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    ...ולמען נסתך... ויענך וירעבך ויאכלך את המן 

)Á ÌÈ¯·„,ÊË ‚(  

 אי אפשר לו לזכות כי אם על ידי ,מי שרוצה לזכות לחיים נצחיים
',  בבחינת צדק כד אתחברת באמת וכו,ולאמונה זוכין על ידי אמת. אמונה

ינו אם ירצה להסתכל על האמת לאמתו יבין שראוי לו להאמין האמונה יה
כי עצם האמת . ובמשה עבדו ובצדיקי וכשרי אמת שבכל דור' אמתיית בהה
נדמה לו להפך מחמת , אדרבא, דאי אי אפשר להשיג בדעתו הפחותהובו

אך אם יטה . קע בתאוותיו ובעולם הזה ובכבוד ונצחון כל כךושהוא מש
דעתו אל האמת לאמתו ויחזיר פניו קצת מתאוות עולם הזה וישים לבו 

  . עיניו ויראה ויבין היכן האמת'  יאיר ה,על תכליתו הנצחיב ובאמת לחש
 ,כי אמונה הוא רק במה שאינו מבין כי מה שמבין בדעתו אין זה אמונה

יתברך מרחם על עמו ומאיר לישראל '  אך ה?ואם כן מהיכן יבוא לאמונה
אבל . ח לבחֹר בהאמת ואמונה אם ירצוו באֹפן שיש להם כ,דרכי האמונה
רק מאיר האמת ,  כדי שיהיה בחירה,לה האמת בשלמותיחאינו מגלה בת

    כמו,ח להאמין למי שירצה להסתכל על האמת לאמתוו באֹפן שיהיה כ,קצת
יתברך על ידי ' בתחילת התקרבות ישראל לה

לה אלֹקותו על ידי כל האותות ימשה רבנו שג
והמופתים הנוראים שעשה משה לעיני כל 

ח ו היה להם כודאיוועל ידי זה ב, ישראל
ויאמינו '  וכווירא ישראל: וכמו שכתוב, להאמין

ואף על פי כן הניח להם . ' וכוובמשה עבדו' בה
 על ידי כמה הנהגות ,אחר כך מקום לטעות

 באֹפן שיהיה ,שהתנהג עמהם בחכמתו העֻמקה
 כמו אחר קריעת ים סוף ,להם נסיון ובחירה

 ואז ,שהלכו שלֹשת ימים במדבר ולא מצאו מים
שלא נתן להם ' וכן במן ושלו וכו. התלוננו הרבה

כמו , והכל בשביל נסיון ובחירה. תכף ומיד
למען '  וכוויענך וירעבך ויאכלך את המן: שכתוב

  .' וכונסותך
והכשרים . יתברך ועל משה' ועל כן באמת רבים נכשלו וחלקו על ה

ודאי וכי ב, דאי ישרים דרכיו יתברךו שבו,ובמשה' והצדיקים האמינו בה
בב עמהם ירק כל מה שס, מיד' תן להם המים והמן וכוייתברך ל' היה יכול ה

ומי שהיה רוצה להסתכל על האמת היה רואה . הכל היה בשביל הבחירה
 מאחר שראו אותות ומופתים ,ובמשה' בעיניו עין בעין שראוי לו להאמין בה

תמיהות ואם שקשה כמה ֻקשיות ו. 'נוראים כאלה והתגלות התורה כזה וכו
כי אי אפשר להשיג אמתת , על זה צריכין להשליך שכלו ולהאמין, על הנהגתו

אבל המתלוננים המבקשים תואנה חלקו על , השכל של הנהגותיו יתברך מיד
תם ונצחונם וכבודם וכי מחמת תאו, יתברך ועל משה על ידי ֻקשיות כאלו' ה

 שנעשית על ידי  ולא רצו לסמֹך על אמונה,הקשו ֻקשיות שאי אפשר להשיבם
  )אות יד, בהלכה  -הלכות שבועות . (הסתכלות על האמת לאמתו

  

   ...ואמרת בלבבך כחי ועֹצם ידי עשה לי את החיל הזה 
)Á ÌÈ¯·„,ÊÈ( 

 -על כל אחד ואחד  -הבעל דבר הניח את עצמו בעתים הללו מאֹד 
נאי עד שעל ידי זה נדמה לו שאין לו פ, להטרידו כל ימי חייו בטרדת הפרנסה

שאינו מתחזק , וכל זה נמשך מחסרון אמונה. יתברך כראוי' לו לצעֹק להיאפ
ומה שיש , והפרנסה הוא רק מאתו יתברך, ח יגבר אישולא בכלהאמין כי 

, הכל הוא רק מאתו יתברך, לזה עשירות גדול מאֹד ולזה עניות ודחקות מאֹד
רה של זה שהבחי, והוא יודע לסבב ולהנהיג עם כל אחד כפי הבחירה שלו

לו מי שאין לו כי אם לחם צר ומים לחץ הוא יואפ, קאיהוא על ידי עניות די
רק . בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו' צדיק הכי , גם כן חסד גדול מאתו יתברך

וזה נמשך משער . על כן האדם טרוד מאֹד, מחמת שאינו משים לבו לכל זה
ות ממון קשה ושמתא, שמשם קשה מאֹד מאֹד לצאת, מאהוהחמשים של הט

קר הנפילה יושם ע, דות הרעותילהוציא את האדם יותר מכל התאוות ומ
להרבות , והעצה לזה. ותרד פלאיםבחינת , והירידה של כנסת ישראל

שעל ידי זה ממשיך עליו ', נות ובקשות והתבודדות וכויבאמירת תהלים ותח
ם שאז יתגלו העצות הקדושים הנמשכין משער החמשי, התנוצצות משיח

נה היטב בכל ולומר בכו: קון לזהיגם עוד ת .שעל ידי זה יתתקן הכל, דקֻדשה
 הלכה - הלכות קריאת שמע( .ל"כמאמר רבותינו ז, לה לדודיתהיום מזמור 

  )גב  אותיות ,ממון ופרנסה - לפי אוצר היראה אותיות טו טז, ה
  

) ˙ÂˆÚ ÈËÂ˜Ï- ‰Á‡ ,ÓÈÒ Ô„ ‚(  

ידי שמתאנח על -כי על, חה דקֻדשה יקרה מאֹדאנ � � � �                          
. מאה ונתקשר לחבל דקֻדשהו זה נפסק מחבל הט-ידי-על, ק מהקֻדשהושרח

 .םוחס ושל, תאוה שהוא נכסף אליו  הוא להפוך-וכן כשמתאנח על איזה דבר
תר והיא י, ועוט השגתי על מותיו אונוואנחה שמתאנח האדם על ע � � � � 

ין יד מענוין עיוע[. תובה מכמה סגופים ותעניוט
ידי אנחה -שעל, ת ב גותיוא" עזות: "אנחה

לה וואזי הנשמה יכ, ברין עזות הגוףודקֻדשה ש
ת שהיא משגת ו מהשגודיע לולהתקרב להגוף ולה

 ]ין שםיע', וכו
  

) ˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜Ï‡ -  ‰ÏÈÙ˙·Ú( 

חוס , לאומרא דעלמא כ ...  ����                            
בה איך לחפש ולבקש ו עצה טותן לי, וחמֹל עלי

באֹפן , ר ולמצֹא איזה דרך ונתיב ושבילוולחת
, וזכני ברחמיך הרבים. שאזכה לשוב אליך מעתה

ת רגיל להתאנח לפניך באמת מעֹמק הלב על ולהי
ושתזכני להתקרב אליך , דל התרחקותי ממךוג

עד , ואהיה מתאנח על זה באמת בכל עת. באמת
ציא ותי להוידי אנח-ואזכה על. כל אנחה ואנחהידי -שיהיה נשבר כל גופי על

-ועל. ממני הרוח וההבל דסטרא אחרא ולהכניס בקרבי רוח והבל דקֻדשה
. תי הרביםונוומאה שנקשר בי בעוזה אזכה לעקֹר ולהפסיק חבל הט-ידי

ואדבק , מאהושאזכה להפסיק ולנתק עצמי לגמרי מחבל הט, ותעזרני מהרה
  .למי עד ולנצח נצחיםוחבל הקֻדשה לעואקשר עצמי בקשר אמיץ וחזק ל

ותפסיק ותגרש ותבטל ממני מגופי ונפשי ורוחי ונשמתי כל מיני   ����
, לחבל הקֻדשה באמת, ותקרבני ותקשרני ברחמיך. חרניןות וסטרין אוֻטמא

בים ואֻרכים וומעתה תמשיך עלי חיים ט. לםובקשר אמיץ וחזק מעתה ועד ע
ם ובה וברכה ורחמים וחיים ושלופע טותחננו מאתך ש. דרך החבל שבקֻדשה

חיים , חיים שיש בהם יראת שמים, חיים דקֻדשה, חיים אמתיים, בווכל ט
תך תמיד ולהתדבק בהם בחי וולעבֹד א, שנזכה בהם לתשובה שלמה באמת

  . החיים
מני ואחיה חיים יהקי, ר פניךוהחיינו בא, אל חי חלקנו צורינו  ����

לם ות דבוק בך תמיד לעוזכני להי, תיךוומצעזרני וחנני ודבק לבי ב, דקֻדשה
ת דסטרא אחרא שלא יצא ממני הבל ומאנח, ותשמרני ותצילני ברחמיך. ועד

תי וגעגועי ורק כל אנח, םו חס ושל,לם הזה והבליוות עווואנחה לתא
ואזכה להתדבק . דתך להתקרב אליך באמתויהיו רק לשמך ולעב, תיוותשוק

לכם ויכם חיים כקאלֹ' ה ואתם הדבקים ב:ויֻקים בי מקרא שכתוב, בך תמיד
  .אמן ואמן. םוהי
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) ÔÓÈÒ„(  

עלֹת בכל וצריך כל אדם ל',  בחינת נגלה ונסתר וכוֹוכל אדם יש ל    ����
רה ורבוי ווזה זֹכין על ידי למוד ת. פעם מדרגא לדרגא לעשֹת מהנסתר נגלה

 ֹועד שיגלה ל,  יתברך'לה לפני הית בתפורה ולהרבושצריך ללמֹד ת, תוליתפ
ואחר . תרֹוה יֹו נסתר גבֹוויהיה ל, ויהיה נעשה מהנסתר נגלה, הנסתר ממנו
וכן בכל פעם לילך מדרגא ,  גם הנסתר הזהֹועד שיתגלה ל, דֹוכך יתפלל ע
תר ֹוה יֹו יתברך להשיג הנסתר הגב'תר לבקש בכל פעם מהֹוה יֹולדרגא גב

שעל ידי זה נכנסין אל , כין לשמחה ולעזות דקֻדשהֹוועל ידי זה ז', וכו
, לֹוהקֻדשה להתקרב לצדיקי אמת לקבל מהם האמונה הקדֹשה בשלמות גד

  'לל הכל וכוונה כולה בכויכי תפ, נה שלמהולה בכויכין על ידי תפֹווכל זה ז
  

) ¯ÙÒƒ‡≈a È ÏÁ‰- · ˜ÏÁ - ·˙ÎÓ ÎÁ(  

   שעטרת האמת עטר לרֹאשו וכרת,עטרת רֹאשי                   
אשר נפשו בוערת ולוהטת כשלהבת . עמו ברית עולם בל ינתק

לשתות מימי החכמה של המנהיג האמת מלך 
ותנו לדור ו ותקשהוא חיותנו, ישראל וגואלו

להשקות את כל ישראל , נחל נובע, דור
ידי זה יהיה תקון - שעל,מימי חכמתו

ודאי יבוא היום ווב, העולם בשלמות
אשר יתגלה אורו הגנוז על כל העולם 

ידו וידעו את -לו כל הֻאמות יתקנו עליואפ
' ויקבלו עֹל מלכותו עליהם ויֹאמרו ה' ה

למלך על כל ' ויהיה ה, מלך העולם
  .  במהרה בימינו,ארץה

דה ובת' לבי ובשרי ירננו לה
לה וחדוה רבה ובשמחה גד, וזמרה

תיו ו ונפלאות חסדוראודל נועל ג, ועצומה
, העצומים שהפליא ושעשה עמדי
אשר נתן לי עטרת חן של אמת 

 ולים בלבום גדואהבת אמת ורחמי
 בעדי לעמֹד בעזרי וונתן נפש, החם

וללחֹם בחרוף נפש מלחמה 
שיהיה לי , קה וקשהחז

 ובית מקדש לעבֹד ב
רה ודש תודת הקועב

דדות ושיחה ולה והתביותפ
דאי ובו. ניוביני לבין ק

ל בכל ו חלק גדויש ל
בים שאני והמעשים ט

ש וכה לעסֹק בבית הקדוז
באת לעלמא  לא אלולא. הזה

מי יוכל .  די-אלא בשביל זה 
  דל הפלגת ערך מצוה ולמלל ולבאר ג

  , עור וערךיאת העצומה בלי שנעימה ונחמדה כזֹ
דה ואני מ. תולמוראים בכל העוומי יוכל לשער מה שנעשה מזה שעשועים נ

מל ות והחסדים שגובוועל כל הט,  הרם מֻעמקא דליבאי על זהוד מעלתולכב
סיף וסיף ויווכן י, בו הטופעל' ישלם ה.  בכל פעם ובכל עתוחועמי בכל כ
ד גֻדלת ודיען מסואל לרחם עליהם להת ישרו עמי ועם כל נפשובתולהגדיל ט

ל וורק הוא יכ, ותם ותקונםוקר חיותם ותקיבע שהוא כל עות הנחל נוראונ
, לם ולתקנם בשלמותות שבעות והחשכולם מכל הירידותם כולתקנם ולהעל

  .  באמת בכל לבבםוולעבד, לםות העולו ֻאמיאפ', לם את הושידעו כ
  . ם וחיים אין קץו לברכה ושל'הי  תמיד לפנו ומזכירוכרוהז,  הנאמןוהבוא

  ישראל בער אודיסר

  

) ¯Â‡ È·ÎÂÎ–¯‰ÂÓ È˘‡ "Ô ,·Î(  

 ,לשם) ל"דב מטשערין ז' ר(ויהי כאשר בא  ...    �                                          
, ל"ר ז"ו שם לאדמותודע תיכף ומיד לרבי יודיל שכבר נתקרב בהיוונתו

הקפיד עליו  לא ,ל נכסף מאֹד אל האמת"ודיל ז של רבי יוומחמת שגם לבב
לה ירה ותפו בתוכי הביט וראה את רֹב התחדשות, ם בעבור זהוחס ושל

 ו שיספר לוקש מאתיעל כן אדרבא הלך וב.  כזֹאתוראה מאת לא דםושמק
 רבי ווכן עשה עד שנתלהב מאֹד גם הוא וחבר. ל"ר ז"ואיזה ספורים מאדמ

ת וצאו ואף על פי שלא היה להם על ה;ל"זר "ושמואל איזיק לנסֹע לאדמ

, )ווערסט(כי מדאשיב עד מעדוועדובקא בערך מאתים מיל , ולנסיעה רבה כז
וגם בדרך . ררותם וכספם לזה נסכם אצלם לילך לשם רגליודל התעואבל מג

עשו גם , ל"הלוכם מדי עברם בעיר טירהאוויצע בהבית מדרש של המגיד ז
   ...ל"ר ז"ונשים לנסֹע ולהתקרב לאדמל אצל כמה אוררות גדושם התע

  

 )¯Ó '¯Ò„Â‡ Ï‡¯˘È ,ˆÊ" Ï-Í˘Ó‰ (        

                          ] ¯ 'ÂÈ·¯Ó Ï·È˜ ¯Ò„Â‡ Ï‡¯˘È˘Â„˜‰  ‰Ï‚Ó‰ ˜˙Ù‰ ˙‡ 
« ¯È˘‰ ˙‡« ¿Á« ¿Á»Ó« ¿Á»Óe‡Ó ÔÔÓ .Â ‰Ï‚Ó ‡Â‰˘Î Â˙ÁÓ˘ „ÂÒ ˙‡¯Ï ' ÏËÈÓ

ÌÈÂÏÒÓ ,ÏÂ„‚ ÏÂ˜· ˜ÂÁˆÏ ÏÈÁ˙Ó ‡Â‰‰[  
והוא . שמעתי צחוק כזה לא עוד, שמעתי עד עכשו לא צחוק כזה, אוי... 

 אתה מאמין שזה נפל מן ,ישראל בער: "אז הוא אמר לי, היה מתנגד גדול
  "?מה אתה חושב? השמים

  ".כן: "אמרתי לו
אני אראה לך מי שכתב ! אני אראה לך שאתה טועה, כן-אם: "אמר לי

  ."את זה
לי מי ששם את תראה , טוב: "אז אמרתי לו

  ".זה
  ".אני אראה לך: "אז אמר

אז הוא הלך והבחין ועשה בדיקות 
', ממחים'הישיבה ה-עם כל בני

ב עליהם שיעשו דבר ושיכולים לחש
, כל הישיבה, לו הפשוטיםיוגם אפ, כזה

יודע  לא ואף אחד, הוא בחן ובדק וחקר
לו דבור אחד מה שכתוב שמה יאפ

 אז הוא. ידעו כלל מזה לא ,בהפתק
אני : "אז הוא ספר לי, יש בפנייהתב
, כן-אם. אף אחד מצאתי ולא חקרתי

 יש לו מכתב, ישראל בער יש לו פתק
ו אני מבטל יאז מעכש, מרבי נחמן

  !"את כל ההתנגדות שלי על ברסלב
.. והוא היה מתנגד נורא כזה

 לא אני.  יצילנו'ה, שהיה פחד
רוצה לדבר מה שהוא 

הוא היה . בריד
והם ר שלהם "האדמו

לם מתנגדים והוא אמר וכ
 לא ,אתם רוצים: "להם

תעשו מה שאתם , רוצים
. מתנגד לא אני. רוצים

בטלתי את ההתנגדות על 
בל יהוא ק,  מה יש.ברסלב

  !"מכתב מרבי נחמן
  ממכתב , כן: "לםואז אמרו כ
אנחנו נעשה ? כך-נעשה שמח כל

  אז מצאתי בכל הספרים  ".הרבה מכתבים
  ...)ˆÁÂ˜( אין שמחה ואין עצבותהם ראו ש. שלי מכתבים

  
 טל את ההתנגדותיהוא זכה לעשות תשובה שהוא ב ,מיטל מסלונים' ר

שה מגדולים וגאונים שיש ספרים ופי שהוא היה לו יר-על- אף,]על ברסלב[
  טליוהוא ב. כן, מהם

  .!"התורה היא לא בשמים: " ואמר,את ההתנגדות
קדוש וקדוש , ה תורת משהמה שאני מוציא מפי זואמר ש, בל הפתקיהוא ק

  !וקדוש וקדוש
  )‰‰Â·È Í˘Ó‡( ...בירושלים] מסלונים[ר "והוא נעשה אחרי זה אדמו
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 ...éáì  
éøé÷é ,ìåîçå ñåç  

ãàî äø÷éä êùôð ìò ,ìë ìòå  
êùôðá íééåìúä úåîìåòä,  

  

íìåòáù äéçã íåùì òîùú ìàå,  
íåìùå ñç êãéøôäì íéöåøù  

îäðùä ùàøá ùåã÷ä õåáé÷ääðùä ùàøá ùåã÷ä õåáé÷ääðùä ùàøá ùåã÷ä õåáé÷ääðùä ùàøá ùåã÷ä õåáé÷ä.  
  

äá êãé ÷æçú ÷ø 'éêéìâø ìò ãåîòúå êøáú,  
äøåáâå æåò ìëá ,êãåáë ìë êéìùúå  
éøîâì êùôð ìëå , êçåë ìëá êîöò æåçàúå

úîàä ÷éãöä ìù ùåã÷ä õåáé÷äá,  
ìë éë äæá éåìú êééç ,äæ éãé ìòå  

íìåòì úåîú àì.  
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