
˙Â Â�Ï ‰Âˆ ‰¯‰˘Ó ÓÂ·…̃ÚÈ ˙Ï‰˜ ‰˘¯. ..) ד,לגדברים(  
 כשישראל נקהלין ונקבצין יחד באהבה היינו ד,דייקאקהלת יעקֹב 

חדי רבי 'רה כמובא במאמר וואחדות ביניהם שאז הם נכללין בשרש הת
רה יֻרשה לנו כי ואז הת, )עין שם, סימן סא -ן חלק א "הרולקוטי מ(' ןושמע

 שמבאר שם בפרשה ורה וכמו קֻדשת התולין להמשיך על עצמו יכדייקאאז 
י שם בהתאספם "ופרש רש' רון מלך בהתאסף ראשי עם יחד וכוויהי ביֻש

ם ויש ום חס ושלואבל כשאין של. 'ם ביניהם וכוויחד באֻגדה אחת ושל
רה חס ומחלֹקת אזי כפי המחלֹקת כן הוא בחינת שכחת והסתלקות הת

 היינון חברך חביב עליך כשלך דוֻחבר היטב המשנה יהי ממועתה מ. םוושל
 והתקן עצמך ללמֹד דייקאידי זה  ת ישראל יחד עלואהבה וכלליות נפש

  . רהו של הנפש ללמֹד תתיקון העיקרידי זה  רה כי עלות
לק עצמך ו לך בעצמך כשאתה חהיינו דייקאלך , וזהו שאינה יֻרשה לך

רה יֻרשה רק וכי הת,  יֻרשה לך בודאירהות אזי אין התום מהנפשוחס ושל
לך לבדך כשאתה  ולא ל"ם כנולקהלת יעקֹב בהתאספם יחד באהבה ושל

וזה שחבריך יקימוה . ןוידי הממ ידי קנאה ושנאה שבאה על לק עצמך עלוח
ידי אהבת החברים  רה הוא עלו קיום התעיקרכי , בידך ואל בינתך אל תשען

 על מאד מאדל "י ז" שהזהיר הארווכמ, ל"כנ' ידי זה נכללין יחד וכו שעל
בים השנים מן ואהבת החברים ואל בינתך אל תשען כי ט

שזה נאמר '  וכווהאחד שאם יפלו האחד יקים את חבר
י שם כי אינה " שפרש רשורה כמו קיום התענייןל

ם וידי הכלליות והשל יֻרשה לך בעצמך כי אם על
, ' ה הלכה- מריםון וארבעה שות פקדוהלכ. (ל"כנ
  ) ידתוא

  
ÓÎ ÈÓ Ï‡¯˘È ÍÈ¯˘‡Â Í... )כט,דברים לג(  

ידי בחינת  רה הוא עלו קיום התעיקר
ידי זה  דאה שעלודה הותהלים שהוא בחינת ת

כן  ועל. רהוימין התייתברך ומק' מתקרבים לה
 אשריך ישראל ובזה פתח דוד אשרי משהם יסי

 שאמרו במדרש רבה פרשת ויחי ופרשת והאיש כמ
 עד שמצא ההתחלה כי מאד יגע משהי כ.  הברכהזאתו

 למצֹא הדרך הזה מאדן שהיה קשה ואל הראשוהוא היה הג
תה שום גֻאלה ומעת שהתחילו בני יהי לא יןידאה מחמת שעדודה והושל ת

כן באמת היה קשה בעיניו  ת לעם תכף ירדו בגלות מצרים עלוישראל להי
  . מאדהשליחות 
 ורה והפליא חסדולנו את התציאנו ממצרים ונתן ו שכבר העכשיואבל 

לין להתקרב וידי זה יכ ת שעלודולה לאל יש לנו על מה להיכך תה עמנו כל
ים אשריך יכן ס ועל). עין שם, סימן ב -כמובא בלקוטי תנינא (יתברך ' לה

ת להם שצריכין תמיד לשבח ורולה' וכו' שע בהוך עם נוישראל מי כמ
ם בשמחה אשרינו מה ו בכל ימרורלם ולויתברך על נעימת ג' ת להודוולה

  .'רלנו וכווב חלקנו ומה נעים גוט
ויסד כל '  פתח דוד ספר תהלים אשרי האיש וכומשהם יובמה שסי

רי תהלים על זה להכניס בנו דרך זה להתחיל תמיד מבחינת תהלים ומזמ
 ההתקרבות עיקרידי זה  שעל' יתברך על כל החסדים וכו' ת ולהלל להודולה
ל "רנו ורבנו זוננו מווזה שכתב אד. א הגֻאלהוידי זה תב יתברך שעל' לה

 היינושה ו הקדורתויתברך ולת'  להתקרב לההיינושתהלים מֻסגל לתשובה ד
 משהכן  ועל. דה שזהו בחינת תהליםוידי ת  ההתקרבות עלעיקרל ש"כנ
כי ' מרים אשרינו וכוודים על חלקנו ואודה שמום באשרי שהוא בחינת תיסי

 לא ן ולפניוואל הראשול להתחיל בזה מחמת שהוא היה הגוכהיה ימשה לא 
ל אך אחר שכבר גאל את ישראל ויגע כל ימיו עד שהכניס "קדמה גֻאלה וכנ

ת ודות להם שילכו בדרך זה להורוים באשרי להירה בישראל אז סואת הת
 אמר אני אתחיל בזה במה משהכן דוד שהיה אחר  ל ועל"וכנ' על חלקם וכו

 משהידי  רה עלו עתה שכבר זכינו ליציאת מצרים ולמתן ת כימשהם ישסי
  :דהוידי בחינת אשרי שהוא בחינת ת עתה כל התחלתנו על

ל שדוד אמר עשרים ושתים פעמים אשרי "תינו זווזה שאמרו רב
 עיקר כי היינו. תותיורה שהוא בעשרים ושתים אובתהלים כנגד מקימי הת

ם ומר כמה פעמים אשרי בכל יו אחד לידי אשרי שצריך כל רה עלוקיום הת
 הוא עיקרכי . 'ת בכלל ישראל וכוו שזכה להיו על חלקולתת שמחה בלב

ל ובפרט בדברי "י ז"ת כמובא מזה הרבה בכתבי הארורה והמצוושמחת הת
 "אשרי"מר שלֹש פעמים ונינו לול וכן יסדו לנו קדמ"רנו ורבנו זוננו מואד

' אשרינו וכו' ב חלקנו וכוור אשרינו מה טקום בבומרים בכל יום וכן אובכל י
עים ו והבדילנו מן התודומרים אחר התפלה ברוך אלֹקינו שבראנו לכבווכן א

 בזה בכל נֻקדה ווצריך כל אחד לשום לב לזה לשמח עצמ. וכן הרבה' וכו
ידי זה  כי זה חיינו כי על'  מקֻדשת ישראל וכוובה שיש בוונֻקדה ט

  )ת יזוא, ' דת פריקה וטעינהוהלכ. (יתברך' ההתקרבות לה
  

 Ì˘ ˙ÓÈÂ‰˘Ó‰ „·Ú  '... )ה,דברים לד(  
  תונון שברצוברצ להסתלק שזכה שוהר הקדובז ומובא

קק ו לכסֹף ולהשתון שצריך האדם להרגיל את עצמו הוא הרצעיקרה
תיו ולהשתדל תמיד שיהיה וו ולמצורתוולהתגעגע בכל עת להשם יתברך ולת

ואם .  יתברך באמתונות רצודקֻדשה ויכסֹף רק לעשבים חזקים ות טונו רצול
ן ות ויתגבר לבלי להפסיק ולבטל הרצוכה לזה מה לעשו זואף על פי כן אינ

תר להשם יתברך כי ות וכסופים חזקים ביונורק יתגבר ברצ. םוושל חס
  . ןו הוא הרצעיקרה

שה הוא וב של הנשמה הקדו התכלית הטעיקרו
כל כך להשם ת חזקים ונושתזכה שיהיה לה רצ

ן ויתברך עד שתזכה להכלל ברעוא דרעוין רצ
נה מכל ות שזהו השלמות והמעלה העליונושברצ

ם שהוא ו רבנו עליו השלמשהת עד שוהמעל
שי ורבן של כל הנביאים ומבחר המין האנ

זכה הוא בשעת , והצדיקים והחסידים
 להכלל ברעוא דרעוין כמבֹאר והסתלקות

ה ון הוא גבוצנמצא ששלמות הר. שוהר הקדובז
  . מן הכל
ת ורה והמצוו התכלית של כל התעיקרוכל 

ם הוא ו רבנו עליו השלמשהשהם אחדות אחד עם 
ן שהוא בחינת רעוא דרעוין ות לשלמות הרצולזכ

 ' ב'ת אותיו א,'ת ערב גוהלכ( .ל" כנמשהשלשם נסתלק 
  )ת כדו א,ן וכסופיןורצ -צר היראה ואמתוך
  

˙¯À·˜ ˙‡ ˘È‡ Ú„È ‡ÏÂÂ‰ „Ú ÈÂ‰Ê‰ Ì. ..) ו,לדדברים(  
ידע איש את  ולא  נאמרמשהוב, משההצדיק האמת הוא בחינת 

וזה בחינת תכלית . ידעו לא  בעצממשה אפילול "תינו זוואמרו רב, וקבורת
כה כל צדיק האמת לפי ו כן זווכמ. משהף שזכה ור האין סוהבטול אל א

שבאין על וכ. וף בשעת הסתלקותור אין סו לבחינת בטול אל האובחינת
ועל ידי זה נכללין עם נפש הצדיק , ו ומשתטחין עליו אזי נכללין בוקבר
 ו אחד כלולם הבא ששם כלוף שזה בחינת תכלית העור אין סור האובהא

ם וועל כן מק. תונועד שהרע נתבטל לגמרי ועל ידי זה נתכפרין כל העו, בוט
 עיקראל כי שם בארץ ישר. קבורת הצדיק הוא בחינת ארץ ישראל כמובא

ועל כן . )ת יטועין ארץ ישראל א(ף ור האין סום הדביקות והבטול אל אומק
ת על ידי ולות גדות להשגול לזכוכה להתדבקות רוחא ברוחא יכומי שז

כי על ידי הרשימה שנשאר מבחינת הבטול . ההשתטחות על קברי הצדיקים
. בפניםרה כמבֹאר וכין להשגת התוכין על ידי ההשתטחות על ידי זה זושז

אף על פי ', דע לאדבקא רוחא ברוחא וכוו יו בר הכי ואינו מי שאינאפילואך 
כן נעשה כל זה ממילא על ידי שבא על קברי הצדיקים אמתיים ונכלל בהם 

ת שמרבין להתפלל ות ובקשות ותחנועל ידי רבוי התפל, באמת ובלב שלם
,  באמתודע את נגעי לבבו שם כל אחד ואחד כפי אשר יושם ולפרש שיחת

  יתברךונות כרצוקק ומתגעגע לשוב להשם יתברך באמת ולהיוומבקש ומשת
  ועל ידי זה הוא נכלל , ן הצדיקים אמתיים על ידי זה הוא נכלל בהםווכרצ
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 ,'ת ברכת הריח גוהלכ (.בוכין לכל טוף שעל ידי זה נתבטל כל הרע וזובאין ס
  )ת נגו א, צדיק–צר היראה ואמתוך  'ת טוא

  
  )אות כט, ן"ות הרשיח(

ת וחבב וואהב אחד מבני השרר, היה מלך אחד...     �     
, העז נגד המלך, כך כשהגדיל  בכל מיני אהבה וחבוב ואחרווקרב, ותוא

כן אי  פי על אף, מאדתך והב אופי שאני א על שאף, תדע: ואמר המלך
 אפשר לי לעבֹר על דת ומשפט המלכות ומשפטך חרוץ למיתה ותכף צוה

והתחיל זה הבן שררה לציר .  בבית הסהרו בכבלי ברזל ונתנוהמלך לסגר
ֻימשך זמן הרבה ו לא וראה שצער,  מן המיתהו שיהיה לו היסורים שלובדעת

ראה שצער המלך ,  צער המלךואם עד שיהרג אבל כשהתחיל לציר בדעת כי
 מאד ותוהב אודע שהמלך או כי צער המלך יהיה תמיד כי הוא ימאדיגדל 

 רחמנות על ולם והיה לו לעמאדל ווצער גד, לים אחריוו געגועים גדויהיה לו
 ות איך להציל את המלך מצערו וחשב מחשבותר מצערוצער של המלך י

  . מיתהוהלֹא בושה חשובה כמ: ונתישב כך
האמת :  לפני המלך ואמר אל המלךווצוה להשר של התפיסה להכניס

 לך לעבֹר על חק ודת המלכות בכן ל מצערי אך אי אפשרוידעתי כי צערך גד
והבושה , תי ברביםושיביש אחד א, תושתסבב תחבול,  העצה היעוצהזאת

,  להרגהוציא מהשבויים גזלן אחד שדינוכן תראה לה על.  מיתהוחשובה כמ
ויגיע לי מזה , תי ברביםותי ויכה או עד שיכעס עלי ויבזה אוואני אתגרה ב

ב מיתה יכך יקחו את הגזלן החי  מיתה ואחרוויהיה נחשב כמ, להובושה גד
ברים שבשביל שבזה עבד המלך ולם יהיו סו והעובלֹא זה וימיתוהו כדינ

כך לפעמים אחד מבזה . וד המלכות והעבד שלויתחלל כב ולא ,החביב נהרג
 על זה מה וכי מכפר ל, לה להצדיקובה גדושה טואת הצדיק ובאמת הוא ע

ד וכן אין זה כב פי על אך אף, ובושה זונתחלף על , שהיה חיב להסתלק
 ולענש מאד ושמים שלא לקח נקמה מזה שבזה עבד המלך החביב ל

כי גם , ניחא קמה לא כן את זה שבזה את הצדיק בשביל זה גם
, ת מתהפךוכן הוא יתברך מסב על, בוט לא ש לצדיקוענ

ומעמיד על הצדיק איש כזה שהוא חיב מיתה ועֹֹנש 
וזה מבזה את , לֻפנדק אחדמכבר ומזמנם שניהם 

ל וזה " כנווהצדיק נפטר בזה מן דינ, הצדיק
האיש נענש אחר כך ונתקדש שם 

ד הצדיק נענש ושמים שבשביל כב
כי ' גברא קטילא קטל'ובאמת 

.  מקדםוב ענשיכבר הוא חי
, )י ד"שע יוה(" ישרים. 'ודרכי ה"
  .)טז-ב"תהלים צ(" וולתה בוולֹא ע"

  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

, נרות עם רבי ישראל קרדואני מסרתי את נפשי להי...                           
, איפֹה שהלך,  אף פסיעהותועזבתי א לא אני. כי אני הייתי בדרכי לקבר

הנה ", תוזה היה שיחה בפי הברי . הלכנו ביחד-ן ולמיר, לטבריה
 היה סימן שאנחנו זה, "נרוהנה ישראל בער עם רבי ישראל קרד, הברסלבים

ר כזה שהוא ורבי ישראל הוא היה גב. זה היה הגושפנקה על ברסלב, ביחד
ץ וניצ, ל" חכמה כזה של רבנו זוהוא היה ל. לםולים ונגד כל העועמד נגד גד

  !ץ אחדוניצ, לםול לכבש כל העוץ אחד יכוניצ. לםואחד נגד כל הע
יר מה זה חסיד אני זכיתי בחסדי השם להכ, אני איש פשוט לגמרי... 
בכל , בטבריה,  בצפת-ם ורבי ישראל בכל מק. נרורבי ישראל קרד, ברסלב

,  הלפריןושם המשפחה של: תו ארבע שמוהיה ל,  שם אחרוהיה ל, לםוהע
כן באומן -וגם. על שם העיר קארדן שבגליציה', נרוקרד' היה ואבל הכנוי של

זה פריילאך אק 'צ? אק'מדוע צ. אק'רבי ישראל צ, אק' צותוקראו א
אז .. להו גדו שמחה כזוהיה ל! תולה על כל השמחוזה שמחה שע, )שמחה(

. הוא היה תמיד מרקד והיה תמיד בשמחה. אק' רבי ישראל צותוקראו א
כי אז , לים מההתקרבות לרבנוול ויסורים גדוכן צער גד-גם והיה לוהוא 

  .לם מתנגדיםוהיה כל הע
דה ומהלל להשם יתברך על ו מאני, תיו מה שזכיתיובחסדי השם ונפלא

  אתם, היו מתנגדיםֻכלםל שזכיתי להכיר את רבי ישראל בזמן שו הגדוחסד
לים וגד, ֻכלם ברוך השם אני עמדתי ולחמתי כנגד .דעים מה שזה היהוילא 

  .מאדוברוך השם אני הייתי חזק , מֻפרסמים כאלה, כאלה
ובשנה השנית , רבי ישראל הוא בא לארץ ישראל וישב בירושלים שנה... 

כך הוא בא אלי -אחר, ןוכן שנה בחבר-הוא היה גם, לצפת, ןוהוא בא למיר
  !ת כאלה מה שאי אפשר לדבר בפהות פלאו ולראותוואני זכיתי לרא

דת ועב, ות שלוהתפל, והשמחה של, ות שלוהזמיר, והרקודים של.. וה
 מה ,ל לתאר לספר מה שראיתיומי יכ, רא כזהוהאמונה בכֹח נ, והשם של

  !לםוב מעוראה ט לא מי שלא ראה דבר כזה. שהרגשתי
, ולהכיר אחד את חבר ולא ן ואני בטבריהות במירול להיוהוא היה יכ

ת והוא הכניס ואז הוא סבב סב, אבל השם יתברך רצה שיהיה קשר בינינו

 לבית שלי ונעשה מזה מה ותווהביא א, ר שידע מה שזהוברבי ישראל א
  .. .לם אחרונעשה ע, שנעשה

  
זה היה הכנה ,  שהקשר שהיה ביני ובין רבי ישראלעכשיואים ואנחנו ר

כן בין -כן הפתק זה גם-וגם. כל מה שסבלתי זה היה בשביל הגֻאלה. עכשיול
וזה הכל היה רבי . שאי אפשר להבין, הדברים הפלאיים שאי אפשר לקבל

עה היה שב לא ,היה פתק לא ,היה ישראל בער לא בלי רבי ישראל, ישראל
  .עשר בתמוז

ת ול לעשוש רבי נחמן שיכומה שזה הכח של רבנו הקד, מה שראיתי
, אדם- כל בניואדם כמ-לד מגוף של אשה והוא בןואדם שנ-מבן, מבשר ודם

הוא ,  אחרענייןהוא היה . זה למעלה מן הטבע, ש כזהו לקד-לם ו כל העוכמ
. ם הבאלוהוא היה מהע, לם הזהוהיה מהע לא לם הזה אבל הואוהיה בע

  .  ראיתי מה זה ברסלב-אני ראיתי את רבי ישראל 
ל היה נעים ותמיד היה דבוק בהשם והק, ול שלורק לשמֹע את הק

שמעתי דבר  ולא ראיתי לא .רה ותפלהוסק בתובפרט בשעה שהיה ע, יתברך
 ֻכלם, נסים, ת אתיוהשם יתברך סבב סב. בשביל זה נתקרבתי .לםוכזה מע

  .נסים
 וכל,  שהיה וזה אי אפשר להסביר כמ, ורים רוחנייםאנחנו מדברים דב

 מסירות נפש בשביל הרבה וכן הוא היה ל-וגם.  אמתוכל,  נשמהוכל, רוחני
פעם . תם להשם יתברך ממש במסירות נפשות בישראל שהוא קרב אונפש

כן בשבילי בעצמי הוא היה -וגם.. ת כאלהואחת הוא היה במעצר וסבל צר
  ...ה שרבי ישראל סבל בשביליי מוא, ת כאלוובל צרוס

ם ולם רק ליולם וכל הדברים שבעוו כל הכסף שבעמשהתנים לואם היו נ
 אני: "מרוהוא היה משליך את זה והיה א, אחד לעבֹר מה שרבי ישראל עבר

  )ההמשך יבוא( ...!"ת כאלהוצה צרור לא צה כסף ואניורלא 

 

  )קמד מכתב - חלק ב -י הנחל ֵּבספר ִא (

, ד רחימא דנפשאיולכב    �             
יחיד כבן יקיר מצד גדל   כבן'ההחביב בעיני 

 שמתאוה אל המנהיג החכם ותותקף תאו
. ורתוולת' השמקבץ כל הנדחים ומחזירם ל

  .ם וכל טובושל
לים מעשיו ופעליו אשר ו רבים וגדמאד

, ם הזהותנו כהיוהכין בשבילנו להחי
 ת והמציאורואשר פעל והכין לנו ולכל הד

ט ות של אמונה ודעת לבל נמוצרולנו א
מם יבהל ועד אשר יתפלא וישת, לםולע

רא ור החדש והפלא נוא, רא הזהול והנואה המראה הגדוויחרד כל מי שר
ר הזה ו בדוידי חכמת-תנו עלוהמחיה ומקים א, ף ואין תכליתוהזה עד אין ס

  .רור ודובכל ד, תורורי דולד
פך הירידה לתכלית העליה ונזכה  ישראל שתתהוירחם עלינו ועל עמ' ה

ת ישראל אל המנהיג האמת נחל ורר לבבולע, ד ספרים הרבהולהדפיס ע
  . בעונ

  
  )יג,  סוכות–עצות המבוארות (

 תיקוןשמיני עצרת הוא בחינת  � � � �                                        
הג ונן היטב אם הוא נוומתב, ורך לעצמו המשפט שאדם עהיינו. המשפט

 האמונה האמתית היינו', דאה במשפט הוגם הה. תיו ומעשיווגן בכל מדוכה
והאמונה שכל מה , תיווהג בצדק ובישר בכל משפטיו והנהגושהשם יתברך נ

לה בגשמיות ובה גדושהשם יתברך מסבב עם האדם הוא בודאי לט
ת רֹאש והלכ, תוכך מבֹאר בלקוטי הלכ.  המשפטתיקון עיקרזה , וברוחניות

  . הבריתתיקוןכים לוועל ידי זה ז. א"סעיף י' לכה וה, חֹדש
 המשפט תיקוןתזכנו ל, שוובזכות קֻדשת שמיני עצרת הקד  ...  ����

, םוזה תצילנו תמיד מפגם הברית וממקרה לילה חס ושל-ידי-ועל, דקֻדשה
 ולא ,בונך הטולה כרצושה נקלטת ונעצרת בקֻדשה גדוותהיה הטפה הקד

ותשמרנו ותצילנו מרבנים ודינים שאינם . לםועם לותהא נשחתת חס ושל
וזכנו , חוסה עלינו כרֹב רחמיך. לםוהגונים ותבטל כחם וממשלתם מן הע

 וידונו ושיהיה לנו ולכל ישראל רבנים ודינים כשרים שיעמידו הדת על תל
 הברית תיקוןונזכה ל,  המשפט באמתתיקוןבאֹפן שנזכה ל, ודין אמת לאמת

ומלא כל , רחם עלינו למען שמך. בונך הטובאמת כרצת ובשלמות בכל הבחינ
אם כבנים רחמנו כרחם אב על , אם כבנים אם כעבדים, בהותינו לטומשאל

ר משפטנו וציא כאועד שתחננו ות, תוואם כעבדים עינינו לך תלוי, בנים
  )'מתוך תפילת ה' לקוטי תפילות ב. (שום קדואי
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