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וצריך , ת בקי בהלכהוצה האדם לילך בדרכי התשובה אז צריך להיוכשר
שזה , יל בקי בנפיקיב בקי בעוא בקי בשו שני בקיאות בחינת בקי ברצות לולהי

 בהשם ו לאחֹז את עצמהיינו, ל הנךוסק שמים שם אתה ואציעה שאבחינת אם א
אך זה .  שלימות דרכי התשובהעיקרוזה , יתברך תמיד הן בעליה הן בירידה

אבל זה הפשיטות ,  הוא פשיטות ותמימותעיקרהבקיאות אף על פי שבאמת ה
 ,הוא עמֹק ונפלא מאֹד,  היטב בלב בני אדםזאתת להכניס ו לזכוותמימות בעצמ

ם ווקמת ועלית אל המק' ועל זה נאמר כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם וכו
שבין ו ההלכה ברורה כי שם היו יעיקרועל כן שם . שהוא הבית המקדש', וכו

 ההלכה ברורה עיקרו. תולה והכהנים והזקנים ומבררין כל ההלכוהסנהדרי גד
המדרש  לא כי, רהות כאלו שמכניסין קיום התות להלכוומשנה ברורה הוא לזכ

 יתברך ודתוועב' ועל כן כל המבקש ומחפש אחר דרכי ה.  אלא המעשהעיקרהוא 
תינו ונו שחרב הבית המקדש בעועכשיוו. ת לשם ולקבל מהםוהיה צריך לעל

 בחינת הבית משה התקון הוא על ידי הצדיקי אמת שהם בחינת עיקר, הרבים
. קדש בימיו דעה כאלו נבנה בית המוכי כל מי שיש ב, המקדש

ת ושפיכות דמים הרבה קֹדם ונול בזיואבל צריכין לסב
ומכל שכן שצריכין , כין להתקרב להם וגם אחר כךושז

 הצדיק ועס עליו לפעמים רבות שכולסבל כעס וקפיד
  . ובתו כי כל זה לטובעצמ

אשר , ל"ת בקי בהלכה הנוכה להיוואז ז
 ו שיוכל להחזיק את עצמהיינוהבקיאות הזה ד

 אפילום שהוא שם ותברך תמיד בכל מקבהשם י
, ת ומתחתיו עד אין קץ ואין תכליתול תחתיובשא

וצריכין לשקֹד הרבה , זה הלמוד עמֹק ונפלא מאֹד
סקים ועל דלתי בית המדרש של אנשי אמת הע

 עיקרו.  באמתזאתים יעד שיזכה לק, בלמוד הזה
אריכת הגלות הוא מחמת שאין משתדלין להתקרב 

כי צריכין לבקש . זאתל מהם בקיאות הלצדיקי אמת לקב
 אפילוכי , זאתולחפש הרבה אחר רבי כזה שידע מבקיאות ה

ועל ידי ההשתדלות . כה לידע מזהולים ומנהיגים לאו כל אחד זוגד
ת ושפיכות דמים הרבה ונובל בזיווס, פוש אחר הצדיק האמתיוהבקשה והח

ל ממנו בקיאות בהלכה על ידי שמקב, כה לתשובה שלמהועל ידי זה ז, בשביל זה
  )ת מטו א, צדיק–צר היראה ו לפי את יגו א, הלכה ה- תות ברכת הפרוהלכ( .ל"הנ
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מרים בכל ו אין בכם זכות אלא מה שאתם אאפילו: ל"תינו זוודרשו רב
ת וכי כל המלחמ', יביכם וכוואת אאתם ראויים לנצח , ם שמע ישראלוי

ת שיש ו המלחמאפילוכי ,  על מלחמת היצר הרעעיקרלם מרמזין ושבע
, ת היצר הרעוהכל הוא בחינת מלחמ, יביםונאים ואולאדם בגשמיות עם ש

 וכך יש ל, כשיש לאדם צרים למטה): סנהדרין מד(ל "תינו זו שאמרו רבוכמ
  .חמת היצר הרע המלחמה הוא מלעיקרכן  ועל. צרים למעלה

יבים ולנצח את הא', וזה שהזהיר הכהן קֹדם שנכנסו למלחמת ה
, נאיםושהם כלל כל הש, ישראל סביב ארץ, והסטרא אחרא שסביב הקֻדשה

אזי , וכשאדם נכנס להלחם עמהם, נעים והמעכבים מדברים שבקֻדשהוהמ
ם ורר עליו כמה קטרוגים חס ושלוכי מתע, םולה חס ושלוהוא בסכנה גד

 המלחמה שצריך עיקרוזהו , םו לגמרי חס ושלודתו מעבותוצים להפיל אוור
ואז בודאי , םו יתברך חס ושלודתולהתחזק לעמֹד על רגליו לבל יפל מעב

ל ו חזק שלא יפונואבל במה יהיה בטח, יזכה לנצחם ולשברם ולבטלם
שה שכשהוא ו הוא רק האמונה הקדעיקרה, םו יתברך חס ושלודתומעב

ן ורא משום מלחמה ושום נסיי להתיובודאי אין ל, שהוהקדחזק בהאמונה 
  . לםושבע

. בזכות שמע ישראל לבד', ם למלחמה וכוווזהו שמע ישראל אתם קרבים הי
לים להתקרב למלחמה ובזה לבד אתם יכ, שהו זכות וכֹח האמונה הקדהיינו

שוב אין לכם ,  יתברךוכי מאחר שאתם חזקים באמונת, בגשמיות וברוחניות
אל ירך לבבכם אל תיראו ואל : "וזהו. לםוירא כלל משום מלחמה שבעילהת

ל ומשעטת סוסים ושפעת הקלגסים וק' אל תיראו'". תערצו ואל תחפזו מפניהם
נאים להפחיד ולאים על ושין השוני תכסיסי מלחמה שעעניי היינו. תוהקרנ

יל לכנס והוא ידוע למי שהתח, ת הללו יש במלחמת היצר הרעווכל הבחינ, שכנגדם
כי דרך הבעל דבר ,  אדם פשוט לגמריאפילו, ובמלחמת היצר הרע' דת הוקצת בעב

 יתברך ודתווהסטרא אחרא לאים ולהפחיד על האדם מאֹד מאֹד ולהכביד עליו עב
מחמת ,  יתברךודתוומחמת זה נמנעו רבים מלהתחיל לכנֹס בעב, מאֹד מאֹד

עטת סוסים ושפעת הקלגסים וזה בחינת ש. צא בהםוהאיומים והכבדות הללו וכי
 שכתב ווכמ, שלא יתפחד האדם כלל' דת הו בעבעיקראבל ה', ת וכוול הקרנווק

 הוא שלא עיקרוה, לם הזה האדם צריך לעבֹר על גשר צר מאֹדושבע, ל"רבנו ז
  . יתפחד האדם כלל

שה ום בלי פחד הוא האמונה הקדו ההתחזקות לעבֹר על הגשר צר בשלעיקרו
 היינו, בזכות שמע ישראל, ם למלחמהו ישראל אתם קרבים היבחינת שמע, ל"כנ

אל ירך לבבכם אל תיראו ואל תערצו ואל 'ושוב . ל"אמונה כנ
שיע אתכם ולך עמכם להואלֹקיכם הה' תחפזו מפניהם כי ה

:  שכתובוכמ). תהלים כז" ('אירא וכו לא לי' ה"וזהו . 'וכו
יתברך באמונה '  שאני מאמין בההיינוד, "לי' ה"

שוב , ודוכי מלֹא כל הארץ כב, עמדי תמיד' שלמה וה
כי מאחר שיש ". לֹא אירא מה יעשה לי אדם"

ת ובודאי ינצח כל המלחמ, להאדם אמונה חזקה
 זאתיתברך באמת בחינת ' ף אשוב להוף כל סווס

, ג הלכה –ת גלוח והלכ. (חילוכן א אשיב אל לבי על
 )ת טוא

  
  )'צ–ט פים מכתב–' ב הנחל יֵּבִאספר (

קק והמשת, לבי יקירי �                          
  . לשבח ולפאר ולכבד ולגדל ולפרסם את שם הצדיק

לכתב לך דבורי אמת אלו , זאתיתה יה' מאת ה
ת ואם נשים לב להם תסמר שער, תי עתה מאֹדוהמחיין גם א

אשרי אזניך ואשרי עיניך , ד לבי ונפשיוה, חמדת לבבי, אחי חביבי. בשרנו
ועלינו החיוב להתחזק לדרש , ת ולשמֹע ולהבין כל זהושזכית לראולבך 

ציא וולקשר עצמנו לה, כך-ת כלות עֻמקור בהסתרקק ולחתֹוולתור להשת
ר הצדיק האמת הנחל ור האמת לעיני כל ישראל עם תעלומת והסתרת אולא

  „Ï‡¯˘ÈÂ¯ÒÚ „· ‡                        .כך-ת כלות עֻמקוהנסתר בהסתר, בעונ
  

ל בכל ול גדו בקותורא אוהק' ל הו לשמֹע בקוהמטה לב, לבי יקירי  �
 בשלמות ול לתקנו לברֹח אל הצדיק האמת שיכום ובכל עת שיזרז עצמוי

  .ם רבושל. ל"שים זצותינו הקדו לדרך הישן שדרכו בה אבוולהשיב
, לםויקירי נפשי ולבבי ואל תפל בדעתך משום דבר שבע, חזק ואמץ

ואל תשכח , כי יש תקוה לאחריתך, חדש בכל מה שתוכלותתחיל בכל פעם מ
זה כמה .  רק בכל שעה ושעה תהיה בעיניך כבריה חדשה ממש,כל גמוליו

ת נמנה ברֹאש ועמך חסד ואמת נצחי כזה שזכית להי' שנים אשר כבר גמל ה
סיף ושי' ה קויתי להוק, השנה בין אנשי אמת של הצדיק המנהיג האמת

ובודאי גם השנה תזכה להשתדל , תך מראשיתך עמך ולהיטיב אחריוחסד
ב ואשרינו מה ט. א על רֹאש השנה אז תצליח את דרכך ואז תשכילולב

בעים וצאים ונויני הישועה הייחלקנו על כל דבור ודבור שזכינו לקבל ממע
  .לםות שבעומאר חכמה המטהרין מכל הֻטובע מקומהנחל נ
  
  
  
  
  

  מורינו נצח לזכרון

  ל"זצ, ודסרא ערב שראלי' ר
  נא

  לא לקרוא
  בשעת התפילה

  ד"בס
' מס עלון

  ז"צתתק

  !ראש השנה  ...אומן , אומן
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  )'ג- 'ב , חודש אלול– המבוארות עצות( 

זמן חֹדש אלול מֻסגל למציאת  �                                                   
 שאם היינו. נכספים ומתגעגעים כראוי לדעת אמתית, מרוכל". דעת"

ת בחֹדש ואפשר לזכ, ת לדעת אמתיתומתגעגעים באמת וחפצים כראוי לזכ
ל ידי הדעת וע. ת שלא ידעם מקדםות אמתיואלול לדעת ולהבין חכמ

 שמקבל שכליות היינו. שה לבושים חדשים לנשמהוע, האמתית שזכה לה
, "לבושין דנשמתא" מֻכנה וששכליות ז, חדשה להכיר את השם יתברך

  .תול מכל הצרוונצ, שוהר הקדכמבֹאר בזֹ
,  שעם תשובה אמתיתהיינו. חֹדש אלול מֻסגל למול את ערלת הלב �

כים להכניע וז, סקים בהם בחֹדש אלולושע, ביםות ומעשים טות אמתיותפל
 המניעה מהתקרבות להשם יתברך ולקיום עיקר ושז, את אטימת הלב

רר כל כך וומתע, דל החטא לפניו יתברךכים להרגיש בלב גֹו שזהיינו. רהוהת
ררות ווהתע; כים להכניע את ערלת הלבועד שז, רהוליראת השם וקיום הת

, רהוים ליראת השם ולקיום התררועד שגם הם מתע,  מגעת גם לבניםוז
  .כים לתשובהווז

אתה מרחם על כל בשר ואתה צופה ומביט , אלקי ואלקי אבותי' ה...  ����
על כן . לנו כאשר הבטחתנוואתה עתיד לתקן אותנו ֻכ, עד סוף כל הדורות

באיזה דרך , עת-ולמדני והורני בכל, גואל חזק היה בעזרי, שטחתי אליך כפי
אבי יוצרי . באיזה אֹפן אזכה לשוב אליך באמת מרע לטוב ממות לחיים

עזרני והושיעני חיש קל מהרה שאזכה לשוב אליך באמת ובלב , וגואלי ופודי
  :שלם
ומֹל את , ות לבל ידח ממך נדחאתה חושב מחשב, רבונו של עולם ����

אלקיך את לבבך ואת לבב ' ומל ה, לבבינו לאהבה את שמך כמה שכתוב
 :אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך' זרעך לאהבה את ה

צוה להציל ידידות שארינו משחת , אל חי חלקנו צורנו, אבינו מלכנו ����
, בבי ולבב זרעיזכני מהרה למול את ערלת ל. למען בריתך אשר שמת בבשרנו

באֹפן , זכני מעתה שאזכה להכין עצמי באמת, ובפרט בימי אלול הקדושים
, שאזכה בימי אלול הקדושים שיהיה נמול בשלמות לבבי ולבב זרעי באמת

אותי , עד שאזכה בחיים חיותי שיתקנו אותי הצדיקים אמתיים בשלמות
אכשל לעולם ים בי למען לא אבוש ולא אכלם ולא יואת זרעי ואת כל התלו

בכֹח וזכות , רק אזכה לתקן הכל בחיים חיותי. ולא אעול בכסופא קמך, ועד
ובכֹחם , כי אין לי שום תקוה וסמיכה כי אם עליהם לבד, הצדיקים אמתיים

  . והבטחתם אנו מצפים עדיין לכל טוב
, על רחמיך הרבים אני בוטח ועל חסדך אני נשען, מלא רחמים ����

בכֹח וזכות הצדיקים אמתיים , ישועתך אני מצפהולסליחותיך אני מקוה ול
, עליהם אנו נשענים, ובזכות כל הצדיקים אמתיים שוכני עפר, שבדורנו

על כן עדיין אני עומד .  לשאֹל כל אלה מלפניךיבהם תמכתי יתדותי
שאזכה מהרה לכל מה , ומצפה ומקוה ומיחל לישועתך הגדולה

ואם אני . הצדקוכי אתה צופה לרשע וחפץ ב, שבקשתי מלפניך
כן עדיין אני מחכה בכל יום -פי-על- אף, מתמהמה הרבה לשוב

שאזכה מהרה להתעורר משנתי ולקום , שיבֹא גֻאלתי ופדות נפשי
ולשוב אליך באמת ובלב שלם להיות , מנפילתי ולעמֹד מירידתי

אני וזרעי וזרע , כרצונך הטוב באמת
ישראל -זרעי וכל זרע עמך בית

לקוטי  (:ן סלהאמ, מעתה ועד עולם
 )תפילה פה מתוך -' תפילות א

 

  

  )קפד-קפב–' ת ב"ימי מוהרנ(

ל ום חמישי הוא שני דחובי ...☺ 
ת נכנסנו לעיר הארעקיע ועד ֻסכוהמ

) הפתקא(שבקושטנדינא לתבע הקוויטל 
,  לברכהונושהיה לי מרבי ליב חיקעס זכר

 ותווהשם יתברך עשה עמי נס שגביתי א
 ולא , ללון שםבהשגחה נפלאה וֻהכרחנו

', היה לנו אכסניא ולנתי בחנות סגור וכו
אף על פי כן השם יתברך היה בעזרי 

  : 'וחדשתי שם וכו
ם ששי חזרתי מהארעקיע ובי☺ 

ם ערב ו יותוובא, לאכסניא שלי בגאליטע
שבת קדש לעת ערב שכרתי הספינה 

ם ובי' לאדעס בשביל שבעה אנשים וכו
תנו רבא שכרו הנשארים מחבר- שענאוה

רה והספינה הנזכרת לעיל לאדעס בשמחת ת
ורקדנו הרבה , שמחנו הרבה אצל הגבירים

  : לה בעזרת השם יתברךושם בשמחה גד

ם וך הספינה ביום ששי ערב שבת קדש פרשת בראשית ירדנו לתובי☺ 
ונכנסתי אל , ג יצאתי מהספינה אל העיר"דראש חדש חשון תקפ' רביעי ב

גר כדי לבקש את חברי רבי יהודא והתשב שם והעיר עקר סטנבול שי
והיה , ידעתי לחזר לא עה שם כיוכי התחילה הספינה לזוז והייתי ת, אליעזר

והשם יתברך ' מה וכוול כי כבר התחילה הספינה שלנו לזוז ממקולי פחד גד
 ועל ידי זה ווהלכו לבקש, ך העירועזר שאחר כך ברח מטראס מהספינה לת

ם חמישי ויצאנו מקושטא עד י לא ם רביעיו ביגם,  יתברךונתעכבנו בהשגחת
  : חשון' פרשת נח ב

  
  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

 ,צחתי אותםיואני נ, אני הייתי הכי גרוע של כולם ...  �                       
: אמר ורבנו הקדוש , כל העולם, מנצח הכלשהוא, ח כזהוכי האמת יש לו כ

 ,"סיפורי מעשיות ",רים כאלהספ ," העולםאני ורבי נתן מצחקים מכל"
 אני שמח עד שם ברוך ה, ועוד,ועוד" ליקוטי תפילות ","ן" מוהרליקוטי"

 ,עמדתי לבד כנגד כולםו, על כל העולם,  שאני זכיתי להתגבר על הכל,היום
אבל זה ,  יכולים ללמודשהם שחושבים ,בעלי גאווה, כולם היו להם גאות

 ?ברד דיבור אחד יכולים לאפילו, יכוליםהם ש  רבנו הקדונגד, היה שקר
ליקוטי  ", אחדרק , בעולםאין עוד , לא היוהכאל" סיפורי מעשיות"

רים כאלה אין ובי ד,כאלה ודיבורים כאלה" סיפורי מעשיות"וכזה " תפילות
לא כמו ,  היה כל העולם צדיקים,לגמרי מתגלההיה זה ואם , בעולם עוד

  .םלהראות לכל העולם שהם שקרניח ו אבל הוא היה לו כ,היום
מאוד קשה לי לרדת אליך תלמידי היקר להגיד לך כי  ":כתוב בפתק  �

 יש שיחה מרבנו ,.."רילע מיין פיי... ועליך אמרתי מעבודתךנהנתי מאד
 , התורה שלו זה אש,"האש שלי תוקד עד ביאת המשיח ": הוא אמר,הקדוש

 הרב אלפנדרי היה גאון ,ולם כנגד כ,כנגד כל הלומדיםעמד  הוא, ממש אש
הוא לומד , זה האיש לא ניתןל ,לא ": הם אמרו, הוא ביקש מהם שיתנו,עולמי

 יש עוד ,ולא לכל העולם מאי ואני לא שמעתי לא לאבא ולא לא,"ספרי ברסלב
רק ,  תדע מה שיש בעולם,שתבואכ אבל ,ח לדברו אבל אין לי כ,לדבר הרבה

ליקוטי "מה דף אחד ,"יפורי מעשיותס"מהאם לא היה בעולם רק דף אחד 
 אני זכיתי שםוברוך ה... כל העולםאז  ,"ליקוטי הלכות"מ דף אחד ,"ן"מוהר
 כמו רבנו , הייתי חזק כנגד כל העולםשם וברוך ה,ד את הרב אלפנדריוללמ

  ממש אפס לגמרי, היו אפילו כלוםלא , הוא היה חזק כנגד כל העולם,הקדוש
היה עולם לא ,  מתגלה בעולםאם היה,  עד היום,ןיי זה ענ, רבנו הקדושנגד

  .היה עולם כולם צדיקים קדושים אמיתיים, כמו עכשיו
מא י כנגד האבא והא, אני זכיתי ועמדתי חזק כנגד כולםשםוברוך ה  �

 ו יגידאז , כל ירושלים ישאלו אותי,שראל יוהמשפחה וכל העיר וכל ארץ
 זהן רבנו י עני,פשר לגלותא  אפילו דיבור אחד אי,כולם שאני ברסלב
 הוא , והוא מצחק, כל העולם, יודעים ממנולא ,סוד, סוד מכל העולם

לתי לסבול ו יכלא ..."אני ורבי נתן מצחקים מכל העולם ":אמר
,  אני נולדתי בבית של עני גדול מאוד שבטבריה,הגאווה מהעולם

אפשר   וסבלתי מה שאי, לא אני ולא הילדים,ולא היה לי לאכול
,  מהםשמועאני לא יכול ל... צחתי את כולםיוברוך השם נ, לתאר

 רציתי לא ,ברוך השם אני נקי
 , שקר,לשמוע מהם שום דיבור

 בבית שלי הייתי אני, וברוך השם, שקר
 ן אי,"ן"ליקוטי מוהר ",העולםחתי כל יצונ

 כנגד כל "ן"ליקוטי מוהר"דף אחד מ
לא  אז ,"ן"ליקוטי מוהר" דף אחד מ,תורהה
 ברוך השם אנחנו , מה זה רבנול כלדעיםיו

. זכינו שיתגלה עכשיו האור של רבנו הקדוש
 בתורהרבנו הקדוש גילה ששמו מרומז 

קור 'ובע מ'חל נ'נ" :יש פסוק, שבכתב
הוא , "נחמן" ,הו רבנו הקדושז ,"כמה'ח

 רבנו ,זה סוד, "נחמן"ראשי תיבות 
כל , "אני סוד מכל העולם" :אמר הקדוש

 היה , רבנומה זהדעים העולם לא יו
אפילו  אבל לא ידעו , מפורסמים,גאונים

  ...דיבור אחד מרבנו הקדוש
ÌÂÏ˘ ˙·˘  

  

  :ל"אמר רבנו ז
  

  !! עולה על הכל, הראש השנה שלי ����
 רבים שלימאחר שהמקו, פלא אצליו 

האנשים  כל למה לא יזהרו, מאמינים לי
, על ראש השנה שיהיו כולם ,המקורבים אלי

  הוא  ין שלייענ כי כל? איש לא יעדר
  !!רק ראש השנה 

  

  כל מי שסרש, והזהיר לעשות כרוז �
יהיה על ראש , אל משמעתו ומקורב אליו

לא יחסר איש וכן הוא נוהג . השנה אצלו
הוא חידוש , הראש השנה שלי :לדורות

יתברך יודע שאין הדבר הזה ' וה, גדול
  לי יתברך נתן' רק ה. יבירושה מאבותי

. השנה שאני יודע מהו ראש, זאת במתנה
אתם כולכם בודאי תלויין , לא מבעיא

  אלא אפילו. בראש השנה שלי
  

  .שלי בראש השנה תלוי, כל העולם כולו
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