
   
f  ‰ Ï‡ Ï‡¯˘È È�· Â˜ÚˆÈÂ'  ..)י,יד( 

י זה נאמר על "רש רשיופ. "'נתי בחגוי הסלע בסתר המדרגה וכווי"
ם לנוס ונים על הים ואין מקותה שעה שרדף פרעֹה אחריהם והשיגם חוא

תה ומין באו למה היו ד,תות רעות מפני חיולהפנ ולא לפניהם מפני הים
שף וונכנסה לנקיקי הסלעים והיה הנחש נרחת מפני הנץ ונה שבולי? שעה

-שואמר לה הקד.  הרי הנץ—תצא לחוץ ,  הרי הנחש—תכנס לפנים , בה
נה בעת ון פֻעלתך למי את פואת כשר, "הראיני את מראיך": הוא-ברוך
בר וין זה עיוכל ענ. ' ויצעקו בני ישראל אל ה"לךוהשמיעיני את ק"? צרה

תיו שהם ושהיצר הרע וחיל' הדת וצה לכנֹס בעבו בעת שרעל כל אדם
ת וכל כחם מחמת ודפים אחריו בכמה מיני רדיפובחינת פרעֹה ומצרים ר

 וכמ, ררים עליווררות הדינים שנתעוקף התעו ומת,נקים מהםוהדינים שי
 מלמטה מצדיקין עליו וכל המצדיק את עצמ: ל"תינו זושאמרו רב

ת וה מיני מניע מכל הצדדין בכמותודפין אוידי זה ר על. 'מלמעלה וכו
,  שהיה יציאת מצריםוכובין ויסורים ובלבולים רבים והוא ממש כמיוע

ער וריהם רדפו המצרים אחריהם ומלפניהם היה הים סושמאח
נה ו יום לנוס בשום צד כמות עד שלא היה מקות רעוומצדדיהם חי

ברים ות אלו עו וממש בחינ,'רחת מפני הנץ וכוושב
  .יתברך' ת הדוצה לכנֹס בעבועל כל אדם הר
יתברך הוא ' דת הוצה לכנֹס לעבוכי מי שר

 יציאת מצרים עיקרכי , בחינת יציאת מצרים ממש
מאת וֻזהמת מֻט, מאה לטהרהצאין מֻטוהוא מה שי

:  שכתובוכמ, פרעֹה ומצרים לקֻדשת וטהרת ישראל
‰·Â ÌÈ˜…Ï‡‰ ˙‡ ÔÂ„·Ú˙ ÌÈ¯ˆÓÓ ÌÚ‰ ˙‡ Í‡Èˆ
ר ובכל זמן בכל דוזה ֻמכרח לעבֹר על כל אדם . 'וכו
ר ור ודובכל ד: ל"תינו זו שאמרו רבווכמ. רווד
לו הוא יצא י כאות את עצמויב אדם לראיח

 וכשבחינת פרעֹה ומצרים שהם ,ממצרים
דפין אחר האדם ותיו רוהסטרא אחרא וחיל

ם ו מקות מאֹד ואין לות רבות רעובבלבולים ומחשב
ל  כי מכ,מן הצדדין ולא לאחריו ולא לפניו לא לנוס

אזי אם ירצה , ת ויסוריןו בכמה מיני בלבולים ומניעותוצד מסבבין א
כן אין תקנה כי אם  על, תרום יוריו בודאי יתגברו חס ושלולהסתכל לאח
. יפנה ויסתכל לאחריו כלל ולא ם אשר הוא שםוממק' שיצעק אל ה
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כי הם ממשיכין לנו , עיקר כלל האמונה הקדושה הוא אמונת חכמים
גם אמונתנו , כי בלא אמונת חכמים אמתיים; האמונה הקדושה בשלמות

 לפי א"י -'  שבת וכותהל -לקוטי הלכות ( .בהשם יתברך אינו בשלמות
  )א" מ-  אמונה –אוצר היראה 
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,  כשזוִכין לאמונת חכמים,כים להודות ולהלל מאד להשם יתברךצרי
,  ברוחניות ובגשמיות,זה נצולין ויוצאין מכל הצרות שבעולם ידי כי על

לפי אוצר  אות יט,  הלכה ו-הלכות שבת " (מודים דרבנן"וזה בחינת 
  )ד" מ- אמונה –היראה 

  
f   ‰Ó Â�Á�Â... )ז,טז'(  

ל "י ז"ואיתא בכתבי האר. מה היה לנו' זכֹר ה: עק ירמיהוווזה שצ
ה נתהוה "שהצעקה הוא שמבחינת מ) תודרוש תקון חצ, תוונושער הכ(

כי האדם . 'מה'על בחינת ' לנו'ינו שהגבירו בחינת יה. ין שםיע', ו וכו"לנ
 ,משהה שיהיה נכלל בהרבי האמת שהוא בחינת "ת בבחינת מוצריך להי

. ה" ונכלל בבחינת מו כל ישותטלי שב,‰"Ó Â�Á�Â) ז, ת טזושמ(שאמר 
ראה מאֹד ויגע ור בקֻדשה נוש וטהו בחינת הצדיק האמת היה קדמשהו

 מכל ,טולי בתכלית הבוטל את עצמיכן ב פי על ואף', דת הומאֹד מאֹד בעב
צה ואם הוא ר' דע פגמיו וחטאיו וכוושכן וכל שכן שאר אנשים שכל אחד י

 ו צריך לידע שפלות,משה להתקרב לצדיקי אמת בחינת ולחוס על עצמ
 ויהיה נכלל ,ד על כל פניםוירצה כב ולא  האמתי על כל פניםוופחיתות

  . ודוכן כי מלֹא כל הארץ כב  גםו ואז יוכל הצדיק להאיר ב,ה"בבחינת מ
ה בחינת " ואז נעשה מבחינת מ,שה פרודו עוד עצמואבל החפץ בכב

 מחמת שכרוך אחר וכל זה. ל"ו שהוא בחינת דינים כמבֹאר בכתבים הנ"לנ
לו יד שלנו כאוששים על כבושאנו ח' לנו'ד שזהו בחינת ו וחפץ בכבוישות

  .דוהכל מגיע לנו עד שחפצים שיהיה לנו גם כב
ידי  כי על, דוחרפה הוא הפך הכב. הביטה וראה את חרפתנו: וזהו

דף וכי כל הר, םו חס ושל,תולות גדות ובושוד באים לחרפושחפצים בכב
ואז . ל להתקרב להצדיקי אמתו יכוכי אינ, רח ממנווד בובד הכואחר הכב

כי אין מי שיצילנו ,  רחמנא לצלן,תונות שהם העוות ובושובא לידי חרפ
 מאחר שנתרחק ,ודו כי מלֹא כל הארץ כבועמ' ין הי כי עדוויאיר ב

 הלכות בציעת - לקוטי הלכות  (.וד עצמוידי שחפץ בכב מהצדיקי אמת על
  )ד" אות ע-' ם בסעודה אהפת ודברים הנוהגי

  
  )ד"פ מכתב - ' אי הנחל ֵּבספר ִא (

  .ד"י תמוז תשכ"ח, ה"ב  �                       
 ודו ומשליך כבוהמשפיל עצמ, ד נעים לביולכב

יני ועסקי יבת בנוגע לטוש הנומנגד לכל דבר קד
 ושיש ל, לור ובעל כח גדוביהצדיק המנהיג האמת הג

, יתברך' לם להו כל העך ולקרבושך למשוכח המ
  .ם רבושל

אל תתרשל בהמצוה , אהובי אחי נפשי ולבי
תה ובתך ותהיה זריז לעשולך לט' אשר שלח ה

התחזק לבקש חכמה . לשם שמים בלי אחור
 ושמע ,תורול שבכל הדומהחכם האמת הפלא הגד

 לא  ממךומם ולילה זכרוי. תיוווהאזן דבריו ועצ
ת ואל תתעצל להי. והו תמיד לנגד עיניךוותש, ימוש

התחבר בחברתם , האמתיים' ב ליראי הוחבר ט
. ש הממשמש ובאובפרט בראש השנה הקד, תמיד

ומדרך , תם בדרך האמתופלס מעגל רגליך לישר א
  .שקר תברח ותתרחק

אים בחוש שהכל גדל מן ו שאנו רוכמ, כל הדברים הם על הארץ
אי אפשר ו, לכים ומונחים על הארץות הווכל הדברים והברי, הארץ

נו שיש מי יהי, ידי כח המכריח-על לא שיפסקו ויתרחקו מהארץ אם
וכפי כח המכריח ,  ממנהו מהארץ ומרחיקומו ממקוטלושמכריח הדבר ונ

זר הדבר וכך כשנפסק כח המכריח ח- ואחר, כן נתרחק הדבר מהארץ
 מכריח הדבר וידי כח-רק אדם דבר למעלה אזי עלון אם זוכג. להארץ

כך -ואחר, תרו למעלה יורקו כן מכריח הדבר וזווכפי כח,  מהארץוומפסיק
כי הארץ יש , פל להארץוזר הדבר ונו ח-  שהוא כח המכריח וכשנפסק כח

לים והיו יכ לא כי אם לאו, שך וממשכת כל הדברים לעצמהולה כח המ
וכל בני , ל ממנה מחמת שהיא כדוריתופיכי היה ראוי ל, ם עליהילהתקי

כן כשנפסק כח -ועל. שךו אך שיש לה כח המ,מדים סביבהולם עוהע
שך וכל מה שמתקרב להכח המ, פל למטה להארץוזר הדבר ונוהמכריח וח

  . תרופל למטה במהירות יורח ונותר הוא פושל הארץ בי
 כח וויש ל, מדים עליוווכל הדברים ע, והצדיק האמת הוא בחינת עפר

לם ויחיד בעכי זה הצדיק הוא רק , שך להמשיך כל הדברים אליווהמ
לם וכי זה הצדיק היחיד בע, לם שכל הדברים נמשכים ממנווד עושהוא יס

כן הוא -ועל, "ואנֹכי עפר ואפר" בבחינת , כעפרוהוא ענו ושפל ומשים עצמ
והנה היה ראוי . ינו בחינת עפר שכל הדברים הם עליויה, לםוד עויס

אך , שךומ כח הואדם לזה הצדיק שהוא בחינת עפר שיש ל-שימשכו כל בני
- אדם שעל-נו שיש בנייהי, ידי כח המכריח מפסיקין ומרחיקים ממנו-על

  ת נמשךואדם להפסיקם מלהי- את בני ידי דבורם ומעשיהם הם מכריחים
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ולפי כח המכריח , שךואחר הצדיק האמת שהוא בחינת עפר בחינת כח המ
 וצמ יחזֹר וימשיך ע-כך כשיפסיק כח המכריח -ואחר, כן מרחיק מהצדיק

  .שךו כח המוהאדם וישוב להעפר להצדיק שיש ל
 הם מקבלים רק ,לולם מקטן ועד גדוד שיש לכל אדם שבעוכל הכב

ד והגֻדלה וכי כל הכב, מזה הצדיק שהוא בחינת עפר שממנו נמשך הכל
ם השפלות וכי במק, וֻכלם מקבלים ממנו, הוא רק אצל זה הצדיק

  ".אשכן את דכא" שכתוב וכמ, ד והגֻדלהורה כל הכבו שם ש-והקטנות 
  .ומעתיר בעדך תמיד, הבך ועבדך הנאמן המשרתך בכל לב ונפשוא

  „Ï‡¯˘ÈÂ¯Ò „· ‡המעתיק 
  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

 ,היה דואג תמיד על ישראלישראל קארדונר ' ר...   �                       
?  איפה?תורהאיפה ה? איפה עם ישראל, תמיד היה לו צער כזה על ישראל

 כל הכסף וכל הכבוד וכל הגדולה של לוקחים, והיום הוא מנהיג ישראל
 ברסלב יש ! אבל זה לא ברסלב, יש הרבה מנהיגים!המנהיג  ואני,ברסלב

וידע כל  ":ריםו הוא אמר אלה הדב...'טוב מעט לצדיק' ,זה טוב אבל ,מעט
וידע כל "?  מתי יהיה זה, להשם יתברך טען הוא," פעלתופעול כי אתה

 המתנגדים בראש !הניגונים של ראש השנה, אוי. "פעול כי אתה פעלתו
 שמעו את התפילות הם,  באו לזרוק אבניםהם ,ביזיון  היה להם,השנה

נפל עליהם ,  אז הלכו בלי אבנים, הניגונים והזמירות,שלנו בראש השנה
 היה ,"..צדיקים יראו וישמחו וישרים יעלוזו וחסידים ברינה יגילו". פחד

כל השנה היה חיים מהניגונים של ,  והיה יכול להחיות מתים,ניגון כזה
  ...ראש השנה

עליו השלום התחיל לשתות בבית ורקד ) קארדונר(בפורים רבי ישראל 
 הוא , יותרשעובר וראיתי בכל רגע ,בבית

הוא התחיל . יוצא מן העולם לעולם אחר
,  מהדלת לרחוב להודיע,ללכת מהבית

, להודיע, להודיע" ,ודיע שזה פוריםלה
חסידי ו , אני הלכתי אתו"!להודיע, להודיע

הוא .  הם מתלוצצים מברסלב,הם לצים... 
 ושתו יין ישבוהלך ונכנס לבית וכולם 

 , והוא נכנס כמו לבית שלו ורקד,והשתכרו
 רב ,היה שמה זקן אחד, אז אמר לי

אתה מבין " :אמר ליאז , ליישקה
? )רדונראק (של רבי ישראל? הריקודים שלו

, זה ריקודים פלאים? אתה מבין מה זה
של   הראש, ככה אמר לי,"פלאים מאד

הוא ראה ש הוא נתבטל בגלל ,המתנגדים
 הוא נכנס .את הריקודים של רבי ישראל

 והוא ,נחשים ועקרבים בין, בין מתנגדים
? מי ראה דבר כזה, עשה מהם אין ואפס

ס לתוך יכנהאיך היה לו גבורה כזה ל
 אני לא מפחד ,בא, בא, בא, בא, בא" ולהגיד לו ולהראות לו ,עוצםה

  .שרואה הרקידה שלו נתבטל לגמרימי ". ממך
 , פעם שפורים בליל שישי ולא היה לי על שבתהיה ,אבל אחר שנפטר

אני " : אמרתי, אבל זה היה כל השבת, היה לי בכיס חצי לירה,הרכוש שלי
 חצי קח?  אין יין?מה" : אז אמרתי," כבר נגמר,אין יין" : אמרו,"רוצה יין

אני ו , אז לקחו ממני החצי לירה,אני אשלם להם, "לירה ותקנה יין
...". למה נתתי מחר לא יהיה לי על שבת ? מה יהיה?מה עשיתי" :חשבתי

, הם לא קנו". לכו תיקנו יין",  את החצי לירהאיך הוצאתי ,כולם צחקו
 הם פחדו שזה כל השבת ,הוצאתי חצי לירה אני ,הם הבינו שאני שיכור

  ... אז לא קנו,חצי לירה, שלי
  

  )ב-אאות , עצה –לקוטי עצות (

צריך להתרחק מאֹד מעצות של �                                                 
מכל שכן וכל ,  שֻרבם כֻכלם הם עצות רעות ומֻקלקלות מאֹד,ההמון עם

שצריכין להתרחק מהם , ומתנגדים אל האמתשכן עצת רשעים וחולקים 
כי עצתם היא בחינת ,  כי מהם באים כל הקלקולים והפגמים,ביותר ויותר

 הם מטילין בו ֻזהמא , חס ושלום,וכשמקבל עצתם. עצת הנחש הקדמוני
ומרחיקין מהאמת והאמונה הקדושה ומתפלה . והם בחינת פגם הברית

 , מאֹד מאֹד מלילך אחר עצתםעל כן צריך להתרחק. ומלבוא לארץ ישראל
רק לדבק את עצמו בצדיקי אמת ואנשיהם ההולכים בדרכיהם , חס ושלום

ועל ידי עצתם . לה זרע אמת בחינת תקון הבריתשכל עצתם הם בחינת ֻכ
 .זוכה לכל טוב לאמת ואמונה ותפלה וארץ ישראל ולעשות נסים בעולם

 מעצת הנחש שהם  זוכין להנצל,ת ציציתועל ידי שנזהרין במצו � 
 .ל וזוכין לעצת צדיקים"עצות רעות הנ

אשר נטעת בנו בכל דור ודור , אלקים אמת' ה, רבונו של עולם... ���� 
וזכנו להתקרב לצדיקי , הושיענו ורחמנו ברחמיך הרבים. צדיקי אמת

רק , אמת לקבל מהם עצות אמתיות ולא נסור מדבריהם ימין ושמֹאל
 ותרחם עלינו ותציל אותנו ואת כל ,נזכה לילך בדרך עצתם האמתית

מעצת רשעים שהם עצת הנחש , חברתנו ואת כל עמך בית ישראל
ולא , ולא נֹאבה ולא נשמע להם, ולא נטה אֹזן לדבריהם כלל, הקדמוני

ולא יהיה להם , ותבדילנו מן התועים. יכנסו דבריהם ועצתם בלבנו כלל
ולא תעשינה , ם בעצות רעות שלה, חס ושלום,שום כח להטעות אותנו

  . ידיהם תושיה
ולא נלך , והצילנו ברחמיך הרבים מכל מיני שקר וטעות שבעולם���� 

ומהפכים דברי , אחר עצות רעות של אלו המחפים את השקר באמת
ומונעים את ישראל מדרך , ואומרים לרע טוב ולטוב רע, אלקים חיים

ת את אשר החמר, על ידי עצותם המֻהפכות מן האמת, האמת והנכון
ואשר , את אשר רחקת הם מקרבים, ואת אשר הקלת החמירו, הקילו

ואינם יודעים בעצמם את , ויש מהם אשר טעו בעצמן. קרבת הם מרחקים
ועצתם הפוכה ומזקת לנו מאֹד , והם מדברים לפי ֻתמם, האמת לאמתו

  .לעבודתך
אתה , ולפניך נגלו כל תעלומות, אתה ידעת האמת, רבונו של עולם���� 
, קומה בעזרתנו והצל אותנו מהם.  עולם ותעלומות סתרי כל חייודע רזי

לא מהם ולא מהמונם ולא , שלא ֻידבקו ויכנסו דבריהם בלבנו כלל
זכנו ברחמיך הרבים שיתגלו לנו צדיקי , גדול העצה ורב העליליה. מהמהם

ולקבל מהם עצות נכונות וברורות , ונזכה להתקרב אליהם באמת, האמת
שנזכה לקבל אור , ג עטין דאוריתא"ות הנמשכים מתריעצות טוב, וישרות

ועל ידי זה נזכה לאמונה שלמה באמת . האמת על ידי עצתם האמתית
 .לעולם ועד
ת ציצית כראוי וים מצויותזכנו לק���� 

ג "ונותיה ותריובכל פרטיה ודקדוקיה וכ
ועל ידי כנפי הציצית . ת התלויים בהומצו

 מיני הקדושים תגן עלינו ותציל אותנו מכל
ותזכנו להתקדש בקֻדשתך , פגם הברית

, ועל ידי זה תציל אותנו מעצת הנחש, תמיד
מעצת המפתים והמסיתים והמדיחים 

ונה להרע או שלא ובכ, מדרך האמת
ונזכה לקבל ולהמשיך עלינו אור . נהובכו

על ידי , השכל האמת של צדיקי אמת
ים עצות טובות ואמתיות ישנזכה לקבל ולק

 זה נזכה לאמת ולא יצא ועל ידי, שלהם
' לקוטי תפילות א (:דבר שקר מפינו לעולם

 )'תפילה ז מתוך –
  
  

  )א"ס, ת"ימי מוהרנספר (

  ] ל מספר על הסתלקות רבנו הקדוש"רבי נתן ז[ 
 ותוולקחתי א, ו מהכסא למטתותוליך או צוה עלי לה,אחר כך ...  ☺

ורגליו היו , מך עלי נסו וֻרבו לברכה היה ראשונווהוא זכר, ותולכתי אווה
יתה י שלא הווהיה נשא עלי עד שהבאתיו למטת, געים בארץומעט נ

 והגבהתיו והנחתי ותו וכשהבאתיו אל המטה אחזתי א,קה מהכסאורח
, )ן אשכנז פאוואלע פאוואלעובלש( לאט לאט : ענה ואמר, על המטהותוא

ך  בלאט בנחת והיה תמה בעיני על שהצריווכך עשיתי והנחתיו על מטת
כי ( אני כבד עתה על כן הזהרתיך על זה : ענה ואמר,תי להזהיר על זהוא

 ,) הוא כבד מחמת שהחיות מתחיל להסתלק ממנווב למיתתוהאדם קר
שמעתי כל זה כלל  לא  ואניוב מאד להסתלקותוובכל זה רמז לי שהוא קר

 ואני זכיתי , ואז הסתכל בי הרבה מאד כנזכר לעיל, ושכב על המטה,ל"כנ
 :ו עניתי ואמרתי ל, אחר כך; מה שהיה צריךושיט לו אז לבדי ולהולשרת

,  מעט תה: אמרתי? מה תתן לי: השיב, קחו איזה דבר להשיב נפשכם,רבי
 לפעמים תה מֻבשל עם ותנים לו כי אז היו נ,ן ביצהו עם חלמ:ענה ואמר

ן ו וכן עשיתי ובשלתי התה עם החלמ,שין להקל ההוסטון ביצה שעוחלמ
 ואמר , מעט מים ונטל ידיו ולקח התהותן לי וצוה ל,ונתתי לכר ווהֻס

רר ו שלא יע,ת משקה חםוזהר שלא לשתי כי אז היה נ,ןישהיא חמה עדי
 פסק ממנו יציאת הדם ,ודם הסתלקותו כי איזה ימים ק,הדם של ההוסט

, רקתי מכלי אל כלי לקררה קצת כנהוגו ולקחתי התה וה,על ידי ההוסט
ד ותה עוולקחתי וקררתי א, ין היא חמהיואמר שעד ,וואחר כך נתתי ל

 אחר כך אחר ,ש וארבע פעמיםו שלוין היא חמה וכן היה כמיואמר שעד
   ...לקחה וברך ושתה, ונותה כראוי כרצושקררתי א

  

   נחמןשרבי כל מה"

  מתפרסם  ל"זצמברסלב 

  זה, בעולם

  התקרבות
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