברין ו ממתאוותצדקה מקררין חמימות 

-ת משאוכה לעשווז,  הנגידות והעשירותתאוות
- נחתוויש ל, ות שמח בחלקוומתן באמונה ולהי

שזהו ,  אץ להעשירוואינ, ' הורוח במה שחננ
ת ושהוא יגע תמיד ביגיע, ןו ממתאוות עיקר
 ווממשיך על עצמ, תולות גדות וטרדווטרח

רחמנא , ·ÌÁÏ ÏÎ‡˙ ÍÈÙ‡ ˙ÚÊהקללה של 
ונחשב , לין מזהוידי צדקה נצ-ועל. לצלן

 ). סימן יג,ן"לקוטי מוהר(כמקטיר קטֹרת 
  .ממש  זרה  דהועב  הוא  ןוממ  תאוות� 

  ,לםובע  ןוממ  של  זרה  דהועב  שיש  זמן-וכל
  תאוה  של  טוליהב  וכפי  ;לםובע  אף-ןוחר

  חסד  ונמשך  אף-ןוהחר  נתבטל  כן  ,זאת
ונמשך   ,משיח  התגלות  בחינת  ונמשך  ,לםובע

כין ווז, המקדש-ין ביתי שהוא בחינת בנ,הדעת
. רה נפלאים שיתגלו לעתידות-להמשיך חדושי

זה תקונא דמרכבתא עלאה -ידי-גם נעשה על
 ).שם(ומרכבתא תתאה 

ינו תאוותשנזכה להתגבר על , ליםוזכנו בחסדיך הגד, 'האנא   ����
ן ו ממתאוותותעזרנו שנזכה לבטל ולשבר את . תותינו הרעוומחשב
 ,אהיה אץ להעשיר ולא ,'הה שמח בחלקי אשר נתת לי ואהי, מאתנו

 ההכרחיות מה אפילוו. ן מהבלות הות להרבותרוף אחר מוארדולא 
תזכני ,  משא ומתן בשביל פרנסהושאני ֻמכרח לעסֹק באיזה עסק א

ותזכני . לוברחמיך הרבים שיהיה העסק בקֻדשה ובטהרה לשמך הגד
 ולא ,ע ומלאכתי עראירתי קבוותהיה ת, ת משא ומתן באמונהולעש

ית י בעת עשאפילוו. אטריד את דעתי ומחשבתי כלל בהמשא ומתן
אזכה ברחמיך שתהיה מחשבתי קשורה ודבוקה בך , המשא ומתן

ת והמֻלבשת ונעלמת בכל עסקי משא ומתן ומלאכ, שהורתך הקדוובת
 .לםוועסקים שבע

  הרעה  מתאוה  תנווא  והצל  ,ברחמיך  עלינו  חוסה  ,םאלקי  'ה  ����
  ,להטיב  ומרבה  חסד  רב  ,הרבים  ברחמיך  וזכנו  .ןוממ  של  הזאת
  וכל  ,מֻהגנים  לעניים  הרבה  צדקה  תןיל  שנזכה  בעזרנו  ותהיה

  ונזכה  ,הצדקה  בשביל  רק  יהיה  ומתן  בהמשא  עסקנו  תוכוונ  עיקר
  מֻהגנים  עניים  ברחמיך  לנו  ותזמין  ,כחנו  מכפי  תרוי  צדקה  תןיל

  בתכלית  באמת  כראוי  צדקה  ותומצ  םילקי  ותעזרנו  .בהם  תולזכ
  תןיל  ותזכנו  .תויפ  פנים  ובסבר  ,לבב  ובטוב  בשמחה  ,השלמות

  לב  על  לדבר  ואזכה  ,ובקבלת  העני  שייתבי  שלא  פןובא  צדקה
לקוטי (  ...לבם  את  ולשמח  דעתם  ולהרחיב  סםילפי  ומרודים  עניים

  ) מתוך תפילה יג–תפילות 

  )יג-יא סימן –] רבי נתן[ת "ימי מוהרנספר (

שלמה  [ל"ק הנואחר שנפטר התינ, ו"בשנת תקס...  ☺                   
ודיבקע ולדרך למד] רבינו הקדוש[ נסע ,] הבן של רבינו הקדוש–אפרים 

 ,תונה שבספורי מעשיוושם התחיל לספר מעשה ראש, תיהווסביב
, ואמר, תה המעשהופר לפנינו אי וחזר וסווכשבא מהדרך הייתי אצל

  : תוכנדפס שם בספר ספורי מעשי' בדרך ספרתי מעשה וכו
ו לספר ספורי "ף שנת תקסו אחר שהתחיל בס,ז"בשנת תקס☺ 

 : ואמר,"ןופתח רבי שמע"רה ו אז אמר בראש השנה הת,'ת וכוומעשי
 ושם מדבר מספורי ,)'ן ססימ -ן "הרולקוטי מ(' וכו' ת להועת לעש

 עניין גם שם מדבר מ.'נה וכויררין מהשות שעל ידי זה מעומעשי
אר שם שהעשירות ו ומב,'ננות וכוועשירות שצריכין הצדיקים להתב

 ואז ,'תיו שליש בקרקע וכוות שצריכין להשליש מעוש בחינוהוא בשל
  : 'ת שם וכוווקנה החֻני' יבוז'שלח למז
,  בשעת אמירת כל נדרי,ל"ז הנ"תקסם הכפורים בשנת ו בי☺ 

לת ית שאחר תפונים והסליחוצבור הפזמ-אחר שהתחיל השליח
ונשרפו כמה , דש ברסלבלה פה קהלת קֹוהיה שרפה גד, עשרה-נהושמ

כי ֻכלם , להיל מאד ונתבלבל התפו והיה רעש גד,ליםווכמה בתים גד
שרף אז נ לא  לברכהונו של רבנו זכרוברחו למלט נפשם וביתם אבל בית

 היה ,ם הכפוריםותה הלילה של יו בא, אחר גמר השרפה.תה שרפהובא
והכו כמה אנשים , ל מבני חיל שבאו לבית המדרש שלנוופחד ורעש גד

ת האש ו שילכו להשקיט האש ולכב,עובבית המדרש ובחוץ הכה ופצ
 אחר כך .לווהיה לנו צער ופחד גד, הנשאר

מואל נו שרבי שי אמר רב,ם הכפוריםוצאי יובמ
שמואל יצחק '  השרפה וכוודיע לויצחק ה

חיי (ם אחר וגימטריא שרפה כנרשם במק
ת ֻעבדא ופר שרצה לעשי ואז ס,)א"קנ -ן "הרומ

 יתברך ' לבקש מההיינו ד,ם הכפוריםו היותובא
תבן ות על זה שאם היה כו כמה טענווהיו ל' וכו

 אך נתבלבל הדבר על ,יגיןוהיו נכתבין על כמה ב
  :ידי השרפה

 

  )ו"ל מכתב -' אי הנחל ֵּבספר ִא (

, כ"ח אלול תש"כ, ה"ב  �                
  .אביב-תל

אב והש, ב ונחמד לכלוהבי יקירי הטוא
 וחיים ממימי החסד שבהם תלוי שרש חיות

ש וך הקבוץ הקדויכתב ויחתם בת. וותקון נפש
לחיים , בים ונעימיםובספר הצדיק לחיים ט

  .ם אין קץואֻרכים ולשל
יק על ' בצרוף צובשמחת לבבי קבלתי מכתב

ושש אנֹכי על , ד אלול"ם כוי מי"סך מאה ל
 וצץ בלבו וזכה שיתנובעזר'  אשר היה הוישועת

ר הצדיק אשר חפר ומצא גֻאלה ופדות וצצות מאוהזך איזה מעט התנ
קק וומשת, ו בלב ידידיו הסרים למשמעתורוומגעגע לנטֹע א, נפשנו

יו ולתמֹך את אנשיו עניינ לחזק ודו ומאול נפשקקות נמרץ בכובהשת
 על כל החסד והטוב ות לודואין בפי מלה לה. ןובמנה יפה באהבה וברצ

בה ו ויברכם בשנה טוויעזֹר ויגן עליו ועל בית, בו הטופעל' ישלם ה, הזה
תנו וליך אול המ"ויצליחו וישכילו במתיקת הדעת של רבנו ז, ומתוקה

ולשמח , לםוכין לחטֹף בזה העוב אשר זות את עצמנו במעט הטולהחי
ולהתחיל בכל פעם מחדש לשוב , דוקק לחטֹף עוולהשת, צמנו בזהאת ע

  .יתברך' לה
ת עמנו על ורק להי, ו ומחשבתואל יזוז דעת' למען ה, יקירי חביבי

ת המקשרים את עצמם עם ו בין הנפשוולהכניס רֹאש, ראש השנה
תר וב יוד טו ע-ת חזקים ו המניעואם. וב לוואז ט, ל"ר רבנו זונשמת א

ידי - החשק והכסופין לשוב אליו יתברך מתגברין רק עלעיקרכי , תרווי
ב "ידי הנגון של ע-בה עלוחזק וחזק כי הכל יתהפך לט. תושבירת מניע

 שום הסתכלות בזה ורא שלא היה לוש והנונימין של הצדיק הקד
  .' כהרף עין וכוולה אצלו עולם אינווכל הע, לםוהע

 תמיד בעמקי הלב ומעתיר ומתפלל וכרוהז, לםובידידות ואהבת ע
  . בזה ובבאו וישועתומורש שלוד, עליו

  „Ï‡¯˘È Â¯ÒÚ „· ‡.המעתיק והמסדר
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