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ת בני ישראל וכשהתחיל לספר גלות מצרים וגֻאלתם התחיל משמ

הכל היה ,  קיומם בגלות וגֻאלתם משםעיקרת שכל ורולה, שבאים לשם
תם נקראו ושכל שמ', ן ולוי וכווישראל שהם ראובן שמעת בני ובכֹח שמ

 ובניו יעקביתברך שירדו ' כי בשביל זה הקדים ה. על שם שמחת ישראל
ידי קֻדשתם העצומה שהיו מטה שלמה  כי על, הצדיקים בעצמן מצרימה

ידי זה היה  על,  השמחה והחיותעיקרלם שזהו ו בעושהם גלו אלֹקות
 מרירות עיקרכי . ולבלי להשתקע שםלהם כח לסבל מרירות הגלות 

וכן , תרוהגלות הוא העצבות וכל מה שמכבידין הגלות מתגבר העצבות י
כל מה שמתגבר העצבות שהוא גלות השכינה מתגבר גלות והעבדות 

אך כל הקיום בגלות והתקוה , א עזרנווואם כן מאין יב, תרוהגשמי י
מצרימה שהם  ובניו שירדו יעקבידי הצדיקים  לצאת משם הוא על

 יתברך ולים להמשיך אלֹקותול יכושבכֹחם הגד, ל"ת בני ישראל הנושמ
ידי זה  ת שעלותם העֻמקות כל ישראל בכֹחם ועצות ולשמח נפשוולהחי

 בחינת הגֻאלה עיקר שזהו ,מעלין המלכות בכל פעם
 – לקוטי הלכות (.'בחינת כי בשמחה תצאו וכו

 )ז" אות נ- 'הלכות הודאה ו
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ת שיש בכל ובות טוהוא בחינת כל הנֻקד' סףוי'
 נמשכין מהצדיק בחינת ֻכלםש, אחד מישראל

שהוא נֻקדה הכללית שממנו נמשכין כל , סףוי
ם ו שכתוב במקוכמ(ת שבכל אחד ובות טוהנֻקד
 מֻכנים בשם ֻכלםש, תוובכל ימי הגֻלי). אחר

', קם מלך חדש וכובכל פעם הוא בחינת וָּי, מצרים
.  של אדם מתגבר עליו מחדשוכי בכל פעם יצר
וממנו . בחינת מלך זקן וכסיל, והוא נקרא מלך

נעים ות של המונמשכין כל ההתנגדות והמניע
תנו חס ומד עלינו לכלואחד בלבד ע לא כי, מדים בכל פעםולקים העווהח
קם מלך  וָּיבבחינת, מדים עלינוור ובכל פעם עור ודואלא שבכל ד, םוושל

. ושניהם אמת. תיוושנתחדשו גזר: וחד אמר. חדש ממש: חד אמר. חדש
וגם נתחדשין , נעים חדשים ממשולקים ומומדים בכל פעם חושע
מרים דבורים רעים חדשים שהם כנגד וזרים ואושבכל פעם ג, תיווגזר

. 'רה ותפלה וכווידי זה מת צים למנֹע ולהפיל את האדם עלושר, האמת
שים את ושע.  כלֹא ידעועשה את עצמ', סףוידע את י לא ראש'וזהו 

שהוא כלל , סףות הצדיק בחינת יוידעו כלל את מעלכִאלו לא עצמם 
צים להתגבר לבלבולים ווהם ר, ב בישראלוב שהכניס כל כך טוהט

על  לא להסתכל רק על הרע, םוחדשים להפיל את כל אחד חס ושל
 הלכות עירובי –הלכות לקוטי  (.מה שבאמת צריכין להפך, בוהט

 )ח" אות י-' תחומין ו
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יתברך ' ת ולצעֹק להוהגים הכשרים להתענום שבהם נ"בביובחינת ש
 גלות מצרים ענייןרה בורין בתוכי באלו הימים ק, תות וסליחובתפל

: וזהו.  כן צריכין עתה בגלות הזהווכמ. ידי צעקה וגֻאלתם שהיה על
 הם על, רחמנא לצלן, תות והגֻליו כל הצרעיקרש, "בביםושובו בנים ש"

 ולם כמולך בעושכל אחד ה, בביםושזהו בחינת ש, ן הדעתוידי חסר
וכשיבין האדם ". ובב בדרך לבווילך ש: " שנאמרוכמ, בב ממשומשגע וש

 ולך אחרי שרירות לבוכי ה, בב ומשגע ממשו כל זֹאת איך הוא שובעצמ
'  ויצעק הרבה להובודאי יחוס על עצמ,  הנצחיו מסתכל על תכליתונואי

ידי  שעל, חין והדעתוליד המולה, ולפי בחינת, ידי זה יזכה ועל, יתברך
 -לקוטי הלכות . ( הגֻאלה בכלל ובפרט בכל אדם ובכל זמןעיקרזה 

  )' ח-' הלכות גלוח ה
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  )כב, 'שמות ד(... ·
שהתפלה ) 'ב', ן א"לקוטי מוהר" (הכהנים אל מֹרא"רה ומבֹאר בהת

 יתברך וטל פי שנים שהם בחינת סדור שבחור שנוהוא בחינת הבכ
 ההתחזקות בתפלה עיקר שענייןעין שם וכבר בארנו ה' ושאלת צרכיו וכו

לדה והפֻעלה ור שהוא בחינת ההולדת הבכוידי בחינת ה הוא על
אה שכבר פעל ודם רידי שהא שעל, ועל בתפלתונה שהאדם פוהראש

ידי זה הוא  ל על"ר כנולדת הבכו שזהו בחינת הואיזה דבר בתפלת
  ונעשה כלי לקבל השפע עלותר כי נתחזק אמונתומתחזק בתפלה להלן י

 ובשביל זה התפלה הוא ,ואה שכבר פעל איזה דבר בתפלתוידי שר
דת ורי ישראל כי התגלות עבווזה בחינת בני בכ. ר עין שםובבחינת בכ

ולעתיד בעת . לם כי אין ֻאמנותינו אלא בפהופלה גלו ישראל בעהת
 ת שפעלנו עלות והישועודל ורבוי הפֻעללם את גֹוהגֻאלה כשיראו כל הע

 בתפלה מחמת שהכל יראו ֻכלםתינו בכל ימי הגלות אז יתחזקו וידי תפל
ידי התפלה  ידי גֻדלת ישראל שכל גֻדלתם זכו על אז מעלת התפלה על

'  בשם הֻכלםי אז אהפך אל כל העמים שפה ברורה לקרֹא  שכתוב כוכמ
 כך אז מאחר שהם ם אינה חשובה כל"אבל מעלת תפלתם של העכו. 'וכו

התגברו בתפלה אלא אחר שראו מה שפעלו לא 
ש ישראל זכו ואבל עם קד. ישראל בתפלתם

להתגבר בתפלה בכל ימי הגלות בעת שלא ראו 
ר ול בככן נקראים ישרא  מה שפעלו ועלעדיין

לם שזהו ודת התפלה בעווראשית כי הם גלו עב
ר שהוא בחינת פֻעלה ולדת הבכובחינת ה

לדה ועלים בתפלה שזאת ההונה שפוהראש
 עיקרוהפֻעלה חשובה ויקרה מאֹד כי אז צריכין 

 מה עדייןההתחזקות בתפלה בעת שלא ראה 
  ) יג-'  הלכות נחלות ד-לקוטי הלכות . (שפעל
  

  )'ומכתב  -' בי הנחל ֵּבספר ִא(

, בת עיני ולבי...   �                            
 ו וזכה לדבק עצמו ולבו מֹחושהשקיע כל כח

ת ומולמק,  כח לירד למטה למטה לעמקי עמקיםובהצדיק האמת שיש ל
 אפילוולשבר ולבטל כל הרע הנאחז , תרוקים ביוהנמוכים והרח

ומחפש , שראל לגמריפרים גמורים שיצאו מכלל קֻדשת יובהמינים וכ
רר ות שיש בהם ומחזק ומעובות טוומלקט ומקבץ ומאסף כל הנֻקד

פי כן עדיין יחפשו ויבקשו את -על-אף, ם שהםותם שאיך שהם ובמקוא
נה ון אל הקֻדשה העליותם משמד לרצועד אשר בכֹח זה מעלה א', ה

יבקע  ,ב חלקנוואשרינו מה ט. ומהפך להם עֹצם הירידה לתכלית העליה
, לםום עד העוברכה וחיים ושל, "רך וארוכתך מהרה תצמחוחר אכש

  . בנחת רוח ושמחה עצומה עד בלי קץ
שים ושש אנֹכי בשמחה עצומה עד בלי קץ בכל הדבורים הקד

תי כתב ידך היקר לי מזהב ומפז ואת עֹצם תבערת לבך וברא, שכתבת
  . כובים וכתבת ליית ועואשריך שזכית לשבר המניע, אל האמת
יתברך ' ת ולהלל להודואנחנו מֻחיבים לה, י אחי נפשי ולבביאהוב

תיו שזכינו ושסבב בנפלא, תמיד על גדל החסד והישועה אשר עשה עמנו
רא והנשגב וש והנור החדש הקדובע רבנו או של הנחל נות בחלקולהי
וצריכים אנחנו להרגיל . לם בשלמותו יתקן כל העויד-שעל' וכו' וכו

 מחשבתנו באמת בעֹצם החסד והישועה ם להעמיקועצמנו בכל י
יתברך עמנו ועם כל ישראל ' ראה הזאת אשר הפליא הוהנפלאה והנ

ולהרחיב לבנו לפתח פינו ולפרש לפניו יתברך כל אשר עם , לםות עורולד
אים בעינינו בכל עת שאנו וכי אנו ר, לבבנו כבן המתחטא לפני אביו ממש

  ם ובכלו חסדים תמיד בכל ימל עמנוואלֹקינו ממש כי הוא ג' בנים לה
  

  
  

 האמת הוא פודה
 ...מכל הצרות 
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  זכו למצוותתו

ת וראואשרי אזנינו שזכינו לשמֹע נ. עת ובכל שעה כרחם אב על בנים
יספיקו כל ימינו  לא דה על דבור אחדוצים להביא תוואם היינו ר, כאלה

מם ולהדר ולנצח לברך לעלה ולקלס ות ולהלל ולשבח ולפאר ולרודולה
ת הללו ורושזכינו בד, למי שעשה לנו ולכל ישראל את כל הנסים האלו

ת כאלה אשר אין לנו פה וכלים לספר שבח ולשמֹע התגלות נסתר
מכל שכן וכל שכן שזכינו גם , רה אחתות גדולת כל דבור ודבור מתוראונ

ת וכמה מעל. תוראות נות ומעשיות שיחורוזכינו לשמֹע כמה וכמה ת
אתינא להאי לעלמא אלא למשמע דא  לא אלמלא, ם עלינוות למקובוט
  . ..יינוד

 

  )כה-כג נים סימ– 'חלק בת "ימי מוהרנספר (

בא לעת ערב , ם ערב ראש חדש הנזכר לעילובי... ☺                       
  יאיר שנתעכב בדרךוזיק נרירנו הרב רבי שמואל איוותיק מוהרבני ה

 לא עדייןבא עד סמוך למנחה ו ולא ,ש בבקרוהיה עמנו על ציון הקדולא 
 ואבל ראיתי שהוא ל,  לילך תכף על הבית עלמיןוה בדעתטעם כלום והי

 ותום ירד מאד ועכבתי אוגע בדרך והייל ונתיול כי בא מקר גדולטרח גד
וישב לאכל , ב שאלך למחר בראש חדשוט, מרוותכף נתרצה ל, קצת

ש וכשחזר משם וובלילה היה עמנו על התנאים ובבקר הלך על ציון הקד
ל היה בדעתי לבלי ום אתמואף על פי שבירר לי חשק לילך גם כן ונתע

, ד איזה ימים באומאןולילך בראש חדש מחמת שהיה בדעתי להתעכב ע
, מנוושל-זיק עם איזה אנשיי מחמת שהלך רבי שמואל איעכשיואבל 

רר לי חשק על כן הלכתי והתפללתי שם ופרשתי שם שיחתי קצת ונתע
  :  נסיעתיענייןתר בוועל ידי זה נתחזקתי י

אחר כך אכלתי סֻעדת הצהרים בבית אכסניא ☺ 
שלי בבית רבי אברהם אחר כך הלכתי להעביר כל 

החפצים שלי מבית רבי נפתלי לבית רבי אברהם כי 
 היו כל החפצים שלי ֻמנחים בבית רבי נפתלי עדיין

תם ועד עתה ושכרתי עגלה והעברתי א' מליל ג
לבית רבי אברהם לאכסניא שלי אחר כך הלכנו 

 ששם התפללנו בראש השנה משהבי לבית ר
  : העבר

אחר כך הלכתי לבית רבי ☺ 
נפתלי שנמצא שם איש אחד מארץ 
ישראל שבא זה סמוך מאד מארץ 

 מארץ ישראל וגם וכדי לדבר עמ, ישראל
ן חברנו שנשמע ות רבי שמעודוע ממנו אולשמ

ם ובה שהיה חס ושלוט לא עליו אז שמועה
תי לשם ך הספינה שנאבדה כמֻפרסם והלכובת

 , הרבהות סמוך למנחה ודברתי עמואיזה שע
 כי , מארץ ישראל עד הנהופר לי כל נסיעתיוס
לה ותה שעת מלחמה וסכנה גדיתן העתים היובא

, גר כמֻפרסםובמלך הת) היוונים(מחמת מרידת הגרעקין 
נסעו לארץ  ולא סעי שרצו ל,ומחמת זה נתעכבו רבים מאד באדעס

  .דל הפחדו מגישראל
ת האלה הם רק בשביל החשק כדי ורתי בלבי שכל המניעואני אמ

ע ותר להנחשק הנפלא הקמוץ וסתום הזה שהוא לנסושיתגבר חשקי י
תינו עד אשר ובה ורחבה שהנחיל לאבוארץ חמדה ט, שהולארץ הקד
תר ווחזקתי עצמי בי, ת והבלבולים האלהותר על ידי המניעונתגברתי י

  ...עוזרני לנסוהשם יתברך ע, לבלי להשגיח על כל זה
  

  )ב-נים אסימ, הצדק – עצותלקוטי (

,  התפלהקֹדםצריך להפריש צדקה  �                                                    
שלא , ת שבתפלה ויוכל להתפלל כראויות זרולין ממחשבוצועל ידי זה ִנ
טי לקו(רק יכלכל כל דבריו במשפט , לשמֹאל ולא לימין לא יטה מן הצד

 ).'סימן ב, ן"מוהר
, תנו ברחמיך הרבים לתן צדקה לעניים מֻהגניםוותזכה א... ���� 

ז מלך משפט אהב ווע. "ת בהםון ברוח ועניים הגונים לזכוותזמין לנו ממ
כי ממך הכל .  אתה עשיתיעקבננת מישרים משפט וצדקה בואתה כ

ה ותזכ, ת עם כל בשר עשה עמנו צדקהושה צדקוע". ומידך נתנו לך
למען נזכה , ע לבבנווותסיר ר, שי צדקהות בכלל עותנו ברחמיך להיוא

ח ופת. וירע לבבנו בתתנו ל ולא ,תולתן צדקה בשמחה בסבר פנים יפ
ונפק לרעב . ו אשר יחסר לורון די מחסו לתת לעני ואביונפתח את ידנו ל

נו ותעזרנו אלקי' הובגלל הדבר הזה תברכנו . נפשנו וערֹם נכסה בגד
נה בלי וותהיה תפלתנו זכה ונכ. תפלתנו לפניך בתכלית השלמותלסדר 

יהיה שום מסך המבדיל בין תפלתנו  לא למען, תות זרושום מחשב
 )תפילה ב מתוך –'  לקוטי תפילות א... (ךוביני

על ידי זה נצל מדברים , תן להתלמיד חכםוידי צדקה שנ-על � 
לין מעניות וצצדקה ִנידי ה-גם על, תיהןולדון הרע וגאוה ותובטלים ולש

 ).'סימן ד, שם(כין לעשירות ווז
למען . ובכן תזכנו ברחמיך הרבים לתן צדקה לצדיקי אמת... ���� 

ן הרע ודברים ושהם לש. סטיםנצל מחיה רעה ומִלנזכה על ידי זה לִה
נו שיהיה כל אלקי' הותעזרנו ברחמיך . תיהםולדובטלים וגאוה ות

רק כל דבורנו , לםודברים בטלים לענדבר  ולא ,דתךודבורנו לשמך ולעב
ל מאֹד ון הגדווובפרט מחטא וע. דה ויראת שמיםורה ועבויהיה בת
תי וכל עמך ותציל א, תרון הרע ורכילות שהוא חמור ביון לשוושהוא ע

. לםולם שום דבור רע על שום ישראל שבעובית ישראל שלא יצא מפי לע
ן הרע ומאבק וי מלשותצילנ. ני מרע ושפתי מדבר מרמהור לשו נצאלקי

לקוטי תפילות  (...לםון הרע ומרכילות ומאבק רכילות מעתה ועד עולש
 )'תפילה ד מתוך –'  א

  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

אנחנו ש אחרי ,אני חשבתי שהלילה אין חצות...   �                 
 לי  הלוואי שיתנו: אני חשבתי... להוציא רגל זה היה ממש,היינו בדבק

רבי ישראל (והוא ... ם איברעכול לזוז אואולי אני , מקום לשכב חודש
הוא קם , התפילה הזו היה אחרי הלילה הזה, בלילה הזו) ל"זצ, קורדונר

יכול להבין בדרך הטבע איך הוא  לא אני, יכול להבין לא  ואני- בחצות
 , כל העולם היו שבורים ועייפים כל כך ממש,אז? קם בחצות לילה

 לא  אני שמעתי את החצות אבל.א עמד בחצות לילהוהו
איך  -אני רציתי לצאת , ם איברעיכולתי לזוז 

? איך אפשר לישון? אפשר לישון כשיש חצות כזה
אני שכבתי אבל , ם איברעיכולתי לזוז  לא אבל

 , סוף כל סוף.ברוך השם שמעתי החצות
התגברתי בכל הכח ויצאתי מהמיטה וקמתי 

 רבי ישראל ,פנים כל ל ע;יהיה מה שיהיה
היה  ולא ,הוא ישב על השולחן, ישב

 .היה מנורת נפט, חשמל כמו היום
 אבל תכף ,גשתי לשולחןיאני נ

 ,"רעידת אדמה" היה ,שהגעתי
 אני . והוא היה רועד,והשולחן היה רועד

 ראיתי פנים כזה , נפל עלי פחד,גשתי לשולחןינ
;  ואחר כך היה התפילה...שהוא בוער כאש

יכול בשום  לא  שמרגע שאני,תי ליד הדלתעמד
ספיק אאני יכול לגוע אז אני , אופן לסבול

, ובכל הדיבור שאני שמעתי התפילה שלו... צאתל
 יש ,כמו כל העולםלא , רגיללא  הם הרגישו שזה

היה צריך  לא הוא, אמת כזה שאין לנו השגה... חסידים ויש
הקדוש יכול  ורק רבנו , הוא היה נקי מכל התאוות,הגאווה םעללחום 

ם עהוא היה מדבר , ם גוףע והוא היה בעולם הזה ,לעשות פלאות כאלה
  ...העולם כאילו הוא אחד מבני העולם

איזה   אני זוכר...הרדיפות שסבלו, היה לי כתבים מרבי נתן  �
...  עכשיו לעשות רעשים היה לי הרבה כתבים שהיו יכול,סיפור

, באמריקה זה השוחט באמריקה יצחק מנדל, החסידים של פולניה
 והם ... אמרו לי שהוא רוצה לראות אותי,אברכים באו אלי, יצחק מנדל

 ,לתת להם את הספר,  וביקשו אותי לתת להם להתעורר,נסעו למירון
 אז נתתי , הוא מבקש שאני נותן לו,אני חסיד ברסלב -ואני ישראל בער 

 ,ן"כמו חיי מוהר,  של רבי נפתליזה היה כתב יד. רויחזה והם לא ...לו
 כל מה .אבל היה שמה סודות כאלו שהיו יכולים להרעיש כל העולם

היה להם ...  זה כבר לא היה סודות כאלו,ן"שרבי נתן הביא מחיי מוהר
 מדוע לא ,תי לךוי אני לו...ועכשיו נעלם. נסבתאונת דרכים וניצלו 

, כמה גדודים,  חיילים הרבהו בא, לפני חג הפסח, איזה שנה...?תחזיר
בכל ,  העשירים והעניים,העיר היה מחויב להחזיק כל החיילים. בברסלב

 שיתנו חיילים בבית רבי ,והמתנגדים נתנו שוחד לגדולים!... בית חיילים
הם עשו מה שעשו דווקא אצל רבי נתן לתת , וזה היה קרוב לפסח, נתן

 ,עט חג הפסח עוד מ.והם סבלו מזה, חיילים הרבה בבית רבי נתן
 הם -  לא היה אפשר לעשות כלום!חיילים?  ואיך,וצריכים לעשות פסח

 - השם יתברך , אז!העיקר השוחד - ברוסיה .נתנו שוחד) המתנגדים(
 , כל החיילים יצאו. הגיע פקודה שילכו מברסלב, פתאום...בגודל חסדו
  ... לא רק מרבי נתן,מכל ברסלב

  

     בתוך שאר כל חולי עם ישראל אילנה בת בלרהלרפואה שלמה של 
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