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 עד שאין להרע שום ,לים מזככין עצמן כל כךוהצדיקים הגד
 הבחירה עיקראך . ואף על פי כן יש להם גם כן בחירה. אחיזה בהם

 כמבֹאר ,"ום אחד מדעתוסיף יו המשה"שלהם הוא רק בבחינת 
ן קֹדם החטא וראשוזה בחינת הבחירה שהיה לאדם ה. ם אחרובמק

 בבחינת , היה רק בבחינה זֹאתואך כל בחירת. שהיה זך אז בתכלית
. לון גדורק שיש בזה משקל ונסי. ל" הנ"ום אחד מדעתוסיף יו המשה"

, סיףות לא : שכתובו כמ,סיף על דברי השם יתברךוכי בודאי אסור לה
 כמאמר ,סיפה על הצוויון היה על ידי שהווכל הפגם של אדם הראש

סיפו ות וסיגים שהוואף על פי כן הלֹא מצינו כמה גזר. ל"תינו זובר
 והסכימה ום אחד מדעתוסיף יו המשהוכן , רהול על דברי ת"תינו זורב

 הבחירה עיקרינים כאלו הוא יעל כן באמת בענ. םו לדעת המקודעת
ון בזה ום לכוכה חס ושלו זוובאמת מי שאינ. ליםושל הצדיקים הגד

 להכשל על ידי זה עד שיבֹא על ידי זה לויכ, םולדעת המק
ן שנכשל על ידי ו שמצינו באדם הראשוכמ, לחטא גמור

  .  ממש ועבר על הצוויוזה כפשוט
ן של הארבעה וין הנסייוזה היה גם כן ענ

ם וורק רבי עקיבא נכנס בשל, שנכנסו לפרדס
כי גם , יקאינכנס ויצא ד. םוויצא בשל

א רק דתם הוולים אשר כל עבוהצדיקים הגד
ת בכל פעם מדרגא לדרגא ומה שצריכין לעל

 אף על פי כן צריכין ,תרוולהשיג בכל פעם בי
בקי  [ל בקי בנפיקית בקי בעיוהם גם כן להי

כה ו זוומי שאינ, ]בכניסה בקי ביציאה
ת בבחינת ול להיולבקיאות הזה בשלמות יכ

ר ואֵח,  רחמנא לצלן" הציץ ומת,הציץ ונפגע"
כה לבקיאות וומי שז. תוצץ לגמרי בנטיעיק

, םוצא בשלום ויו אזי הוא נכנס בשל,הזה היטב
סיף ומה לה, םוון תמיד לדעת המקוכה תמיד לכוואז ז

ל "כין לבקיאות הנוואלו הצדיקים שז. ל"סיף כנוומה שלא לה
כים להכניס זה ו הם ז,הה והנפלאה מאֹדות מדרגתם הגבובבחינ

 , ממש"ונפיק"בחינת שהם , ת מאֹדות הנמוכולו במדרגיהבקיאות אפ
וגם משם . "ל הנךוואציעה שא"ים ישיזכו גם הם לעת עתה לק

ויצעקו ויתפללו ,  ימשיכו עצמן אל השם יתברך,מם השפל מאֹדוממק
 ,"'עתי וכוול שוומבטן שא" בבחינת ,ת הנפשולהשם יתברך תמיד בכל

משמים ' עד ישקיף וירא ה, "תור תחתיומב' קראתי שמך ה"בחינת 
 'אות נ - ' הלכות שבת ז-לקוטי הלכות  (.שובה שלמה באמתשיזכו לת

  )ט" ע- צדיק - לפי אוצר היראה ב"נ
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רה וד כל התות הוא האמונה שהוא יסוורה והמצו קבלת התעיקר
 שאמרו ווכמ, תיך אמונהווכל מצ): תהלים קיט( שכתוב וכמ, תוווהמצ

וצדיק 'בא חבקוק והעמידן על אחת .): דת כומכ(ל "תינו זורב
' ‡�…ÈÎ ‰'בר עם ישראל הוא שִד' לת דבר היכן תח ועל',  יחיהובאמונת
ÍÈ˜…Ï‡ 'יתברך '  האמונה להאמין בהעיקר שהוא ,)'ת כושמ(' וכו

˙ÍÏ ‰È‰È ‡ÏÈ˜Ï‡ÌÈ¯Á‡ Ì, ‡Ï  ‰˘Ú 'ת בחינת וזביות כוולבטל אמונ
ÏÒÙ ÍÏ 'של כל עיקרד והוית והיס ההתחלה והתכלעיקרכי זהו ', וכו 

 הלכות ערובי -לקוטי הלכות  (. הוא האמונהעיקרכי ה, להרה ֻכוהת
  )' א-' תחומים ה
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נב ו שג,ידי הגנבה של הבעל דבר  נמשך עלניאוףות ו תאעיקר
 עד ,תות וערמומיות וגנבות האדם בכמה תחבולותר במחשבווח

 ,˙‚�…·Ï‡   אצל˙�‡ÏÛ‡  כן נסמך ועל. םו חס ושל,הרהור לידי ושמביא
: וזה בחינת. ל"ידי בחינת גנבה של הבעל דבר כנ  בא עלניאוף עיקרכי 

אם 'כיח וינו שהפסוק מיה,  ועם מנאפים חלקךואם ראית גנב ותרץ עמ
ועם מנאפים 'ידי זה  ועל', וותרץ עמ' שהוא היצר הרע —' ראית גנב

כי צריכין , זהר מאֹד מהגנב הזהיראוי לך לכי באמת היה . 'חלקך
די שלא שמרת עצמך  לא ואתה,  מאֹד מאֹד מהגנב הזהולשמֹר מחשבת

,  רחמנא לצלן,שנתרצית אחריו, ואף גם אם ראית גנב ותרץ עמ, ממנו
כן צריך האדם להזהר  על. ל" וכנ"ועם מנאפים חלקך"ידי זה  ועל

 ות שמכניס בדעתורעת וולהשמר מאֹד שלא יהיה כרוך אחר המחשב
כי . ו לגרש ולבער הגנב מקרבורק ישתדל בכל כח, תיווידי גנב על

תה וכי המחשבה ביד האדם להט, ובאמת הבחירה ביד האדם לגרש
ש יאמר ו היטב קדומר מחשבתואשרי הש.  הבחירהעיקרושם , ונוכרצ

  )' ט-'  הלכות גניבה ד-לקוטי הלכות . (ול
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  ] רבי נתן מספר על הסתלקות רבנו הקדוש[

עמדתי לפניו , כך-אחר... ☺              
וסף בי שמחה ו ונת, עד שהאיר היום,עוד

 כי ,וחיות קצת על שזכיתי לשמשו כל כך
 כי רצונו היה ,לאו כל יומא זכיתי לשמשו
רק לעתים , שהמשרת שלו ישמשו

ועתה זכיתי , רחוקים זכיתי לשרתו מעט
 על ,תו כמה שעות רצופים בעת כזאתלשר

 אבל לא ידעתי כי ,כן הייתי שמח קצת
, את אדוננו' באותו היום לוקח ה

  .אדרבא נדמה לי אז שיחיה עוד
 התחילו לקום ולקיץ ,וכשהאיר היום

משנתם המשרת וכיוצא שהיו רגילים 
 אז הלכתי אל ,ד לפניו ועמדו לפניוולעמ

יום שלישי רביעי  וזה היה ,המקוה להכין עצמי לתפלה
דֻסכות ובחזירתי מהמקוה באתי לחדרו ומצאתיו יושב על 

כך לקח - ואחר,ומֻעטף בטליתו ומתפלל, יושב ולא שוכב, מטתו
האתרוג והלולב ומיניו ואחזם בידו מֻעטף בטליתו ויושב על מטתו 

י זכרונו לברכה היה ֻמנח על ברכיו הקדושים וגמר את "וסדור של האר
שהיו ,  ואמר הושענות בקול רם קצת, מיניםההלל עם הארבעה

ים שזכו לראות אותו י אשרי העינ,נשמעים דבוריו לכל העומדים בבית
ע קולו בעת שאחז הארבעה מינים ואמר הלל והושענות ביום ואז ולשמ

 וגם אנחנו גמרנו התפלה בצבור בחדר ,האחרון של ימי חייו הקדושים
 וגם באותו , בצבור תמידשהיינו מתפללין שם, השני בסמוך לחדרו

  .היום התפללו כל הקהל שם כדת
ר דרך חדרו בשבילי והסתכל ו נזדמן שֻהצרכתי לעב,אחר התפלה

ואמרתי לו עתה ,  אחר כך דברתי עם אחיו רבי יחיאל זכרונו לברכה,בי
נפלתי בדעתי ויכול לעלות על דעתי שיסתלק ואני צריך שאתם תחזקו 

, תי בדעתי לבל אעלה על דעתי שיסתלקזק אותי ונתחזקי וח,אותי בזה
  .כי היה אצלנו אסור להעלות מחשבה זאת על לבנו

 ולא ,אחר כך יצאתי משם והלכתי אל האכסניא שלי שאכלתי שם
 ובתוך כך שכבתי לישן ,היה הבעל הבית בביתו והמתנתי הרבה עליו

כי הייתי יגע מאד ולא יכלתי לישן וגם עסקתי , דם האכילהוקצת ק
   אחר כך בא הבעל ; צריך לתקן אז איזה דבר  שהייתי  התורה בכתיבת
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הבית ואכלתי עמו ורציתי לשכב עצמי לישן שם מחמת שלא ישנתי מחצי 
והיה צר לי מאד כי מי יודע מה נעשה שם עם רבנו זכרונו , הלילה עד הנה

 ואם לא ,נהי הלא אי אפשר בלא ש: אבל אף על פי כן אמרתי בלבי,לברכה
 והיה . ומי יודע מה יהיה נעשה אז,שן עתה אהיה ֻמכרח לישן אחר כךאי

 וחמל ,היא תקום'  אך רבות מחשבות בלב איש ועצת ה,רצוני לישן שם
ישבתי האמת שאי יעלי השם יתברך ברחמיו הנוראים ונתן בלבי ונת

כי מי יודע מה נעשה שם ,  אבל אלך לבית רבנו לישן שם,נהיאפשר בלי ש
  .וכן הוה

 והנה שם קול רעש גדול מאד ומצאתיו ,באתי לביתו ונכנסתי לחדרוו
 ואי אפשר לו לישב עוד על ,יושב על כסאו אבל נשמתו וחיותו הולך ופוסק

 ואנשים עומדים עליו ושופכים עליו מיני בשמים ,עוכסאו וכמעט שנגו
בב השם יתברך שבא לשם איש י ואז באותו היום ס,יקרים להחיותו כנהוג

והוא עמד עליו אז ועסק עמו יותר , שלומנו מטראוויצע-נשיאחד מא
שרבנו זכרונו לברכה הבטיחו כבר , וגם בזה יש מעשה(משאר אנשים 

 וכבואי לשם ומצאתי כל זה נבהלתי מראות ואמרתי שיקחו ,)בחייו על זה
ה בידו הוא זכרונו לברכה בעצמו ולא ָּט וִה,אותו מיד וישכיבוהו על מטתו

  ...הסכים לזה
  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

שמח על שזכה הוא  , עד היום,ויצחק אייזיק ... �                         
בהדירה , אביב- תלבצפון אני הייתי אצלו ,הוא זוכר טוב, להתקרב לרבנו

אביב היה לי ארבע -בתל, עד האוטובוס האחרון, שלו בכל לילה עד חצות
גיד אאם אני " : אמרתי,הוצאותיה לי כסף על  ולא ה,אוטובוסים לנסוע

אני , אסור להזכיר כסף, " עושה מסחר ממנו הוא יחשוב שאני,"כסף"לו 
עם יצחק  אני טיילתי , לא אמרתי לו שאני צריך כסף,נהגתי אתו בחכמה

באלנבי ובמסעדות הכי , בתל אביבאייזיק 
מה , ואני הסתכלתי עלי כמו משוגע, יפות

אתה נכנס ? מה זה אתך? אתה עושה
,  לא אכלתי,עד חצות לילה? הנם כזהילג

אני  ,כלו הוא רצה שא, אכלהואאבל 
זה , אוכל במסעדהאני לא " :אמרתי לו

אבל הוא רקד ,  אני קמצן,עולה ביוקר
 ,שמואל חתני היה בבית, איתי בליל שבת

 ,"ליקוטי תפילות"היה לי . תבטלנהוא 
קוטי לי"ואני נשארתי בלי ה, נתתי לו

  ".תפילות
אני לא הרגשתי טוב ורציתי לקום 

 אז ? מה יהיה התכלית ממני,בחצות לילה
 היה שמה , הלכתי לשוק,הלכתי בטבריה

 זה טוב , יש שעון שמעורר טוב,שעון
קודם כל ,  אבל אין לי כסף,בשבילי

 שעון כזה שהוא מעורר כל ,לתיבהנכנסתי ונ נכנסתי לראות את השעון
 אז אמרתי ,"אני צריך לזה השעון" :אמרתי, קולות כאלו ב,חמישה רגעים

 אני , לי כסףעכשיו אין ,שלם לךא אבל אני ,אני צריך זה השעון" :בחנות
 ,הוא הבין שאני לא אגזול ממנו את השעון , הוא האמין לי,"שלם לךא

 יש לי שעון כזה שהוא יעורר אותי , אני באתי הביתה בשמחה גדולההכלל
 ואני כל מה שהוא , והשעון היה מעורר,יע זמן חצות הג,בחצות לילה
 ,יש לך שעון כזה" :אמרתי, קמתי לא ,רציתי לישון יותר, מעורר יותר

השעון " : אז אמרתי,"?מה יהיה ממך?  מה זה אתך?חצותבואתה לא קם 
 את השעון על אעמיד ואני ,קנה שני פחים של נפטא אני ,לא מספיק

 ,תי את השעון על הפחיםנת ,ניתי שני פחיםק, עד שיהיה קול כזה ,הפחים
 היה כל כך רצון , כלום רציתי לישון ולא לשמוע,עושה יותר וכל זמן שהוא

  .לשינה
 שברסלב יהיה לה קיום אחרי ,אם היו אומרים לי לפני שבעים שנה

הם לא יודעים מה הם , הם משוגעים" : אז הייתי אומר,שבעים שנה
היה , "היה פחד לנגוע בספר ברסלב? איך אפשר דבר כזה, מדברים

 אני ,אפילו השולחן שהספר עליו, לנגועמחמירים גדולים שהם לא רצו 
הם לא רוצים ?  אבל איך יבוא הגאולה, זה כל הגאולה,טוב" :אמרתי

 אז עכשיו ,"?מה יהיה? מה יהיה?  איך יהיה הגאולה,לנגוע בספר ברסלב
זה ,  יותר חשוב,ל זמןזה כ ברסלב ,אני חי ואני רואה שכולם מתביישים

איך , רבונו של עולם" : אני היה קשה לי,מדפיסים וקונים, גדלוהולך 
ואי אפשר להשיג ולא ... הם לא רוצים לנגוע בספרי ברסלב? יהיה הגאולה

  ".?איך יהיה הגאולה... מדפיסים
הוא , יש לו הגן עדן,  מירון, היה לו מקום מצוין)קרדונר (ורבי ישראל

 ישראל , יש לו דבר אחד, מירון ועזב את צפת ועזב את המשפחהעזב את

 , שלו עכשיומקוםשמה זה , בטבריה יש אחד ששמו ישראל בער, בער
זה מן " :אמרתי לו, הלילה הראשונה שהוא קנה את הלחם ואכל אצלנו

אני צריך מי שידריך ,  קשותמלחמות עלי עובר,  שלחו אתכם אלי,השמים
איך יהיה , !"אני מבקש מכם שלא תעזבו אותי, םאני מזהיר אתכ, אותי

 אולי , מפחדים לנגוע,אפילו אם יש איזה ספר, אין ספרים לקנות? הגאולה
, אבל אני לא נתייאשתי? איך יהיה הגאולה, יחשדו בו שהוא נוטה לברסלב
ועכשיו , "יבוא הזמן" : כמו שלבי אומר לי,אני היה לי כיסופים גדולים

ברק בסוכה ומדברים דיבורים כאלה שזה המתקה - אנחנו יושבים בבני
כל , לכל העולם, לכל ארץ ישראל, לכל ירושלים, ברק-לכל בני, לכל העולם

העולם , הקדוש הוא המתקה גדולה לכל העולם דיבור שמדברים מרבנו
  .אמת נעשה בכל יום יותר חזקה, אמת לא מתבטלה ,האמת, ידע

  
  )'גאות , עצה –לקוטי עצות (

ידי פגם אמונת חכמים אין לו -על�                                                 
 ואינו יודע לתת עצות , ותמיד הוא מֻספק ועצתו חלוקה,עצה שלמה לעולם
 )סימן סא, ן"לקוטי מוהר). (עיין צדיק(בנפשו בשום דבר 

גדֹל העצה ורב העליליה אשר עיניך פֻקחות על כל דרכי בני ... "���� 
ומיד כל לוחציהם אתה גואלם ,  ויודע ומבין מחשבותם וסודם,"אדם

ותקנני , ועזרני לעשות רצונך והושיעני מהרה, רחם עלי למען שמך. ופודם
שאזכה לדעת לתת , וחנני מאתך דעה בינה והשכל, בעצה טובה מלפניך

ולא אהיה , ותזכני לעצה שלמה תמיד, עצה לנפשי על כל דבר שבעולם
,  חס ושלום,םיולא תתחלק עצתי לשתי, שום דברמֻספק לעולם על 

  ". 'רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת ה"ותשפיע עלי 
, ותרחם עלי ותושיעני ותזכני לאמונת חכמים באמת כרצונך הטוב���� 

, ואזכה להאמין בכל החכמים האמתיים באמונה שלמה באמת ובלב שלם
-ועל. ולא אסור מדבריהם ימין ושמֹאל

 שאזכה ,זה תזכני למשפט דקֻדשה- ידי
ותוציא משפטי , ט עצמי באמתולשפ

ואזכה ללמֹד תורתך הקדושה . לאור
ללמֹד וללמד לשמֹר ולעשות , לשמה תמיד

, ם את כל דברי תורתך באהבהיולקי
ותתן לי חכמה ובינה , ותאיר עיני בתורתך

ודעת דקֻדשה להבין ולהשכיל מכל 
י תורתך הלמודים שאזכה ללמֹד בכל ספר

לם משפטי להבין ולהוציא מֻכ, הקדושה
ולא אטה ולא , הנהגות ישרות באמת

רק אזכה , אסור מן האמת ימין ושמֹאל
ולידע תמיד איך , ן תמיד רצונך באמתולכו

ידי למודי התורה - על,להתנהג בכל דבר
 מתוך –' לקוטי תפילות א (:הקדושה

  )תפילה סא
  

  )ה"פ מכתב - ' אי הנחל ֵּבספר ִא (

  .ה"תשרי תשכ' ה, ערב שבת קֹדש, ה"ב  �   
רק לשמֹע קול , שאינו רעב ללחם ולא צמא למים, לכבוד מחמד עיני

החכם האמת אב החכמים הפלא היחידי שבכל יחידי הדורות אשר שלחו 
עושה . לדורותינו האחרונים לגאלנו גֻאלה שלמה שאין אחריה גלות' ה

  . מתוקה בגוף ובנפשחדשות יחדש עליך ועל ביתך שנה טובה ו
י והיו לי לנחת "ק על סך מאה ל'קבלתי את ברכתך הלבבית בצרוף צ

בעל הרחמים בעל . מעֹמק לבי אביע לך רֹב תודות וברכות, ושמחה רבה
הישועות יאיר עליך אור הצדיק ותזכה מחדש להתחבר ולהתקשר בכל עֹז 

 להושיע כי כחו גדול ונורא מאֹד, עם הצדיק ואנשיו הכשרים האמתיים
  .לנצח לכל החוסים בו

אשריך אשר ברצונך ותשוקתך החזקה התגברת בעקשנות גדול על כל 
 ובאת גם השנה על ראש השנה אל הצדיק שהודיע ,המניעות וחומות ברזל

תקבלנה באהבה ', מתנה גדולה היא לך מאת ה. לנו שאין דבר גדול מזה
ו להכין עצמנו כבר יתברך יזכנ' ה. ובשמחה בכל שנה ושנה כל ימי חייך

הגופות . מעתה לבוא אל הצדיק על ראש השנה הבא
יודע האמת כי ' וה, רחוקים אבל הלבבות קרובים מאֹד

אתה נמצא בעמקי לבבי תמיד בכל יום ובכל עת בלי 
 בתפלה וגעגועים לישועתך והצלחתך הנצחי ,הפסק

  .בזה ובבא
  ,הבך באמת בכל לב ונפשאו

     ‡ ·„ Ï‡¯˘ÈÂ¯Ò„ 

   על סף סגירההעלון שלכם
  אתם יכולים להציל אותו

  

  הדואר בסניפי, בעין יפה, תרמו נא

  89-2255-7 חשבון
  

  כל הישועותתזכו לו
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