
 
  

 [ÌÂÏ˘Ï Â‰Ú¯Ï ˘È‡ ÂÏ‡˘ÈÂ  ...)ז,יח( 
 ואמרו רבותינו , ויתרומשהוישאלו איש לרעהו לשלום הנאמר ב... 

בל י קמשה , וכמה היו רחוקים זה מזה,משה מי הקרוי איש זה :ל"ז
 לא  כי,יר ממקום רחוק וטמא מאדיהתורה מפי הגבורה ויתרו נתג

יר ינתג לא יןי שעד,משה לבפרט בעת שבא. הניח עבודה זרה שלא עבדה
 כי כך דרכו של , קוראם איש ורעהו,ואף על פי כן. ירירק שרצה להתג

 שהוא מוריד את עצמו ומקרב ,משה שהוא בחינת ,הצדיק הגבֹה מאד
 הוא מקרב ,את עצמו כל כך למי שיש לו איזה רצון להתקרב אל האמת

 . ורעהולו הם אישי כא,לו היה חברו ממשי כא,את עצמו אליו כל כך
 )ב" כ-'  הלכות בכור בהמה טהורה ד-לקוטי הלכות (

  
 [È˘ÈÏ˘‰ ˘„…Á· ... )א,יט( 

 התגלות התורה הוא על ידי חסד ואהבה עיקר
שעל ידי זה נעשין , והשתוקקות וכסופין דקֻדשה

רין אותיות ינֻקדות להאותיות ונצטרפין ונצטי
וכל הצדיקים הקדמונים שהיו , התורה לטוב

לם היו עוסקים רק ֻכ, תורהקֹדם קבלת ה
בהשתוקקות וכסופין דקֻדשה להשם 

עד שבא ,  עבודתםעיקרוזה היה , יתברך
אברהם אבינו שהיה ראש למאמינים 

ועל ידי זה זכה בשלמות , מוליםוראש לִנ
יותר לבחינת ההשתוקקות והכסופין 

שהם בחינת חסד ואהבה שזה , ל"הנ
  . מדתו של אברהם אבינו

צץ בחינת התגלות ומאז התחיל להתנו
ואחר כך עסקו בזה שאר האבות , התורה

 רבנו עליו משהעד שבא ', והשבטים ובניהם וכו
עד שעל ידי , לם צדיקיםהשלום עם דורו שהיו ֻכ

רו כל אותיות התורה יההשתוקקות והכסופין שלהם נצטי
לפי אוצר '  הלכות דם א-לקוטי הלכות ( .ואז זכו לקבלת התורה, לטוב

  )ה" מ-מוד תורה  תל-היראה 
 

 [Â‰˘ÓÌÈ˜…Ï‡‰ Ï‡ ‰ÏÚ  ... )ג,יט( 
בכל מצוה ומצוה ובכל אות ותיבה של התורה הקדושה יש בה 

שלמוד החכמה הקדושה הזאת היו , חכמה קדושה עֻמקה ונפלאה מאד
. ועל כן שאלו אשר תנה הודך על השמים, יכולין גם המלאכים ללמֹד

, באין על ידה לעצה שלמהכי אם כש, אך באמת אין שום חכמה נחשבת
אף , שרק היא היא החכמה האמתית,  חכמת התורה הקדושהאפילוו

כי אם כשזוכין לקבל עצה , על פי כן היא גם היא אין חכמתה נחשבת
  . שלמה על ידה שיצליח על ידי זה לנצח

 לא כי,  תכלית שלמות עמקות חכמת תורתנו הקדושהעיקרוזה 
וכל מה .  כן נקראת התורה עצהועל,  אלא המעשהעיקרהמדרש 

שהמדרגות נמוכות ביותר שם צריכין ביותר עמקות העצות הקדושות 
יצר ,  כלום קנאה יש ביניכם: להמלאכיםמשהוזה שהשיב . של התורה

 אות -'  הלכות תענית ד-לקוטי הלכות ( .ל" כנהיינו ,'הרע יש בכם וכו
  )ב" מ- תלמוד תורה - לפי אוצר היראה ד"י

 

 [Î…�‡‰ È 'ÍÈ˜…Ï‡ ... )ב,כ( 
ת הוא האמונה שהוא יסוד כל התורה ו קבלת התורה והמצועיקר

וכמו , תיך אמונהוכל מצו): ט"תהלים קי(כמו שכתוב , תווהמצו
וצדיק 'בא חבקוק והעמידן על אחת .): ד"מכות כ(ל "שאמרו רבותינו ז

' אנֹכי ה'בר עם ישראל הוא שִד' לת דבר היועל כן תח', באמונתו יחיה

יתברך ולבטל '  להאמין בה, האמונהעיקרשהוא ) שמות כ(' וכו' אלֹקיך
תעשה לך  לא ,לא יהיה לך אלֹהים אחרים' בחינת ,אמונות כוזביות

 של כל עיקר ההתחלה והתכלית והיסוד והעיקרכי זהו ', וכו' פסל
 הלכות ערובי -לקוטי הלכות ( . הוא האמונהעיקרכי ה, לההתורה ֻכ

  )' א-' תחומים ה
  

  )טו סימן –] רבי נתן[ת "ימי מוהרנספר (

 על שבת חֻנכה ושמעתי ות אצלווהנה זכיתי להי...  ☺                   
 ותה לפניו ודברתי עמווכתבתי א) 'ן סימן ל"הרולקוטי מ(רה נפלאה ות

תי אבי בסבר ובל אב וִקודש נעמירהרבה ואחר כך נסעתי לקהלת קֹ
ב שיזדמן לי עגלה ו והייתי מצפה שם בנעמירת ונתן לי מתנהופנים יפ
ב לי וישבתי בדעתי למה לי להמתין שם טינזדמנה לי ונת ולא בולמאהל

 וך כך אהיה אצלויח שבתושאסע לברסלב אולי יזדמן לי שם עגלה וארו
ם ו וכן עשיתי וחזרתי ונסעתי לברסלב ובאתי לשם בי, לברכהונוזכר

 ותו הלבנה באקדשתי את לא יןישלישי בערב ואני עד
נה של ותה הלילה היתה הלילה האחרווא, דשהחֹ

נראה  ולא לושך גדוהיה ענן וחֹ, זמן קדוש הלבנה
שום רשם בעלמא של הלבנה והיה לי צער 

דש י לברכה כבר קונונו זכריושאלתי אם רב
דש הלבנה והיה יהלבנה השיב לי שכבר ק

תר וגם בלא זה התגברה עלי ולי צער בי
תר ואחר כך וה ביומחמת ז, עצבות

תי ותה הלילה ושאל אונכנסתי אליו בא
, רה כל כךועל מה אתה במרה שח

 בשביל :וונענה אחד ואמר ל, ושתקתי
   .תושאין הלבנה נראית על כן פניו זעופ

 : לברכה ואמרונוענה רבנו זכר ☺ 
 :והשבתי ל, זה-התפלל לפני השם יתברך על

 :ואמר, זה-כבר בקשתי מהשם יתברך על
צה ושאני ר, וענה אחד ואמר בשבילי, דו עהתפלל

עלה על דעתי  לא שאתם תתפללו עליו עבור זה ובאמת
אבל היו , ן הלבנהיל מעניו אף על פי שהיה לי צער גד, על זהותולבקש א

מצאתי  לא על כן, תר שהייתי צריך שיתפלל עליולי דברים הכרחיים י
ך כך בא אחד ו בת.לבי להטריח לפניו גם בשביל זה ועמדנו קצת לפניו

   .ך הענניםות מעט מתוואמר שהלבנה מתחלת להתרא
כף כשתראה י תלך מיד ות: לברכה ואמרונונו זכריענה רב ☺ 

כף תברך ברכת יתה תוך העננים רק שתראה אותה כפי מה שהיא בתוא
 ויצאתי לחוץ והיתה הלבנה מֻכסה בעננים רק !כוביהלבנה בלי ע
ך כך נתעלמה לגמרי ו ובתוי פֻקדתזרזתי עצמי כפ ולא שנראית מעט

מתי ימחמת שלא קי, ר אליווישתי לחזיתר כי נתבווהיו לי יסורים בי
ם ובקשתי מהשם יתברך וכדבריו ועמדתי שם מעט ותליתי עיני למר

ותכף ברכתי ברכת הלבנה , להיתר מבתחוקצת ונראתה הלבנה י
   . לברכה בשמחהונו זכרוונכנסתי אצל

 הלא ראיתם שעתה הוא איש : ענה ואמר,ותכף כשבאתי לפניו ☺ 
 :מנוושל- וענה ואמר עלי ועל כל אנשי,לו נחת גדו והיה ל!אחר לגמרי

 אחר כך דברנו .לםולה להעובה גדותה טי הי,אם אתם הייתם בשמחה
 לברכה ונו רבי יצחק זכרו קצת ואחר כך ספר לפני ולפני חתנועמ

 ואחר ,)ב"סימן פ -ן "רהוחיי מ(ב וב מזל טוין מזל טיראה מענומעשה נ
 לו שבחו יחד כי המנהג היה בעת שישבנו אצלוכך צוה שאנחנו נאכל עמ

 ובדיחא דעתה ןוכשהיה איזה עת רצ רק לפעמים ,יחד עמנו אכללא 
  שעת  גם כן  היה   , ואז בלילה הנזכר לעיל ,יחד  ו שנאכל עמ היה מצוה

  
  
  

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

��י"�עלון�מספר�תת–�ד"בס

  

 טוב להגיד ולשיר
  

 לזכות לכל הישועות

  

  ַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן מאומן
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��

��תזכו�למצוות

 לברכה ונוא זכרואכלנו יחד הו, ון ושמחה קצת וצוה שנאכל עמורצ
מנו היה גם ושל- שמע שאחד מאנשי,ך הסֻעדהול ואנכי ובת" הנווחתנ

ררות והתלהבות וואמר ברכת הלבנה בהתע, כן מקדש את הלבנה
 , לברכה מאד מאדונווהוטב לרבנו זכר, מנוושל-מעמק הלב כדרך אנשי

רה נפלאה ולה תיוהתחיל לדבר מזה ועל ידי זה נסתבב הדבר עד שג
לקוטי (ם ברוחך אלי ויהי נא פי שנִי): ב ב-מלכים( פסוק לפנינו על

  .)ו"סימן ס -ן "הרומ
ע מפיו וכבר ידוע אצלנו שעל כל דבור ודבור שזכינו לשמֹ ☺ 

 לא אלמלא: מר כמה פעמיםואנו צריכין ל,  לברכהונוש זכרוהקד
ע המשך שכן כשזכינו לשמֹ- מכל!אתינא לעלמא אלא למשמע דא די

דש באו קֹ- ונתעכבתי שם עד שבת ועל שבת.מעםון השזוכזה אשרי א
 ו לברכה עמונוואחד מהם היה מארץ ישראל וספר רבנו זכר, רחיםוא

מאחר ,  געגועים לארץ ישראלומארץ ישראל שבודאי בהכרח שהיו ל
 לברכה על ונות שם ועל ידי זה נסתבב הדבר שאמר רבנו זכרושזכה להי

וכן אחר כך ' ת וכוות מניעוירין שבימענ) שם(ראה ורה נולחן תהֻש
 וין המשכת רוחימענ) שם(ראה ורה נודש אמר גם כן תצאי שבת קֹובמ

   .'של משיח וכו
דם  קֹו נזדמן לי עגלה וקבלתי רשות מאת,ואחר שבת בסמוך ☺ 

 ולא , לקבל רשות כנהוגוכי הייתי נחפז מאד ונכנסתי לחדר, םור היוא
 ורציתי וין על מטתיכה שכב עד לברונו כי הוא זכרוהיה נר בחדר

וקבלתי רשות ממנו בחשכת לילה , להכניס נר ואמר שאין צריכין
ב ודם נסיעתי לנעמיר הרבה קֹו מעט כי כבר דברתי עמוודברתי עמ

 ותני בביתוב ומצאתי את חוב ובאתי למאהלוונסעתי למאהל, ואחר כך
כי בא בסמוך אחר נסיעתי משם לברסלב 

הסביר לי פנים לא  ובודאי, וקבלתי פניו
  :ל" על זה כנות כי היטב חרה לויפ

  
  )ל"זצ, ישראל אודסר' מר(

בטבריה ...   �                         
 ,היה איש אחד שהוא היה אדם כשר

 אז הוא ראה את ,ואהב יראי השם
 , שהיא משונה מכל הילדים,התפילה שלי

 ובדביקות ,הוא ראה שאני מתפלל בכוונה
 . אז מצאתי חן בעיניו,ותבתמימ ,ובאמת

 כמעט בכל ,הוא היה קמצן גדול אבל לי נתן
 ונתן לי באמצע התפילה , מטבע חשובה,יום

 כדי שלא ירגישו שהוא נתן ,שהתפללתי בסתר
 אז אני הייתי ילד עני והיה לי רצון חזק שיהיה ,לי

ותהלים ומעמדות וכל שאר  לי סידור שיהיה בו חצות
 ,היה לי כסף לא  ואני, הרבה כסף עלהסידור כזה אבל ,התפילות

וקניתי  בצתייוק , שהאיש הזה נתן לי,אז לקחתי את המטבעות האלו
 חצות ותהלים ומעמדות ,בזה סידור שיש בו כל מיני תפילות שבעולם

  ...ון רבהזה היה אצלי כמו ו ,והרבה תפילות
ם היה לי רצונות חזקים והיה לי מלחמות כבדות וחיפשתי מקו  �
 ,ולקרא בתהליםהיה לי רצונות חזקים לקום בחצות לילה ... הצלה

 והחום , אבל אני זוכר שבטבריה היה אויר חם מאד,לפעמים קמתי
 כי האבנים ,כן חם מאד  עד שבלילה היה גם,כך חזק ביום היה כל

 , ישנים על הגגותו וכל העיר הי, מאד והיה חם גדול,תחממו מהשמשה
 וירדתי מהגג ,קמתי כמה שעות לפני אור הבוקר אבל אני ,כןגם ואני 

אחרי חצות  -  היה כמו מערה,היה חלונות לא  והבית שלנו- ל הביתא
 ואני אז , החיות עיקר, ואז עיקר השינה,הלילה האויר קצת יותר קריר

  ...ירדתי לחדר
  

  )א"מכתב  מ-' אי הנחל ֵּבספר ִא ( 

  . אביב-תל, א"ערב חֻנכה תשכ', אור ליום ג, ה"ב   �                 
ראים ותר לשוט ולפרֹח במימי הדעת הנפלאים ונואף וחוהש, יקירי

תיו ויאריך שנ' ה. רול לקֹדש מטמא לטהומאד המהפכים ומעלים מח
  . ם וכל טוב נצחיובברכה ושל

נו ימדברים מגֻדלת רבצריך שתשים לבך שכל מה שאנו , לבי יקירי
ידי -נתנו לדבורים בלבד כי אם לילך בזה ולהציל נפשנו עלול אין כו"ז

  .תובולם המלא צער ומכאוהנם של העיזה מהג
 להכניע ֻזהמת השקר שהוא ,ר האמתוחֻנכה היא בחינת המשכת א

ולהגביר האמת שהוא בחינת מלכות דקֻדשה של , בחינת מלכות העבד

ר וידי א-על. ]א" מעשה י–ן ספר סיפורי מעשיות עיי [בן המלך האמתי
לבטל , כין להמשיך הארת האמת גם בחשכת לילהוהנר של חֻנכה ז

לידע מי , שנזכה לברר אמתת השם, לוף של העבד שנחלף בבן המלךהִח
 באמת ותו באמת בבחינת שם בן העבד ומי ראוי לקרותוראוי לקר

 המאיר לכל ,האמתיעד שיתגלה ויתפרסם שם הצדיק , בשם בן המלך
 משטף מים רבים שהם וומציל, שך ואפלהאחד מישראל בכל מיני חֹ

 חס ,לםובחינת מימי המבול המתגברים בכל פעם להחריב את הע
  .םוושל

, הוא רק בהשם לוף של בן המלך שנחלף בעבדכל בחינת השקר והִח
כמו בהמעשה הנוראה , שמשקרין ומחליפין את השם מזה לזה

ובן ,  והניחה את בן המלך אצל השפחהַהְּוָלדֹות את ֶּלֶדתַהְמַישהחליפה 
ידי זה טעו העולם וסברו שבן השפחה הוא -ועל, השפחה אצל המלכה

 החלוף הוא רק עיקרהנה . ובן המלך האמתי הוא בן השפחה, בן המלך
כי בן המלך בכל מקום , לדות אי אפשר להחליףבהשם כי בודאי גוף הְּו

בן השפחה בכל מקום שהוא , וכן להפך. מתשהוא הוא בן המלך בא
ידי החלוף -שעל,  השקר והחלוף הוא בהשםעיקררק , הוא בן השפחה

. כי קראו אותו בשם בן מלך, גרמה שקראו לבן השפחה שם של שקר
  ...את בן המלך קראו בשם בן השפחה, וכן להפך

  
  )כו-כה, ממון – עצותלקוטי (

 בא דלות ,ת אכילהוידי תאו-לע �                                          
 ).ז"סימן מ, ן"לקוטי מוהר(ת ות ובושונוובזי

גם וידי שפ-וכן על, בא דלות ובושה, גמין בתפליןוידי שפ-על � 
קר עשירות יכי ע,  בא עניות ובושה,באמת

 ).שם(הוא מאמת 
רב חסד , נן דליםומלא רחמים ח  ����

נם ונדבת יתן לי במתנת ח, ומרבה להטיב
 :ויֻקים מקרא שכתוב, אמתדת ימ, חסד

 חסד לאברהם אשר יעקבתתן אמת ל"
זה -ידי-ועל". תינו מימי קדםונשבעת לאב

. נזכה להתפלל בארץ ישראל בארץ החיים
שפע , ונזכה להמשיך השפע והברכה משם

ם ופרנסה ובה וברכה ורחמים וחיים ושלוט
עלינו ועל כל עמך , ב מאתךובה וכל טוט

וח ורנסתנו ברותזמין לנו פ. בית ישראל
תר ובנחת יבה, מאתך קֹדם שנצטרך להם

 לידי מתנת בשר ודם לא ואל תצריכנו, דוובכב
 מתוך –' לקוטי תפילות א.. (.ואתםולידי הלולא 

 )ז"ילה מתפ
  

  )ט- א, אמת–המידות ספר  (

ם שה בומצת עק אבדה לצורי שמ    �                                 
י ינעת בוליכהת הה אאריל ויכל הל איכה מותבשחמ בךליד שע, ךרבתי

  .תעוט בוליפר אקר שמול מומצת עמֹר אשי, לכשה
  .םולשר הבדת בונשר לֻמת    �
  .הינכשי הנים פלבקם מינים ארקת שכ    �
  .יאמם רא עתאומרי באגוסא לייקדצ להוי לרש    �
  .ערויף גסומל הכ    �
  .הרז הדובי ערהורים הא ב,רקי שדי לע    �
  .בצוק הונמם זת קֹדמוא י ל,תמי אדי לע    �
א ז ל איחשא מובישכו, ערר הציה השען נרקשל היו ש פחרומ    �

  .םלועע ברר הצה ייהא יה ליל זבשבו, רקה שיהי
ר קר שבור דחם אא, רחא בירכא מי הוזא, תמ אישא אהוי שמ    �

  .אום לא
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  )13:00-15:00   (02-5824048שידוכים 
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