
�� )סז',�מ�ב"קל(.��ְּביֹוֵתרַהַּצִּדיק�יֹוֵתר�ִמְתַּגֵּדל�ּוִמְתָּפֵאר�ֵׁשם�ַהֵּׁשם�ִיְתָּבַרְךם�ל�ַמה�ֶּׁשִּמְתַּגֵּדל�ּוִמְתָּפֵאר�ֵׁשָּכ

��לזכות�לכל�הישועות���ַנ�ַנְח�ַנְחָמ�ַנְחָמן�מאומןטוב�להגיד�ולשיר���

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

הכל , רחמנא לצלן, ת שצריכין לצעֹק בעת הצרהות וזעקוכל הצעק
עד , ך הצרהות גם בתות שיאיר עליו הדעת למצֹא ההרחבוהוא לזכ

 שעל,  לשמחהון ואנחה עצמועד שיהפך היג, כך  כלושיוכל לשמח נפש
שהם בחינת , תואחרא והיכלי התמור  הכנעת הסטראעיקרזה  ידי

 שעל, יתה בגלות ביניהםיכין לברר הקֻדשה שהווז, ן ואנחהועצבות ויג
 הודאה כותהל -לקוטי הלכות ( .צאין מן הצרה והגלותו ידייקאזה  ידי

  )' ח- יסורים וישועה - לפי אוצר היראה ג"ב י" אותיות י-' ו
  
f  «i· ÌÈ‰ ÍÂ˙· Ï‡¯˘È È�· Â‡…·ÈÂ‰˘·...  ) טז, ידשמות( 

שהם בחינת , םונים מתגברים חס ושלו כשמים הזידהיינו
ם ות ים ואין מקושהם בחינת מצול', ההרהורים רבים ובלבולים וכו

שאז הנפש ישראלי בצרה , משום צד ולא רולאח ולא לפנים לא לברֹח
אזי ', וי הסלע בסתר המדרגה וכוונתי בחגובבחינת י, להוובמצוקה גד

ר ובירק יזדרז כג, יסתכל לאחריו כללו ולא אם שיסיח דעתאין תקנה כי 
סק ות והבלבולים ולילך בדרך שהוא עולרוץ אֹרח לעבֹר על כל המחשב

, ריו כללויסתכל לאח ולא ',רה ותפלה וכוו בתוב
  .ורק יעשה את של

שילכו , סעויוזהו בחינת דבר אל בני ישראל וי
ו יסתכל ולא יחשבו ולא ך היםולדרכם ויקפצו לת

ך הים ון לתו שקפץ נחש, וכן עשּו.ריהם כללולאח
 וכמ, םטָמואחריו כל ישראל והלכו בים עד ָח

 שלא הסתכלו על מים היינו, ל"תינו זושאמרו רב
נים בחינת מצולת ים ודיטפים מים הזוהש

שהם הבלבולים והרהורים הרעים 
תם ות אות המבלבלות רבווהמחשב

ך ורק קפצו לת, ובפרט בתפלתם, דתםובעב
המצולת ים והלכו לבטח דרכם ועסקו 

ן וך התגברות שאובת' רה ותפלה וכוודתם בתובעב
הסתכלו  ולא ת והבלבוליםוגלי הים שהם המחשב

רק עשו את שלהם ובודאי כל מה שהתגברו לבלי , ריהם כללולאח
תר ות ים כנגדם יוכם בודאי התגברו המצולולהסתכל עליהם ולילך בת

 לא שועם קד אבל ישראל .חמים זה עם זה שני אנשים הנלותר כמווי
ל להתחזק לבלי להסתכל עליהם "מו עצה הני וקי,הסתכלו על כל זה

 עד שבאו עד ,ך שטיפת היםו בת,כםוש בתו רק לילך דרכם הקד,כלל
דתם בשום ויתברך חֹזק לבבם שאינם מניחים עב'  ואז כשראה ה.םטָמָח

או בני ישראל ום ויבאזי חמל עליהם ובקע הים מפניה, לםובלבול שבע
 ול לילך דרכוכי כן הדבר כשמתחזקים בהתחזקות גד, ך הים ביבשהובת

אזי ,  מסתכל אחריהם כללו ולבלי להביט לאחריו ואינודתו ועבובתפלת
 הים שנתבטל לפני בני ישראל ופתאֹם הם נתבטלים לגמרי ממש כמ

 )' ז-'  הלכות שילוח הקן ד–לקוטי הלכות (. ונתהפך ליבשה
  
f  ‰· Â�ÈÓ‡ÈÂ 'Â„·Ú ‰˘Ó·Â ... ) לא, ידשמות( 
וצריך כל אדם .  הוא התכליתעיקרכי ה,  הוא אמונת חכמיםעיקרה

 ופו הנצחי ומה יהיה סום על תכליתו ולחשב תמיד בכל יולחוס על עצמ
ידי אמונת  אם על ב באמת אי אפשר כיות לתכלית הטוולזכ. 'וכו

ידי  אם על  כיור נשמתו למקכי אי אפשר להאדם להגיע ולחזֹר, חכמים
רה וסקים בתו כשרים ויראים ועאפילוכי , החכמים הצדיקים אמתיים

ידי החכמים והצדיקים  אם על לים להגיע לשלמותם כיואינם יכ
, שכן מי שפגם ועבר הרבה מכל, שכן מי שפגם איזה פגם מכל. אמתיים
 ופאתבודאי אי אפשר לר, תינו הרביםו בעונעכשיוכמצוי , םוחס ושל

דעים ולים והנפלאים באמת שיוידי הצדיקים הגד אם על בגוף ונפש כי
ת של כל כל אחד ודעים שרשי נפשורה בשלמות באמת ויולדרֹש את הת

ת ות והנתיבודעים לפרש ולבאר כל הדרכים והעצווי, רהומישראל בהת
באֹפן , צה לגשת אל הקדשולם הרות שצריך כל אדם שבעווהתחבול

לקוטי  (.לםובל רפואה לכל מיני חלי הנפש והגוף שבעשיוכל כל אחד לק
  )ו" ל- אמונה –לפי אוצר היראה ' ג -'  שבת וכותהל -הלכות 
  
f   Â�Ò�‡ ÔÚÓÏ... )ד, שמות טז'(  

ר אתם והד): לא, ירמיה ב(וזהו בחינת מה שאמר ירמיה לישראל 
, רנאמ לא 'שמעו'): לב, י בשלח טז"רש(ל "תינו זוודרשו רב', ראו דבר ה

ואמר להם ראו במה ' ציא להם צנצנת המן וכוומכאן שה', ראו'אלא 
שזהו , ן לבדוידי בטח נו עלוזכי ישראל במדבר ִנ. 'תיכם וכוונתפרנסו אב

והכל היה . ה ועסק ומשא ומתן כלליבחינת המן שירד להם בלי שום עשי
ל כל כך ור דעה שהמשיך בהם דעת גדו דורו שהוא הדעת ודמשהבזכות 
יתברך לבד עד שירד ' ן להוטחינין עיני דעתם להסתכל בבויו מכועד שה

, ן הנאמר במןווזה בחינת הנסי. ומום ביולהם המן ארבעים שנה דבר י
הנני ממטיר לכם לחם מן השמים למען ): ד, ת טזושמ( שכתוב וכמ

 ולא םום ויון בכל יוטחין אם יתחזקו בבו הנסיעיקרכי . 'אנסנו וכו
מה נעשה : בה אחרת לדאֹג בשביל פרנסה לאמֹריחשבו ויהרהרו מחש

ן בכל וטחירק יתחזקו בב, ירד המן מחר לא אם
. ויתברך יתן להם בודאי אכלם בעת' ם שהום ויוי

ן של המן ו הנסיעיקרוכמובן שם בפרשה שזה היה 
תר ואיש אל י): יט, ת טזושמ(כן נצטוו  אשר על

כן באמת נמצאו בהם  ועל. ממנו עד בקר
ויקצֹף עלהם . תירו ממנוו האנשים אשר

ידי   ירידת המן הוא עלעיקרכי , משה
שזהו בחינת , יתברך לבד' ן לבטֹח בהובטח
שין גבול וזמן להשפע וידי זה לבד ע שעל, הסתכלות

  .ידי זה ירדה הפרנסה להם מן השמים לבד שעל
) ט, ת רבה כהושמ(ל "תינו זווכן אמרו רב

בפעם אחד   ולאםושבשביל זה ירד להם המן בכל י
 היינו, םוכדי שיתלו עיניהם למר, על כמה ימים

וזהו , ל"ן חזק וכנול כדי שיהיה להם בטח"כנ
ן לבד עד וטחירה ויתחזקו בבושאמר להם ירמיהו כשרצה שיעסקו בת

 שירד המן וא להם הפרנסה מן השמים לבד בלי שום עסק כמושתב
דיע ו שההיינו, דייקא' ראו '- 'ראו דבר ה: כן אמר להם על, תינוולאב

ידי כח הראות לבד שהוא בחינת   המשכת הפרנסה הוא עלעיקרלהם ש
ל ויתברך לבד הוא יכ' ן רק להוטחיידי שהאדם מסתכל בב שעל. ןובטח

 וא לו בלי שום סבה ועסק כלל רק שתבו ובזמנועדולהמשיך פרנסה במ
. ל"ן כנוידי בטח  ירידת המן ממש שהיה רק עלוהפרנסה מן השמים כמ

  )' אות ב-'  הלכות משא ומתן ד-לקוטי הלכות (
  

  )'ח מכתב -' בי הנחל ֵּבספר ִא(

אב ממי החכמה של הצדיק והש, ד עיני ולביולכב...   �                   
ת ישראל ות בהם נפשו היקרה ולהשקון נפשומאת ִצוהחכם האמת לרו

ות ללים בֻזהמת הרוח שטות וטעות של המינוהיקרים המשלכים ומתג
שהם בחינת מימי המבול המתגברים להחריב את , תות כזביוואמונ

ם ושל. המתם וֻטמאתם הרפואה וההצלה מֻזעיקרוהצדיק הוא , לםוהע
  .חיים נצחיים, חיים אמתיים, ביםוחיים ט, וחיים אֻרכים
ת שעשה עמך וזכֹר היטב היטב את כל החסדים והנפלא, בני יקירי

  . פעמיםעמך אלף' סיף הוכן י, יתברך' ה
שנזכה לילך , ל"ש זצו של רבנו הקדו וכל מגמתו וכל חפצוכל ישע

   וולמצֹא לעצמ, ך דברומם כפשוטם ולהבין דבר מתיינו לקייה, עם דבריו
  
  
  

 

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

 עיקר ביאת המשיח הוא לגלות
 ...וזה עיקר הגאולה , האמת בעולם
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ם ובי, בר על האדם בכל עת וזמןום תמיד בכל מה שעום ויות בכל יועצ
בימי  וובימי נעוריו ובימי בחרות,  בדרךו ובלכתו ובקומובשכב, ובלילה
 ו עם ביתו הן בהנהגתו לבין עצמוהן בינ, ופו ועד סולתי מתחוזקנות
  .  ובניווואשת

ל ובימי חֻנכה ופורים מאיר הארה נפלאה שהוא הארת הצדיק הגד
  . תרולים ביופלים מאֹד והחול להאיר גם בהנושיכ

רה שהם ות המנו בחינת קֻדשת נרובחֻנכה ממשיך כל אחד בבית
ידי הצדיק האמת בחינת -שנמשך על,  דקֻדשהןובחינת הארת תקף הרצ

ל בכל מיני חשך ור גדות ישראל באו שמדליק ומאיר כל נפשמשה
ת שהם ות כזביות ואמונוומצילם משטף מים רבים של כפיר, ואפלה

  . לםובחינת מימי המבול המתגברים להחריב את הע
ל שהוא ולם נמשך מהצדיק הגדות שבעורור של כל האו האעיקר

ת ישראל מהיכלי ות נפשור להעלוסק בכל דושהוא ע, יחבחינת מש
והצדיק הזה . ידי עצבות- התגברותם עלעיקרש, תופית והקלוהתמור

ת ות והירודות החלושור השמחה גם על הנפשוממשיך השמחה ממק
  .שזה בחינת הדלקת נר חֻנכה למטה מעשרה טפחים, תרובי

ואז ממשיכין , לם הבאובחינת שעשוע ע, דאהוימי חֻנכה הם ימי ה
ידי משיח -מבחינת שלמות הגֻאלה שתהיה על, ןוהשמחה מקץ האחר

  . צדקנו
יתברך ' ת שעשה הות ונסים ונפלאובוזכֹר היטב היטב את כל הט

שזכינו לאחֹז עצמנו בקשרי אהבה , ר הזה בעֹצם שפלותנוועמנו בד
בבחינת , רה והדעת שמגלה ברשפי אשובהצדיק האמת אשר באש הת

בבים וצים הסוחים והקורף ומכלה כל החוהוא ש, "ברי כאשהלֹא כה ד"
ת של נביאי השקר וכל ות כזביונה שהם בחינת האמונושנה העליואת הש
יתברך ועל ' פרים על הות שמכניסים הכות והמבוכות והקשיוהכפיר

  .  אריכת הגלותעיקר וצדיקיו האמתיים שמשם ורתות
ידי המחלֹקת - אריכת הגלות עלעיקר
לקים על וכי המחלֹקת שח, חנםושנאת 

תר וכנו יריתה בעיהצדיק האמת זֹאת ה
פי שיש הרבה -על-כי אף. תונומכל העו

 שמצוי בימינו ו כמעכשיובפרט , תונועו
-על-אף, יתברך יציל להבא' ה, תרואלה בי

ידי הצדיק האמת -פי כן הכל היה נתקן על
שים חדשים ושמאיר בישראל דרכים קד

הם הרעים ולתקנם  להשיבם מדרכי,לגמרי
 להרחיק מאֹד מהצדיק ו ולרחבודבר מתפשט לארכ-אך הבעל. ֻכלם

תיו למנֹע מלהתקרב לצדיק וומשתדל בתחבול,  כח הזהוהאמת שיש ל
וכל מה . ת ישראלו וכל תקווקון נפשי שלמות תעיקר תלוי והאמת שב

מתגבר , תרוהה יו מדרגה ובחינה גבותר ויש בול במעלה ביושהאדם גד
דע וכי אם היה הוא מתקרב מי י,  מלהתקרב לצדיקונעותר למוביעליו 

  .תולמוקון לכלל ישראל ולכל העיבה ותומה היה נצמח מזה ט
  „Ï‡¯˘ÈÂ¯ÒÚ „· ‡   .ם וחיים אמתייםובאהבה וגעגועים וברכת של

  

  )'ז סימן, צדקה – עצותלקוטי (

, תנין לעני הגוןוידי צדקה שנ-על �                                                      
,  גוונין עילאיןונוואזי נתגלה על ידי ממ, ונועל ידי זה נתתקן כל ממ

ועל ידי זה מכניעין ומשברין , רא יתברךו התגלות גֻדלת הבעיקרשהם 
ת שמתגברין על ות והמניעות והבלבולים והתאוונות והדמיופיהקל

פשטין עליו מאֹד ואין ומת, ת מדרגא לדרגאוהאדם בכל פעם שצריך לעל
תם וידי צדקה לעני הגון משברין א-ועל.  לכנֹס אל הקֻדשהותומניחין א

 ).סימן כה, 'ן א"לקוטי מוהר(לין ממדרגה למדרגה ווע
, לתן צדקה הרבה לעניים מֻהגנים, וזכני ברחמיך הרבים... ���� 

ותזמין לי תמיד עניים מֻהגנים צדיקים , להוותחמֹל עלי בחמלתך הגד
ותעזֹר לי , בה וברכהוותשפיע לי שפע ט. ת בהםורים באמת לזכוכש

שיע ולהחזיק ידי וואזכה לעזֹר ולה, ן הרבה לצדקהוותזמין לי ממ
שלא אכשל , ותצילני ברחמיך ותשמרני. באמת' הבדי ורה ועות-מדיול

כי , נואלקי' הכי אתה ידעת . םולם בעניים שאינם מֻהגנים חס ושלולע
כה לידע ולהבחין בין וואיני ז, םידם יראה לעיניוהא, בשר ודם אנחנו

שתרחם בטובך , על כן שטחתי אליך כפי. ההגונים לשאינם הגונים
ותעזרני . ת בהםוותזמין לי תמיד עניים הגונים וכשרים באמת לזכ

שאזכה להחזיקם בכל עֹז לתן להם צדקה הרבה בשמחה ובטוב לבב 
נין וכל הגו,  הצדקה שליידי-רר עלועד שאזכה שיתע, תובסבר פנים יפ

, נים שאתה מתפאר בהםוונין עליוג, ן של ישראלועלאין המֻלבשין בממ

-ידי-עד שיתגלה על, לור גדוויאירו בא, שים זה בזהונין הקדווֻיכללו הגו
ידי -מם עלוותתפאר ותתנשא ותתגדל ותתר. רא יתברךוזה גֻדלת הב
. ידי הצדקה שלנו-עלשיתגלו וֻיכללו ויאירו , שיםונין הקדוהתגלות הגו

לקוטי תפילות ( ".בגדי ישע מעיל צדקה"זה -ידי-ונזכה שיהיו נעשים על
 )תפילה כה מתוך –' א

  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

יש בזוהר  ...הקדוש מגלה אפשר להבין שרבנו...   �                 
 , שיש שיר שהוא יחזיר כל העולם להשם יתברך":ן"ליקוטי מוהר"וב

נ נח נחמ " ,שהוא זה השיר  אז מגלה רבנו, על ידי השיר הזה,לתורה
 'נח' , זה פשוט'נ' ',משולש מרובע, כפול, פשוט'השיר הזה הוא ... "נחמן
נ נח נחמ " , וגם יש בו עשרה אותיות, מרובע'נחמן' , משולש'נחמ' ,כפול
 זה כנגד עשרה מיני נגינה שהוא גילה שזה , זה עשרה אותיות"נחמן

 רואים ! עשרה מיני נגינה,"תיקון הכללי"ה זה ,מסוגל לתקן פגם הברית
  . הוא נעשה מפורסם בכל העולם,עכשיו שזה עושה פעולות

האש שלי תוקד עד ביאת  ":גם מה שהוא אמר לפני מאתיים שנה
האש שלי תוקד עד ביאת "ש  מה שאמרתי, בהפתקגלה והוא מ,"המשיח
גם הוא מגלה שהוא ,  כתוב בהפתק ככה,"אמרתי עליך" זה ,"המשיח

נחמן ' , זה אני בעצמי'מרובע, משולש, כפול, פשוט' השיר הזה ,זה השיר
  . 'משולש מרובע, כפול, פשוט'הוא זה השיר ', מאומן

יש ? איזה גוון ,"?הוא ירד מן השמים" :יש כמה אנשים ששואלים
 כבר נפטר הוא , זה פלא כזה שלא היה מעולם דבר כזה,לו כל הגוונים

 ,"עליך אמרתי ",יחד עם המכתב ,"תלמידי היקר"והוא מדבר איתי 
מי אומר , "חזק ואמץ בעבודתך ","נהנתי מאד מעבודתך ועליך אמרתי"

, משולש, כפול, פשוט' זה הניגון של ,"נ נח נחמ נחמן מאומן "? זהאת
 זה עשרה "נ נח נחמ נחמן", "נ נח" בעשרה אותיות של השם ',מרובע

כנגד עשרה מיני נגינה שגילה  תאותיו
 ,"תיקון הכללי ",בשביל תיקון הברית

 , עשרה מזמורי תהלים,עשרה מיני נגינה
ז "י ...וסמן"? צריכים סימנים יותר מזה

 ...ז בתמוז לא ידע שום"י... "בתמוז יאמרו
 , והיה לי צער גדול,רק אני לבדי ידעתי מזה

 אז הוא בא אלי ,מגודל הצעריכולתי למות 
אתה , לא? מותאתה ת ,"תלמידי היקר"
עליך אמרתי מיין  ","תלמידי היקר"

 על }לעמוד{ אתה צריך ,"פייעריל וועט טליען ביז משיח וועט קומען
דווקא זה  ,"המכשלה הזאת תחת ידיך" ,"חזק ואמץ בעבודתך". כורחך
,  על ידה נעשה הפתק,זה מכשול גדול,  מכשלה, שלא התענתיעל ידי

  .יה הפתקהלולא זה לא 
 אל תחשוב שזה סתם ,"ז בתמוז יאמרו שאינך מתענה"וסמן י"

 הם חשבו כולם שאני יצאתי מן ,"ז בתמוז"י" הוא נתן לי סימן ,נייר
 סוף כל סוף ,כך הוא כל חסידי ברסלב" : ואמרו,תי משוגעינעש, הדעת

אחר ופתאום נעשה משוגע בגלל שהיה בעצבות ?  מה זה,!"נעשה משוגע
 שאין לו , הוא משוגע כזה,זה לא דבר רגיל?  מה זה,חה כזהכך היה בשמ

 וכל אחד סיפר בבית , אז הם באו העירה בני הישיבה,רפואה לצאת מזה
הוא " ,"? איך אתה יודע?מה" ,"הברסלבי נעשה משוגע" :הכנסת שלו

 ואחר כך פתאום נעשה ,היה בעצבות כזה שהיה פחד להסתכל עליו
 אז קיבלתי שם ," זה לא נורמלי? מה זה,רקד כל הלילהיה מ וה,בשמחה

  ...משוגע
 

  )ה המשך"נים כ סימ– 'חלק בת "ימי מוהרנספר (

ע דירתנו שם מחמת וכים לקבוואם אין אנו ז... ☺                       
ת שם ועל כל פנים נזכה להי, זה-ת שיש לכל אחד ואחד עלוגדל המניע

ב ושגם זה ט, ת על כל פניםומלילך שם ארבע א, פעם אחת כל ימי חיינו
נם לברכה וגם אולי על ידי זה שנלך שם ותינו זכרו שהפליגו רבומאד כמ

ד הפעם לקבע דירתנו שם ועל כל וע עונזכה אחר כך לנס, תוארבע אמ
, ם קֻדשתנוובמק, ם חיינוות פעם אחת במקופנים איך לא נחוש להי

וחזר , עמיםתינו כמה פוש ברוך הוא לאבובארץ חמדה שהבטיח הקד
ועין בדברינו מזה (דל חבתה ו לגשיעורההבטחה כמה פעמים הרבה בלי 

תר מזה שאי אפשר לבאר כאן והן על כל אלה וי) ם אחר באריכותובמק
 היה עדייןתר ואף על פי כן ותר ויות יות עצומונתחזקתי על ידי המניע

מחמת כמה וכמה , טה לכאן ולכאן בלי הכרעולבי חלוק לשתים נ
  :ת המח שהיה בדעתי מאד שאי אפשר לפרטםומניע
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