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  ��לזכות�לכל�הישועות�ַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן מאומןד�ולשיר���טוב�להגי
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 ‰Á�Ó‰ ˙¯Â˙ ˙‡ÊÂ.. )‰˜„ˆ· ‰Á�Ó È˘È‚Ó ()ז,ו(  
ת ולמורה וכל תקון העווכל הת, עורית הצדקה הוא בלי שומעלת מצו

שעל , ידי הצדקה  נתגלה עלודווכל כב, ודוכי הכל נברא בשביל כב, תלוי בזה
לדה ונתגלה ו שעל ידי זה נעשה ה,ןועם העליידה נעשה כלי לקבל השפעת הנֹ

 ועל כן שקולה צדקה ;)א" סימן ע–' ן ב"לקוטי מוהר ( כמבֹאר בפנים,ודוכב
, ת בצדקה מאֹדואבל צריכין להרב. ל"תינו זו כמאמר רב,להרה ֻכוככל הת

תן הצדקה בלב שִי, ות הצדקה כראויוים מצי שיזכה לק, יתברך'ולבקש מה
ת ו יתברך עניים הגונים לזכ' הו ושיזמין ל, יתברך באמתושלם למען שמ

כן  על, ל"ידי זה כנ  יתברך עלודוקר תקון הצדקה שיתגדל כביכי ע, הםב
 חס ,וד עצמובשביל כב לא , יתברך'ד הו רק בשביל כבון בצדקתוצריך לכו

תנים צדקה רק למי שיש להם ממשלה וכמצוי בכמה אנשים שנלא  .םוושל
ועל עניים הגונים וכשרים , דוועל כן הצדקה גם להם לכב, לםוד בעווכב
אינם משגיחים כלל ומעלימין עיניהם , באמת' דת הורה ועבוסקים בתוהע

  . ד עצמןותנים הוא רק בשביל כבונמצא שהצדקה שנ, מהם
אבל על ידי , תובות טוואף על פי שבודאי גם בזֹאת הצדקה יש נֻקד

ן ולקבל על ידה שפע נֹעם העלי, ל בשלמות"צדקה כזֹאת אין נעשה הכלי הנ
שהיא ,  תקון הצדקה שתהיה בבחינת מנחהקריועל כן ע. בשלמות

  קרבן עני 
 וונתורק כ,  מתפאר בהוועל כן אינ,  ֻמעטתושנתינת
 אף על פי , כן העשירוכמ. רק לשמים לבד ובקרבנ

ת בנתינת ו להתגאוחלילה ל, תן הרבה לצדקהושנ
רק אף על פי , וד עצמוון בה לכבוהצדקה ולהתכ

 בעיניו אף על פי כן יהיה, ן רבותן לצדקה השִי
 ו כמ, הכל עניים, יתברךוכי באמת נגד, כעני

כי הכל רק ממנו ,  מי הקדימני ואשלם:שנאמר
  .  ממך הכל ומידך נתנו לך: שנאמרו כמ,יתברך

ן ו בעת שנתן ה,םוועל כן דוד המלך עליו השל
תי ו ואני בעניי הכינ: אמר,רב לנדבת בית המקדש

זֹאת יקרה וצדקה כ.  לעניותו כי החזיק כל נתינת,'וכו
 וונתומחמת שכ,  כי היא בחינת מנחת עני שחביבה מאֹד,מאֹד

ועל כן נקראת צדקה כזֹאת בשם ,  כללו בלי שום התפארות עצמ,רק לשמים
לת המנחה יתפ הלכות –לקוטי הלכות ( .ÁÓ È˘È‚Ó‰ ·ˆ„˜‰ בחינת ,מנחה

  )ג"יאות ,  צדקה וגמילות חסדים-אוצר היראה לפי '  אות ד-' ו
  

 ÏÚ Ì‡ Â�·È¯˜È ‰„Â˙.. )יב,ז(  

יבין ישהם ארבעה ח, צאין מהצרהודאה על כל היווזה בחינת חיוב הה
לה ווח, צאין מבית האסוריםווי', ת וכוולכי מדברוה:  שהם,תודולה

  .)סימן ריט -לחן ערוך ֻש(לין משם ורדי הים כשעווי, שנתרפא
 ותם לבכל צר"כי ,  הם בחינת גלות השכינה, רחמנא לצלן,תוכי כל הצר

, קר גלות השכינה הוא מה שהעצבות מתגבר על לב ישראליוע.  כידוע,"צר
אמצעותא "רה ו כמבֹאר בהת,וויתעצב אל לב): ו, בראשית ו(בחינת 
 בפרט תאות ,תושמשם כל התאו. ) סימן כד–ן א "לקוטי מוהר" (דעלמא

  .  רחמנא לצלן,תו שבאין רק מן עצבות ומשם כל הצר,ןוהמשגל ותאות ממ
. דהו צריכין להביא קרבן ת,צאין מן הצרהוזר שיויתברך ע' כן כשה על

כי , שזהו בחינת שמחה, ות בפה בכל לבודו צריכין לה,ו שאין לנו קרבןיועכש
קר תכלית השמחה של י שזהו ע,יתברך' דאה להוקר השמחה הוא ההיע

בחינת , יתברך בשמחה עצומה' דאה להודה והולעתיד שאז יעסקו רק בת
בחינת עשרה מיני , ור זמרו לור בנבל עשוניבכ' דו להוה): ב, גתהלים ל(

 .כל הארץ' הריעו לה"): 'ב 'א, 'שם ק" (דהור לתומזמ"- ב שכתובווכמ. נגינה
  . "'בשמחה וכו' עבדו את ה
צאין ות כשיודובין להי שחי,דאהודה והוקר התקון של התיכי זה ע

 כדי ,ל"כנת שהוא העצבות ולתקן הקלקול שמשם באו הצר, מהצרה
 עד שנזכה לכל ,קף השמחהידי תֹ ת עלושמעתה נזכה להנצל מכל הצר

לקוטי  ( שכתוב שםו כמ,קר התכליתי שהוא ע,ל"ר הנו להשיג א,התקונים
ויקרא (דה ות בטלין חוץ מקרבן תוכן כל הקרבנ ועל. ) סימן כד–ן א "מוהר

  ):ב"י, ז"פכ. ז, ט"רבה פ

  אחד  וכל  ,לחם  מיני  ארבעה  דהות  בקרבן  מביאין  זה  ובשביל
  קריע  כי  ).יב  ,ז  ויקרא  י"רש  ,זרה  דהועב  דף  תומנח(  תוחל  עשרה

  תאכלנה  ןובעצב  ):יט  יז  ,ג  בראשית(  בבחינת  ,בהלחם  נאחז  העצבות
  ,שמחה  ידי  על  האכילה  תקון  קריע  ולהפך  .לחם  תאכל  אפיך  בזעת

  לאכֹל  ):טו  ,ח  שם(  בחינת  ,לחמך  בשמחה  אכֹל  ):ז  ,ט  קֹהלת(  בבחינת
  בחינת  כנגד  מין  מכל  תוחל  עשרה  הם  כן  ועל  .'וכו  חוולשמ  תושתול

  –  הלכות  לקוטי(  .תוהשמח  כל  וכלל  רומק  שהם  ,נגינה  מיני  עשרה
  )'ג  'ב  אותיות  –  'ו  הודאה  הלכות
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, פת עשויפת לבן ובחינת קליינו בחינת קליה, תופייש שני מיני קל
, ידי שכחה ובלבול הדעת  שנעשין על,גגות שבשונון נמשכין העות לבופיומקל

ן מזיד חמור ופי שבודאי עו על  אף,והנה. תונוומקלפת עשו נמשכין הזד
 ו ולמנֹע עצמותר להתגבר כנגדוכן בנקל י פי על אף, גגותר מהשוגם יוופ

פת לבן שמכשיל את האדם יאבל מקל; דע שהוא עברהוממנו מאחר שי
כי מערבב ומבלבל את הדעת עד שנכשל , קשה מאֹד להנצלמזה , תובשגג

ידי שנזהרין  ועל. כן צריך סיוע דלעלא להנצל מזה ועל, ממילא
 ועל; פת לבןילין מקלוזה נצ ידי על, בשלמות מאסור חלב

זה  ידי על, ידי שנזהרין בשלמות מאסור אכילת דם
 חלב כותהל -לקוטי הלכות ( .פת עשוילין מקלונצ

,  אמת וצדק-לפי אוצר היראה '  ו' היותאות, 'א
 )ב"אות צ
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הכסף שלי הוא , אני אין לי כסף כלל..     �
משתמש עם הכסף שאני מקבל  לא אני. רק של רבנו

תנים לכל ו שנותנים לי כמו נ.מבטוח לֻאמי, מהממשלה
 ֻמקדש על ול ֻכ-כל הכסף שאני מקבל . בכל חֹדש, הזקנים

דע ועד שאני ו יתברך י'ה !מקבל מזה כלום לא אני, ספרי רבנושל הדפוס 
לקרב איזה , ני וכל אשר לי בשביל עסק זהומוכן ומֻזמן למסֹר את חיי וממ

 , איזה הרהור תשובהופנים להכניס ב-כל- עלוא,  יתברך'להנפש ישראלי 
 !לו רק לרגע אחד בלבדיאפ

ם ספרי ושיהיה בכל מק, שנו וזרענו על זהאנחנו צריכים למסֹר כל נפ
אנחנו ! לםוגֻאלה כזה שלא היה מע, אז יהיה הגֻאלה השלמה, ל"רבנו ז

  !שו הכל רבנו הקד-תינו וכל כחנו וצריכים למסֹר נפשנו ובנינו ומשפח
ם ומי, תורו מה שלא היה בכל הד,וימה שיהיה עכש.. י וויוא, י וויוא

לם יתקרבו לרבנו ויראו כמה וו העיעכש. ר כזהוהיה א לא דולם עובריאת הע
 הוא גֻאלה שלמה וכל דבור של, כל הספרים של רבנו !אנחנו צריכים לרבנו

לם סימן על הגֻאלה של והיה בע לא דוע, זה דבר חדש. וכל דבור של, שלנו
. 'אבל הכל מאת ה!  היה כבר הגֻאלה-לם היה מקבל את זה ואם הע. ויעכש

 אנחנו צריכים למסֹר נפשנו להדפיס ולהכניס דברי רבנו ,וי עכש,פנים-כל-על
ולסמֹך עליו מה , שולהכניס בלבנו ובעינינו בכל כחנו לרבנו הקד, לםובע

  ! הכל-מר ושהוא א
ת ולים לנוח ולישן בצער ובצרואיך אנחנו יכ. ת ולא לאכֹלולא נוכל לחי

  !כאלה של עם ישראל
ם ותר מהיודם יהרגשתי מקֹואני , נרורדאזה אני ראיתי מרבי ישראל ק

 לא , מסרתי את נפשי-צה להתקרב לרבנו וואם מצאתי מישהו שר, תוהצר
תר ואין רחמנות י, ותו רק לקרב א-על המשפחה  לא ,הסתכלתי על פרנסה

זה דבר ידוע . לו אחד שמתקרב לרבנו זה התקרבות הגֻאלהיאפ. ל מזהוגד
  . לכל
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 היה הרבה 'וברוך ה, לםו דברתי הרבה מרבנו עם הע,כשהייתי צעיר
רש קר השֹיזה ע. שה כל מה שאפשרוו אני עיוגם עכש, תשובה אמתיים-בעלי

והוא מרפא ומחזק ,  שהואושל כל אחד ואחד כמ, והתקון של כל ישראל
  .אין לשער, אין לתאר. תנווומחיה א

אם יש , יוא. דוד עוד עוד עו חסר לי ע-אבל אני , אני דברתי אתך קצת
  ... 'תולקוטי תפל'חד מלנו רק דף א

  !ת וכל טובורה וכל המצוול הוא כל הת"כל דבור של רבנו ז
קר יע, קר האמונהיע, רהוקר התיע, קר הכליש הוא עורבנו הקד

ת ול לרפאווהוא אמר שהוא יכ, מחזק, הוא מרפא. קר הכליע, התשובה
  ! רפואהולה שאין לולו חיאפ

', ן"הרולקוטי מ'של ', תוספורי מעשי'כל דבור של ה, קר זה הגֻאלהיהע
לם ובשביל כל הע, ו יהיה ספרים על ספרים לאלפיםיעכש. 'תולקוטי הלכ'

משיח כבר ימצא הכל , לםולם שלא היה מעור כזה בעויהיה א. יהיה ספרים
  ...מוכן ומֻזמן
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 שיהיה מֻקשר יותר לרבנו כל מה. יל אצל רבנוישיהיה ח? בשביל מה
  .ילים לרבנוייותר הרבה ח אז הוא יביא, וילך בדרכי רבנו

יספרו מכל אחד מה ,  יהיה שמחה כזו. יהיה חתונה יפה,כשיבוא משיח
הם .. הם גבורים כאלה, לים כאלהיהתלמידים של רבנו הם חי. שעבר עליו

 ,תקרב אלילה: "כן רבנו הקדוש אמר-וגם! גבורים. נלחמים עם כל העולם
  !"זה יותר מחצות, זה קשה מאֹד
. והמעשיות יספרו בביאת המשיח, זה הכל יהיה מעשיות, אוי יוי יוי

, כשיבוא משיח יהיה הרבה מעשיות מכל אחד מאנשי: "רבנו הקדוש אמר
ל כנגד כל העולם עם כל ואחד מאנשי רבנו שק". יהיה הרבה מעשיות

לם היה ֻכ, ים תלמידים גבוריםטוב הקדוש היה לו שש-שם-הבעל. הגדולים
  , דש והיו צדיקים קדושים מאֹדולהם רוח הק

 כשרבנו הקדוש בא מארץ .רבנו הקדוש דבר מזה
טוב היה לו ששים -שם-הבעל: " הוא אמר,ישראל

כן -אני צריך גם. תלמידים והם היו ששים גבורים
אז , "רצון יראיו יעשה"כתוב , נו". ששים גבורים

ששים , ששים גבוריםהיה לרבנו  לא מדוע
, אז אני אמרתי שרבנו הקדוש מגלה? תלמידים

והוא היה שקול ,  אחד-מרמז לנו שהיה לנו רבי נתן 
רבנו הקדוש אמר מה שהוא . כנגד כל הגבורים

  ..!היה לו רבי נתן,  והיה לו-צריך 
  

  )ל"לרבנו זישראל אודסר ' רהתקרבות (

 התחילה ,ובצפת... ☺                             
מלחמה חדשה מצד חותני והמשפחה ומצד נכבדי 

והגעתי לשפלות כזאת שפרחחי העיר היו זורקים בי , העיר והשוחטים
ואני כמעט שיצאתי .  מילות גנאיוהיו קוראים אחרי ,אבנים וקליפות

. שתתגרש ממני, משראה חותני כך הפעיל לחץ על אשתי נשמתה עדן. מדעתי
 'ואני ראיתי בזה חסד גדול מאת ה. È‰È ÍÎÂ È˜ÏÁ ‰Ê‰: אבל היא אמרה

  .יתברך
' יד בית ר-והנה על, שנוכל לחיות באין מפריע, נאלצנו למצוא מקום☺    

והוא  ,כרונו לברכה שכר החדר בשבילנוישראל ז' ר. ישראל היה חדר קטן
הוא עצמו היה אוכל פירורי . היה בשבילנו האב והאם והדואג לכל מחסורינו

  .אבל בשבילנו דאג שיהיה לנו מן המובחר, לחם
שלא , היו שנות חיים אמיתיים, אבל השנים אלו של התקיעת כף☺    

הוא מרגיש ש, ישראל לומר לי' עד שהתחיל ר, ]מהעולם הזה[מעלמא הדין 
שעתיד לירד לעולם , והוא רואה בעיניו. שזמנו קרוב ליפטר מזה העולם

המדאיב לבו ועל , חושך גדול של האמונה שאין לשער ודיבר על כאב זה
 'כיצד יעשה ה, יכולתי להשלים עם זה לא ואני. הצער הגדול שהוא מרגיש

וכל , דקאבל ראיתי שהוא צו. בעיצומה של העבודה שלנו, יתברך דבר כזה
היה חושב שהנה קרוב קיצו והוא נפרד מן , טוב לא פעם שהיה מרגיש

עברו עלינו כל כך הרבה , ובתוך אותן חמש השנים של התקיעת כף. העולם
אבל עצם ,  ולא זכיתי ללמוד הרבה ממנו,והיה אז רעב ומלחמה, נסיונות

מידות ראיתי את האמונה והביטחון וה. היה לימוד גדול ועצום, היותי עמו
ומזה מוצאת נשמתי חיות להחזיק , שמהן יש לי די לכל ימי חיי, היקרות

  .נו רבי נחמן זכרונו לברכה אני תמיד יודע יותר ויותר על רבומזה, אותי
 'ה(היתה אז מגפה של חולי רע  ,נכנסו לטבריא כשהאנגלים☺    

ון שהיה ונשאר לו הבן האחר, ישראל נפטרו במגפה' וכל ילדיו של ר ,)ישמרנו
בסוף נפטר אף הוא ואמר . ישראל קיבל הפורענות בעוז ובביטחון' ר. ב"כבן י

ונשארתי כערער . וכך היה. שהוא לוקח אתו את המגפה ותעצר המגפה
כדי לקבל את תורת החסידות  ,הייתי נוסע לירושלים אחרי זמן. בערבה

  )'·Â·È Í˘Ó‰‰ ˙¯ÊÚ‡ (        ...שהיו אנשים יקרים מאד , מזקני ברסלב שהיו שם

 )ד-ג, פסח -  המבוארותעצות(

אמירת ההגדה בליל הסדר של פסח  �                                             
 על כן צריך .)'יאות , ' כמןסי -' אן "לקוטי מוהר(מֻסגלת לתקון הברית 

ל חזק וכי אמירת ההגדה בק. ררות רבהול חזק ובהתעומר את ההגדה בקול
 וינו להבין בדעת זיה. כים להתגלות הדעתוועל ידי זה ז, ררת את הדעתומע

כי גלות . קר הגֻאלהיהוא ע, כים לדעת אמתיווכשז. בין באמתאת שצריך לה
ועל ידי פגם הברית נפגמת הדעת רחמנא , מצרים נגרם על ידי פגם הברית

כים לתקון וז, ת של יציאת מצריםואבל על ידי ספור הנסים והנפלא. לצלן
ות ארבע וית מציגם על ידי שת. קר הגֻאלהיוזה ע, תקון הדעת, הברית

לים ללמֹד ומסעיף זה יכ. תקון הברית, כים לתקון הדעתוז, בפסחת יין וסוכ
, לחן ערוךש מן המנהגים המבֹארים בֻשוכמה צריך להזהר בכל מנהג קד

כים לתקון וז, כי על ידי כל מנהג ומנהג הנהוג בליל הסדר. בהנהגת סדר פסח
ן "הרו כמבֹאר בלקוטי מ,שזה כלל כל התקונים, ובפרט לתקון הברית, מֻיחד

  .ט"סימן כ' חלק א
כי התפלה בזעקה , ל אדיר וחזקובימי הפסח צריך להתפלל בק � 

ל מֻסגלת לתקון ול גדוכשם שאמירת ההגדה בק. מֻסגלת לתקון הברית
  .תוכמבֹאר בלקוטי הלכ, הברית
ראה ושנזכה לקבל עלינו קֻדשת חג הפסח בקֻדשה נ, ותהיה בעזרנו ...  �

ת של יין של וסוות ארבע כוים מציכה לקונז. להוועצומה ובשמחה וחדוה גד
, ר הדעתוותפתח לנו א. להובקֻדשה ובטהרה גד, פסח בשלמות הראוי

שנזכה שיהיו נמשכין עלינו , ניםוחין העליור קֻדשת המוותשפיע עלינו א
  .חין דקטנותוחין דגדלות ומומ, שיםוחין הקדוח כל המבפס
מר וותעזרנו ל, לה כראויוונזכה לסדר הסדר של פסח בקֻדשה גד  �

, ובשמחה וחדוה רבה ועצומה, ראהולה ונונה גדובכו, ל רםוההגדה בק
ל ועד שהק, להובקֻדשה ובטהרה גד, ל ובהתלהבות נמרץוררות גדוובהתע

  ידי זה לתקון הברית ולתקון הדעת בשלמות -עד שאזכה על, ונהורר הכויע
, רה אמתייםועד שאזכה לבֹא לחדושי ת, באמת

-מיד דבורים חמים כגחלי אש עלואזכה להמשיך ת
ותזכני להתפלל אליך . ידי תפלה ותחנונים

שתהיה תפלתנו תפלת , ת ישראלובהתקשרות נשמ
 הן אל : שכתובו כמ,רבים ולא תמאס את תפלתנו

ת וספוסף ויתגדל למעלה תווית. כביר ולא ימאס
זה -ידי-ועל, ידי תפלתנו-קֻדשה רבה ועצומה על

ן אשר שם ו מלב העלירהונזכה להמשיך באורי הת
 –' לקוטי תפילות א (..רהוכתובים כל באורי הת

  )'מתוך תפילה כ
  

  ) המשך-יב  מכתב -' אי הנחל ֵּבספר ִא (

 האמת שהוא הצדיק..     �                       
, יתברך' אדם לה-סק לקרב בניוהע, תפלה-הבעל

תיו הוא בודאי ההפוך ו והנהגוינו כי כל ישיבתיה, שב עם אנשיו חוץ לישובוי
ת ותרודפים אחר המוור, הוב מעשיהם תֹוממש מדרכי הישוב אשר ר

קים מכל זה לגמרי ואבל הצדיק עם אנשיו הם רח. וטרודים בהבלי הזמן
ובפרט על בגדים ומלבושים אינם מקפידים , ש להםומסתפקים במה שי

 ,תיהםותיהם והנהגושבים חוץ לישוב לגמרי ממש בכל דעווהם כי, כלל
יתברך ותשובה וודויים ' ת להות ותשבחוסקים רק בתפלה ושירווע

שנדמה ', דת הולה שבעבודה הגדו כל העב,ואצל אלו האנשים. 'ותעניתים וכו
אבל אצלם כל , דה כזֹאתובל על עצמם עבלם לדבר קשה מאֹד לקולרֹב הע

 ול אוכי יש להם תענוג מן הסגוף הגד, לםוזה יקר מכל התענוגים שבע
שבים ופי שהם י-על-אך אף. לםותר מכל התענוגים שבעו י,צאומתענית וכי

ד ו כדי לקרב ע,כן בכל פעם אל הישוב-פי כן נכנסים גם-על-אף, חוץ לישוב
  .יתברך' דת הואדם לעב-בני

כים לאכֹל ולטעֹם ו שכשז,)מסתמא הם רוחניים( מאכלים כאלו יש
ן של ודל הסרחו ומרגישים ג,ןוות ממו משליכין תכף תא,מאלו המאכלים

ן ווהממ, ןושין מאֹד עם הממי עד שמתבי,אה ממשון שהוא מסריח כצוממ
יש ין הוא מתבותר ממו יווכל מי שיש ל, תולה מכל הבושוהוא הבושה הגד

כן על -שים בעצמם גםין מתביוטנים במעלה וחסרי הממוגם הק, תרובי
כי עתה נתגלה להם , ןון הממוכך בעיני עצמם מחמת חסר-שהיו קטנים כל
תר וד ביוישים עיכן העשירים מתב-ועל. קר הבושהין הוא עושאדרבא הממ

 עד ,וישים אחד מחברידל הבושה שמתבות עפר מגומנים עצמם במחלווט
כי מאכלים אלו יש להם , ם כלל מפני הבושהלים להרים פניהושאינם יכ

 ומשליכין אלילי כספם ,ן בתכלית המאוסוידם ממאסין בממ- שעלוסֻגלה ז
 ÈÎÊÓ‰ÂËÏ ÂÏ˘Ï ¯È˙ÚÓÂ „ÈÓ˙ ·ÂÓÂ¯   . שיהיה לעתידו כמ,ואלילי זהבם

˙ÁÏˆ‰ÂÂ.                                                              ‡ ·„ Ï‡¯˘È ˜È˙ÚÓ‰Â¯Ò„  
  

  89-2255-7חשבון מספר , תרומות בכל סניפי הדואר
  054-8484486 או 054-8429006מערכת 

  )13:00-15:00 (02-5824048 שידוכי מצוה  /  91270 ירושלים 27100. ד.מכתבים ת
  www.nanach.org/parsha )ארכיון(הדפסת עלונים -הורדת /   Shabat.Breslev@gmail.comל "דוא

��אמר�
��:רבנו�הקדוש

��

��רק�תנו�לי�את�לבכם''
��ואוליך�אתכם�בדרך�חדשה
���,�אשר�הלכו�בה�אבותינו
��אברהם�ויצחק�ויעקב

��כ�היא�"�ואעפ
��''דרך�חדשה


