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f    ˜ÊÁÈÂ ·Ï ‰…Ú¯Ù  ...  ) יג, 'זשמות( 
רה ואחר כך וכל וכל מה שעבר על ישראל ביציאת מצרים וקבלת הת

ישראל וכל מה שעבר עלינו אחר כך הכל כאשר  ת לכבש ארץוהמלחמ
לם שבהכרח שיעבֹר עליו ות לחיי עוצה לזכובר על כל אדם שרולכל ע

רר ולהתחזק וצה להתעוכל עת שרת בלי שעור ובוכמה מיני מלחמ
 שהיה וכמ. ובפרט בהתחלה, תרומתגברים בכל פעם י' דת הובעב

ציא את ישראל התגרה ו אל פרעֹה להמשהביציאת מצרים שתכף כשבא 
  .'דה וכוותכבד העב: תר ואמרובהם בי

צה ו ורמשהאה שבא צדיק אמתי בחינת וכי הסטרא אחרא כשר
תר ותר ויוהוא מתגרה ומתגבר עליו י וציא איש הישראלי מגלות נפשולה

ת והפרנסה עד שקשה עליו לזוז ולם הזה והתאווומכביד עליו עֹל הע
פסין וש שהם תועם קד אבל דרך ישראל, יתברך'  לשוב להומוממק

ידי זה הם  ועל', עקים אל הותיהם בידיהם ובכל פעם הם צואמנות אב
אבל , תיהםווכתתיו שהם הסטרא אחרא ומכניעין בכל פעם פרעֹה וחיל

זרין ומתגברין בכל פעם וכן פעם אחר פעם ופי שמכניעים הם ח על אף
,  פרעֹה שבכל עת שבא עליו איזה מכה נכנע קצתוכמה פעמים כמ

:  שכתובוכמ, אבל אחר כך חזר והתגבר
  .' וכווויחזק לב פרעֹה ויכבד את לב

יתברך עליו כל '  אחר שהביא האפילוו
 את ישראל ציאות וֻהכרח להוהעשר מכ

תיו ורדף וממצרים חזר וקבץ כל חיל
בר על כל אדם ו כן ממש עווכמ, אחריהם

 כל ול להבין בעצמובכל זמן וכל אחד יכ
ברים עליו ו איך שעו וערכוזה לפי בחינת

ת כמה וכמה פעמים ות וירידוכמה עלי
ל בחינת גלות "שכל זה נמשך מבחינה הנ

 הגלות הוא גלות הנפש עיקרכי , מצרים
וכל זה , ת מֻכנים בשם מצריםו הגֻליוכל

 -' ן א"לקוטי מוהר[ת ו הנאמר בהשיחענייןנמשך מ
ת שיש ות והבחינות ביצר הרע ומרבוי הכחושיש כמה בחינ, ]ב"סימן ע

  .ך כל זה מה שבכל פעם מתגבר מחדשבהיצר הרע משם נמש
רה שכבר פסקה ֻזהמתן והיה להם חרות ו לאחר מתן תאפילוו

כן התגרה  פי על אף, ראהו וזכו לקֻדשה נפלאה ונ'ממלאך המות וכו
מאין : והדבר פלא מאֹד. בהם אחר כך עד שהחטיא קצתם בחטא העגל

נמשך זֹאת שאחרי שפסקה ֻזהמתן וזכו לנבואת פנים בפנים יפלו אחר 
ת ביצר הרע ול שיש כמה בחינ" הנענייןאך כל זה נמשך מ, כך כל כך

ש ולהם יצר הרע שהוא מלאך הקדראים יש ולים ונו צדיקים גדאפילוו
תינו את ורה שנסו אבות המבֹארים בתונוומשם נמשך כל הנסי' וכו' וכו

פי שזה היצר הרע של הצדיקים הוא בחינת  על כי אף, הוא ברוך שוהקד
 עדייןנים שלא זכו וש ממש והוא רק בחינת דינים עליומלאך הקד

ן להמתיק אלו כיוכן גם הצדיקים שאינם ז פי על אף' להמתיקם וכו
ל אחר כך להתגרה וש יכוהדינים ולשבר זה היצר הרע שהוא מלאך הקד

יתברך ' תם מהוויטעה א, םותם מאֹד חס ושלובהם כל כך עד שיפיל א
ציאם ו שעמד בפרץ והמשה שטעו אז בעגל לולי ותם מאֹד כמוויתעה א

לים ולים שהיו גדווכן עברו כהנה וכהנה על כמה גד, מזה וכפר בעדם
  .ל"וכל זה נמשך מבחינה הנ, עלה ואחר כך נפלו מאֹד רחמנא לצלןבמ

כן  על, תךום מוואל תאמין בעצמך עד י: ל"תינו זוכן אמרו רב ועל
ת שמהם כל ו כל החכמוולסלק ולהשליך מאת' צריכין תמיד לצעֹק אל ה

ט כי צעקה וימ לא לםוהבלבולים רק לילך באמת ובתמימות ואז לע
לקוטי . (עילים תמיד יהיה איך שיהיהות מות ובקשות ותחנוותפל

  )' אות ו-'  הלכות שילוח הקן ד–הלכות 
  
  
 

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

בלי , תהעם לחם אכל רבי ישראל קרדונר ...   �                 
אם יש ,  הוא לא ידע מראש שצריך רופאים,היה תמיד בריא הוא ,סוכר

 אי אפשר ,ם לחם ותהע...  ושמחא תמידברי,  זה לא שייך לו,רופאים
 מעולם , אני ראיתי בן אדם מן השמים,שאלות  אל תשאל... להיות שמן

 והנשמה שלו היה ,םים רגליעם וים עיניע הוא היה בעולם הזה ,הבא
  ... היה בשמיםעתהד,  הלב שלו והחכמה,בעולם הבא

ל אחד  להתפלל כ,ן הוא תפילהי רק העני, אני לא כלום,ין שלייהענ
כל מה שצריך לבקש רחמים  ,כל מה שחסר לו, להשם יתברך כל יום

 ואם חס , שנזכה ליראת שמים ולשמור התורה והמצוות,מהשם יתברך
 לא נותן לנו ,רבי נחמן שהוא לא נותן ליפול  אז יש רבנו,ושלום נופלים

 והעיקר ללמוד , אני לא כלום,הקדוש רבי נחמן  העיקר זה רבנו,ליפול
 זה מן ,להאמין לו מה שהוא אומרוולקיים מה שהוא לומד אותנו ספריו 

 אותו לעולם ביא השם יתברך ה, כל חיותינו ותקוותינוזה ,השמים
שיקרב כל העולם להשם יתברך ולתורה , עכשיו בחושך הזה שיהפוך

העיקר להאמין בהשם ולהתפלל , זה העיקר ,מתבשביל האולאמונה 
אותנו והוא רוצה שאנחנו נאמין  להאמין שהשם יתברך ברא ,להשם

 ונהיה בנים אצל בו ונאמין בתורה ובמצוות
 בלא , זהו החיים, זהו התכלית,השם יתברך

זה , לא תורהב,  בלא זה.זה אין חיים כלל
 יש , זה חיים של מין בהמה!לא חיים

 ויש ,בהמות שהולכים על ארבע רגלים
 בעולם ,בהמות שהולכים על שתי רגלים

ות על שתי רגלים מסתובבים בהמ
 צריכים בפשיטות ,אוי. ומדברים גם כן

מה שהעיניים רואות בספר , לדבר בפה
לדבר בפה ולהאמין שהשם יתברך שומע כל 

 השם ,רצון טוב שיש לנואפילו , תפילה
 לנו ורוצה לעזור ועוזר  ,יתברך יודע הכל

אמונה ומן ן ה רק העיקר מה שאנחנו רחוקים מ,לנו
 עם , אנחנו קיבלנו התורה ואנחנו עם התורה,ודי יה עםאנחנו, האמת

  ...  זה כל החיות,תורה והמצוותה כל חיותינו ,השם
? מה יש לאיש ישראלי לעבוד בזה העולם": מרוהקדוש א רבנו...

, !"זה העבודה שלו, !לל וללמוד ולהתפלל להתפ?איזה עבודה יש לו
 לחיות  איך נזכהכין לחפש ולה,לחפש כמו שמחפשים אוצרצריכים 

אנחנו צריכים להתגעגע לזה  ,חיים של שמחה ,חיים של תורה ואמונה
 להאמין שנזכה , שנזכה להכיר את השם יתברך,ולהתפלל להשם על זה

 , העיקר הלב, החיים זה עיקר, התורה והמצוותולשמור... השםב
שאזכה להכיר אותך ולעבוד אותך , רחם עלי" :מר להשםווללהתגעגע 

 חיים של , חיים של אמונה וביטחון,הו עיקר החייםז,  באמונה,באמת
? אז איזה שמחה ,מחרתיים מתים, מחר,  מחר מתים, בלא זה."שמחה

  ...מה יש לי מכל התאוות
  

  )'סימן ג, צדקה – עצותלקוטי (

ן ות ממו משברין תאו,ידי צדקה-על �                                                   
וממשיכין חסד , לםון אף מן העוחה שלמה ומבטלין החרוממשיכין השג

, ונמשך התגלות משיח ובנין בית המקדש שהוא התגלות הדעת, לםובע
ועל ידי זה נעשה יחוד , ת ישראל ולחדשםות נפשולין להעלוועל ידי זה יכ

רה וכה להביא התגלות התוידי זה ז-ועל, קודשא בריך הוא ושכינתיה
גם נחשב , ונא דמרכבתא עילאה ותתאהונעשה תק, אושל לעתיד לב

 ).סימן יג, 'ן א"לקוטי מוהר(כמקטיר קטֹרת 
שאזכה שיתנדב . "ן ישעך ורוח נדיבה תסמכניוהשיבה לי שש... "���� 

, הן לפזר משלי לעניים הגונים, ר לעניים הגונים בכל כחיולבי תמיד לעז
-כלתן לי בואשר אתה נ' המברכת , להעניק להם ולתן להם בשתי ידים

  , לילך ולסבב עבורם ולקבץ על יד, הן להשתדל עבורם בכל כחי, עת
 

 ל"זצ, אייזיק שלמה 'ר ודסר בןאער בשראל י' לזכרון נצח מורינו ר

 ,לא תבנה ירושלים
 ...עד שיהיה שלום בין ישראל 

 ג"�עלון�מספר�תתקי-�ד��"בס



  לתמכם ולסעדם למלאת ידי עניים , נדבת לב אחינו בני ישראל
ת הן מלבושים וכל ונוהן מז, רם אשר יחסר להםודי מחס, הגונים      

ותתנני לחן ולחסד בעיני עמך , ותשפיע עלי בחסדך. מה שהם צריכים
זניהם וויכנסו דברי בא, ה שיהיו נשמעים דברי אצלםשאזכ, בית ישראל

ואזכה לקבל מהם מכל אחד ואחד , שיתנדבו לבבם לתן צדקה הרבה
, ך בדברי לב אכזר ללב נדיבהוותעזרני שיהיה לי כח להפ. מנה יפה אפים

 :ת בצדקה באמת תמיד כל ימי חייוואזכה להרב
תנו לשבר ותזכה א, ובזכות וכֹח הצדקה של כל עמך בית ישראל

שה ֻימשך עלינו ווהרוח נדיבה של הצדקה הקד. ן מאתנוות ממותאו
ער ומה שהלב ב, ת הנגידות והעשירותותאו, ןות ממווישכך חמימות תאו

ונזכה להשליך אלילי . ו שלולם שאינולהתעשר בע, ן הרבהוומתאוה לממ
, ן כללושלא יהיה בלבנו שום תאוה וחמימות והתלהבות לממ, כסף וזהב

נן וונהיה מסתפקים במה שאתה ח,  נהיה שמחים בחלקנו תמידרק
ולא נתן , בונך הטואת כל אחד ואחד כפי רצ, תנו ברחמיך בכל עתוא

ד ולא נתאוה כלל לכל אשר וולא נחמ,  שלנוועינינו כלל במה שאינ
' לקוטי תפילות א (.ת שמחים בחלקנו תמיד באמתורק נזכה להי, לרעינו

  )תפילה יג מתוך –
  

  )המשך', ו מכתב -' בי הנחל ֵּבפר ִאס(

לקים על הצדיק ור החושהעזי פנים שבד, דע...   �                       
והם , "והכלבים עזי נפש"בבחינת , האמת הם נקראים כלבים ממש

ת נקראים בשם וקרים את נפשם מן הקֻדשה ומכניסים עצמם להיוע
  .אונם מנשול עווכלבים ממש וגד

עים ונקרא רעיא מהימנא ו הוא כלליות של שבעה רהצדיק האמת
 אמונת ישראל ממשיך עיקרו, עה האמונה לתקנה ולהשלימהווהוא ר

ידי עזות -א לזה הצדיק אלא עלוואי אפשר לב. רוהוא להד
:  שכתובוכמ, "הוי עז כנמר"ל "תינו זוכמאמר רב

ידי עזות - עלהיינו, "נהלת בעזך אל נוה קדשך"
עים של הסטרא וכי יש ר. הך הקֻדשונכנסין לת

, םפיור של שקר וקואחרא והם מֻפרסמי הד
ידי עזות והם ככלבים - מלכותם הוא עלעיקרו

והכלבים עזי נפש המה "בעזותם בבחינת 
כן כדי -ועל, "ר כפני הכלבופני הד" והן" עיםור

נצל מהם מתחת ממשלתם אי אפשר רק ילה
 ךולעמֹד נגד עזותם ואז נכנס לת, ידי עזות-על

  . הקֻדשה
ת חכמי וידי בטול דע- הגֻאלה הוא עלעיקר

  . יתברךור השגחתווהתגלות א, הטבע
ף ול המר הזה אשר בזמננו אלה שהוא סובחשך הגד
, דבר מאֹד-ן שהתגברה הסטרא אחרא והבעלוהגלות האחר

ם ואז הוא בחינת ולין בטבע חס ושלו הגלות הוא רק מחמת שתעיקר
, יתברך' ר הור הוא או האעיקרכי , רובחינת הסתלקות הא, לילה וחשך

  .רו האעיקרוזה ,  יתברךודעים שהכל מתנהג בהשגחתו כשיהיינו
, ת של חכמת הטבעות והמבוכות שנפלו להטֻעיושות הקדואלו הנפש

ידי -ת הוא עלושות הקדוקון והעליה של אלו הנפשי גמר התעיקר
  .הצדיק

 תלוי וק שבל לברֹח ולנוס אל הצדיונתחזק ונתאזר בזריזות גד
ן בתֹקף והמאיר בנו הארת הרצ. ות ישראלוקון נפשינו וכל תקישלמות ת

ברים על כל וֻיפסק בכל מיני חשך שע ולא לםוכך עד שיאיר לע-ל כלוגד
  . ןוידי זה מעלה מבחינת שמד לרצ-שעל, אדם כפי מה שהוא

, ן והכנעת מצח הנחש שהוא שרש חכמת הטבעו התגלות הרצעיקר
  . דיקהוא על ידי הצ

ם ואהבה כאיש אחד ות ישראל באחדות ושלוכשמתחברים יחד נפש
ידי זה יש -על, םוידי איזה שנאה ומחלֹקת חס ושל-בלי שום פרוד על

 יתברך ונכללים בדעה אחת ור השגת אלֹקותותר לקבל אולהם כח בי
  . יתברך' ן הות רצון חזק לעשוורצ

 לירד לשרש לוידי הצדיק האמת שיכ-קון הוא עלי שלמות התעיקר
תם אל וקים מאֹד ולהעלוב מכל הרחוולקבץ הט, לעמקי עמקים, נפשנו

  .נהוהקֻדשה העלי
, ן כל הנביאים והחכמיםו אד- משיח משההצדיק האמת בחינת 

שה ולם וממשיך האמונה הקדוהע מתקן כל, ויד-שכל קיומנו עתה על
ם ורד עד תהוכי הוא י.  אמתו ששם כלוומחזיר ומעלה הכל לשרש

  מתכלית, תות תחתיומומתה, מבטן האדמה, ת הכל למעלהועללה
  עד למעלה למעלה  - מתכלית הגשמיות דגשמיות  , הרחוק תכלית          

  נברא  זה  שבשביל  , הרוחניות  מכל  למעלה  למעלה  עד , םומהמק
  . כתר המלוכהוויתנו ל' עד שידעו את ה, האדם

 בשביל האמת הוא  למלחמהוגר עצמו אל האמת וחונתומי שכו
  . מנצח תמיד

שה בכל ושל האמת הקד רק לחפש אחר הפלטין, ואש עצמיאסור לי
ביו ו ומכאו נגעי לבבודע בנפשו שכפי מה שיו אם נדמה לאפילוו, עת
 ויחפש ופי כן יעשה את של-על-אף, ק מאֹד שישיג את הקֻדשהורח

וכמה  פוש זה כמהי שגם אחר החו אם נדמה לאפילוו. ואחריה בכל כח
פי -על-אף , שום מדרגת קֻדשה כללעדייןהשיג עדיין ולא מצא  לא שנים

עד שאם , יתבלבל משום דבר ולא לםויגע לע ולא ייעף ולא דוכן יחפש ע
 ומו זז ממקור ואינו שב לאחוואינ, האדם חזק בזה באמת כל ימי חייו

ם ו לעבֹר על הכל בשלוזר לויתברך מרחם עליו וע' ה, בשום אֹפן
  . ת ולגמֹר הדבר בשלמותופיציא הקֻדשה מהקלוולה

ך הסתרה עד אין ונים האלה שגברה ההסתרה שבתות האחרורובד
ת ורר הנֻקדול לעול שיכוידי הצדיק הגד-קון הוא עלי התעיקר, קץ

 גם בהם מחפש -ת ו בהגרועים המלאים עבראפילוו, ת שבישראלובוט
ם הם ישמחו ת עד שמכניס בהם שגובות טוצא בהם נֻקדוהצדיק ומ

ת ומפגמים ומחזיר ותם מעברוציא אוידי זה הוא מ-ועל, תיהםונפש
  . תם בתשובהוא

' קים מאֹד להו הרחאפילולם ו לקרב כל העוהצדיק האמת כל עסק
דיע ווהוא מ,  יתברךוכה להכיר דרכי רחמיו וטובוידי שהוא ז-יתברך על

 ו רחמיו וטוביןעדי תקוה להתקרב אליו יתברך כי ֻכלםזֹאת לכל שיש ל
 בודאי יזכה - זה הכח וכה להתקרב לצדיק הזה שיש לוומי שז. עליהם

-על-אף,  אם קלקל ונתרחק מאֹד מאֹדאפילוו, ואשרי ל, לכל טוב לנצח
 כח לתקן כל מיני וכי יש ל, ידי הצדיק האמת-פי כן הכל יתקן בודאי על
ת ונולם ולהחזיר הכל בתשובה ולכפר כל העווקלקולים שבע

ת ורוכי הוא ממשיך א, תות לזֻכיונוהפֹך כל העוול
  . ידי זה נתקן הכל-נים כאלו שעלועלי

ל במעלה מאֹד שהוא ובע הצדיק הגדוהנחל נ
רא מאֹד ודוש נפלא וניח, דושיםידוש שבחיח

 הרמה מאֹד בעץ ובעֹצם עמקות חכמת, מאֹד
מים לעילא ולה עד רום גבהי מרוהחיים הע

ק והגרוע והרח באפילול להאיר ויכ, לעילא
ם ו אם נפל למקאפילו, ומאֹד השגת אלֹקות

  . שנפל
 ובתו וטומוהמתפלל תמיד בעד של, המעתיק

  „Ï‡¯˘ÈÂ¯ÒÚ „· ‡                                      .הנצחי
  

  ) המשךכה נים סימ– 'חלק בת "ימי מוהרנספר (

רץ ואז שמעתי מהאיש מא... ☺                                  
 סגורה מחמת מרידה ופר לי שעיר עכי וס,ו כל סדר נסיעת,ישראל
ן ו ונסעו קצת ובדרך החזירם אדוושכרו ספינה חוץ לעיר עכ, הזאת

כי בעצמם , עכשיולה לילך וואמר להם שהוא סכנה גד, מספינה אחת
יתה זאת יולפי דבריהם ה, ל הצעקה מאנשי הספינה שנהרגוושמעו ק
כה בן רבי זאב מטראסטנעץ ורבי ו שהיה בת,שנשמע שנהרגו, הספינה

ואמר האיש מארץ , משהד יהודים רבים בערך ששים וחון חברנו ועושמע
דעים ו אמרו שהם יוישראל הנזכר לעיל שהאנשים שהיו בספינת

 שהלך בה וכרים חמשים ושבעה אנשים מהם ואז חזרה הספינה לעכווז
 נשאר ווא בעצמן של הספינה שהוושאלו את האד, האיש הנזכר לעיל

זה וחזרו והלכו עד איזה -וצוה להם לילך ולבלי להשגיח על, ובבית
משם קצתם שכרו סוסים עד עיר סטמבול , ם כמֻדמה עד ראדיסומק

וקצתם על שהיו עניים הלכו וסבבו מעיר לעיר קצת ביבשה , ובעצמ
ת וריתן שהלכו דרך עיושא, וקצת בים עד שבאו לסטמבול וספר לי

ת וצאוונתנו להם על ה, ם שבאוולהם ישראל בכל מקישראל עזרו 
ה כדרך אחינו בני ישראל רחמנים בני רחמנים יהנסיעה ואכילה ושתי

י ר שיצאו מארץ ישראל עד ימיוזמן נסיעתם נשתהה מן ראש חדש אי
  .תשרי שאז עמדו בקארינטאן באדעס

לה מחמת ששמעתי גדל ווכל הדברים האלה היו לי קצת למניעה גד
כי פניתי לצד , תר על ידי זהוהסכנה אבל אחר כך נתחזקתי יהרעש ו

, לארץ-אחד והסתכלתי הלא הם אף על פי כן נסעו מארץ ישראל לחוץ
והשם יתברך עזרם , וסכנו עצמם בשביל פרנסה לגדל הדחק שלהם

קון ים על אחת כמה וכמה אני מֻחיב לסכן עצמי בשביל תושבאו בשל
א ו לבווהשם יתברך יעזרני בחסד, אללארץ לארץ ישר-ע מחוץונפשי לנס

  ...אם על ידי יסורים-א כיולשם כי לארץ ישראל אי אפשר לב

äïåìò  
äðëñá íëìù  
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